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 الباب الخامس

 والاقتراحات الخالصت

 الخالصت  .أ

ج جحليل البياهاث، ًٍسد الباحث أن ًلدم خالصت  بىاء على هخائج جدٍز

 هرا البحث وهي هما ًلي:

لت لعبت الهمس اإلادسلسل بعد .1 عسف أن جلدم هديجت  اسخخدام طٍس ٌُ  ،

وللفصل  1،،1للفصل الخجٍسبي هى  مخىسط الاخخباز البعدي

لاٌ إن0،،1 الضابط هى فى اسخماع  مخىسط هديجت جلدم . ٍو

 .مً الفصل الضابط أهبر  للفصل الخجٍسبي اإلافسداث العسبيت 

عسف أن .، ٌُ لت لعبت الهمس اإلادسلسل،   جلدم هديجت  بعد اسخخدام طٍس

وللفصل  0،،1خخباز البعدي للفصل الخجٍسبي هى مخىسط الا 

مخىسط فى اسخماع الجملت  هديجت جلدم . ًلاٌ إن 0،،1 الضابط هى

 باخخالف هديجت مً الفصل الضابط أهبر  خجٍسبيللفصل ال العسبيت

1،11  . 

ًلاٌ إن مخىسط الاخخباز اللبلي والاخخباز البعدي للفصل الخجٍسبي  .3

. أما مخىسط الاخخباز  ،،1 . جلدم هديجت اإلاخىسط هى،13،1و  ،،،،

. وجلدم 10،،1و  ،5،3 فهى اللبلي والاخخباز البعدي للفصل الضابط

. إضافت إلى ذلً، وعسف أن جلدم الفصل  1،3 هديجت اإلاخىسط هى

لت لعبت الهمس الخجٍسبي عً مهازة الا  سخماع بعد اسخخدام طٍس

دام اإلادسلسل أهبر مً الفصل الضابط الري ليس فيه اسخخ
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لت السابلت. بىاء على  اخخالف جلدم للفصلين السابلين، ًىحد الطٍس

لت لعبت الهمس اإلادسلسل جؤ  هخائج ثس على مهازة الخلدم بينهما. فطٍس

ج  . ذلً الخأثير ظاهس على هخائج الخلدم. مً هخائجسخماعالا  جدٍز

بالىظس  1،111( هي tailed-2) اللتهديجت الدؤلاحصاء، ًىاٌ الباحث 

فياهذ  ،1،1أكل مً  1،111جدٍزج ؤلاحصاء. إذا واهذ  إلى هخائج

بازة ملبىلت. جلً الع بارسةاإلا ضيتفس الصفٍست مسدودة و ال ضيتفس ال

ٌ   فسق ٌ على أن هىان جد لت لعبت الهمس و  بين مهازة الاسخماع دا طٍس

 اإلادسلسل.

 الاقتراحات .ب

لت لعبت الهمس اإلادسلسل جؤثس على  بىاء على هخائج البحث، ًلاٌ إن طٍس

مهازة اسخماع اللغت العسبيت. إضافت إلى ذلً، ًيبغي للمعلم أن ًلدم بعض 

 الاكتراحاث الثميىت وهي هما ًلي:

لت لعبت الهمس اإلادسلسل جؤثس على مهازة  مما .1 ًجدز بالرهس أن طٍس

الخالمير فى اسخماع اللغت العسبيت. إضافت إلى ذلً، يهدف اسخخدام 

لت السابلت إلى جسكيت مهازة اسخماع اللغت العسبيت خاصت لخالمير  الطٍس

اللغت العسبيت. واعلم أن دزاست الىظٍساث فى حعليم اللغت العسبيت ال 

والخعليم ًحخاج إلى الخطبيلاث الىثيرة. إذا زغب اللازئ أن ًلىم  جىخفي،

لت لعبت الهمس اإلادسلسل فعليه أن ًطبلها فى  بالبحث اإلاخعلم بطٍس

 جميع الخالمير.لمجاٌ مخخلف حتى ٌعطي خير مفهىم 

حإلاعلم اللغت العسبيت أن ً .، لت لعبت الهمس اإلادسلسل، وىسيلت  سج  طٍس

 اع حتى ًيىن الخعليم خيرا وممخعا.بدًلت فى حعليم الاسخم
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سجى مىه أن ًطىز ألافياز  للباحث .3 ًُ ؤلابداعيت فى حعليم اللغت  الالحم، 

لت فى مجاٌ حعليم  و  العسبيت الخالي أن ال ٌسخخدم الباحث هره الطٍس

اسخماع الىصىص البسيطت، لىىه ًطىز فى الخعليم آلاخس. وأن ٌسخخدم 

لت اللعبت ألاخسي، ح فيد فائدة تى ًيىن الخعلالباحث طٍس يم خيرا ٍو

س. لنهضت البحث  والخطٍى


