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 اخلامس بابال

 اخلامتة

 

 البحث نتائج ملخص -أ

لدى  احملادثة اليومية ىف املعهد و تدخل لغة األم فيهامن البينات املكتوبة عن  
و  مىاتبورا منطقة بنجى كاليمنتان اجلنوبية "لوسآندى شالنجاح "عهد العرىى املطالبات 

نستطيع أن  الثالث، استخدم الباحث املدخل الوصفي، و من البيان السابق يف الفرل
 فيما يلي : نستنبيط

قد  و هي األسبوعيةاحملادثة اليومية و يف  اللغة العىبيةعلى  اليومية جىاين احملادثة .1
تشبه التعبري الذي يىيده املتكلم تدخل بلغتها األوىل و هذه كلمة أو مجلة 

االندونيسي, تعود أسباهبا من نقران قدرة الطالبات تطيبق احملادثة ابللغة 
 الفرحة الرحيحة.

وضعت  الىت تقع لدى طالبات وهي اللغة العىبيةعلى  اليومية ذوق احملادثة .2
ع الطالبة املفىدات يف تىكيب سليم و هذا يؤدي فعال إيل سوء الفهم لدى السام

و قد تدخل بلغتها األوىل و سبب ذلك أن الطالبات يف هذا األمى قّلة قدرة 
 على تطبيق اللغة.

عهد العرىى املالىت تقع ىف احملادثة اليومية لدى طالبات أشكال األخطاء  .3
وجد الباحث أشكال من األخطاء اللغوية, و هي  "لوسآندى شالنجاح "

 السطحي و الترنيف االترايل.تشتمل على الترنيف اللغوي و الترنيف 
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و الترنيف اللغوي هو األخطاء النحوية و الرىفية, فاألخطاء النحوية املتعلقة  .4
ابإلعىاب و أسباهبا من عدم قدرة الطالبات تطبيق قواعد اللغة. و أما األخطاء 
املتعلقة ابلرتكيب أو يف وضع اجلملة و أسباهبا قلة الطالبات على تطبيق قواعد 

 تدخل اللغة األوىل له دوره اهلام يف تكوين اجلمل على اللغة الثانية.اللغة, و 
و أما األخطاء الرىفية اليت أكثى مجلة لدى طالبات تكون هلا أمى مهيم يف معىفة  .5

االسباب اليت أدت إليها, ومن اسباب األخطاء الرىفية املتعلقة ابألخطاء يف 
الظاهى يف الرتكيب البنائي استخدام االسم و الفعل هي أن هناك االختالف 

للكلمة املوجودة بني اللغة العىبية و االندنسية, كما جيد الباحث كثريا أن يف 
األفعال و االمساء اإلندونسية أوجه التشابة و كان الطالبات غري ضابطني يف 

 اختيار األفعال و األمساء املناسبة للجملة, و تدخل كثريا بنظام اللغة األوىل.
السطحي الذي يشتمل على احلذف و الزايدة, يىى الباحث أن و الترنيف  .6

أسباب أخطاء هي من قلة معلومات الطالبات على قواعد اللغة, و ليس عامل 
العناء و التعب جمال يف هذا الكالم, ألن قلة املعىفة أو املعلومات عن القواعد 

 .اللغوية
أ يف استخدام الكلمة و أما أخطاء الطالبات يف حتىيف الوضع إما أن يكون اخلط .7

املناسبة بسياق الكالم أم اخلطأ يف استخدام الكلمة املناسبة بسياق الكالم تعود 
إىل توافى الكلمات املىادفة و هي أن الكلمات املختلفة صورهتا معانيها السواء. 
و هذا السبب الذي جتعل الطالبات غري ضابطني يف وضع الكلمة الناسبة 

  أي كالم أو مجل.الكلمة املتساوية ميكن وضعها يفين بسياق الكالم و معا



114 

 

و بعد القيام ببحث البياانت و جد الباحث من جىاين و ذوق و أشكال 
وتدخل  "لوسآندى شالنجاح "عهد العرىى املاحملادثة اليومية لدى طالبات األخطاء يف 

 مجلة. 79لغة األم فيها يبلغ عددها 

ذوق و أشكال األخطاء يف اللغة العىبية  و من املالحظ أن احملادثة عن جىاين و
هلا ارتباط وثيق ابلعوامل األخىى املؤثىة, و املعىفة عن معظم العوامل املؤثىة كلها ألمى 

 صعب فعال, و كل عامل يىتبط بعضها ابلبعض.

 املقرتحاتو  التوصيات -ب

و  العىبيةاللغة  احملادثةيف  أوصي الباحثني من املعلمني أن يهتموا التدخل اللغوي .1
 العالقات بني لغتهم. أوجه حبثها و تنبيه الطالب عليها حثى يعىفوا

يف اللغة العىبية كثرية و متنوعة قد تناول جماال  أشكال األخطاء ابحملادثة أن .2
 .التدخل اللغويواحدا و على الباحثني استكمال اجلوانب األخىى يف 

أن أشكال األخطاء يف احملادثة اللغة العىبية ليست من األشياء اليت يلزم أن نبتعد  .3
مهيم أن نعىيفها إيل اإلصالح مع االهتمام الكبري مبعاجلة عنها و إمنا شيئ 

التدخل اللغوي، وعلى متحدثي اللغة و هي إزالة شعور احلياء يف النطق و إمناء 
 ة.ثقة نفسهم إىل التقدم يف تطبيق اللغ

احملادثة اليومية على اللغة العىبية ىف املعهد و تدخل لغة األم يىجى من أحسن 
مىاتبورا منطقة بنجى كاليمنتان  "لوسآندى شالنجاح "عهد العرىى امللدى طالبات  فيها

 أتيت مبقرتحات فيما يلي : اجلنوبية
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حول مضمون وثقة هذا البحث، و املمكن أن ىف هذا البحث نقائص فمن  .1
 الباحث أن يكمل يف إكمال البحث حىّت يكون مىغواب فيه.رجى 

، فمن كان لديه فىصة و هذا البحث حيتاج إىل االستمىار يف تعمقه كل العمق .2
 .سار البحث سريا اتّماللبحث فأحسن أن يتّم متام البحث حىّت 

يىجى على كافة مدرسي مادة احملادثة أو املواد التعليمية على اللغة العىبية  .3
االهتمام ابلتدريبات إيل كيفية وضع الكلمة يف اجلمل السليمة و الرتكيب 

 الرحيح.
و أن يكون الطلبة ضابطني حقّا يف عملية التدريبات احملادثة اليومية املتعلقة  .4

أبساليب اللغة، خاصة اللغة العىبية اليت توّسعت فيها املفىدات و الرتكيب البديعة 
 ا مىادفها يف لغة األم.و خباصة األساليب اليت ليس هل

احملادثة اليومية تدور دورا هاما يف عملية اللغة، فالبّد للدارسني و املدرسني أن  .5
 حيسنوه و يتقنوه.

و يىجى من املشىف و املىاقب القيام إبصالح أشكال األخطاء املىتكبة لدى  .6
و  أشكال األخطاء الطالبات، هذا حيتاج إىل الرتكيز على الدور كلها يف معاجلة

 اخلطـأ املتكىر.يستغىن إىل وعي كامل من الدارسني و املدرسني لعدم الوقوع يف 


