
174 
 

 الباب الخامس
 نتائج البحث واإلقتراحات

 
 نتائج البحث -أ

بأسلوب  وحتليلها عن تطوير الوسائط ادلتعددةبناء على عرض البيانات السابقة،  

، بنتائج  النشيد ىف تعليم ادلفردات اجلديدة لتالميذ الصف األول مبدرسة اإلبتدائية بنجرماسني

 كما يلي : 

يف الصف األول بادلدرسة  بأسلوب النشيد الوسائط ادلتعددة العربية تطوير كيفية -1

 ست مراحل، ىي : اإلبتدائية اليت تناسب عمر الطفل ادلبكر

 ادلشاكل إىل باحثال ينظر األوىل، ادلرحلة ىذه يفحتليل احلاجات وادلشكالت :  أ(

 تالميذل جديدة مفردات إتقان حيث من العربية اللغة تعلم رلال يف القائمة

 يصمم مث ادلوجودة، اإلمكانات يري مث بتدائية،إلا مدرسة يف األول الصف

 .ادلشاكل ذلذه كحلول تقدميها سيتم اليت ادلنتجات الباحث

 تصميم اخلطة من ادلقدمة إىل اخلامتة.تصميم اخلطة :  ب(
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 ودراستها حتضريىا مت اليت التطبيقات من استخدامتطوير الوسائط ادلتعددة :  ج(

 .وغريىا متحركة وصور ونصوص وصور مسجلة النشيد شكل على

 وىم ادلنتج، ىذا تصميم على سيصادقون خرباء ثالث ىناك:  حتكيم اخلرباء د(

 .ادلتعددة الوسائط ريوخب ميالتعل ريوخب اللغويخبري 

الصغرية، يعٌت ىف ثالثة مدارس اإلبتدائية للتجربية تنقيح ادلنتج بعد حتكيم اخلرباء  ه(

 مبرحلة أ، ب، و ج.

ادلمارسني يعٌت  معومقابلة التجربية الصغرية على ثالثة تالميذ ىف كل مدرسة   و(

ادلدرسون اللغة العربية ىف تلك ادلدرسة ويستمعون آراءىم عن تطوير ىذه 

 .الوسائط ادلتعددة

للصف األول  أسلوب النشيدم ادلفردات بيتعل الوسائط ادلتعددة ادلناسبة يف خصائص -2

 نواحى :من مخسة  بتدائيةاالدرسة مباالبتدائي 

 "ب"4.44اجلودة اللغوية ىف درجة "جيد" مبعدل النتيجة  أ(

اللغوي، ميكن استنتاج أن خصائص الوسائط ادلتعددة  كيممن نتائج التح

من اجلانب اللغوي ىي بنية الكلمات واجلمل جيب أن  بأسلوب النشيدالعربية 

تكون دقيقة، وجيب أن تكون الكتابة واضحة، واألصوات الصادرة أفضل يف 
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احملتوى من قبل األطفال وجيب أن تكون واضحة، وكتابة احلروف والكلمات 

و  النحوية واجلمل جيب أن تكون دقيقة، وجيب أن تكون بنية اجلملة من قواعد

دقيقة، وجيب أن يكون نطق الكلمات القصرية وكتابتها دقيًقا، وجيب أن  الصرفية

تكون احلروف اجملاورة واضحة، حىت ال يشعر الطفل باالرتباك عند االستماع إىل 

 .األغنية من اجلانب اللغوي

 "أ"  3..4اجلودة التعليمية ىف درجة "جيد جدا" مبعدل النتيجة  ب(

 خصائص أن استنتاج ميكن م،يلتعلا خبري صحة من التحقق نتائج من

 جيب اليت ادلادة ىي ميالتعل جانب من بأسلوب النشيد العربية ادلتعددة الوسائط

 تطور مع ومتوافقة دقيقة ادلادة تكون أن جيب ،KD و KI مع متوافقة تكون أن

 صوتال) أكثر والسمع والبصر الذوق حس جوانب يشمل مبا الطفل، لغة

 .متعة أكثر التعلم جيعل مما (ادلتحركة والرسوم والصور

 "أ" 4..4اجلودة الوسائط ادلتعددة ىف درجة "جيد جدا" مبعدل النتيجة  ج(

 اإلعالم وسائل فإن ادلتعددة، الوسائط خرباء صحة من للتحقق وفًقا

 واأللوان الصور ظهور يكون أن جيب. ميذالالت لسن مناسبة لألطفال اجليدة

 يكون أن جيب. بعناية االنزالق وقت مراقبة جيب. جيًدا ومقروًءا واضًحا والنص
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 من. وواضحة مشرقة الصور تصبح حبيث جيدة، إنًتنت شبكة على الصور تنزيل

 .الضرورية غري ادلتحركة الرسوم ترك األفضل

 إستجابة التالميذ عند التجربية الصغرية د(

 العربية(اإلستجابة واإلقًتاحة من ادلمارسني )مدرس اللغة  ه(

 
 اتاإلقتراح -ب

على ما حتصل الباحث عليو، تنبو إىل النقصان الذى ميكن للباحثني التالني بناء  

 واقًتح الباحث اآلتى إمتامو :

 أن تكمل ىذه الوسائط ادلتعددة بتكوين النشيد ىف وقت احلاضر.  (1

 الصور ادلتحركة بنوع ممتعةأن تكمل  (2

  أن تصمم األغنية من أي ادلادة للطفولية  (3


