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 الباب الخامس

 النتائج و االقتراحات

 النتائج . أ

 بناء على حواصل التحقٌق فً هذا البحث, تستنتج الباحثة كما ٌلى : 

 PGII١ ٌة ال, المدرسة الع٤ IPS ١١ فً الفصل أّن التالمٌذ وجدت الباحثة (.١

ٌشعرون المشكلة فً اإلمالء. أما شكل األخطاء العام ٌعنً خطأ فً ناحٌة الحروف 

فً مخارجها حتى كثٌر  المتصلة و غٌرها. صعوبة التالمٌذ لتمٌٌز الحروف المتقربة

/ذ/ بدال من /ظ/ مثال أو /ظ/ بدال من  من األخطاء فً كتابة الحروف مثل ٌكتب التالمٌذ

و خطأ فً كتابة الهمزة و األلف /ذ/ و خطأ فً حرف المّد, ال ٌكتب التالمٌذ حرف المد

لخطأ عن عدم معرفة قائدة كتابتهما و قد كتب التالمٌذ التنوٌن المقصورة و ٌنشأ هذا ا

 بما ٌسمع.  ٌضٌفها إلى آخر الكلمة متأثرا على أنه نون

طرٌقة اإلمالء فً تدرٌس كتابة اللغة العربٌة.  (. لتفّوق على المشكلة, تطبق الباحثة٢

ٌّة تطبٌقها  طول المالحظة المشاركة عرفت الباحثة أنه لم ٌتعلّم أو ٌطبق قبلها. عمل

سارت بطالقة و التالمٌذ متحّمس جدا فً تدرٌس اإلمالء. عملٌة التدرٌس تشتمل على 

اجبة المنزلٌة و تطبٌق طرٌقة تعلٌم قائدة كتابة اإلمالء و تدرٌب األسئلة من المادة و الو
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ٌّة التنفٌذ خالل  دقٌقة و تتكّون  ٠٩اإلمالء المنقول و اإلمالء المنظور و االمتحان. عمل

 من مرحلة المقّدمة و مرحلة التطبٌق و مرحلة االختتام. 

قبل و بعد أن بٌن مختلفة  (. و من نتٌجة االختبار القبلً و االختبار البعدي توجد٣

ة بطرٌقة اإلمالء. ٌرتفع إنجاز إمالء للتالمٌذ و تنقص صعوبتهم. حاصل ُتعطً المعامل

 .5,3و معدلة االختبار البعدي ٌعنً  ٣,١معّدلة االختبار القبلً ٌعنً 

 االقتراحات . ب

 بناء على حواصل البحث فتقّدم الباحثة بعض االقتراحات لتكون الواردات كما ٌلً : 

تعمال مادة اللغة العربٌة استعماال حسنا و (. ٌجب على المدّرس تنظٌم الوقت و اس١

خشٌة أن توجد إحدى المهارات المتروكة بأن ٌجب على التالمٌذ إتقان كّل مهارات 

 اللغة العربٌة. 

(. من حواصل البحث ُمثبت بدلٌل أّن طرٌقة اإلمالء تستطٌع ارتفاع قدرة التالمٌذ فً ٢

لقادم ُتستخدم هذه الطرٌقة لمعدى ل فلذلكمهارة الكتابة و تفّوق على المشكلة فً اإلمالء 

 طرٌقة التدرٌس فً المدرسة. 

فً تدرٌس اللغة العربٌة وٌجب علٌهم أن ٌجتهدوا  (. ٌجب على التالمٌذ أن ٌتحّمسوا٣

 للتنقٌص أخطاء اإلمالء و لكً ٌكتبوا بطالقة.  فً تدرٌس كتابها
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منخفض جدا على تدرٌس  (. عطاء الحّث من المدّرس مهّم جدا ألّن حّث التالمٌذ٤

اللغة العربٌة و بإٌتاء امتٌاز اللغة العربٌة و فضائلها ٌرتفع رغبة التالمٌذ على تدرٌس 

 اللغة العربٌة و التالمٌذ ٌرغبون فً درس اللغة العربٌة.

 


