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 الباب اخلامس
 اخلامتة 

 خالصة البحث  . أ
قراءة النص    الصوتية يف  األخطاء   عن  بناًء على نتائج البحث الذي أجراه

  مدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية لطالب الصف السابع يف    موضوعات    العريب
ابتو فانديح  فيسو  الوسطى ساكهانية    فوجل  أن خطأً    ،كاليمانتان  االستنتاج  ميكن 

عام   يف  السابع  الفصل  يف  العريب  النص  قراءة  يف  عام   2022/    2021حدث 
 التالية: دراسي. ابلنتائج 

 األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص العربية للفصل السابع هي:  .1

)اخلفيفة( بدالً  (1 الرقيقة  الصوتيات ابستخدام األصوات  التغيريات يف 
من األحرف الصوتية )الثقيلة( السميكة أو العكس. وهي: استخدام 
الصوتيات )ك( لتحل حمل )ق(، واستخدام الصوتيات )أ( لتحل حمل 

واستخ واستخدام  )ع(،  )ه(،  حمل  لتحل  )ح(  الصوتيات  دام 
الصوتيات )س( لتحل حمل )ش(، واستخدام الصوتيات )( لتحل حمل 

 )ض(. 

تبادل الصوتيات اليت هلا مفاصل قريبة. وهي: استخدام الفونيمات  (2
)س( لتحل حمل )ص(، واستخدام الصوتيات )ح( لتحل حمل )خ(،  

دام الصوتيات )ت( واستخدام الصوتيات )( لتحل حمل )خ(، واستخ
 لتحل حمل )ط(.

وهي:   (3 األصوات.  نطق  يف  أخطاء  يسبب  مما  عجل  على  القراءة 
 استخدام الفونيمات )ج( لتحل حمل )ظ(.
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حذف الصوتيات اليت تعمل كأحرف جنونية. وهي: إزالة عالميت )أ(  (4
 و )و(. 

إضافة مقاطع صوتية تعمل كأحرف جنونية أو قراءات مطولة ال تقرأ  (5
 طوياًل. وهي إضافة احلرفني )أ( و )ي(. 

ال  .2 قراءة  يف  الصوتية  األخطاء  حدوث  على  تؤثر  اليت  العريب    ناصالعوامل 
فوجل فيسو    مدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالميةلطالب الصف السابع يف  

 هي: 2021/2022يف عام  نتان الوسطىكاليماساكهانية    فانديح ابتو

 مواد تعليمية أقل إاثرة لالهتمام (1

 جيد الطالب صعوبة يف الرتكيز أثناء عملية التدريس والتعلم   (2

 افرتاض أن اللغة العربية مادة صعبة التعلم   (3

 عدم كفاية املرافق والبنية التحتية   (4

 عدم وجود دعم الوالدين لدروس اللغة العربية   (5

 لعوامل البيئية اللغة األم وا  (6

 عدم االهتمام بتعلم الطالب   (7

 مقرتحات البحث . ب
حبث   إجراء  يف  بعد  السابع  الصف  املتوسطة لطالب  العلم  دار  مدرسة 

ابتو  اإلسالمية فانديح  فيسو  الوسطىساكهانية    فوجل  ، وسط كاليمانتان  كاليمانتان 
السابع. ميكن االستنتاج بشأن األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص العربية يف الفصل 

 من البحث أعاله أنه ميكن تقدمي بعض االقرتاحات على النحو التايل: 
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القراءة يف  .1 العربية خاصة يف مهارات  اللغة  املدارس واملعلمني من أجل تعلم 
السابع يف   الصف  املتوسطة اإلسالمية طالب  العلم  دار  فيسو    مدرسة  فوجل 

ابتو الوسطىساكهانية    فانديح  مع    ،كاليمانتان  التواصل  الضروري  ويل  من 
. حبيث ال يتم تعلم اللغة العربية يف املدرسة فحسب، بل  الوالدان  أو  الطالب

أو عن روضة الرتبية القرانية  يستمر يف املنزل، أي من خالل وضع الطالب يف  
اللغة  طريق جلب مدرسني قرآنيني يف املنزل. حبيث يصبح تفاعل الطالب مع  

 العربية أكثر تكرارا واعتيادا. 

القراء ميكن تطوير هذه األطروحة من خالل إجراء حبث من خالل مقارنة   .2
األخطاء الصوتية يف قراءة النصوص العربية مع الفصول األخرى أو املؤسسات  

 املدرسية األخرى. 

 اخلتام   . ج
ر  يدرك الباحث أن نتائج هذه الدراسة بعيدة عن الكمال. لذلك ، سينتظ

أنه على  الباحث  أيمل  أي شخص.  البناءة من  واالقرتاحات  النقد  دائًما  الباحثون 
 الرغم من أن هذا البحث بعيد عن الكمال ، إال أنه ميكن أن يكون مفيًدا لآلخرين. 

 
 
 
 
 




