
021 
 

 

 

 السادسالباب 

 الخاتمة

 التلخيص﴿ أ ﴾  

وحتليلها يف األبواب املاضية. فاستنبطت الباحثة  ئقااحلقبناء على عرض 

 فيما يلي: التلخيص

 اللغوييف درس اللغة العربية لصف النهائي ألسئلة االختبار كان الصدق  .0

 -2105 ةالدراسي سنةال احلكومية فونوروغو اإلسالمية املتوسطةباملدرسة 

 ٪51 "،ضعيف" بالتقدير ٪22،5 "،قبيحبالتقدير " 55٪ :2106

 و كان .بالتقدير "ممتاز" ٪ 5بالتقدير "جّيد"،  ٪ 5،5، "مقبولبالتقدير "

باملدرسة  اللغوييف درس اللغة العربية لصف النهائي ألسئلة االختبار الصدق 

 -2105 ةالدراسي سنةال فونوروغوجيتس  احلكومية اإلسالمية املتوسطة

 ٪52،5 "،ضعيف" بالتقدير ٪51 "،قبيحبالتقدير " 05٪ :2106

 ولذالك . بالتقدير "ممتاز" ٪ 5،5بالتقدير "جّيد"،  ٪ 5، "مقبولبالتقدير "

يف  اللغوييف درس اللغة العربية لصف النهائي االختبار  صدق حسنأ

 بالتقدير "جّيد" ٪ 5،5 يعين احلكومية فونوروغو اإلسالميةاملتوسطة املدرسة 
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يف درس اللغة العربية لصف النهائي درجة الصعوبة ألسئلة االختبار  كانت .2

 ةالدراسي سنةال احلكومية فونوروغو اإلسالمية املتوسطةباملدرسة  اللغوي

"، مقبولبالتقدير " ٪51"، صعبةبالتقدير " 02،5٪ :2106 -2105

هائي الندرجة الصعوبة ألسئلة االختبار و كانت  ."سهلةبالتقدير " ٪ 55،5

احلكومية   اإلسالميةاملتوسطة باملدرسة  اللغوييف درس اللغة العربية لصف 

بالتقدير  ٪5،5  :2106 -2105 ةالدراسي سنةال جيتس فونوروغو

ولذالك  . "سهلةبالتقدير " ٪ 65"،مقبولبالتقدير " ٪25،5"، صعبة"

 وياللغيف درس اللغة العربية لصف النهائي االختبار  درجة الصعوبة حسنأ

بالتقدير  ٪51 يعين احلكومية فونوروغو اإلسالميةاملتوسطة يف املدرسة 

 ل".مقبو "

يف درس اللغة العربية لصف النهائي قوة التفريق ألسئلة االختبار كانت  .5

 ةالدراسي سنةال احلكومية فونوروغو اإلسالمية املتوسطةباملدرسة  اللغوي

ضعيف"، لتقدير "با ٪55،5"، قبيحبالتقدير " 02،5٪:  2106 -2105

و    ."ممتازبالتقدير " ٪5"، وجّيدبالتقدير " ٪05"،مقبولبالتقدير " 51٪

يف درس اللغة العربية لصف النهائي قوة التفريق ألسئلة االختبار كانت 

 سنةال فونوروغو جيتس احلكومية اإلسالميةاملتوسطة باملدرسة  اللغوي

بالتقدير  ٪55،5"، قبيحبالتقدير " ٪5 : 2106 -2105 ةالدراسي
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بالتقدير  ٪1"، وجّيدبالتقدير " ٪5،5"،مقبولبالتقدير " ٪25ضعيف"، "

يف درس اللغة العربية النهائي االختبار  قوة التفريق حسنولذالك  أ ."ممتاز"

 ٪05يعين  احلكومية  فونوروغو اإلسالميةاملتوسطة يف املدرسة  اللغويلصف 

 .د"جيّ بالتقدير "

 االقتراحات﴾  ﴿ب

 يقرتح الباحثة األمور األتية :ن أف ،على نتيجة  البحث املاضيةبناء 

درس الكفاءة يف تنفيذ عملية التقومي للرتقية  محماوالهت أن يهتّمم رسمدللينبغي  .0

أن  و ألسئلة اإلختبارصنع ايف  الكفاءة املتخصصني لرتقيةعاما و  اللغة العربية

 ة.خاص اللغة العربية لدرس الطالببكفاءة  تناسب

تدريس اللغة أن املعرفة على تقدير بأن يفهم  اللغة العربية درسلمل ينبغي  .2

النهائي  ألسئلة اإلختبارله يف صناعة ا يكون إقرتاحا و  أعمال مهمّ  منالعربية 

باملدرسة  اللغوييف درس اللغة العربية لطالب الصف  للفصل الدراسي األول

 ةالدراسي سنةال فونوروغو  جيتس و احلكومية فونوروغو اإلسالمية املتوسطة

  .اللغة العربيةلدرس  2106 -2105

 وأن يستبقوا حواجنأن جيتهدوا يف التعّلم لتكونوا شبانا لطالب بنبغي ل  .5

 املستقبال.حياهتم للوالدين، الدينية و الدولية يف 
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