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 امسالباب اخل

 النتائج والتوصيات

 النتائج . أ

 هتاوأمهي مفهوم تربية اللغة العربيةبناء على إنتاج البحث و حتليل البيانات عن 

 : فيستنتج الباحث كما يلييف كتابو املقدمة خلدون طبقا البن

 وامللكة العلم زراعة من عملية ىي خلدون ابن عند العربية اللغة تربية كانت .1

 منذ درسن ان  علينابتج يتال العلوم مجيع من كأساس العربية اللغة عن

 القرآن بكتابو اإلسالم دين فهميلىا الرئيسي فهو ىدف  وأما.ناصغر

 و البيان و النحو و اللغة ىي و أربعة العربية اللغة علم أركان و.واحلديث

 اللغة تربية منهجو.  والنثرالشعر :قسمني إىل العربية اللغة تنقسم. األدب

 واللسانية السمعية منهج واحلوار منهجواإلدراكي  أو احلفظ منهج ىو العربية

 .والتدرجي منهج التكرار ووالرتمجة النحو منهج ومنهج املباشرةو

ثانيا .  ىي أوال اللغة العربية كقسم من علوم الدينيةالعربية اللغة تربية أمهية  .2

ثالثا اللغة العربية كلغة مضر أو لغة القرآن . هتا يف تربية القرآن ومنهجهاأمهي

 . رابعا اللغة العربية كملكة. واحلديث
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 ىي بندا 67 إسالم فرساتوان معهد يف العربية اللغة تربية أىداف كانت .3

 يف التعليم منهج استخدم و.اإلسالم مةأل ككتاب والسنة القرآن لتفهم

 من أما .2013 التعليم منهج سنة ىذه بندا 67 إسالم فرساتوان معهد

: يأيت كما يهف املعهد ىذا يف التعليم منهج يف العربية اللغة موعل ضمن

 املطالعة وعلم البالغة وعلم واإلنشاء الصرف وعلم واإلعراب النحو علم

 احلوار منهج  مستخدم يف ىذا املدرسة ىوالعربية اللغة تربية منهج .واحملاورة

 واإلجابة منهج السؤال ووالرتمجة النحو منهج وواللسانية السمعية منهجو

 فهمتول قرأتل  فيها ىيالعربية اللغة تربية أمهيةوكانت . منهج االكتشافو

 لتعلمو واجب علم ىي العربية  اللغةو. واحلديث الكرمي القرآن هللا كتاب

 .حكومي غري ومدرسة حكومي مدرسة يف مبتعلمني

 التوصيات . ب

 :أما التوصيات اليت يقدمها الباحث فهي كما يلي

ان يهتم املسلمون برتبية اللغة العربية إىتماما كبريا السيما ملدرسة حكومية  .1

 .يف إندونيسيا

 ان يقرأ التالميذ القرآن الكرمي ويفهمو بعلوم اللغة العربية أو بأركاهنا .2
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 ان يكمل ىذا البحث بباحث تال من ناحية أفكار ابن خلدون أخرى .3


