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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الفصل األول: الخالصة

النطق اٟتركؼ يف  مع أخطاء ات متعلق ةباحث ا أجراىيتلى نتائج البحث البناء ع

ب يف ا١تدرسة الثانوية دار ا١تخلصُت   8قراءة نص اللغة العربية لدل طالب الفصل  

يف قراءة نص اللغة اللغة العربية  نطق اٟتركؼ  خطأ ديكن سحبها استنتاج أف كندارم   

 :التالية  نتيجةك ب  8الفصل  يف 

اعاله أشكل أخطاء نطق اٟتركؼ يف قراءة ك تثويق   بناءن على نتائج ا١تالحظات .2

النص العربية  يف ىذ البحث  ينقسم إىل ٜتسة فئات كىي أخطاء نطق حرؼ 

 20خطأ ، مث أخطاء نطق حرؼ اللساف   بنسبة   08من  29اٟتلق   بنسبة  

خطأ, أخطاء نطق  08من  2خطأ, أخطاء نطق حرفالشفتاف   بنسبة   08من 

ك أخطاء نطق حرؼ ا٠تيسـو  بنسبة    ,خطأ 08من  5حرؼ اٞتوؼ   بنسبة  

شكل أخطاء حرؼ اٟتلق أكثر من  كما يف نتائج اعاله أفخطأ. 08من  2

 خطأ. 08من  29بنسبة  األخر 

على  العوامل اليت تسبب أعاله ك تثويق كا١تقابلة  بناءن على نتائج ا١تالحظات .0

ا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُت   يفب  8الفصل  الطالب نطق  اٟتركؼاألخطاء 
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النقل بُت اللغات ، النقل داخل اللغة ، سياؽ عوامل يعٍت  4ينقسم عن  رماكند

 .االتصاؿالتعلم ، ك اسًتاتيجيات 

يف اٞتهود اليت يبذ٢تا ا١تعلم  أعاله ك تثويق ك ا١تقابلة ا١تالحظات جبناء على نتائ .0

 البطدل يف قراءة نص اللغة العربية ل نطق اٟتركؼاألخطاء على حل ا١تشكالت 

تصحيح , الفعاؿ تصحيحيعٍت  با١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُتب  8الفصل 

مت تصحيح ما قالو  (التصحيح يف خطوتُت ك  تصحيح قدرات الطالب, ساسيةاٟت

 (. الطالب  ك  ١تاذا يقولوف ذلك

 الفصل الثاني: االقتراحة

األخطاء  حوؿ رماكند  الثانوية دار ا١تخلصُت با١تدرسة اقًتاح بعد إجراء ْتث 

ديكن استنتاجها من  8الفصل لدل الطالب اللغة العربية يف قراءة نص  نطق اٟتركؼ

 :الباحثوف بعض االقًتاحات على النحو التايلالبحث أعاله كطرح 

 ا١تعلمُت رس كمدلل .2

ب  8الفصل  يف  ْتيث يكوف تعلم اللغة العربية ، كخاصة يف ا١تهارات  القراءة 

ْتاجة إىل التواصل مع اٞتهة ا١تسؤكلة   رماكند  ا١تدرسة  الثانوية دار ا١تخلصُتب

يف بيئة تعلم الطالب يف ىذه اٟتالة مؤسسة دار ا١تخلصُت الكندارم اإلسالمية 

الداخلية. ٢تذا السبب تعلم اللغة العربية ال يتم تعلمو فقط يف ا١تدرسة كلكنو 
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مستداـ كمدعـو من خالؿ خلق بيئة تعلم لغة أجنبية جيدة مثل إنشاء أسابيع 

كإعطاء ا١تفردات الركتينية. باإلضافة إىل ذلك ، يتم تنفيذ التعلم لفصوؿ  اللغة

خاصة للطالب الذين لديهم مهارات أساسية إىل متقدمة ليتم إدارهتا بشكل 

 .أفضل ْتيث ديكن أف تساعد يف تسريع قدرهتم على قراءة القرآف

 لقارئل .0

بشكل أكرب من خالؿ العمل البحث من خالؿ تتائج البحث  ديكن تطوير ىذ

يف قراءة النصوص العربية مع الفئات أك ا١تؤسسات نطق اٟترؼ  مقارنة األخطاء 

 .األخرل مدرسة أخرل

 

 

 

 

 

 

 

 


