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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث -أ

نصوص خطبة اجلمعة لدى يف كتابة بناء على نتيجة البحت وحتليله أنواع األخطاء 
أن هذا اخلطأ قد حدث  وجد الباحثوأسباب نني مراتبورا الطالب مبعهد دار اهلجرة للب

 ا يلي:مم

نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد أنواع األخطاء اللغوية يف كتابة  -1

خطاء الصرفية واألخطاء تتكون من األخطاء النحوية واألدار اهلجرة للبنني 

يف  . واألخطاء النحوية تتكون من األخطاءواألخطاء الداللية اإلمالئية

املرفوعات، واملنصوابت، واجملرورات، و عدم املطابقة النعت واملنعوت، وعدم 

الفاعل، املطابقة بني املضاف واملضاف إليه، و عدم املطابقة بني الفعل و 

ان األفعال وز أتتكون من األخطاء يف  األخطاء الصرفيةواخلطأ يف اإلضافة. و 

اء يف كتابة مهزة القطع ومهزة األخط األخطاء اإلمالئية تتكون منواألمساء. و 

 ..واألخطاء الداللية ، وزايدة احلرف ونقصان احلرفالوصل

ب خطبة اجلمعة لدى الطاليف كتابة نصوص وأما أسباب وقوع األخطاء  -2

 من الطالب ومن املدرس. مبعهد دار اهلجرة للبنني تصدرمن جانبني مها
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لدى  وقوع األخطاء يف كتابة نصوص خطبة اجلمعةءوأما أسباب

رسة الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني  من جانب الطالب هي: عدم مما

 قدرة الطلبة يف استخدام القواعد العربية. ءالطلبة بكتابة العربية، وضعف

نصوص خطبة اجلمعة لدى  كتابةيف  وأما أسباب وقوع األخطاء 

 من جانب املدرس هي: مل ميارس املدرس الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني

 ميارس املدرس تصحيح كتابة الطالب تطبيق القواعد العربية يف الكتابة، ومل

 الكتابة.  وكذلك مل يطبق الطرق التعليمية املختلفة يف تعليم

نصوص خطبة اجلمعة لدى  كتابةوأما احللول املقرتحة ملعاجلة األخطاء   -3

قواعد ويهتم تطبيق ال هي أن ميارس املدرس الطالب مبعهد دار اهلجرة للبنني

، وأن يطبق لكتابة، وأن ميارس املدرس تصحيح كل كتابة الطالبا العربية يف

 . التعليمية املختلفة يف تعليم الكتابة املعلم الطرق

 التوصيات -ب

  ، أوصى الباحث ما تتعلق هبذا البحث كما يلي:اختتاما هلذا البحث

 املادة أو اخلطة الدراسية قبل التعليم. درسأن يصمم امل -1
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األخطاء اللغوية لكل طالب ويهتم يف تصحيحها حىت  درسعي املأن يرا -2

 الطلبة أنواع أخطاءهم يف الكتابة واجتناهبم عن األخطاء مثلها. يعرف

  .قدرهم وحاجتتهم يف مهارة الكتابةبشخصية الطلبة و  درسأن يهتم امل -3

  م الكتابةطرق التعليم املناسبة ويطبقها يف تعلي درسأن خيتار امل -4

 طلبته يف الكتابة تدرجيا. درسامل أن يراعي -5

 وعلى الطلبة أن يكونوا جمدين يف تعلم الكتابة ويستفيدوا من كل وسيلة من -6

 الوسائل التعليمية لرتقية مهارهتم الكتابة.

بقواعد النحوية، والصرفية، واإلمالئية قبل أن أيمر الطلبة  درسأن يهتم امل -7

 بكتابة العربية.

 عربية والسيما أنتم يف قسم تعليم اللغة العربية وهمأن يهتم الطلبة كتابتهم ال -8

 يسكونون مدرسني العربية

عربية وتطبيق القواعد وعلى الطلبة أيضا أن ميارسوا أنفسهم يف كتابة ال -9

 واإلمالئية فيها. الصرفيةالنحوية أو 

 
  


