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 الخامس الباب
 الخاتمة
 

 الخالصة  - أ

دراسات صوتية وعالقتها باللهجات ب الباحث أجرى اليت  البحث نتيجة على بناء
الثانوية  صف احلادي عشر يف مدرسة دار املكرمالاحمللية يف مهارة القراءة لدى طلبة 

 اللغة النص قراءة يف األخطأ حدث االستنتاج ميكن  بريطو كواال األىلية أجنري موارا
 :التايل بالنتيجة العربية

احلادي عشر  صفاللدى طلبة  النص اللغة العربيةيف قراءة  الصوتية األخطأ -1
يف الثانوية األىلية أجنري موارا بريطو كواال  حتدثت  يف مدرسة دار املكرم

 .(jeda)واملفصل  (intonasi)واأليقاع أو التجويد  (nada)التنغيم مستوى 
ْلِفزِيُ ْون( يصبح خطأ عندما ال كنطق الكلمة   مالتنغيو  النربة بطلنتبو ت)الت ِّ

/ج/  ب. الصوت /ز/ تغيري بشكل صحيح واملفصل واأليقاع أو التجويد
 .قصريب تغيريأن يكون طويالً  /ي/ التنغيمو 

صف اللدى طلبة  العربية اللغة النص قراءة يف  الصوتية األخطأ أشكال -2
 احلادي عشر وىي:

ة صوات الضخماألصوات الرقيقة بدال بباأل تغيري الصوتية املستخدمة ( أ
العكس. يعين استخدام الصوت /ض/ لبدل الصوت /د/، أو 

استخدام الصوت /ك/  استخدام الصوت /ع/ لبدل الصوت /أ/،
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استخدام الصوت /ه/ لبدل الصوت /ح/،  لبدل الصوت /ق/،
 واستخدام الصوت /ش/ لبدل الصوت /س/.

الصوتيات اليت هلا مفصل قريب. يعين استخدام الصوت /ص/  تبادل ( ب
 /س/ واستخدام الصوت /ث/ لبدل الصوت /س/،لبدل الصوت 

. يعين غري قادر على التمييز بني احلروف الشكل الكتابة متشاهبة ج( 
 )ح(. باحلرف )خ( النطق 

وعالقة باللهجات احمللية، أن الطلبة يف ىذه املدرسة يف منطقة بريطو كواال  -3
منطقة بنجر كواال واللغة املستخدمة وىي اللغة البنجرية، ألن بريطو كواال يف 

 واللغة البنجر كواال باللهجات مسطحة بدون تنغيم معني.
 التوصيات - ب

 على نتيجة البحث فأعطى الباحث توصيات فيما يلي:بناء 
يكفي  ختتفيلكيال  فاظتحال استخدام اللغة احمللية فاىدأ تإذا كان -1

ربنامج الرمسية ولكن ينبغي عند البيئة احمليطة.  يف بيئة األسرة و هااستخدام
وعملية التعليم ال يستخدم اللغة احمللية نظرة يف اللغة احمللية تأثري سليب إذا 
أخطأ الطلبة يف نطق احلروف ، وخاصة اللغة األجنبية اليت يدرسها. يف ىذه 

 احلالة األخطأ عند قراءة النص اللغة العربية ألنو يتأثر باللغة احمللية.
تعود على تعليم كيفية نطق احلروف اهلجائية بد أن ي رسي اللغة العربية الملد -2

تعود على استخدام اللغة العربية عند التواصل يف يبشكل صحيح وأيًضا 
على مساع اللغة العربية يف  ةبطلد يعتو املدرسة ، وخاصة يف الفصل حىت 

 .البيئة املدرسية
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ث من البحميكن تطويرىا أكثر من خالل إجراء  للقارئني والباحثني اآلخرين،
العربية مع الفصول األخرى أو اللغة ص الن ءةيف قرا بدراسات الصوتيةخالل مقارنة 

 ة األخرى.املدرساملؤسسات 


