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 الباب الرابع

 الخاتمة

 الخالصة .أ
ج عن البحث القائم على تحليل المفردات في كتاب الصف العاشر هذا مع ائنت

 االستنتاجات التالية: ةقانالتقييم مالءمة الجانب اللغوي حسب كامل 
تحتوي مادة المفردات في الكتاب المدرسي المستخدم  أواًل، وجد الباحث أن

المفردات، الدرس الثاني  54الدروس مع تفاصيل الدرس األول  6الصف العاشر على 
، مفردات 68يوجد ، الدرس الرابع مفردات 011يوجد ، الدرس الثالث مفردات 83يوجد 

ما وجد الباحث . كمفردات 56يوجد ، والدرس السادس مفردات 81يوجد الدرس الخامس 
 لم يكن هناك تدريبات للمفردات. 6، و4، 5، 8، 0أنه في الدرس الثاني، بينما في الدرس 

بناء على نتائج البحث، يمكن االستنتاج أنه من الجانب اللغوي، فإن معظم 
الدروس مناسب وأن جزءا صغيرا منها بعضه مناسب أو غير مناسب. في الدرس األول، 

، 06، 04، 05، 08، 01، 00، 01، 3، 7، 6، 4، 5، 8، 0المناسب في النقطة 
ثم ال يوجد نقطة غير مناسب. في  1و 1. النقطة بعضه مناسب في 01، و03، 07

، 08، 01، 00، 01، 3، 7، 6، 4، 5، 8، 1، 0الدرس الثاني، النقطة المناسب في 
وجد نقطة غير ثم ال ي 1. النقطة بعضه مناسب في 01، و03، 07، 06، 04، 05

، 5، 8، 0مناسب. في الدرس الثالث كله مناسب. في الدرس الرابع، النقطة المناسب في 
. النقطة بعضه مناسب 01، و03، 07، 04، 05، 08، 01، 00، 01، 3، 7، 6، 4

، 8، 1، 0النقطة المناسب في  . في الدرس الخامث،06ثم نقطة غير مناسب في  1في 
ثم  01. النقطة بعضه مناسب في 01، و03، 04، 05، 08، 00، 01، 3، 7، 6، 4

، 1، 0. في الدرس السادس، النقطة المناسب في 07، و06، 5نقطة غير مناسب في 
. النقطة 01، و03، 07، 04، 05، 08، 01، 00، 01،  1، 3، 7، 6، 4، 5، 8

 ثم ال يوجد نقطة غير مناسب. 06بعضه مناسب في 
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رسي الذي درسه الباحث باالعتماد على ويخلص الباحث إلى أن الكتاب المد
الجانب اللغوي لمحمد كامل الناقة هو مناسب ألن معظم الدروس تتفق مع النقاط 

 الموجودة.
 

 االقتراحات .ب
بعد الشرح أعاله يتقدم الباحث بالشكر لجميع األطراف المعنية إلتمام هذه 

ذا كان إ نفس المجال. الرسالة. نأمل أن يكون هذا البحث مرجًعا للباحثين اآلخرين في

هناك خطأ أو شيء ينقصه نظر القارئ، يسعد الباحث أن يقبل النقد واالقتراحات البناءة  

  كشرط للباحثين في عالم البحث الحًقا.

هذا البحث موجه لمطوري المواد التعليمية المشتغلين باللغة العربية بحيث يمكن 

لذلك يأمل الباحث  لمراقبي المواد التعليمية.دراسة نتائج هذا البحث وتصبح مادة مرجعية 

اسة. ر من خالل هذا البحث أن يتابع القراء وخاصة مراقبو المواد التعليمية نتائج هذه الد

  .غير مناسبسواء كان ذلك مناسًبا أم 

رغم كل ذلك، وبسبب ضيق الوقت والموارد والجهود، ال يمكن للباحث تحليل 

من حيث تحليل مادة المفردات التعليمية  ةقانالقاله كامل  الجانب اللغوي إال وفًقا لما

هذه. لذلك يأمل الباحث أن يتمكن باحثون آخرون من مواصلة البحث الذي قام به 

باإلضافة إلى ذلك، يود الباحث أن يشكر جميع األطراف الذين شاركوا في هذا  الباحث.

 البحث.

  


