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 الباب الخامس

 اإلختتاـ

 الفصل األّكؿ: الخالصة

 بناءن على نتائج البحث ك اؼبناقشة قبلو, إستخلص الباحث أف صعوبات كتابة 
العامة  اؼبدارس من اؼبتخرجُت شعبة تدريس اللغة العربيةاللغة العربية األساسية لطبلب 

اللغة  متنوعة ك فٌرؽ الباحث كقفا دبشكلة البحث يعٍت تًتبٌط عن أشكاؿ صعوبة كتابة
شعبة تدريس اللغة العربية ك عوامل  يف العامة اؼبدرسة العربية األساسية لطبلب خرهبي

شعبة تدريس اللغة  يف العامة اؼبدرسة ياللغة العربية األساسية لطبلب خرهب صعوبة كتابة
 العربية

 أشكاؿ صعوبة كتابة حركؼ الهجائّية الطالب المتخرجين من المدارس العامة. .أ 
 اؽبجائية اغبركؼ كتابة يف صعوبة .ُ

حركؼ  كتابة صعوبة أشكاؿ أف االستنتاج كنسب قبلو، اؼبناقشة نتائج إىل استنادان 
 من ىناؾ. للغاية متنوعة العربية تدريس اللغة بشعبة العامة اؼبدارس ػبرهبي اؽبجائية
حركؼ  يكتنب ىناؾ مث اإلندكنيسية، كاألرقاـ األجبدية مثل حركؼ اؽبجائية يكتنب

 غَت اغبجيجية حركؼ يكتنب أيضنا كىناؾ اػبط، قواعد مع تتوافق ال اليت اؽبجائية
 التغلب أجل كمن القواعد مع تتوافق ال اليت حركؼ اؽبجائية كتابة كأشكاؿ متسلسلة

 ذبب اليت حركؼ اؽبجائية كتابة يف العامة اؼبدرسة خرهبا تواجهها اليت الصعوبات على
 يف دبهارات مصحوبة حركؼ اؽبجائية كتابة كفبارسة اغبركؼ مباذج إدخاؿ تسبقها أف

 حاظبة حركؼ اؽبجائية تعترب الكتابة، مهارات إىل باإلضافة. ـبارج اغبركؼ على التعرؼ
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 صعوبات إىل يؤدم أف يبكن اؼبرحلة ىذه يف الفشل ألف اؼبتقدمة الكتابة مهارات يف
  .التالية اؼبرحلة يف لبلستمرار

 تكوف الكلمة اغبركؼ إتصاؿ صعوبة .2

 خرهبي طبلب صعوبة أشكاؿ أف استنتاج يبكن قبلو، اؼبناقشة نتائج إىل كاستنادان  
 ىناؾ. للغاية ـبتلفة بكلمة اغبركؼ ربط يف العربية شعبة تدريس اللغة يف العامة اؼبدارس

 يف صعب كبعضها الصوت أك اإلشارة يف اؼبتشاهبة اغبركؼ شكل سبييز يف صعب شيء
 يف أخطاء كىناؾ بكلمة اغبركؼ ربط يف صعب اآلخر كالبعض العربية اغبركؼ كتابة
 منها يعاين اليت الصعوبات على التغلب يبكن كىكذا العربية باللغة الكلمات كتابة

 يسبقها أف هبب اليت كجعل الكلمات اغبركؼ ربط يف العامة اؼبدرسة خرهبي طبلب
 توصيلها يبكن حركؼ توجد حيث تدرهبينا التسليم يف اؽبجائية حركؼ خصائص إدخاؿ
 باغبركؼ القراءة عبلمات مث إتقاف ربطها يبكن ال كلكن توصيلها يبكن كحركؼ كربطها
 .العربية

 اإلمبلء.صعوبة يف كتابة  .ّ

 طبلب صعوبة أشكاؿ أف استنتاج يبكن ، أعبله اؼبناقشة نتائج إىل كاستنادان  
 دكف الكتابة يف العربية اللغة تعليم دراسة برامج يف العامة اؼبدارس يف العليا الدراسات

 اؼبتشاهبة اغبركؼ سبييز يف صعب شيء ىناؾ. للغاية اؼبتنوعة اإلمبلء أك النص إىل النظر
 بعضها يصعب مث العربية حركؼ اللغة ترقيم عبلمات كتابة يف صعب كبعضها سبليها اليت
 أجل كمن العربية باللغة اعبمل كتابة يف األخطاء أيضنا كىناؾ صبلة يف الكلمات ربط

 أك اإلمبلء كتابة يف العامة اؼبدارس خرهبو يواجهها طبلب اليت الصعوبات على التغلب
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 التمييز يف ظبعية حساسية لديهم يكوف أف الطبلب من يطلب النص رؤية دكف الكتابة
اؼبثاؿ )عليم( ك  يف كالعُت األلف حركؼ بُت التمييز على القدرة مثل اؼبيملى اغبركؼ بُت

 تساعد أف سبكن اليت التجويد معرفة إتقاف للغاية الضركرم من اؼبرحلة، ىذه يف. )أليم(
 .ذكرىا تتم اليت الكلمات أك اغبركؼ معٌت معرفة يف

 .صعوبة كتابة حركؼ الهجائّية الطالب المتخرجين من المدارس العامة عوامل .ب 
 .عوامل الصعوبة الداخلية .ُ

 الداخلية الصعوبات عوامل أف استنتاج يبكن قبلو، اؼبناقشة نتائج على بناءن 
 ذلك يف دبا للغاية، شعبة تدريس اللغة العربية متنوعة يف العامة اؼبدرسة لطبلب خرهبي

 إتقاف كعدـ األساسية العربية اللغة كتابة لتعلم الطبلب لدل كاغبافز االىتماـ عدـ
 كربط حركؼ اؽبجائية، كتابة ذلك يف دبا أساسية ىي اليت األساسية العربية الكتابة قواعد

 كجود كعدـ أك اإلمبلء، النص إىل النظر دكف كالكتابة كاحدة، كلمة حركؼ اؽبجائية يف
 .العربية باللغة اؼبفردات

 .عوامل الصعوبة اػبارجية .ِ

 اػبارجية الصعوبات عوامل أف االستنتاج يبكن قبلو، اؼبناقشة نتائج إىل كاستنادان 
 ذلك يف دبا للغاية، شعبة تدريس اللغة العربية متنوعة يف العامة اؼبدرسة لطبلب خرهبي

شعبة تدريس اللغة  يف العربية للكتابة اللغة أساسية دكرات توجد كال التعليمية اػبلفية
 .الكتابة ثقافة كفقد العربية
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 الفصل الثّاني : االقتراحات

اللغة العربية األساسية  بناءن على نتائج البحث ك اؼبناقشة اؼبتعٌلقة بصعوبات كتابة
العامة إستجل الباحث  اؼبدارس من اؼبتخرجُت لطبلب شعبة تدريس اللغة العربية
 كما يلي :االقًتاحات ك عسى ينفع ك سينتفع  

 لرئيس شعبة تدريس الٌلغة العربيٌة. .ُ

 يف العامة اؼبدرسة بذكر أنبٌية كتابة الٌلغة العربيٌة األساسيٌة لطبلب خرهبي
  شعبة تدريس اللغة العربية, فعليو أف يفتح اؼبادة اعبديدة اٌليت تيعٌلم عن قواعد

اؿ لطبٌلب يف تعٌلم يف اؼبستول األكىل لتكوف رأظب الٌلغة العربيٌة األساسيٌة كتابة
 .ماٌدة الكلٌية اؼبتعلقة بتعليم الكتابة كاإلنشاء ك النحو ك الٌصرؼ ك الببلغة

 طبٌلب شعبة تدريس الٌلغة العربيٌة. جملموعة .ِ
 جر فركع الٌتعٌلم اؼبتعٌلقة بتعٌلم كتابة الٌلغة العربيٌة.أعليهم أف يست (ُ
 ٌلغة العربيٌة.جر األنشطات الٌلغويٌة لطبٌلب لدعم العليهم أف يستأ (ِ

 لطبٌلب شعبة تدريس الٌلغة العربيٌة. .ّ
رى الٌتدريبات الكتابة يف أٌم كقتو أك مكاف, يف اعبامعة أك عليهم أف تيكىثػٌ  (ُ

 البيت.
 عليهم أف ربيٍسُت دكافع الٌنفوس. (ِ
 عليهم أف يتبع األنشطات الٌلغويٌة لدعم ربسُت كفاءة الٌلغة العربيٌة. (ّ
 اؼبفردات ك إتقاف قواعد كتابة الٌلغة العربيٌة.ر يف حفظ عليهم أف تكثٌ  (ْ
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اطرح األسئلة دائما ك طلب اؼبساعدة للمحاضرين أك الٌطبٌلب اؼباىركف عند  (ٓ
 مواجهة صعوبات يف الكتابة.

 للقارئُت األعزٌاء .ْ

ح للبحث اؼبتعٌلقة بتعليم الٌلغة العربيٌة يف اعبامعة يرجو الباحث ك يقًت 
 التفصيل من دبزيد الدراسة يف مستمرا فحصها هبباإلسبلمية اغبكومية كندارم

 .للبحث كهدؼ ك اعبامعة للباحث اعبودة فوائد حدكث أجل من

كبالتايل استنتاجات ك مقًتحات ىذه الٌرسالة. يدرؾ الباحث أنٌو ال يزاؿ من  
ث أكجو القصور يف ىذه الٌرسالة, كبالتايل فإف االقًتحات ك النقد البناء اٌليت تتوقعو الباح
 بشدة. عسى أف يكوف ىذا الباحث مفيدنا ألكلئك اٌلذين يقرؤكف كألكلئك وبتاجوف.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


