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 الخامس الباب
 اإلختتام

 االختصار . أ
استناد على نتيجة البحث املشروح ىف الفصول السابقة، اختصر الباحث 

 االختصار احملاسبة بأسئلة البحث منها:
حتليل األخطاء ىف تصنيف الطبقة خطأ ىف نتيجة  774اكتشف الباحث  .1

 ةالثانوياملدرسة الفصل الثالث ب ىف طالبلل الكتابة على مهارة العربية اللغوية
 احلكومية النموذجية بالنكا رايا. ىذه تقسيم األخطاء و تفصيلها منها:

% مبعيار  66خطأ أو  513أخطاء الكتابة ىف الطبقة النحوية عددىا  ( أ
 األخطاء منها:

 %. 13خطأ أو  69األخطاء ىف كتابة األضافة عددىا  (1
 %. 12خطأ أو  66األخطاء ىف كتابة النعت و املنعوت عددىا  (2
 %. 75خطأ أو  384األخطاء ىف كتابة عالمة اإلعراب عددىا  (3

% مبعيار  23خطأ أو  176أخطاء الكتابة ىف الطبقة الصرفية عددىا  ( ب
 األخطاء منها:

 %. 98خطأ أو  173األخطاء ىف كتابة األوزان الصرفية عددىا  (1
 %. 2األخطاء  3األخطاء ىف كتابة الضمري عددىا  (2

% مبعيار  11خطأ أو  85الداللة عددىا أخطاء الكتابة ىف طبقة  ( أ
 األخطاء منها:

 %. 56خطأ أو  48األخطاء ىف اختيار املفردات عددىا  (1
 %. 44خطأ أو  37ختليط اللغات ىف اجلملة عددىا  (2

لكل األخطاء أسباب. سبك الباحث أسباب األخطاء بنظر إىل األخطاء  .2
 املوقوعة ىف الطالب منها:
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 قبلهم تأثري اللغات اليت استوعبهم ( أ
أن األخطاء اللغوية تسّبب بتدّخل لغة األم )اللغة  ىنااملقصود 

 األوىل( إىل اللغة الثانية املتعّلمة للطالب.
 عدم الفهم مستعمل اللغة إىل اللغة املستعملة عليو ( ب

شرح الباحث أن األخطاء املوقوعة ىف الطالب تسّبب بعكس 
بالكلمة األخرى أن الطالب األنواع العامة ىف قواعد اللغة املتعّلمة. 

خاطؤون ىف تعبري قواعد اللغة مثل: األخطاء ىف اإلمجال و تعبري قواعد 
 اللغة بغري كامل و الفشل ىف تعّلم األحوال لتعبري قواعد اللغة.

 النصائح . ب
 للمدرسني .1

 أن يكون املدرسون يستعملون الطرق املفروحة ىف تعاليم لغة العربية. ( أ
مكتنزين لعملية التقومي ىف نتيجة تعليم الطالب أن يكون املدرسون  ( ب

 خصوصا ىف درس اللغة العربية.
 للطالب .2

أن يكون الطالب جيتهدون ىف تعّلم اللغة العربية خصوصا ىف قسم قواعد  ( أ
 اللغة العربية.

 أن يكون الطالب جيتهدون أيضا ىف زيادة املفردات العربية. ( ب
 

 

 

 
 
 

 
 


