الباب الخامس
النتائج و الاقتراحات
أ .النتائج
اخدي العىامل العمليت الخعليم اللغت العسبيت هي املىا الخعليميت .لرلك،
املىا الخعليميت جترجب كامال ومنخظما على أشاس املبا ا الري اشخخدامه
املد ّزس والطالب في عمليت الخعليم .واخدي من املىا الخعليميت هى الكخاب
املدزس ي .الكخاب املدزس ي له قىة هابلت لخغيير عقىل الطالب ألنها ًمكن أن جؤجس
على معسفت الطالب ،وبالخالي فئن الكخاب املدزس ي املصخخدم ًجب أن ًكىن
جاهزا لالشخخدامّ .
من املباخث الصابقت ،خلصت الباخثت على ما ًلي:
 .1عمليت الخقييم التي أجساها الباخثت لكخاب الري شيخم جطىٍسه ه ّى
من خالل العدًد الخطىاث ،بما في ذلك حعدًل الكخاب مع اللىابذ
الحكىميت في  BSNPوضبط الكخاب مع املناهج املصخخدمت في
املدزشت " از الحكام الدولي"ّ .
 .2جطىٍس الكخاب املدزس ي للغت العسبيت من خالل عدة الخطىاث  ،هيّ :
ّأ) الخأليف  ،و الخكيف  ،و إلاعخما  ،و إلاصالح  ،و الترجمت؛
ب) ألفت الباخثت الكخاب املدزس ى مطابقا بالقساز الدولى و املناهج
ّ
املصخخدمت فى املدزشت " از الحكام الدولي"
ث) إجساء جقييم شامل من خالل املالخظت والاشخبياهاث ملعسفت إجابت
ّ
املصخجبين و الطالب على الكخاب،
ث) إلاصالح  ،هى لنيل الكخاب الري مطابق بداجت الطالب
ّ
إلاشخبياهاث الصابقت على املصخجبين و الطالب،
 .3بناء على بياهاث ّ
خلصت الباخثت أن كخاب حعليم اللغت العسبيت  1له اجابت جيدة
ّومالبمت الشخخدامه فى حعليم اللغت العسبيت.
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ب .الاقتراحات
 .1للمدزشين
أن بكىن كخاب حعليم اللغت العسبيت  1إخدي من املخخازاث
للمدزشين كاملىا الخعليميت فى حعليم اللغت العسبيتّ .
 .2للخالمير
كان كخاب حعليم اللغت العسبيت  1هي الكخاب ا املخخازاث الصهل فى
اشخخدامه .لرلك ،السجاء من الطالب اشخخدامه فى حعلّمهم ،ختى
الٌعخبروا أن عمليت الخعلم والخعليم هى عمل ممل.
 .3للباخثين
للباخثين أن يهخمىا بالبدث عن جطىٍس الكخاب للغت العسبيت ,من أكثر
خس فى اشخخدامه و أفضل
لا ّ
الناخيت ختى خصلىا على الابخكاز ّ
النخابج.
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