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 اخلامسالباب 
ختتاماال  

 خالصة البحث -أ

 قدرة الطلبة يفسابقا، فخلصت الباحثة أن وحتليلها  اعتمادا على تقدمي البيانات

املرزوقي  لصف التاسع يف مدرسة عنايةل الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئيةكتابة 

 ٥٧،6٧دلت على درجة قادر متاما وهذه تتحقق باملعدل على قدر املتوسطة اإلسالمية 

 وأّما تصنيفها كما التايل: يف معيار التفسري. 6٨–٥٧ألهنا تقع بني 

 قادر متامادلت على درجة والشمسية تابة "ال" القمرية كقدرة الطلبة يف   -1

يف معيار  6٨-٥٧ بنيألهنا تقع  ٥٧.5٨على قدر باملعدل وهذه تتحقق 

حرف األلف يف يعين  الشمسيةو "ال" القمرية  ةكتابالتفسري. واألخطاء يف  

 يعين"ال" الشمسية كتابة "ال" غري املكتوبة وحرف الالم غري املتصل. ويف  

 غري املكتوبة. "ال"حرف  ةكتاب

باملعدل وهذه تتحقق قادر متاما دلت على درجة مزة كتابة اهل قدرة الطلبة يف -2

يف معيار التفسري. واألخطاء يف   6٨-٥٧ بنيألهنا تقع  ٥٧.٧٧على قدر 

مهزة الوصل هي أهنا  معكتابة مهزة القطع  يعينكتابة اهلمزة يف أول الكلمة 

زة يف وسط كتابة اهلمويف   .مهزة القطعهي أهنا  معأو كتابة مهزة الوصل 
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حرف اهلمزة منفردة أو على األلف أو  ةكتابويف آخر الكلمة يعين  الكلمة 

 .غري املكتوبة أو مكتوبة حبرف العني

وهذه تتحقق قادر متاما دلت على درجة كتابة األلف اللينة قدرة الطلبة يف   -٨

يف معيار التفسري.  6٨-٥٧ بنيألهنا تقع  ٥٥.18على قدر باملعدل 

حرف "ى" مكتوبة باأللف أو  ةكتابيعين  واألخطاء يف كتابة األلف اللينة 

 .غري املكتوبة

الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية  يف كتابة األسباب اليت تؤثر على قدرة الطلبة

 لصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية هي:ل

 كتابة  عنالقواعد  ونيعرف الالطلبة "ال" الشمسية يعين و كتابة "ال" القمرية -1

 ."ال" الشمسية جبيدة وصحيحةو "ال" القمرية

مهزة  بني واأن يفرق ونعييستط ال الطلبةيعين  اهلمزة يف أول الكلمةكتابة  -2

ويف  يف كتابة اهلمزة يف وسط الكلمةو  .الوصل ومهزة القطع جبيدة وصحيحة

مزة على الياء، على كتابة اهلالقواعد عن   ونيعرف اليعين الطلبة  آخر الكلمة

 األلف، على الواو، ومهزة منفردة جبيدة وصحيحة. 

األلف اللينة  كتابة  القواعد عن ونيعرف ال الطلبة يعين األلف اللينةكتابة  -٨

 واأللف املقصورة جبيدة وصحيحة.
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 يات البحثتوص -ب

على  أن يكتبوا كلمة واحدة يرجى على املدرس عند التعليم أن يطلب الطلبة -1

 مث يصححها ويأمر الطلبة تكرار الكتابة الصحيحة. السبورة

بعض  الطلبة أن جييبوا يطلبالدروس أن  انتهاءبعد يرجى على املدرس  -2

 العكس.أو األسئلة 

يف يرجى على مدرس اللغة العربية مبدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية  -٨

الصيغة اليت قد يكون من السهل، إما يف شكل الفعل  أن خيتارمراحل أوىل 

 أو االسم مع شرح معىن.

أن  يرجى على مدرس اللغة العربية مبدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية -5

كتابة "ال" القمرية و"ال" الشمسية وكتابة اهلمزة   عنخيتار املادة خمصوصا 

 وكتابة األلف اللينة.


