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 الباب الخامس 

 رتقاحاتا الخالصة و الا

. اهي منها  الخلةصت ةصت اقالكرااخاثالخل  ًبدث الباخث ،في هرا الباب

 .لللازئين للمدزس ا  اللمدزست ا الخلةصت الخاةصت ا الخوةصُاث للحكومتالػامت ا 

 الخالصة .أ 

 الخالصة العامة .1

هخائج بناء غلى خواةصل البدث اجفسياه فخوحد الباخث ا جوةصف ا جطلؼ 

ها الباخث طسق الخػلم اللغوي التي خدزذ في الحلل اكاموا بخدلُل

امساحػتها ظهسث في غدة حواهب ، سواء من اإلاناهج الدزاسُت أا اإلادزست ، 

لت حػلم اللغت الػسبُت هي اخدة  ااإلاػلم كمػلم اكرلك الطلب. زم طٍس

مجموغت من الخػلم التي جدغم النجاح في غملُت الخػلُم االخػلم. ًجب أن 

لت اإلاسخخدمت مضبوطت بدكت خسب اإلاهازاث التي ً خم دزاستها جكون الطٍس

لت الجُدة لِسذ بالضسازة كادزة غلى  ااإلاواد التي سِخم حسلُمها. الطٍس

 النجاح دان أن جكون مدغومت بالكفاءاث اإلاهنُت من اإلاػلمين.

 الخالصة الخاصة .2

أ. غند جنفُر جخطُط الخػلم ، ًلوم اإلاػلمون بئغداد ألاشُاء التي ًجب 

سها إغدادها ، مثل اإلانهج اخطط الدزاس ااإلاو  اد الخػلُمُت التي سِخم جدَز

للطلب. بصسف النظس غن ذلك ، ًلوم اإلاػلمون بضبط اإلاواد غلى اسائل 

 ؤلاغلم اإلاخاخت في اإلادزست.

ب. في جنفُر غملُت الخػلم ، ٌسخخدم اإلاػلمون أسالُب الخفوق اأسالُب 

املجموغت. اذلك ألن اإلاادة التي هفرث غندما أحسى الباخث البدث ، كاهذ 
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لخين ا د اهُواز. باإلضافت إلى الطٍس إلاادة التي هوكشذ جداز خول كاٍا

 اإلاركوزجين أغله ، غالًبا ما ًخم اسخخدام طسق أخسى افًلا للمواد الخػلُمُت.

ج. اخلص الباخث من النخائج التي جوةصل إليها إلى حػلم اللغت الػسبُت ، أن 

كُلُت. الخلُُم الري الخلُُم الري أحسي كان بمثابت اخخبازاث جلخُصُت احش

ا ، ااخخبازاث  ًُ أحساه اإلاػلمون. ًخم إحساء اكذ الخلُُم كل احخماع أسبوغ

 ًومُت ، ااخخبازاث هصف نهاًت ، انهاًت الفصل الدزاس ي.

د. بناًء غلى ألابدار ، فئن اإلاػوكاث التي ًواحهها الطلب في حػلم اللغت الػسبُت 

د االوكذ املحداد   في حػلم اللغت الػسبُت.هي ةصػوباث حػلم اللٍو

 الارتقاحتا  .ب

  للحكومة  .1

أخسن  ،اكراخذ الباخثت جخػلم باإلاادة اإلاسجفػت ،بناء غلى خواةصل البدث

نبغى أن  اإلاادة جدخوى ألاخوال التى ال جدّمل الخلمُر في فهم اإلاادة. ٍا

ًوسؼ اإلافسداث. افي جلدًم اإلاادة في الكخاب الخػلُمى أخسن أن ًلدم 

لحفظت ا ًجب السغبت للخلمُر كبل ابخداء الخػلُم. ا جسجى الصواز 

لت الخػلُمُت ا  باث لخنمُت الطٍس الباخثت للحكومت أن جنفظ الخدٍز

 الوسُلت الخػلُمُت ا اللُمت للمدزس.

 للمدرسة  .2

جمكن اإلادزست لدسعى الخػاان أا جطلب  ،مخػلم بأداء منابؼ الخػلُم

ُت أا آلاخس ألداء الوسُلت إلًجاش الكخاب اإلاساغدة إلى اشٍسة الشؤان الدًن

لكت للخلمُر. ا هرا ال ًدّمل الخلمُر في اشراى الكخب ا مساغدث لط

ا جملل لدسلُم اإلاسحوة التى مخػلم  ُأسالخػلُم. اجسجى اإلادزست ال ج

 بالخػلُم إلى ألاطساف اإلاػُنت.

 للمدرس .3
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غى اإلادزس أن ال ًُأس اإلادزس هو السئِس  للخلمُر. امخػلم بالخػلُم ًنب

أن ًخػلم اإلاػسفاث غن اإلاادة الخػلُمُت ا الوسُلت الخػلُمُت ا هظام كُمت 

 كو حػلُم ا جدصل اإلاهازاث بجُد.الخػلُم لُدفؼ طل

 للقارئين .4

نبغى لللازئين أن ًخػلم اإلاػسفاث غن حػلُم اللغت الػسبُت ا ٌسعى أن  ٍا

اللغت الػسبُت. ااكراخذ ًبدث غن ألاشُاء الخجدًدة لخدسين حػلُم 

الباخثت للطلب أن ًطلػوا غن فػالُت الكخاب الخػلُمى ا اإلاادة الخػلُمُت 

لت الخػلُمُت للخلمُر في اإلادزست ا  .   لػالُتا الطٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


