
الباب اخلامس
اخلامتة

اخلالصةا.
أما اخلالصة اليت ميكن استخالصها من هذه الرسالة العلمية هي:

تعليم املف     ردات يف وح     دة تط     وير لن     ريفوديتم تط     وير وس     يلة التعليم على أس     اس .1
ADDIE ابس    تخدام منوذج تط    وير اللغ    ات جبامع    ة أنتس    اري اإلس    المية احلكومية

)التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقييم(.
حتليل االحتياجات: حمتواها وأدوات صناعتهاا(

التصميم: أهداف التعليم ومواده وخطواته والصور  وتسلسل الشرائح. ب(
التطوير: تطوير املنتج وتقييم اخلرباءج(
 اجتماع      ات، وص      ل تط      بيق املنتج إىل مرحل      ة3التط      بيق: مت عق      ده يف د(

التطبيق يف اجملموعة احملدودة
التق       ييم: نت       ائج تعليم الطالب من خالل مقارنته       ا ابلفص       ل الض       ابط.ه(

مراجعات املنتج هي:
قراءة املفردات مرتني(1
حتسني اللغة(2
وضع شرحية عنوان املادة(3
إضافة شرائح ألهداف التعليم.(4
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الوس يلة التعليمي ة ال يت مت تطويره ا بنج اح يف ه ذا التط وير ه و تط بيق ي دعم التعليم
يف الفص   ل والتعلم املس   تقل، من خالل اس   تخدام ن   ريفود. يف ه   ذا التعلي   ق، هن   اك
م    يزات مت تفص    يلها وفق     ا لالحتياج     ات، وهي م    يزان وج    ود دلي    ل االس    تخدام،
واملف  ردات اجلدي  دة م  ع الص  وت والص  ور واملواد التعليمي  ة، الفي  ديو التعليمي  ة بص  ور

وأسئلة التدريبات واللعبات.
 و للفص       ل0,537( يف اإلختب       ار القبلي للفص       ل التجري       يب tنتيج       ة اختب       ار ).2

>        0,05) 0,05 أك        رب من درج       ة املغ       زى 0,538الض        ابط   0,537;
 التجري      يبفصل بني الق      درة الطالب يف  ف      رق كبريليس هن      اك مبعىن.       (0,538

 أو ان الق  درات األولي  ةالوس  يلة التعليمي  ة املط  ورة اس  تخدام قب  ل  الض  ابطلفصلوا
.متساويتانبني الفصل التجرييب والفصل الضابط هي 

,0( يف اإلختب ار البع دي للفص ل التجري يب و للفص ل والض ابط tونتيجة اختبار )
 ف  رق كب  ريمبع  ىن هن  اك.   (0,01 <0,05) 0,05 أص  غر من درج ة املغ  زى 01
الوس   يلة اس   تخدام بع   د  الض   ابطلفصل التجري   يب وافصل بني الق   درة الطالبيف 

استخدام الوسيلة التعليمية نريفود يف وح دة تط وير اللغ ات أو أن التعليمية املطورة
 فع  ال  ويس  طيع أن ي  رقي ق  درةجبامع  ة أنتس  اري اإلس  المية احلكومي  ة بنجارماسني

الطالب يف استعمال املفردات.

التوصياتب.
:كما يلي أما التوصيات من الباحث

أن يستخدم املعلم الوسيلة التعليمية املتنوعة ال سيما عند التعليم عن بعد.1
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 إىلن  ريفودميكن أن يس  تمر الب  احث اآلخ  ر تط  وير الوس  يلة التعليمي  ة على أس  اس .2
إجراء فعالية استخدامه يف اجملموعة الكبرية

ميكن أن يس   تمر الب   احث اآلخ   ر  تط   وير وس   يلة التعليم عن بع   د ألجه   زة خمتلف   ة.3
. نريفودخبالف

للمه ارات األرب ع ابس تخدامميكن أن يس تمر الب احث اآلخ ر تط وير وس يلة التعليم .4
.نريفود


