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  النتائج  .أ 
وبعد أن حتصل الباحث البيانات وتعمل حتليل البيانات بالطريقة واملناهج البحث فال 

 :لييلخص النتائج كما يبد للباحث أن 

يتعلمون  الذين) التجريبة صف(" ب" ثامنيف الصف ال التالميذ املتوسط درجةأن  .١
  ٧٥O٦٣ فهيباستخدام استراتيجية النص العشوائي  مهارة القراءة

يتعلمون  الذين) الظابطة صف("  أ" يف الصف الثامن التالميذ من املتوسط درجةأن  .٢
 ٧١O٥٦ فهياستخدام استراتيجية النص العشوائي  بدون مهارة القراءة

العشوائي  النص استراتيجية استخدامب القراءة مهارةعلمون بني التالميذ الذين يت أن .٣
 القراءة مهارةألنّ حماصلة  قيمة املتوسط لتالميذ الذين يتعلمون ، واضحفرق  دواوب

 من قيمة املتوسط لتالميذ الذين يتعلمون علىأالنص العشوائي  استراتيجيةباستخدام 
 والنتيجة )T-Test( ت اختبار نتيجة من دلت أيضا احلالة هذه .ادوب القراءة مهارة

مبعىن ذو داللة، والفرضية يف هذا البحث  ١,٦٧  >١O٩٦ أي ttabel < thitung  هي
ترقية مهارة القراءة لدى يف  فعال ياستخدام استراتيجية النص العشوائ يعين .مقبولة

  .سبرب- الثانوية اإلسالمية بسيتانغال" السلفية"صف الثامن مبدرسة لالتالميذ ل
  

 االقتراحات .ب 
 ،النص العشوائي استراتيجية باستخدام القراءة مهارة تعليم الباحث عرض أن وبعد

 مهارة تعليم وخاصة العربية اللغة تعليم على للمساعدة نافعة ولعلها االقتراح يقدم أن يريد
  : يلي كما منها ، القراءة



يف تعليم اللغة العربية  وائيالعش النص استراتيجيةيستخدم  أن علم اللغة العربيةملينبغي  .١
  .م اللغة العربيةييف تعل مهارة القراءةألنه يستطيع أن يرقي 

ويقلل الطريقة التقليدية ىف  الطالبعلى  القراءةينبغى للمعلم أن يكثر يف تدريب مهارة  .٢
  . عملية التعليم اللغة العربية

 فاليشعر للتالميذ واملمتعة املتنوعة الفعلي تعليم استراتيجية يستخدم أن للمعلّم ينبغي .٣
 . إليهم يلقى ما مادة على مشبع التالميذ

ينبغي لتالميذ أن يتعودوا قراءة النصوص العربية حىت يفهموا كل النصوص العربية سهلة  .٤
  .وسرعة، ويستطيعون على فهمها فهما جيدا

 االختتام  .ج 
نبياء واملرسلني، احلمدهللا الذي أنزل الكتاب املبني، على رسوله الكرمي، وختم به األ

، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه الطيبني األميسيدنا حممد النيب 
  .الطاهرين، وتابعهم بإحسان إىل يوم الدين

أن تقدم الباحث هذا البحث ، فال تنكر أن فيه نقائص وأخطاء من بعض  بعد
قدمت و .قتراحات واإلصالحاتسادات القراء تقدمي اال منرجو الباحث يلذلك . النواحي

 استراتيجية استخدام فعالية "كتابة هذا البحث حتت املوضوع  بعون اهللا وهدايته وتوفيقه
 مبدرسة الثامن صفلل التالميذ لدى القراءة مهارةاجناز تعلّم  ترقيةيف  العشوائي النص

. ذا البحث نافعا لناو هللا نسأل أن جيعل ه". بربس- بسيتانغال اإلسالمية الثانوية" السلفية"
  .آمني

 

  
  

  
 

  


