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 الفصل الخامس

 االستنتاجات واالقتراحات

 الخالصة  . أ

 ىذا ىو: طويراالستنتاجات اليت ميكن استخالصها من نتائج ىذا البحث الت 

باستخدام  على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءةيتم تطوير وسائط التعلم  .1

(. ،  والتقييمالتطبيق ، التحليل والتصميم والتطوير) EDDDAمنوذج تطوير 

ىذا التطوير ىو تطبيق يدعم التعلم يف  املنتجات اليت مت تطويرىا بنجاح يف

. يف ىذا EiArdnA اهلاتف الذاكيالفصل والتعلم املستقل ، من خالل استخدام 

دليل التطبيق ، ىناك ميزات مت تفصيلها وفًقا لالحتياجات ، وىي ميزات 

 بالًتمجة النصيةواملواد التعليمية مع الصوت والصور  استخدام، واملفردات اجلديدة

 .التدريباتوأسئلة بصور والنص املتحرك الفيديو التعليمية ، 

على أساس أندرويد لطلبة يف مركز تطوير اللغات مت اختبار وسائط التعلم   .8

 معدل النتائجوحصلوا على  اللغوي ريخبجانب لتحكيم عن صحة املنتج من 

حصلت نتائج االختبار من قبل بينما ". جًداجيد قيمة "مع فئة   5،4 يبلغ
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كانت نتيجة اختبار ". جًداجيد "بفئة  5،5 معدل النتائجاملواد على  ريخب

تجة والن جًداجيد "بفئة  5،7 عدل النتائجالوسيلة دب خبريمن قبل  التحكيم

بفئة "جيد  5،5تحكيم من جانب خبريا تعليم اللغة العربية دبعدل النتائج ال

بفئة  5،5وأما استيجاب الطلبة هبذه الوسيلة التعليم ىو دبعدل النتائج  .جدا"

أن وسائط التعلم املطورة مناسبة  أن يلخصلذلك بشكل عام ميكن  .جيد جدا"

 جًدا لالستخدام.

 االقتراحات . ب

 :احث األخريلي اقًتاحات ملزيد من الب

 يقوم الباحث بزيادة املادة من كتاب  األخر املستخدمة ىف مركز التطوير اللغات .1

توفري ميزات الدردشة / املناقشة يف التطبيق حىت يتمكن الطالب واملعلمون من  .8

 التطبيق ، حبيث يستمر التعلم على الرغم من أنو ليس وجًها لوجواملناقشة يف 

 ملعرفة الطلبة الذي مفتوحة التطبيقات  firebaseاستخدم  .3

 يوفر تطوير وسائط التعلم املزيد من وسائل التفاعل بني املستخدمني. .5

 بعض اإلقتراحات للباحثين المتقدمين . ج

 خالل االقًتاحات التالية:ميكن االستمرار يف تطوير الوسائط التعليمية من 
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يستمر تطوير التعليم على أساس أندرويد إىل إجراء فعالية استخدامو يف ميكن أن  .1

بعرب بنشيطة التعليم تعليم مهارة القراءة سوى بنشيطة التعليم وجها لوجو أو 

 االنًتنيت

وسائط التعلم مع تطوير وسائط التعلم ألجهزة خمتلفة ىذه ستمر يميكن أن  .8

 .EiArdnAخبالف 

 ميكن أن يتطور الوسيلة لتعليم املهارات األخرى  .3


