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 الفصل الخامس

 نتائج البحث وتوصياته

 نتائج البحث . أ

وأما األخطاء التحريرية يف كتابة الرتكيب الوصفي اليت وقع فيها طالب 
 للعام الدراسياملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد الكوثر العصري بكنبارو 

 فهي :   7102/7102

وذلك من األخطاء اليت ارتكبها  % (4،23)  ،خطأ 07األخطاء يف الداللة  .0
 طالب( 01الطالب )عدد الطالب الذين وقعوا فيها 

األخطاء اليت  منوذلك % ( 39،94)  ،خطأ 022األخطاء يف اإلعراب  .7
 طالبا ( 41ارتكبها الطالب ) وعدد الطالب الذين وقعوا فيها

ارتكبها األخطاء اليت من وذلك % ( 03،37)  ،خطأ 33األخطاء يف اإلمالء  .4
 طالبا ( 70الطالب ) عدد الطالب الذين وقعوا فيها 

األخطاء  منوذلك % ( 07،02) خطأ،  42األخطاء يف التعريف والتنكري  .3
 طالبا ( 70الطالب ) عدد الطالب الذين ارتكبوا فيها  اليت ارتكبها

األخطاء  منوذلك % ( 4،71)  ،أخطاء 01األخطاء يف التذكري والتأنيث  .3
 ا طالب (9) عدد الطالب الذين وقعوا فيها  ها الطالباليت ارتكب

وذلك من األخطاء اليت  % (3،32)  ،خطأ 03األخطاء يف حروف املعاين  .6
 طالبا ( 04) عدد الطالب الذين وقعوا فيها  ارتكبها الطالب
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وذلك من األخطاء اليت ارتكبها % ( 1،96)  ،أخطاء 4األخطاء يف األسلوب  .2
 طالب ( 4) وقع فيها الطالب 

وذلك من األخطاء اليت ارتكبها  % (1،63)  ،األخطاء يف املعجم خطئان .2
 ) وقع فيها طالبان ( الطالب

وذلك من األخطاء اليت ارتكبها % ( 1،47)  ،األخطاء يف الضمائر خطأ واحد .9
 ) وقع فيها طالب واحد (الطالب 

عدد مجيع األخطاء اللغوية املوجودة يف كتابة أن فمن العرض السابق، عرفنا 
الرتكيب الوصفي يف إنشاء طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد الكوثر العصري 

طالب هي األخطاء يف اإلعراب حيث الخطأ. وأكثر األخطاء اليت وقع فيها  407
ء اليت طالبا. وأما أقل األخطا 41، وعدد الطالب املرتكبني فيها 022بلغ عددها 

 طالب واحد. فيها خطأ واحد وارتكبه وقع فهي يف الضمائر حيث ارتكبها الطالب

 توصيات البحث . ب
 لي :ي فيماوأما توصيات البحث 

العربية ويطبقواها شفويًة  اللغة قواعدعلى الطالب أن جيتهدوا يف تعلم يرجى  .0
 وحتريرية. 

العربية خصوصا يف مادة اللغة مواد على املدرسني القائمني بتدريس يرجى  .7
 النحوية واإلمالئية لدى الطالب.اإلنشاء أن حيققوا وحيّسنوا كفاءة القواعد 

يف   والتصويبات يرجى على أولياء الفصول أن يكثروا التمرينات والتفتيشات .4
 اإلنشاء.  كتابة  كتابة اإلنشاء ألجل تقدم الطالب يف
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يف   املكتوبة املدرسنييرجى على الطالب االهتمام التام إىل تصوييبات  .3
 كراساهتم ملادة اإلنشاء. 

الصف يرجى على طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية خاصة على طالب  .3
الثالث ترقية الكفاءة اللغوية النحوية وحتقيق كتابة اإلنشاء مستدلة بالقواعد 

  النحوية. 
على املعهد أن خيتار مدرسي مواد اللغة العربية مبنيا على كفاءهتم يف يرجى  .6

 اللغة العربية وقواعدها لتحسني نتيجة اإلنشاء لدى الطالب. 
يرجى على مدير كلية املعلمني اإلسالمية مبعهد الكوثر العصري مراجعة  .2

 املنهج الدراسي وموضوعات اإلنشاء جلميع الفصول. 
 

 


