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sالباب الخامس 

 اإلختتام

 االختصار . أ

استناد على نتيجة البحث املشروح ىف الفصول السابقة، اختصر الباحث 

 االختصار احملاسبة بأسئلة البحث منها:

استخدام الفعل  نتيجة حتليل األخطاء يف يف خطأ 1111اكتشف الباحث  .1

املدرسة الفصل الثامن ب ىف طالبلل الكتابة املاضى واملضارع واملصدر يف مهارة

 هنضة العلماء بالنكا رايا. ىذه تقسيم األخطاء و تفصيلها منها:املتوسطة 

%  44خطأ أو  483عددىا استخدام الفعل املاضى أخطاء الكتابة يف  .أ 

 نها:مبعيار األخطاء م

 %. 21خطأ أو  642األخطاء يف الضمائر عددىا  (1

 %. 43خطأ أو  138األخطاء يف األوزان عددىا  (6

%  43خطأ أو  324املضارع عددىا  استخدام الفعلأخطاء الكتابة يف  .ب 

 مبعيار األخطاء منها:
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 %. 62خطأ أو  33عددىا  يف الضمائراألخطاء  (1

 %. 82األخطاء  422عددىا  يف األوزاناألخطاء  (6

 .%81خطأ أو  333عددىا  أخطاء الكتابة يف استحدام املصدر .ج 

بنظر إىل األخطاء املوقوعة لكل األخطاء أسباب. سبك الباحث أسباب األخطاء  .8

 :ىيلطالب ل

املقصود ىنا أن األخطاء اللغوية تسّبب . تأثري اللغات اليت استوعبهم قبلهم ( أ

 الثانية املتعّلمة للطالب.بتدّخل لغة األم )اللغة األوىل( إىل اللغة 

 عدم الفهم ىف استعمال اللغة إىل اللغة املستعملة عليو أي اللغة العربية  ( ب

 النصائح . ب

 الطرق املفروحة ىف تعاليم لغة العربية. ينبغي للمدرسني أن يستعملوا .1

مكتنزين لعملية التقومي ىف نتيجة تعليم الطالب خصوصا ىف درس ينبغي للمدرسني  .8

 اللغة العربية.

ىف تعّلم اللغة العربية خصوصا ىف قسم قواعد اللغة  أن جيتهدوا طالبللينبغي  .3

 العربية.

 أيضا ىف زيادة املفردات العربية.ينبغي للطالب أن جيتهدوا  .3
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 المراجع
 

 دار الوطن بالرياض  -صدر  .أمهية اللغة العربية  (.ىـ1318. )أمحد بن عبد اهلل الباتلى

 قاىرة: دار الفقر العريب .املهارة اللغوية (.8990) .أمحد، رشدي
ترمجة: عبده الراجحي وعلي  .أسس تعلم اللغة وتعليمها (.1333 براون، ىـ دوغالس.)

 عبان، بريوت: دار النهضة العربيةعلي أمحد ش

 دمشق  - دار الفكر .طرق تدريس اللغة العربية (.8991. )جودت الركايب

 راق الدوليةمصر: مكتبة صو  ،الوسيطاملعجم  (. 1188 .)شوقي ،ضعيف

. بريوت: مكتبة الوسيط ىف قواعد اإلمالء و اإلنشاء (. 1334عمر. ) فروق الطباء،
 املعارف

 دار السالم : مرتفورا .دروس التصريف .حممد، كشف األنوار بن احلاج إمسعيل البنجرى

 الدار - العصرية املكتبة .خمتار الصحيح ،بن أيب بكر بن عبد القادر الرازيحممد 
  صيدا – بريوت .النموذجية،

لسان  .(ه 1313. )حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن حبقة األنصاري اإلفريقي
 بريوت – صادر دار .العرب

 بريوتة. جامع الدروس العربي ه(. 1339 .)مصطفى الغالييين
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جامعة موالنا مالك  –ماالنق  .علم الصرف نظرياتو وتطبيقاتو (.8913 .)معرفة منجية،
  .اىيم اإلسالمية احلكومية مباالنقإبر 
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 السيرة الذتية

 حممد حارس فضيلة :  اإلسم    
 1003مارس  31بالنكارايا،  : مكان و تاريخ الوالدة

، مدينة بالنكاريا،  82الشارع مرينيت ،املمّر استقامة ،الرقم  :           العنوان
 كليمنتان الوصطى

 اإلسالم :           الدين
 الرجال اجلنس                  :

 (oأو ) : زمرة الّدم        
 الطالب :           العمل

 علينشة : اسم الوالد       
 محلة :       اسم الوالدة      

 املوظف احلكومي املدين :  شغل الوالد
 املوظفة احلكومية املدنية : شغل الوالدة      

  رواية التعّلم              :
 8999 – 1000روضة األطفال مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا        :  .أ 
 8992 - 8999: فاىندوت بالنكارايا   املدرسة اإلبتدائية احلكومية  .ب 
 8991 - 8992:  توسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايااملدرسة امل .ج 
 8990 - 8991:  احلكومية النموذجية آمونتاي    املدرسة املتوسطة  .د 
 8918 - 8990:  ملدرسة الثانوية نورمال إسالم فوترا رخاء آمونتاي       ا .ه 
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