
 ط

 الثننوي  ارساملد يف النهنئي تمحان الل ئسلل األ بنود حتليل
  اجلنوبي  ئسنجي حلو مبنطق   احلكوتمي اإلئسالتمي 

 م٧١٠٢/٧١٠٢ الدرائسي  السن  اجلنوبي  كلمنحن 
 

 رئسنل  املنجسحري
 
 :الطنلب  إعداد

 هرلينن ئسلفين
  ۱٦۲۰٦٦۲۱٢٧ :القيد رقم

 

 

 

 

 
   

 بنجرتمنئسني احلكوتمي  اإلئسالتمي  أنحسنري جنتمع 
  العلين الدرائسنت

 العربي  اللغ  ليمتع قسم
 م۰۲۱٢

 

 



 ط

 الثننوي  املدارس يف النهنئي لالتمحان  األئسلل  بنود حتليل
  اجلنوبي  ئسنجي حلو مبنطق   احلكوتمي اإلئسالتمي 

 م٧١٠٢/٧١٠٢ الدرائسي  السن  اجلنوبي  كلمنحن 
 

 رسالة ادلاجستري
ادلاجستري درجة على للحصول الشروط بعض إلستيفاء مقدمة العربية اللغة تعليم يف   

  :الطالبة إعداد 

 ىرلينا سلفيا
  ۱٦۲۰٦٦۲۱٤٧ :القيد رقم

 

 

 

 

   

 بنجرتمنئسني احلكوتمي  اإلئسالتمي  أنحسنري جنتمع 
  العلين الدرائسنت

 العربي  اللغ  تعليم قسم
 م۰۲۱٢

 

 

 



 ط

 باثال تمشرف تقرير
 

  مبنطقة احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدارس يف النهائي لالمتحان األسئلة بنود حتليل

 م٧١٠٤/٧١٠٢ الدراسية السنة اجلنوبية كلمنتان اجلنوبية سنجي حلو
 

 الكاتبة اليت تقدمتو
 ىرلينا سلفيا

  ۱٦۲۰٦٦۲۱٤٧ :القيد رقم
 
 

 ادلناقشة للجنة تقدميو على ادلشرفان وافق
 . 

 م٧١٠٢ماريس  ٦بنجرماسني، 
 

 األول ادلشرف

 

 

 اجستريادل موف حيىي احلاج الدكتور

 
 

 ةالثاني ةادلشرف

 

 

 ادلاجستري درماوايت رضاالدكتورة 

 

 



 ط

 إهداء

 

 البحث العلمً يأهدي هذ

إلى والدي الكزٌمٍه المحبىبٍه "الحاج دمحم مأمىن 

 والحاجت ستى سبٍدة" اللّذان ٌزبٍاوً تزبٍت حسىت 

 وٌزاعٍاوً رعاٌت صحٍحت، اللهم اغفزلهما 

 صغٍزاوارحمهما كما ربٍاوً 

وإلى  إراوودي"وإلى  أخً الكبٍز "الحاج مصطفى 

 أساتذتً علٍهم الزحمت والزضىان

وإلى أصحابى المحبىبٍه وصاحباتى المحبىباث فً 

 تعلٍم اللغت العزبٍت بارك هللا لً ولهم 

 البحث العلمًالّذٌه ٌعطىوىى الدوافع إلوهاء هذي 

 ولٍس لً كلمت أهدٌها أجمل وأحسه 

 الجشٌل .....مه الشكز 

 جشاكم هللا خٍز الجشاء

 



 ط

 شكر و تقدير
حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ ابهلل من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
يهد هللا فال مضل لو، ومن يضللو فال ىادي لو. اللهم صل على سيدان ادلصطفى، دمحم 

 ملسو هيلع هللا ىلص بصفة العفى، وعلى الو وصحبو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم القيامة.   

ل الذي أعطى الباحثة نعما كثرية حىت تستطيع أن تتم احلمد و الشكر هلل عز وج
شرطا لنيل درجة السرجاان يف الًتبية اإلسالمية جبامعة أنتساري اإلسالمية البحث العلمي 

حتليل بنود األئسلل  لالتمحان  النهنئي يف املدارس الثننوي  "احلكومية حتت ادلوضوع 
منحن  اجلنوبي  السن  الدرائسي  اإلئسالتمي  احلكوتمي  مبنطق  حلو ئسنجي اجلنوبي  كل

 ".م٧١٠٢/٧١٠٢

 إىل: زيلاجل شكرال كاتبةالقد حث  ىذه ادلناسبة النفيسة ويف
جامعة أنتساري مدير ادلاجستري، ن جميب الرمحالدكتور األستاذ فضيلة ادلكرم  -١

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية، صل مبارك ادلاجسترياحلاج فيالدكتور  فضيلة ادلكرم -٢

 امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.جب
يف كتابة  كاتبة، على إرشادتو للادلاجستريحيىي موف  احلاج الدكتورفضيلة ادلشرف  -٣

 .البحث العلمي
يف كتابة  كاتبةلل ا، على إرشادهتدرماوايت ادلاجستري ارضة الدكتور  ةفضيلة ادلشرف -٤

 .العلميالبحث 
امعة أنتساري اإلسالمية جب يف قسم تعليم اللغة العربية احملاضرين مجيع ادلكرمني فضيلة -٥

 أحسن الشكر و التقدير على ما قدموه من كاتبةكومية بنجرماسني فلهم من الاحل
 العلوم وادلعارف والتشجيع. وجزاىم هللا خري اجلزاء.



 ط

وجية والتسهيل الذين قاموا ابدلساعدة والتالزمالء و والشكر اجلزيل جلميع األصدقاء  -٦
 .البحث العلمي الكتابة ىذ كاتبةلل

، فما البحث العلمي اطاء يف كتابة ىذخمن النقصان واأل كاتبةوال تفوت لل
 .ابقًتاحات إصالحيةكاتبة للأحسن للقارئني أن يقًتحوا 

  آمني .خاصة وللقارئني عامة كاتبةلل البحث العلمي اىذعسى اّلله أن ينفع 

 
 ٧١٠٢ ماريس ٥بنجرماسني،  

 كاتبةال 
 

 
 سلفيا ىرلينا                                                     

٠٦١٧٦٦١٠٤٧  
 

 

 
 

 
 

 

 



 ط

    الباث حمحوايت

 الصفا                                                       املوضوع
 أ .......................................................... الغالف صفحة

 ب .......................................................... ادلوضوع صفحة

 ج ................................................................... إىداء

 د .......................................................... والتقدير الشكر

 ه .................................................................. ادلوافقة

 و ....................................................... ادلناقشة جلنة اعتماد

 ز .............................................................. الطلبة إقرار

 ح ............................................... العربية ابللغة البحث ملخص

 ط ............................................ جنليزيةاإل ابللغة البحث ملخص

 ي .......................................... اإلندونسية ابللغة البحث ملخص

 ك .......................................................... البحث حمتوايت

 

 

 

 



 ط

 الباب األول
 ادلقدمة

 ٠ ............................................................. خلفية البحث - أ
 ٢ ........................................................... البحثمشكلة  - ب
 ٢ ........................................................... حتديد اإلجرئى - ج
 ٩ ............................................................ ف البحثىد   - د
 ٠١ ............................................................. أمهية البحث   - ه
 ٠٠ ......................................................... قةالدراسات الساب  -و
 ٠٩ ............................................................. ىيكل البحث - ز

 الباب الثاىن
 اإلطار النظري

 ٧١ ..........................تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية - أ
 ٧٦ ................................................................ تقومي التعلم - ب
 ٧٩ ........................................................ أىداف التقومي التعلم - ج
 0١ ......................................................... وظيفة التقومي التعلم - د
 0٧ ........................................................ تقنيات التقومي التعلم   -ه
 0٤ ..................................................... اللغة العربيةإعداد اختبار   -و
 0٢ ............................................................. اختبارات متعددة -ز
 ٧٧ ............................................................. حتليل بنود أسئلة -ح
  
 
 

 الباب الثالث



 ط

 إجراءات البحث 
 ٦٤ .............................................................. تصميم البحث - أ
 ٦١ ........................................................... البياانت ومصادرىا - ب

 ٦٠ ........................................................ السكان والعينة البحث - ج
 ٦٠ ............................................................... أدوات البحث - د
 ٦٧ ........................................................... ق مجع البياانتطري - ه
 ٦٧ ........................................................ قنيات حتليل البياانتت - و

 الباب الرابع
 التفسري والتحليل

 ٦٧ ................................................................ نتائج البحث - أ
 ٩٠ ...................................................................... شةقمنا - ب

 الباب اخلامس       
 اختتام       

 ٠٤٧ ..................................................................... صةاخلال - أ
 ٠٤0 ...................................................................... تضمني - ب
 ١٧٤ .................................................................. قًتاحاتاإل -ج
 

 قائمة ادلصادر وادلراجع        
 قلحادل    
 السرية الذاتية للباحثة    

 
 

 

 


