
 

الباب الخامس 

الخاتمة 

احلمد هلل الذى بنعمتو تتم الصاحلات والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل حممد بن عبد اهلل 

. أرسلو اهلل تعإىل للعادلني بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهلل باذنو وسراجا منريا، وبعد

بعد أن جتولت وعشت مع منهج تعليم اللغة العربية قراءة وتفسريا، وتدبرا ونظرا مستعينا باهلل 

تعإىل فتكشفت ىل أنوار مشرقة من كتاب اهلل الكرمي ادلنزل باللغة العربية الىت قمت بدراستها حىت أصل 

: وفيما يلى أىم النتائج أو اخلالصات ىف ختام ىذا البحث . إىل خامتة ىذا البحث

 

 

 

 

 

 

خالصات البحث 



أن ادلعهد ىو شكل من أشكال السكان األصليني، وىذا منوذج من الثقافة األصلية يف إندونيسيا  .1

وىو مع كونو مؤسسا تعليميا لدراسة ادلواد االسالمية على الوجو اخلاص وتكوين األجيال 

. ادلستقبلة ادلتخلقني باألخالق الكرمية وادلمارسني على العلوم العصرية والتكنولوجيا ادلتقدمة

نظام صوتى رمزى، ذو مضامني حمددة، تتفق عليو مجاعة   معينة، : مفهوم اللغة بأهنا  .2

 .    ويستخدمو أفرادىا ىف التفكري والتعبري واالتصال فيما بينهم

. فعّلمو النطق وأمساء األشياء إىل إذلام إذلي ىبط على اإلنسان، نشأة اللغة اإلنسانية يرجع .3

 .وارجتال ألفااها ارجتاالً  واالتفاق، اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع،

 .النوع البشري    زّود هبا يف األصل مجيع أفراد  خاصة، الفضل يف نشأة اللغة يرجع إىل غريزة

الرتقاء  تبعاً  وسارت يف سبيل الرقي شيئاً فشيئاً، الطبيعية، اللغة اإلنسانية نشأت من األصوات

.  وتعّدد حاجات اإلنسان،االجتماعية واتساع نطاق احلياة وتقّدم احلضارة، العقلية اإلنسانية،

والعربية  األوغاريتية (واآلشورية البابلية) األكدية ذلك سامية، مبا يف لغات تشمل عربيةواللغة ال .4

 .وغريىا لعربية اواثيوبيا وجنوب اجلزيرة وسوريا والفينيقية

من واائف اللغة العربية، أهنا وسيلة للتفكري والتعبري واالتصال وحفظ الرتاث الثقاىف والتعليم 

 .والتعلم

االستماع، والكالم، :  ال بد أن تشتمل على أربعة مهارات وىي العربيةيف حماولة تعليم اللغة .5

 . ويعد الكالم ىو الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع. والقراءة، والكتابة



ويقدر وصول العرب من مستعمرة حضرموت يف إندونيسيا أن  .6

 ميالدى 15-12 ميالدى واألعمار 11-9 األعمار :حيدث يف ثالث موجات رئيسية، وىي 

 . ميالدى19-17واألعمار 

أن . يسالكو الرتبويون لتحقيق أىدافهم أن ادلنهج الدراسي ىو خطة لطريق واضح ينبغي أن .7

ادلنهج الدراسي يشمل مجيع اخلربات التعليمية يف ادلدرسة، وىو يتكون من ادلنهج والتخطيط 

 .وادلواد واخلربات التعليمية

أن يبدأ شفهيا وأن يقرن اإلسم بادلسمى مباشرة وأن : القواعد العامة ىف تعليم اللغة العربية ىى . 8

 .تكون بالعبارات وأن اليبدأ بتعليم التالميذ لغة عربية إال بعد متكينهم معرفة لغة بالدىم

 ىف معهد ادلخلصني احلديث مل  اليومية احملادثة ولغة لغة التعليم اللغة العربية بوصفها استخدامإن  .9

وكانت ىذه احلالة قد تؤدى إىل احنطاط نوعية الطلبة بوجود عدة . تكن متوقعة على ما يرام

 .العوامل الداخلية واخلارجية

 

االقتراحات 
 

يف ادلنطقة  كان موراوا،   وتاجنونج مقاطعة  يفو من أحد ادلعاىده احلديثادلخلصني  معهدإن 

 منطقة داخلالثالثة ادلوجودة  و من أحد ادلعاىدهو. رجينسي سريدانج ديلي من الشرقية



ت إشراىف وزارة الشؤون الدينية و وزارة الشؤون الرتبوية، ولقد استكمل ىذا رجينسي تح سريدانج ديلي

ادلعهد بكل الوسائل احلسية واللغوية لتكون الرتبية والتعليم فيو جارية و صاحلة حسب تقدم الزمان 

. والتكنولوجيا

 دارسى معهد ادلخلصني بعض االقرتاحات يف حماولة حتسني الكفاءة يف اللغة العربية بني 

 :، ىى احلديث

 .ىا بالطريقة ادلباشرة خصوصا للدارسي الفصل األولزيركتتعليم اللغة العربية و (1

 . الذين يتحدثون اللغة العربية بنشاطدارسني تقدمي اجلوائز للمعلمني وال (2

هبذا  و.  الذين ينجحون يف التعلم، وإتقان اللغة العربيةدارسنيتقدمي ادلنح الدراسية لل (3

أوصى الباحث إىل كل من يهمو األمر بالرتبية والتعليم وترقية اللغة العربية االىتمام والوعى الصاحل 

دلصلحة اجملتمع االسالمى حىت قام اجليل القادم بكل استعداد طيب سائرين على منهج الشريعة 

.  االسالمية وفق القران الكرمي والسنة النبوية

 

واهلل المستعان و إليه أنيب وهو أعلم بالصواب 

 
 


