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 الباب الخامس

 تقتاااا االو  تائجالن

  النتائج . أ
 ص الباحث نتائج من هذا البحث فيما يلى : فيلخ

ان كتاب الدراسى من مؤلف شيخ الدين و خالد الكاف و جالل  .1
سيوطى املستعمل يف تلك املدرسة مطابق مبنهج الدراسية املقررة الن 

الذى تكون مبنهج   KTSPاملنهج املستعمل يف تلك املدرسة يعىن 
 ركز. يعطى املدرسة رئاسة لتطوير و تطبيق عرض من منهج الدراسيةامل

، مثل منهج واعداد التدريس و تقيم. طبقا من بيان السابق عند تعليم 
 الكتاب الدراسى مطابق مبنهج الدراسى املقررة. يعلم ان 

 % قدرة مقرئية التالميذ68يظهر من معدل نتائج  االختبار تنال   .2
ن مجيع النص يف  ذالك الكتاب، اذا هذا الكتاب للكتاب الدراسى م

الدراسى جيد لإلستعمال بتالميذ مستوى مدرسة االبتدائية خاصة يف 
    مدرسة  االبتدائية "االمن".    

وجد الباحث يف هذا البحث  نوعان لتعيني مقروئية النص مبعيار الوطن  .3
من النص جيد يعىن جمال البحث من النص و عوامل الىت تعني مقروئية 
و هذا الكتاب لتطوير عملية التعليم لتطوير كناب الدراسى اجليد.  

يدخل شروط لكتاب الدراسى اجليد عند معيار الوطن، و لكن له 
 نقائص مثل ال تكتب مقدمة تفسريية يف ابواب املوجودة.
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 االتقتااا  . ب
 للمدرسة  .1

 ستخدم الكتابي أن ىل هذه املدرسةبوجود هذ البحث يرجوا الباحث إ
 يسهل التالميذ تفهيم الكتاب الدراسي كي  كنبأحسن مم

 للمدرس .2
مهم يف الفصل، اذا ينبغى للمدرس ان يعطى قدوة  املدرس له دور

جيدة للتالميذ و يستطيع ان يكمل نقائص من الكتاب الدراسى بفن 
 تدريس اجليد.  

 للقارئين .3

لغة العربية و يسعى أن ليم التع معارف عنلقارئني أن يتعلم وينبغى على ا
 سني تعليم اللغة العربية. واقرتح الباحثلتح جديدةأشياء يبحث عن 

للتالميذ يف  الكتاب الدراسى الفعايل و اجليد لعوااللطالب أن يط
 .كانت حيت ثناوية كانت  إبتدائيةاملدرسة 


