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 الباب الخامس

 نتائج البحث والاقتراحات

 ئج البحثاتن .أ

البحث ومبحثها، جنبغى للباحثت أن جقدم الخالصت لهرا  بناء على حىاصل

 البحث لما ًلي:

قبل مهازة جالمير الفصل العاشس أ و د فى لخابت الجملت البظيطت  .1

عيفت. ٌشعس الخالمير فى الخعليم ض  Logico Piccolo اطخخدام وطيلت

بصعىبت النخابت أثناء الخعليم. جلو الصعىبت ظاهسة على مخىطط هديجت 

 .47،96 الضابطيوللفصل  43،38بتخخباز القبلي للفصل الخجٍس   لا 

البظيطت بعد مهازة جالمير الفصل العاشس أ و د فى لخابت الجملت  .2

جخقدم جقدما دالليا. هناك حل ملشهلت   Logico Piccolo اطخخدام وطيلت

الخالمير فى لخابت الجملت البظيطت. حتى ًقدز الخالمير على لخابتها 

حت. مهازة الخالمير فى النخابت جسجقي بالنظس إلى هديجت لابتخخباز بالصحي

هناك  83،48البعدي. وهديجت لابتخخباز البعدي للفصل الخجٍس   هي 

 الضابطي. وللفصل 43،38جقدم النديجت من هديجت لابتخخباز القبلي 

. هناك جقدم النديجت من هديجت لابتخخباز 62،44هديجت لابتخخباز البعدي 

. واعلم أن جقدم هديجت الخالمير فى لابتخخباز دى على جقدم 47،96القبلي 

 قدزتهم فى النخابت.

ج الفسضيت، جناى الباحثت هديجت الداللي  .3 ، حتى إذا 3،333بناء على جدٍز

  Hoمقبىال   Haفهان 3،35( أقل من tailed-2ماهذ هديجت الداللي )

فعاليت   Logico Piccoloيلتمن الحىاصل املأبتخىذة، جقاى أن وط مسدودا.

لترقيت مهازة الخالمير فى لخابت الجملت البظيطت بالفصل الخجٍس  ، ألن 

 .الضابطيجقدم الفصل الخجٍس   ألبر من الفصل 
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ى الفصلين ًدى على أن هره مما ًجدز بالرلس أن جقدم النديجت ف

 فعاليت فى جسقيت مهازة الخالمير فى لخابت الجملت البظيطت. الىطيلت

 

 قتراحاتالا .ب

جطيب للباحثت أن جقدم لاقتراحاث إلى بعض الطىائف املخعلقت بهرا 

 البحث، وهم:

لقظم حعليم اللغت العسبيت، أن ًهىن هرا البحث مسجعا أو مصدزا فى  .1

 أو بنخابت الجملت البظيطت. لبحث الالحق املخعلق بهره الىطيلتإقامت ا

ال. ليعلم أن هرا البحث للباحث الالحق، أن ًهىن هرا البحث مبدأ أو  .2

البحث بعيد من النماى حتى البد له أن ًطىزه. بناء على حىاصل 

فعاليت لترقيت مهازة الخالمير   Logico Piccolo املىجىدة، جقاى إن وطيلت

فى لخابت الجملت البظيطت واطديعاب املفسداث والقىاعد. إضافت إلى 

اعد بتخير له ث والقى ذلو، أن ًبحث الباحث الالحق عن املفسدا

 .Logico Piccolo باطخخدام وطيلت

قت الخعليم فى حعليم اللغت  للمدازض، أن ًهىن هره الىطيلت .3 أو طٍس

باهدوهج. حتى ًجتهد الخالمير فى  1العسبيت باملدزطت العاليت الحهىميت 

اجباع حعليم اللغت العسبيت. بتخاصت فى حعليم مهازة النخابت الجملت 

 البظيطت.

ادة املعسفت عن وطيلت، أن جهىن حىاصل هافظهه تللباحث .4  را البحث لٍص

Logico Piccolo   والنخابت. عمليت هرا البحث طخهىن بتخبرة ثمينت

ادة  للباحثت. فيها بتخبراث لثيرة وحعاليم ممخاشة. أقيم هرا البحث لٍص

 املعسفت والعلم لليىم املظخقبل.


