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 الببب الخبمس

 خبتم ال

 

 نجبئج البحثخالص    أ
 مايلي: ةثالباح إستخلصت، السابق لبابا إلى نتائج البحث في استنادً وا

في  الجذكر نبحي  علىالطبلببت الاديدات  لدى تسجابة  المعرفي الا  0
نبت معهد دار الهارة للبفي وتسيل  حبئط الكلمبت ةالمفردات  اتسجيعبب

 ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 
حصلن على فئة ممتاز بنسبة  اتطالب 18يمكن االستنتاج أن  

لذلك و . ٪28462طالبات حصلن على فئة جيد جدا بنسبة  9و  82438٪
 ذكر.الت ناحيةتحقيق لى ع راتقاد الباتأن معظم الط االستنتاجيمكن 

ستقوم بعض الطالبات بالتسجيل في كل مرة يجدن فيها مفردات لم 
 نرأ، وبعضهن يقوسيلة حائط الكلماتيعرفنها من قبل، المثال من خالل 

كرون ذ تتمرة أخرى سوف  االمفردات فقط، وفي مناسبة أخرى عندما يرونه
ين بالمفردات فقط غير مبال نالمفردات مرة أخرى، والبعض اآلخر ه

من الصعب تذكرها أو  نألنه وسيلة حائط الكلماتالمعروضة من خالل 
ار التذكر بناًء على نتائج االختب ناحيةذلك، فإن االستجابة إلى لو  .فهمها

 تحصل على فئة ممتاز.
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 على نبحي  الفهم فيالطبلببت الاديدات  لدى تسجابة  المعرفي الا  0
نبت معهد دار الهارة للبفي لكلمبت وتسيل  حبئط اةالمفردات  اتسجيعبب

 ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 
حصلن على فئة ممتاز بنسبة  اتطالب 11أن  يمكن االستنتاج

، وما  ٪.941.حصلن على فئة جيد جدا بنسبة  اتطالب 13، و ٪.248.
. لذلك ٪11411بنسبة  جيد جداطالبات حصلن على فئة  3يصل إلى 

 الفهم. ةناحيأيًضا على تحقيق  راتقاد الباتلطأن معظم ا االستنتاجيمكن 
فإن  لباتاالفهم وفًقا لبعض الط ناحيةعلى  لةبناًء على نتائج المقاب

ا سهلة الفهم. كم وسيلة حائط الكلماتالمفردات والمعاني المعروضة على 
كل في شجد صعوبة في أن تكون المفردات المعروضة تما زال  نأن بعضه

 رالختباوفًقا لنتائج ا .نسهل فهمهتفقط  اإلسمشكل  ، فإذا كانت فيالفعل
الطالبات  فهم حصول ناحيةالمعرفية في  بةعلى االستجا ةالتي أجراها الباحث

 .جيد جداعلى نتائج االختبار ضمن فئة 
 

في  على نبحي  الجطبيقالطبلببت الاديدات  لدى تسجابة  المعرفي الا  0
نبت معهد دار الهارة للبي فوتسيل  حبئط الكلمبت ة المفردات اتسجيعبب

 ةمرتبةورا كبليمنجبن الانوةي 
حصلن على فئة ممتاز بنسبة  باتطال 18يمكن االستنتاج أن  
 ةواحد طالبة، و ٪33433طالبات على فئة جيد جدا بنسبة  8، 62486٪

أن معظم  االستنتاج. لذلك يمكن ٪348على فئة مقبول بنسبة  تحصل
 ناحية التطبيق.يق أيًضا على تحق راتقاد الباتالط
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 ولكن ،طبقت الطالبات المفردات التي حصلن عليها في التواصل اليومي
جابة إلى فإن االست. ستخدمون اللغة اإلندونيسيةت نمفردات، فإنهال يننسأإذا 

 بناًء على نتائج االختبار تحصل على فئة ممتاز. طبيقالت ناحية

 

 بتقجراحالا   ب
 تالية للقراء:الفرص ال ةجراؤه، يوفر الباحثلى نتائج البحث الذي تم إبناًء ع

ات ظ المفردحفدعم ل حائط الكلمات يلةوس، ال تزال . بالنسبة للمعلمين1
، ومن المأمول أن يواصل مكتب تخدم كمرجع إضافي لمادة المفرداتتس

حائط  ةيلاستخدام وس قسم اللغةتطوير البرامج والمشرفين المساعدة في 
 وتطويرها. الكلمات

 يلةوسخدام استعلى ، لقياس استجابة الطالبات خرينأللقارئين والباحثين ال. 2
ك مع ، من المأمول أن يستمر ذلفظ المفرداتحدعم لحائط الكلمات 

 .المزيد من الموضوعات البحث

 

 


