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  الباب الخامس

  اإلختتام

  : الخالصة  الفصل األّول 

  :التايل النحو على االستنتاج ميكن أعاله، املناقشة على بناءً 

يف املدرسة العالية  ١٢IBBالفصل  يف اءة النصوص العربيةصعوبات الطالب يف القر . ١

 كنداري  ٦العامة 

فإن النقاط التالية توضح الصعوبات اليت يواجهها وبناًء على نتائج البحث        

  الطالب يف تعلم القراءة وهي:

 . أقل التعرف على احلروف١

 . اقرأ كلمة بكلمة٢

 . حذف احلروف أو الكلمات٣

 . تكرار الكلمات٤

 . استعمال الشفتني والسبابة وحتريك الرأس٥

 . الصعوبات الصوتية٦

 . صعوبة حتليل تراكيب الكلمات٧

  يتعرف على معىن الكلمات يف اجلمل وكيفية نطقها . ال٨



103 

 

 

في  ةالعربي وصعوامل الصعوبات التي يواجهها الطالب في قراءة النص. ٢

ب يوجهود المعلم في التغل كنداري  ٦في المدرسة العالية العامة  ١٢IBBالفصل 

  على صعوبات القراءة لدى الطالب

، ال تزال مهارات قراءة الطالب للنص العريب يف الفصل بناًء على نتائج الدراسة

١٢ IBB ومل يتمكن سوى القليل منهم من قراءة النصوص العربية جيًدا على ناقصة ،

، كما هو احلال بالنسبة إىل التعود واملمارسة بشكل مستمرالرغم من أم ما زالوا حباجة 

 ، وهي: النصوص العربيةلعدة عوامل صعوبة يف قراءة 

 . العوامل الداخلية:١

 أ. عدم اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية

 ب. عادات تعلم اللغة العربية السيئة لدى الطالب

 ج. عدم اكتساب اللغة.

 . العوامل اخلارجية٣

 العوامل البيئية االجتماعية  . أ

 عدم وجود عوامل وسائط تعلم اللغة العربية  . ب

 عامل النقص يف كتب اللغة العربية املتوفرة يف املكتبة   . ت

 عوامل نقص القواميس العربية يف املكتبة   . ث
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عامل ختصيص الوقت وهو الوقت احملدود املتاح لتعلم اللغة   . ج

 العربية.

 عوامل الطالب ذوي اخللفيات التعليمية املختلفة.  . ح

 عامل العمالة احملدودة  . خ

 عامل طريقة التعلم  . د

 لم.عامل وسائط التع  . ذ

   ب على صعوبات القراءة لدى الطالبيجهود المعلم في التغل

 النصوص العربية قراءة صعوبة على التغلب يف املعلم بذهلا اليت اجلهود وكانت

 :هي الطالب لدى

 النصوص قراءة يف وخاصة العربية، اللغة تعلم أمهية على الطالب حتفيز )١

 .العربية

 قيد املادة يفهمون ال زالوا ما الذين للطالب وأجوبة أسئلة يقدم ما غالًبا )٢

 .الدراسة

 املادة الطالب يفهم حبيث البديلة، التعلم طرق يف اخرتاقات حتقيق )٣

  أكرب بسهولة
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 الذين األصدقاء ومع مستقل بشكل الدراسة على دائًما الطالب شجع )٤

 التعلم عملية على العربية اللغة تعلم يقتصر ال حبيث أفضل، يعرفون

 .فقط الفصل داخل

 .صعبة العربية اللغة أن يعتقدون ال الطالب جعل )٥

  : اإلقتراحات  الفصل الثاني

 كنداري  ٦في المدرسة العالية  أجل من .١

 يف احلالية التحتية والبنية املرافق حتسني من املدارس تتمكن أن املأمول من

 تشويًقا أكثر العربية اللغة تعلم عملية تصبح حبيث كنداري  ٦املدرسة العالية 

 BTQ تنظيم. النصوص العربية قراءة يف الطالب مهارات حتسني وميكنها

 قراءة ممارسة من الطالب يتمكن حىت العربية اللغة دورات وكذلك الالمنهجية

 ليتمكنوا إمكانام تطوير للطالب وميكن األحيان من كثري يف العربية النصوص

 .للقواعد وفًقا صحيح وبشكل بكفاءة العربية النصوص قراءة من

  كنداري   ٦في المدرسة العالية   IBB ١٢ فب الفصل العربية اللغة معلمةل .٢

 يعجبهم حىت للطالب احلافز من الكثري املعلم يوفر أن املأمول ومن

 العربية النصوص قراءة يف األخطاء من املزيد هناك يكون ولن العربية اللغة دروس

 للطالب القراءة ممارسة من املزيد املعلمون يوفر أن أيًضا املتوقع من. للطالب
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 بتعظيم املعلمون يقوم أن وأيًضا العربية النصوص قراءة على يعتادوا حىت

 .العربية للنصوص الطالب قراءة مهارات حتسني أجل من احلالية األساليب

 كنداري  ٦في المدرسة العالية  IBB ١٢ الصف لطالب .٣

 اللغة بدروس اإلعجاب على أكثر أنفسهم الطالب حيفز أن املأمول من

 املزيد ممارسة الطالب من يُتوقع كما ، أنفسهم على يتوقف هذا كل ألن العربية

 توجد وال عليها يعتادوا حىت وصحيح صحيح بشكل العربية النصوص قراءة يف

 .الطالب قراءة يف أخطاء

  

  

 

 

  

  

  

  

  


