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  البحث خالصة -أ
 :  أن   يستنتج أن يستطيع السابق يف والتطوير البحث نتيجة

 منوذج  الباحثة  يتم   اليت  حمتوايت .  متعديدة  وسائل   يعين  املنتاج  تنتج  التطوير  البحث  هذا
( املتعددة  الوسائط)  برانمج  تطوير  و  جرب  هو  الدراسة   هذه  من  والغرض.  (ADDIE)  يأد  

 هذا   يف  عليها  احلصول  مت  اليت  البحث  نتائج  أم او ,  املبتدئ  املستوى  لطالب   اجلهرية  قراءة  لتحسني
  املبتدئني   للطالب   تقدميها  يتم  واليت  املتعددة  الوسائط  هذه  على  اخلرباء  اختبار  نتائج  إىل  التطور
  وفًقا   استخدامها  سهولة  هي  الوسيلة  أمنط  خصائص  وتتمثل.  الظهرية  قرأة  يف  يساعدون  الذين

  وحيتوي  تدريسها،  سيتم  اليت   املادة  عن  الكثري  شرح   إىل   املعلم  حيتاج  ال  حبيث  املقدمة،  لإلرشادات
  أيًضا   استخدامها  ميكن  شرحية،  كل   عن  معلومات   توفري   يف  تساعد  وأصوات   متحركة   رسوم  على

 السبب،   هلذا.وقت  أي  ويف  مكان  أي  يف  استخدامها  ميكن  حبيث(  Android)  أندرويد  عم
 املبتدئ   املستوى  طالب   قبل  من  الوسائط  استخدام  نتائج  من  ةالباحث  حصلت  اليت  التقييم  فإن

 سهلة   الوسائط   هذه  أبن  الطالب   إجاابت   مجيع  واستنتاج  اخلرباء  اختبارات   نتائج  على  يعتمد 
  االستنتاجات،   هذه  على  بناءً .  وتالوهتا  القراءة  نصوص  فهم  يف   تساعد  أن  وميكن  االستخدام

  .العربية اللغة تعلم يف املتعددة  الوسائط استخدام ميكن

 الوسائط  شرحية  يف  موجودة  فهي   ،  املتعددة  الوسائط  هذه   استخدام  كيفية  عن  أماو 
  كل   على  تصميمها  مت  اليت  ةاأليقون  أيقونة  على  ابلضغط.  االستخدام  تعليمات   بداية  يف  املتعددة

 .شرحية

  اإلقرتاحات -ب

 :  اآلتية املقرتحات  قدمت البحث، هذا إجراء بعد



  متعديدة   وسائل  يطوراوا  أن   أخرى  ببحوث   مستقبال  األخرين  البحث  على  حبسن -1
  لتطوير   األخرى  األحباث   مع  املستقبل  يف  البحث  لآلخرين  األفضل  من,  للمفتديئني

  حيب  حبيث  للمعلمني  خارجية  مراجع  إىل  ابإلضافة  ني،للمبتدئ  خمتلفة  أدوات 
 . التعلم أهداف حتقيق من املعلمون يتمكن حىت التعلم يف اجلو الطالب 

 ما  تكمل  أخرى  حبوث   تكون  أن  الباحثة  تقرتج  لذالك .  األالحات   إىل  حتتاج  مزالت  -2
  حتقرت   ذلك   يف  أوسع  بشكل  التجربة  جتري  أن  تقرتح  كما  أخطاءها  وتصلح  ينقصها
  كما   أخطائهم،  وتصحيح  نواقصهم  ابستكمال  آخرون  الباحثة  تقوم  أن  الباحثة

 الطالب   فئات   جلميع  مفيدة  تكون  حبيث  أوسع  نطاق  على   التجارب  إجراء  يقرتحون
 . أخرى مدارس  يف  العربية اللغة بتعلم ويستمتعون األجانب غري
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