
 

Restu Pangestika, 2016 
EFEKTIVITAS  PENGGUNAAN MEDIA FLASH CARD TERHADAP PENINGKATAN PENGUASAAN 
KEMAMPUAN MENGINGAT KOSAKATA BAHASA ARAB 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

72 
 

 الباب الخامس 

 الاقتراحات  النتائج و

 النتائج .أ

 إطافة إلى حواصل البحث وثحليلها فخلصد الباحثة الىحائج فيما ًلى: 

ة املحوسطة لالخحباز قيمقبل اسحخدام وسيلة الصوزة املسلسلة كاهد ال .1

بي ) أن (. ًدزك 47,63( والفصل الظابط )43,50القبلى فى الفصل الحجٍس

بي أكبر منها للفصل الظابط بالفسق ) ( ولكن 4,13القيمة للفصل الحجٍس

 لهما القيمة املحوسطة املىحفظة. 

ة املحوسطة لالخحباز قيمبعد اسحخدام وسيلة الصوزة املسلسلة كاهد ال .2

بي ) ( والفصل الظابط بال اسحخدام وسيلة 89,00البعدى فى الفصل الحجٍس

بي أكبر منها قيمًدزك أن ال(. 79,25الصوزة املسلسلة ) ة للفصل الحجٍس

(. فالقيمة املحوسطة لالخحباز البعدى للفصل 9,75للفصل الظابط بالفسق )

بي أكبر من ال  ة املحوسطة إلاخحباز القبلىقيمالظابط و الحجٍس

ة املحوسطة لالخحباز القبلى فى قيمأن ال Flash Card) (فليش باسحخدام .3

بى  ة قيم. وال50،45بازثقاء  00،89خحباز البعدى ولا  05،34الفصل الحجٍس

ولاخحباز البعدى  63،47املحوسطة لالخحباز القبلى فى الفصل الظبطي 

بى فى اسخيعاب مفسدات 62،31بازثقاء  25،79 . فاالزثقاء للفصل الحجٍس

أكبر منها للفصل  Flash Card) (فليش باسحخداماللغة العسبية باسحخدام 

بى والظبطي، الظبطي الري الجسحخ دمها. اسخىادا إلى ازثقاء الفصل الحجٍس

بى و بين الظبطي.  هىاك الفسق فى حواصل لازثقاء بين الفصل الحجٍس
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فالصوز املححسكة لها فعالية فى اسخيعاب مفسدات اللغة العسبية، مىظوز من 

. ألن sig  0،00لازثقاء من الفصلين. من حساب ألاحصاء، القيمة الفعالية 

بة, α = 0،05ل من أق 0،00 شبرسة املمسدودة و فسوض  Ho ففسوض الصفٍس

Ha  مقبولة. فيظهس فسق دال بين اسخيعاب مفسدات اللغة العسبية باسحخدام

 املححسكة وبغير اسحخدامها. Flash Card) (فليش باسحخدام

 الاقتراحات .ب

 Flash Card) (فليش باسحخدامبىاء على هحائج البحث أن فعالية اسحخدام 

ثوصية (، فحعدم الباحثة )الئسحمع الخفظ املفسداة الصوزة املسلسلة على مهازة

 هي:و 

الصوزة املسلسلة فعالة  Flash Card) (فليش باسحخدامأن اسحخدام  .1

، فلرلك اسحخدام (الخفظ املفسداة )الئسحمع الكحابة )إلاوراء فى مهازة

ن جسحخدم فى الصوزة املسلسلة هقدز أ Flash Card) (فليش باسحخدام

وخاص للمحعلمين اللغة العسبّية، ألن الخفظ املفسداة )الئسحمع(  مهازة

 .طبيقيالن ًكمل الحعليم بعدم ث

 Flash Card) (فليش باسحخدامللمدزس اللغة العسبية أن ًىظس وسيلة  .2

حتى  الخفظ املفسداة )الئسحمع(املسلسلة كإحدى لاخحالفات فى مهازة 

 جاذبية.ثصبح عملية الحعليم 

 Flash Card) (فليش باسحخدامللباحث الحالى، أن ثوسع وسيلة  .3

و  ذ الخفظ املفسداة )الئسحمع(  املسلسلة التي ليس إال ٌسحخدمها ملهازة



74 
 

Restu Pangestika, 2016 
EFEKTIVITAS  PENGGUNAAN MEDIA FLASH CARD TERHADAP PENINGKATAN PENGUASAAN 
KEMAMPUAN MENGINGAT KOSAKATA BAHASA ARAB 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

و الفكسة الىص حتى ثحوسع هحائج الكحابة بل الفهم فى  كس مفسدات

 البحث. 

 


