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 الباب الخامس

 قتراحاتو الا خالصةال

 

ثالثت أقظام أطاطيت من البدث لخفظير من حىهبه،   تفي هرا الباب, جبدث الباخث

 للقازئين . و للمدزض  و مإطظتلل قرراخاثو الاو الخظمين الخالصت منها 

 الخالصة 1.5

  ت:بناء على خىاصل البدث وجفظيرها فخىحد الباخث

اإلادزطت العاليت الداخليت داز الخىخيد للبناث   فيجخطيط حعليم اللغت العسبيت  (1

 مناطبت لغسض الخعليم.

ّفرث  (2
ُ
في هره اإلادزطت باعخباز الخخطيط للخعليم و ًالخظ   ميتيخعلالعمليت اله

 العىامل فيه.

ّفر   (3
ُ
 اإلادزطت العاليت الداخليت داز الخىخيد للبناثم اللغت العسبيت في يٍم حعلى جقه

ظهس الخقييم الخىافق بين أهداف الخقييم والخعلم ىٍالخقوفقا ألهداف ووظائف  ًُ م. 

من خالى جقنياث الخقييم املخخلفت وأوقاث الخقييم املحددة وأدواث الخقييم 

 املخصصت.

اإلادزطت العاليت الداخليت داز الخىخيد  في جدقيق هخائج الخعلم في حعلم اللغت العسبيت (4

، وفي املجاى النفس ي ًظهس من  KKMفي املجاى اإلاعسفي ًدى على جدقيق قيم  للبناث

على الخىاصل مع اللغت العسبيت فقط ، في خين ًخم وصف هخائج  الخالميرخالى قدزة 

الرًن هم منظمىن ،  الخالميرالخعلم في املجاى العاطفي بدسف حيد ، في شهل 

مىقف الاخررام / الاخررام  ٌشعسون بالساخت والظعادة عند الخعلم ، ولرلو

 .والطاعت للمعلم
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 التضمين من هتائح التعليم 1.5

التي حعخبر ذاث صلت بهره ، هناك العدًد من آلاثاز من البدثىصل اإلابناًء على النخائج 

  الدزاطت، وهي:
ً
، الخخطيط في حعلم اللغت العسبيت الري ًمنن ئحساؤه ل ًخماش ى مع أخهام أول

ا بناًء على ألاهداف اإلاساد جدقيقها  اإلادزضاإلانفرة في اإلادزطت ، لنن  2113مناهج 
ً
ًظع خطط

في الخعلم ، بما في ذلو جطىٍس اإلاناهج الدزاطيت ، ًنخج عن الخعلم الجيد الخخطيط حىدة 

على جددًد شخصيا الخعلم النشط ، ؤلابداعي ،  اإلادزضهداف ، وقدزة وحعلم فعاى لخدقيق ألا 

 اإلابخنس واإلامخع. 
ً
ًجب أن ًهىن جنفير الخعلم أًًظا مخىافًقا مع الخخطيط الري جم من  ،ثاهيا

خالى مساعاة العىامل ألاخسي بخالف اإلانهج في شهل مىاد حعليميت ومىاد حعليميت ومصادز 

ادة معسفت حعليميت ، ولنن أًًظا أشيا تها مباشسة مثل ٍش ين اإلادزطومشازلت  الخالميرء ًمنن زٍؤ

، والخعلم الدافع من  لخالمير، مع ئًالء الاهخمام لخصائص خالت الا اإلادزضولفاءة ًمخلنها 

أهفظهم ختى الحاحت ئلى اإلاسافق والبنيت الخدخيت ، والخعليم اإلاسح ًنخج أطفاى مبدعين  الخالمير

 لخالميرهداف الخعلم ، ئلى حاهب الخعلم باللغت العسبيت اإلاخمدىز خىى الاوالنجاح في جدقيق أ

ت ، خاصت اللغت العسبيت ،  ادة اإلاهازاث واإلاهازاث اللغٍى  ًخميز بٍص
ً
 حيدا

ً
اًنخج حعليما

ً
: جنفير ثالث

جقييم الخعلم بشهل أطاس ي لخقييم لألثس ، إلاعسفت جأثير بسهامج حعلم اللغت العسبيت في اإلادزطت 

 مع هظام اإلاهجع ، خيث ًىحد في اللغت العسبيت الخقييم الري ًجب القيام به باإلطافت خا
ً
صت

ت  ئلى القدزاث اإلاعسفيت ، لما ًدخاج ئلى جقييم القدزاث الحسليت النفظيت في شهل مهازاث لغٍى

 ، وجقييم القدزاث العاطفيت في شهل مىاقف أثناء الخعلم.

 

 إلاقتراحات 1.5

اإلادزطت العاليت الداخليت داز بناًء على هخائج البدث خىى حعلم اللغت العسبيت في   

، قدم الباخث العدًد من الاقرراخاث بديث ًمنن اطخخدامها ماعخباز  الخىخيد للبناث

 :على  حشمل الاقرراخاث قبل. ومدخل مادي له مغصي لبير للنعىمت والنجاح في اإلاظخ
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د  ( 1  من البدىث خىى جطىٍس هماذج الخعلم العسبيت السقميت.الحاحت ئلى ئحساء مٍص

ب  ( 2 ين لخىفير اإلاعسفت الهافيت للمناهج العسبيت اإلادزطباإلطافت ئلى ذلو ، الحاحت ئلى جدٍز

 .2113على أطاض منهج 

عند جنظيم حعلم اللغت العسبيت في اإلادازض أو اإلادازض ؤلاطالميت غير الخابعت للمدازض  ( 3

ة الخعليم والثقافت ، من أحل الاهخمام بعمليت حعلم اللغت العسبيت ، بدًءا من اإلانهج الخابعت لىشاز 

 الدزاس ي وختى عمليت الخقييم.

 


