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ابب اخلامس 

اخلامتة 

 اخلالصة: امفصل الأول 

 ىف اجلامؾة الؤسالمية احلكومية  شؾحة تدريس انلغة امؾرتيةأأسلوب تدريس احملارض

من أأس ئةل الؤستداهة يوخد اجلواب .  امطالب61 من الأس ئةل و اجملمتػ 28كندارى ابلؤستداهة 

, من املؾّدل يوخد خدول تينات وس حة املئوية. 106,52 مبؾّدل 6498ابمنتيجة الؤحاممية 

% 40,98 ابوس حة املئوية X < 115,4 ≥ 104,6أأسلوب تدريس احملارض ؽىل فرتات تني 

 مّث أأكرث من احملارض يف اجلامؾة الؤسالمية احلكومية كنداري يس تخدمون .امصنف مرتدد

 .تبأسلوب امتدريس امتكنوموحية

 ىف اجلامؾة الؤسالمية احلكومية كندارى  شؾحة تدريس انلغة امؾرتيةدافػ تؾمل امطالب

من أأس ئةل الؤستداهة يوخد اجلواب ابمنتيجة .  امطالب61 من الأس ئةل و اجملمتػ 23ابلؤستداهة 

أأسلوب تدريس , من املؾّدل يوخد خدول تينات وس حة املئوية. 91,93 مبؾّدل 5608الؤحاممية 

مّث . امصنف مرتدد% 31,14 ابوس حة املئوية  X < 95,6 ≥ 88,4احملارض ؽىل فرتات تني 
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طالب شؾحة تدريس انلغة امؾرتية يف اجلامؾة الؤسالمية  (من اخلارج)دافػ تؾمل اخلارحية 

 .(من ادلاخل)احلكومية كنداري أأكرب من دافػ اذلاتية 

س نادا ؽىل حصول تينات امححث يبأخذ اخلالصة أأن يوخد تبأجري أأجياىب تدلللت  اؤ

ىو  r(xy) ىذا ينغر من امنتيج الؤرتحاط. أأسلوب تدريس احملارض ؽىل دافػ تؾمل امطالب

س نادا . (2,001)ىو   ttabel <(42,994)ىو   thitung ,0,969و مؾامةل احلمتية ىو , 0,984 اؤ

r ؽىل مؾامةل احلتمية ىو
2
(xy) 0,969دافػ تؾمل امغالب يتبأثر تبأسلوب تدريس % 96,9  مبؾىن

ّما تلية , احملارض  .يتبأجري متغري الآخر اذلى ل يؾرف من ىذا امححث% 3,1اؤ

كرتاحات امححث: امفصل امثاىن   اؤ

س نادا ؽىل هتاجئ امححث تؾض امنصاحئ أأن تؾطى مجيػ الأطراف املشاركة فامي يتؾلق معلية , اؤ

امتؾلمي و امتدريس ىف اجلامؾة خاصة احلامؾة الؤسالمية احلكومية كندارى ىف حماوةل متحسني 

: دافػ تؾمل امطالب ىو

اىل احملارض شؾحة امتدريس انلغة امؾرتية متوكؾا أأن حتافظ ؽىل طريلة وس يةل  أأو  .1

هتداه آخر يوخد حتسني يندغى كيام . الؤتصال ؼرض و غريه, أأسلوب امتدريس كام الؤ أ

ؼطاء املادة املكية حمارض حتتاج اىل أأؼطاء , احملارض فهيا اس تخدام خملفة فغو ؼند اؤ
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مث حيتاج احملارض , تلدير ؽىل امطالب اذلى متكنوا من الؤخاتة ؽىل الأس ئةل تصحيح

هنج , تغيري ىف املوكف ؼند تؾمّل املثال ؼندما تواخو صؾوتة امطالب ىف امليام واحدتو

 .احملارض و مساؽدتو

, ادلافػ متحسني ىو مثاجرة ؽىل امليام اموعيفة. اىل امطالب متوكؾا مزايدة ادلافػ امتؾمل .2

مث , يندغى أأن أأكرث متؾة امليام اموعيفة ثشلك مس تلل, امفائدة ؽىل مجموؽة من املشالك

ادلافػ ىو احملرك ؽىل امطالب . جية امطالب ىف كثري يتؾمل املواد مرارا و تكرارا

ضامن اس مترارية امتؾمل تؾطى اجتاه هوؼية امتؾمل سوف , سوف يسخة امتحفزي نلتؾمل

توحود ارتفاع ىف دافػ تؾمل امطالب أأن . اميدف أأو حتليق تؾمل امطالب أأن يتحلق

 .حتسن امتحصيل ادلرايس

اجلامؾة املتوكػ كادرة ؽىل امؾمل مؾا ابحملارض اىل خلق تيئة امىت تدمع اوشاء معلية  .3

ىامتم وممتؾة تبأسلوب امتدريس من أأخل تؾزيز دافػ تؾمل امطالب  . امتؾلمي مثرية مالؤ

امنس حة املئوية : املحاحثة تؾدىا أأىس ميحسة لك امنس حة املئوية من أأهواع املتغري املثال .4

 من أأهواع أأسلوب تدريس احملارض و دافػ تؾمل امطالب
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