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  العربية اللغة تعليم قسم
 التعليم و التربية كلية

 يةالحكوم اإلسالمية أمبيل سونن بجامعة
 سورابايا
1023 



تحليل صدق اختبارات اللغة العربية في المذكرات التدريبّية "الرحمة" 
 رجوأبالمدرسة الثانوية بئر العلوم سيدو 

 البحث العلمي
 (S.Pd.I)مقدم الستيفاء بعض شروط االمتحان للحصول على شهادة اجلامعة 

 سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونان جبامعة بكلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية
 

 : ادلشرف
 ادلاجستري  زلّمد طاىر

NIP :197407251997031001 
 

 الباحثة :
 أسيفة الزىرة

30029223 D 

 
 

 تعليم اللغة العربيةقسم   
 والتعليم كلية التربية

 بجامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية
 سورابايا
1023 

 



 
 توصية المشرف

 
 فدللحق : توصية ادلشر 

 الشأن : مناقشة البحث العلمي
 السالم عليكم ورمحة الّلو وبركاتو

 فضيلة عميد كلية الًتبية جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا
 بعد التفتيش و التصحيح, نرى أن البحث العلمي للطالبة :

 أسيفة الزىرة االسم        :
  30029223D رقم التسجيل :

ل صدق اختبارات اللغة العربية يف ادلذكرات التدريبّية "الرمحة" بادلدرسة حتلي:  ادلوضوع  
 رجوأالثانوية بئر العلوم سيدو 

واف لشروط ادلطلوبة, وىي مستعدة الشًتاك ادلناقشة للحصول على 
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية    S.Pd.Iشهادة

 ايا.احلكومية سوراب
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 0223 يوليو 22 سورابايا,
 ادلشرف

 
 زلّمد طاىر  ادلاجستري

 197407251997031001 رقم التوظيف:
 

 



 
 التصديق

 : الطالبة كتبتها قد الذي العلمي البحث ذلذا ادلناقشة الًتبية كلية ت أجر لقد
 أسيفة الزىرةاالسم        : 
 30029223Dرقم التسجيل : 
حتليل صدق اختبارات اللغة العربية يف ادلذكرات التدريبّية "الرمحة" بادلدرسة ادلوضوع       

 رجوأالثانوية بئر العلوم سيدو 

 قسم ىف( S.Pd.I) درجة على استحقت وإهنا بنجاحها ادلناقشة رللس قرر وقد   
 .سورابايا احلكومية ميةاإلسال امبيل سونان جبامعة الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم

 
 :    ادلناقشة جلنة

 ادلاجستري طاىر زلّمد احلاج:   الرئيس
 ادلاجستري اليلة نور قمرء:          الكاتب
 ادلاجستري مظافر علي احلاج الدكتورندس: األول ادلناقش
      ادلاجستري توفيق االستاذ : الثاين ادلناقش

 0223 يويُون,     سورابايا،
 الًتبية ةكلي عميد

 
 

 الماجستير علي مظافر الحاج الدكتور
 300230060202223002:التوظيف رقم

 

 



 

 اإلهداء

 ي ربياين باحسن الًتبيةغفر اهلل عنو( و امّ ) أيب 
احلماسة و ساعدوين يف تقدًن  ،مجيع أسريت و أقاريب الذين أعطوين الشجاعة 

 ىذا البحث العلمي
 ا بكّل جهد واجتهادموا علوما ومعارفمجيع ادلدارس الذين علّ  
 ساعدوين يف إهناء ىذ البحث العلالذين مجيع اصدقائي  
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 الشعار

 و هللا اتقىا امىىا الذيه ياأيها

 إنّ  هللا اتقى و لغذ قّدمت ما وفس لتىظر

 (81: الحشر) تعلمىن ابم خبير هللا

Wahai orang- orang yang beriman, bertaqwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang 
telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat), dan 
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan (Al-hasyr:18) 
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