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  الباب اخلامس

  نتائج البحث و االقتراحات

  نتائج البحث   .أ

يقدم الباحث النتائج منه يف هذا الباب و هي ,  سبق حبثه و حتليلهكما  

 : كما يلي 

و لو كانت كتابة . يف نشاط التعليم و املتعلم مهمة كتابة النص تكان .١

كمادة و استعماهلا .  تعيني النجاح يف التعليمالنص وسائل اإلطاقة لكن

  .و يكون املدرس الثاين يف التعليم من حيث النفسيالقراءة و املراجع أ

فمعناه،كان تقطيع من . موافقا مع حال التعليمستعمال كتابة النص كان ا .٢

 .اكتراثا كي يستعمل األحسنكتابة النص 

 او ختيار اللغة املوافق مع كيفي منت  اللغةالترتيب و املنهاح و أسلوب .٣

. مصاحل القارئ يف فهم املقصود الذي يريده الكاتبتعيني  يستطيعالكتابة 

فحسن تلك األحوال فأسهل الكتاب فهمه، اذا اختصار وقت املستعمل 

 .يف تعليمه أغليبية علي عدد املصاحف

اذا كان . يف عملية الفهمسهل ء التخطيط او الصورة يف الكتاب ساإعطا .٤

فمعناه يوجد رابطة . املنهاج تستعمل يف التعليم، فاحلاصل سواء كان

 .اجيابية بينهما
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تعيني قصد التعليم و ختصيص الوقت احملتاج يف كتابة النص اشد مساعدا  .٥

 تعليمه، اما نفسيا او مريب يف الفصل بواسطة للقارئ يف ختطيط برمناج

 .التعليم و املتعلم
 

  االقتراحات.  ب

و اآلن , قد حبث الباحث الرسالة باب من باب علي حسب طاقته و قدره  

  :أراد الباحث أن يقدم االقتراحات من هذه الرسالة و منها 

  .أحوج الطالب ايل كتاب النص ليساعده يف عملية التعليم و املتعلم .١

هناك حاجة ايل تأليف كتاب النص كمادة التعليم حيت كتـاب الـنص              .٢

 .مفيدة جدا

يئـة و    املوافـق    غة العربية أشد حاجة ايل طلب كتاب النص       لقسم الل  .٣

 الطالب، و خصوصا كتاب النص لعلم الصرف يف مادة تـدريس            مرحلة

  .علم الصرف

يرجو للطّالب كي حيتيط يف اشتراء او اختيار كتب النص املناسبة بقدرة             .٤

 .الطالب حيت كتاب النص مساعدة يف عملية تعليم الطالب

كاتب ان يضع التقطيع و اهلدف جاليا حيت يسهل القراء   يرجو للناشر و ال    .٥

  . الختيار الكتاب املناسب مبيزة نفسه

    


