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 الباب اخلامس

 تتامخاإل

 اخلالصة .1

 لطالب تعلم اللغة العربية ل تصرف استناًدا إىل نتائج البحث واملناقشة قبله أن 

جًدا   ةابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري متنوع شعبة اللغة العربية ينيالتايالند

 للطالبتعلم اللغة العربية  تصرفوستصنفها الباحثة وفًقا لصياغة املشكلة اليت تتعلق ب

رئيس  حماواالت و  ينيالتايالند لطالب تعلم اللغة العربية لال ةصعوبالوعوامل  ينيالتايالند

 اللغة العربية. الطالب ت تعلم شعبة تدريس اللغة العربية يف تغلب على الصعواب

  ىف شعبة تدريس اللغة العربية  ينيلتايالندا للطالب تصرف تعلم اللغة العربية  (1

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري.

تعلم اللغة العربية   تصرفبناًء على نتائج املناقشة قبله متكن االستنتاج أن 

طرية يف متابعة  اخلدة و اجل عندهمخيتلف اختالفًا كبريًا.  ينيتايالندال لطالب ل

عملية تعلم اللغة العربية من خالل القيام بواجبة احملاضرين يف الوقت احملدد على 

من  مإليه ونينظر  ندية يف عملية التعلم الذياجلبصعوبة وأقل  ونالرغم أنه يشعر 

تعلم اللغة  تصّرفذلك فإن اللغة العربية. ل نمن احملاضري م قيام بواجبتهالاندر 

 م اللغة العربية. يالعربية يؤثر بشكل كبري على التعلم ونتائج التعلم يف تعل 
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 يني التايالند لطالب عوامل صعوابت تعلم اللغة العربية ل (2

 واخلارجية  عوامل الصعوبة الداخلية -أ

الداخلية   ةقبله أن عوامل الصعوب بحثاستناًدا إىل نتائج ال

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري متنوعة  ينيلتايالندا لطالب ل

  يون التايالند الطالب االهتمام والدافع لدى  نقصان للغاية بسبب 

قواعد التقان اللغة اإلندونيسية واللغة العربية األساسية مثل املفردات و اإلو 

 م اللغة العربية.ياللغة العربية ووجود االستجابة أثناء عملية تعل 

ية  ارجاخل ةعوامل الصعوب قبله أنّ  بحثًدا إىل نتائج ال استنا

تطبيق اللغة  التكرار و ال نقصانجًدا بسبب  فرقمت ينيلتايالندا للطالب 

  العربية العربية يف بيئة املنزلية وكيفية تدريس احملاضرين ابستخدام لغات 

رافق املبشكل مستمر وتكرار التعلم الذي مت درس يف الفصل واستخدام 

 اجلامعة يف تعلم اللغة العربية مثل خمترب اللغة.

رئيس شعبة تدريس اللغة العربية يف التغلب على الصعوابت يف تعلم  حماوالت  (3

 طالب اللغة العربيةال

اليت يبذهلا رئيس شعبة تدريس اللغة العربية وحماضري تدريس   اوالت احمل

 اللغة العربية متنوعة للغاية وهي:
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 يون لتايالندطالب االإعطاء دوافع  -أ

 إعطاء نصيحة جيدة أبن اللغة العربية سهلة -ب 

 التأكيد على استخدام اللغة العربية عند التواصل  -ت 

 فهم أساسيات اللغة العربية وهي النحو و الصرف  -ث 

  -ج
ُ
 حبيث ميكن مراقبة يف تقدمهن لتايالندحتجزات لطالبات اامل

 اللغة العربية  الطالب إنشاء جمموعات الدراسية اللغة العربية لزمالئه  -ح

 اإلقرتاحات  .2

 للطالبتعلم اللغة العربية  تصرفبناًء على نتائج البحث واملناقشة املتعلقة ب

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري، تقدم الباحثة بعض االقرتاحات  ينيالتايالند

 وأنمل أن تكون مفيدة. فأن االقرتاحات هي:

 للجامعة اإلسالمية احلكومية كنداري  (1

  األجنبيون  الطالب ابلنظر إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري لديها 

المية احلكومية كنداري  من اخلارج جتب أن توفر اجلامعة اإلس الطالب وتقبل 

أتثري على عملية التعلم يف  م حىت ال يكون هل جنبينياأل لطالب إرشادات لغوية ل

 الفصل الدراسي.
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 لرئيس شعبة تدريس اللغة العربية (2

رئيس شعبة تدريس اللغة   حماوالت ابلنظر إىل أمهية تعلم اللغة العربية و 

من خارج وداخل البالد جتب  للطالب العربية يف التغلب على صعوابت التعلم 

 أن تشكل جمموعة دراسة مشرتكة.

 شعبة تدريس اللغة العربية الطالب جملموعة  (3

ابلنظر إىل أمهية تعلم اللغة العربية وتطبيقها حىت ال يتم نسياهنا بسهولة  

 لطالب تدريس اللغة العربية إجراء أنشطة لغوية لجتب على جمموعة طالب شعبة 

هتمام فضويل بتعلم االعلى دعم اإلبداع يف حتسني مهارات اللغة العربية وتشكيل 

 اللغة العربية.

 ينيلتايالندا لطالب ل (4

 جيب أن يعمق لغة البلد احملتلة -أ

 جيب أن يكون أكثر ممارسة اللغة العربية وتعلمها  -ب 

 يت واالهتمام بتعلم اللغة العربيةجيب على حتسني التحفيز الذا -ت 

 جيب أن يتبع األنشطة اللغوية اليت تدعم حتسني مهارات اللغة العربية -ث 

 جيب أن يكثر املفردات االغة العربية والكتب األساسية للغة العربية -ج
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الذي لديه أكثر   الطالب واسأل واطلب املساعدة من احملاضرين أو  -ح

 كفاءة عند مواجهة صعوابت يف تعلم اللغة العربية.

 للقراء األعزاء   (5

تعلم اللغة  تصّرفأتمل املؤلفة كذلك يف اقرتاح مواصلة البحث املتعلق ب

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري ملزيد من  ينيالتايالند للطالب العربية 

 وللجامعة كهدف للبحث. الدراسة لتحقيق فوائد للباحثة أنفسها

أهنا ال تزال هناك   رسالةعالوة على ذلك، أدركت الباحثة يف كتابة هذه ال

العديد من األخطاء والعيوب. لذلك، االقرتاحات واالنتقادات اإلجيابية لتشكيل 

مفيد لنا مجيًعا. وأخريًا، سوف يعوض هللا تعاىل  بحثال ااملتوقع. لذا فإن هذ

 اكون ما مكتوب يف هذت دائًما يف مجيع األعمال احلسنة لعباده وأتمل أن 

   آمني ... !!! مدخالت لنا مجيًعا. بحثال


