الباب الخامس
الخالصة والاقتراحات

أ .الخالصة
بىاء غلى هخائج البدث ومىاقشتها في هرا البدث ،حسمذ الباخثت أن جقدم
الخالصت لهرا البدث وهي كما ًلي:
 .1قبل جطبيق طسٍقت لػب ألادواز في الخػليمً ،يبغى غلى اإلاػلم أن ًصىؼ خطت
الخػليم الحسىت .واغلم أن خطت الخػليم باسخخدام هره الطسٍقت صػبت مً
الطسٍقت ألاخسي ،غلى كل مػلم باسديػاب اإلاادة قبل ئقامت الخػليم .واإلاىاد
الخػليميت كلها ال ٌػلمها اإلاػلم باسخخدام هره الطسٍقت .وحشخمل خطت
الخػليم غلى جخطيط الخػليم وخطت غمليت الخػليم والىسائل الخػليميت
وصفدت الامخدان (جقىٍم خىاصل الخػليم).
 .2في جطبيق طسٍقت لػب ألادوازً ،قسم اإلاػلم الخالمير ئلى بػض اإلاجمىغاث
وكرلك اإلاىضىع في اللػب .للخالمير خصت مقسزة ألداء اإلاىاقشت مؼ
اإلاجمىغت في صىاغت هص الحىاز .أزىاء غمليت اللػب ،يهخم اإلاػلم بلػبت لػب
ألادواز وهى مدافظ الىقذ لكل اإلاجمىغت .والخالمير الرًً لم ًىالىا دوز
الخمثيل ًكىن مشاهدا وشطا ،وٍبلغ حػليقا واقتراخت بػد اهتهاء اللػبت .بػد
ئقامت اللػبً ،قىم الخالمير باإلاىاقشت والدساؤالث غً القصت اإلامثلت.
واإلاػلم ًقدم خالصت اإلاادة الخػليم بػد اهتهاء غمليت الخػليم.
 .3ئقامت الخقىٍم حستهدف ئلى جدزٍج مسخىي هجاح طسٍقت لػبت لػب ألادواز
بىاسطت الامخدان الري ًقدمه اإلاػلم ئلى بػض الخالمير جدذ آلاجيت:
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أ) الامخدان الشفىي
وحب غلى الخالمير أن ًساحػىا اإلاىاد اإلادزوٍت بياها شفىٍا .ئذا
جقدمذ مهازة الخالمير في اإلادادزت فكاهذ طسٍقت لػب ألادواز فػاليت
وخسىت ،وبالػكس .في آخس سمسترً ،قدم اإلاػلم ئلى حميؼ الخالمير
الامخدان غً اإلاىاد الخػليميت اإلادزوست اإلاخػلقت بخػليم مدادزت اللغت
الػسبيت.
ب) الامخدان الخدسٍسي
الامخدان مً الامخداهاث التى ًقىم بها اإلاػلم أزىاء غمليت
الخػليم هى طلب الخالمير لخكساز القصت غً سيرتها بىاسطت الخػبير
الخدسٍسي .زم ًقسأ الخالمير خىاصل القصت الخدسٍسٍت أمام الفصل.
الامخدان الخدسٍسي ًكىن جقىٍما غً مهازة الخالمير في اإلادادزت بسبب
قلت الحصت ،ولم جكً هديجت الخقىٍم خسىت أو حيدة.
ج) اللػبت
الطسٍقت ألاخسي إلاػسفت هجاح الطسٍقت لػب ألادواز هي طسٍقت
اللػبت .وهره الطسٍقت تهدف الى مػسفت كفاًت الخالمير في فهم اإلاىاد
اإلادزوست.
ب .الاقتراحات

مً الىاضح أن هرا البدث ًكىن خير الاقتراخت لبػض الطىائف اإلاخػلقت
بهرا البدث .فهره الاقتراخاث مقسزة ئلى آلاجيت:
 .1لقسم حػليم اللغت الػسبيت ،أن ًكىن هرا البدث مسحػا أو مصدزا في ئقامت
البدىر الخاليت مما جخػلق بلػب ألادواز أو مهازة اإلادادزت في اللغت الػسبيت.
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 .2للباخث الالخقًُ ،سجى مىه أن ًطىز هرا البدث .بىاء غلى هخائج البدث
اإلاكخىبت في هرا البدث ،جإزس طسٍقت لػب ألادواز غلى جسقيت مهازة الخالمير في
اإلادادزت.
 .3للمدازس والباخثت هفسها ،أن جكىن طسٍقت لػب ألادواز مسخخدمت كطسٍقت
حػليم اللغت الػسبيت باإلادازس الثاهىٍت خاصت باإلادزست الثاهىٍت ؤلاسالميت
اإلاخكاملت اإلالتزم كىهيجنن .ختى ًجتهد حميؼ الخالمير في دزاست اللغت الػسبيت،
خاصت في اإلادادزت .وللباخثت ،أن ًكىن هرا البدث شٍادة اإلاػسفت الجدًدة
والخبرة الثميىت والبدٌػت ،ألن الباخثت جدخل ئلى ميدان البدث إلاشادة
مشكالث حػليم اللغت مباشسة ،ختى جأخر الباخثت منها غبرة أو غظت كثيرة.
ذلك الخػليم ًكىن أسهم للباخثت في اإلاسخقبل.
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