
 

62 
 

  الخامس الباب

  ماتتخاإل

   الصةالخ الفصل األول :

للغة العربية لطالب معهد دار السالم كونتور احلرم السادس   حتّدثالصوتية يف  األخطاء .١

 يعين الفونيمك و فونيتك و نظام الصوت. كنداري.

للغة العربية لطالب معهد دار السالم   حتّدثالصوتية يف  األخطاءالعوامل اليت تؤثر على  .٢

  كونتور احلرم السادس كنداري

  الداخليةعوامل  .١

عوامل من داخل : الطّالب ال ميلك ارادة لتعلم اللغة العربية، و نقص دافع 

  يف حمادثة اليومية، و يف الطّالب يوجد قضم اللسان.  تحّدثللتعلم، و نقص مترين ل

  عوامل اخلارجية .٢

   ثري علي بيئة و اللغة االعاّمّيةعوامل من خارج : تأ

للغة العربية لطالب معهد دار  حتّدثيف  الصوتية األخطاءجهود املعلمون لتغليب على  .٣

  : السالم كونتور احلرم السادس كندار

  ترك اللغات اإلقليمية واحمللية من خالل مراحل منوذج التعلم ،   . أ

معهد دار السالم كونتور احلرم مىت يف  أينما و العربية باللغة تحّدثنؤكد دائًما على ال  . ب

  .مراقبة السادس كنداري

 مفردات جديدة ، ويكرر املفردات اليت تعلمتها ويوفر لغة حمادثة عامة ٣يوفر   . ت

  .يف اللغة العربية أثناء تقدمك مالستخدامه

الل باللغتني احمللية واإلندونيسية من خ تحّدثيوفر عقابًا متعلًما على القدرة على ال  . ث

  .ماستدعاء املفردات اليت تعلمه
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  .بشكل جيد وصحيح أمام الطالبللغة العربية بااملعلمون دائًما  تحّدثي  . ج

 مإمالئه األخطاءب حرفًا أو مجلة يكون ميارس الضغط والتوبيخ عندما يذكر الطال  . ح

  . مويربره

  

  فتراحةالفصل الثانية : اإل

  ٕاىل "ر!مج دراسة ا�لغة العربية .١

ميكن ٕاجياد ٕان ٓ;ر هذا البحث يف تعلمي ا�لغة العربية يه معرفة الصعو/ت اليت يوا+ها الطالب حىت 

يXٔمل الباحWون يف املسUتقRل يف Pذب املزيد من MهLم من احلرم اجلامعي يف . Gلول لهذه املشالك

̀ٔخرى [صورة �لتعلمي العايل إالساليم ̀ٔمهية طالب تعلمي ا�لغة العربية و"رامج اaراسة ا    الكhابة نظرًا 

  يمعهد دار السالم كونتور احلرم السادس كندار  يلإ .٢

دار السالم كونتور احلرم السادس كندار ملزيد من االهتمام باللغة وغريها من ملعهد 

 .باللغة العربية تحّدثالطرق إلجياد طرق أكثر فاعلية لعملية تعلم ال

  إيل الباجث .٣

بعد حتليل نتائج هذه الدراسة، أوصى الباحث مبراجعة بعض املدخالت أو تطبيقها 

كتابًيا مع القواعد املناسبة. ال تزال هناك العديد   على املنطق التايل، نقص معرفة الطالب

الكتابة يف البيئة غري معروفة. ميكن إعادة اختياره حبيث ميكن حتسينه  األخطاءمن 

  تدرجيياً.

  

   


