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 الخامس الباب

 و االقتراحات الخالصة 

 الخالصة ٥۱۰ 

في المدرسة   لتالميذ مفعول ال الصوتية أخطاء يبحث عن بحثال اهذ

 في الموصوف البحث إلى ستندي .العربيةب النص   قراءة في الرحمةالثانوية 

 تالميذلالمفعول  الصوتية أخطاء أن الخالصة مكنت ، السابقة بوا ال 

 :وهي ، جنو نداب ، سوكاجادي الرحمة في السابع لصفال

 أخطاء الصوتية ٥۱۰۱۰

 السابع لصفال لتالميذ العربيةب النص   قراءة في الصوتيةأخطاء 

 :هي  ثالثة إلى ،تنقسمالرحمة 

 الصوت غيرت ٥۱۰۱۰۱۰

 نطقال في التغير يعنى بحثال اهذ في الصوتي التغير

 النطق .تهانهاي و ووسطها، ، الكلمة البداية في/ف/ الحروف

 وسط في/ص/ُنطقال صراط، الكلمة بداية في /pi/ إلى/ص/

الكلمة ثلث  بداية في/ث/ النطق .الى/س/و/ش والعصر كلمةال

 في نهايتها الى /س/ . اما النطق /ث/  في الى /س/و/ت/، ثم

ثت كلمةال وسط  في /ا / إلى / ع/ النطق  ،/ش/ و /س/ الى نف 

 كلمةال وسط في  /خ/ النطق  .انعمت كلمةال و عليهم كلمةال
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 وسط في /ز/ إلى /ذ/ نطقال . /ك/ /ح/وإلى  و يخفى يخش ى

  كلمةال
 
 .الله وكلمة ليهمع كلمةال على /ح/إلى/ ه/ نطقال .ذينال

   تهاوإزالزيادة الفونيميات   ٥۱۰۱۰۱۰

 زيادة هي بحثال هذ في الموجودة الفونيمات زيادة

 / إلى / الضآلين وال / الكلمة /.  وفيهرشح/ إلى /شر  / كلماتال

ا /.  والالبضآلين  الكلمة في الموجودة فونمياتال إزالة ام 

  /. ذكر/ إلى /ذكره/

 صوتية أخطاء في بيلتسبعوامل ا ٥۱۰۱۰

 الذين التالميذ ان   بحثال اهذ في الموجودة السببية العوامل

 اآلخرى  سببيةال العوامل. الهجائية الحروف تمييز في صعوبة يواجهون 

موقع  ،الثالث .الولى اللغة تأثير ، الثانية .البيئية العادات ، أوال ؛ هي

 .التالميذ خلفية ، والخامس .الدافع عدم وعامل ، الرابعة .التفاهم

 التغير فى المعنى ٥۱۰۱۰

 التغير على تؤثر أن يمكن ،والزيادتها واإلزالتها الكلمة في التغير

 المعنى في تغير وجد كلمة ۱٧هناك كان بحثال اهذ في .ةالجمل معنى في

 .لها معنى ال كلمة ۱٥و

 اإلقتراحات ٥۱۰
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  .االقتراحات عضب ةالباحث وص يت ، بحثال في إلقتراحاتا لىع بناء
ا
 أوال

 وعلم الصوتيات علم حول  البحاث من المزيد إجراء في ةالباحث أملت ،

 .والفحص الدراسة إلى تحتاج التي الدراسات من الكثير هناك لنه ، الصوات

 
ا
 .العربيةب النص قراءة في النطق أخطاء لتعريف التالميذ على يجب ، ثانيا

 النطق باستخدام العربي النص قراءةل ةكثير  ممارسة التالميذ على يجب

ا .حيحالص
ا
 حول  اهمالتف من المزيد شرح يمكنهم ، للمدرسين بالنسبة ، ثالث

 الحروف تمييز من ستطعواي لم الذين التالميذ خاصة ، تالميذلل الرسائل

ا كررل التعلم دافع يزيدو 
ا
يستطع  البحث ، رئ للقا بالنسبة ، سخامو .نشاط

 ان يحدث إسارة و يزيد العلم عن الصوات او النطق الصحيح.

 


