
 
 

األول الباب  

 املقدمة

  خلفية البحث -أ
منها  كثريةال ينواحال يف نيالعشربالقرن  القرن احلادي والعشرونتلف خي

حمو از مهارات إجنى يركز التعليم عل يف بداية القرن العشرين،  الناحية التربوية

قوم معظم املدارس يال . احلساب وهي القراءة والكتابة و مية األساسيةعاال

هو نقل  بتدريس التفكري النقدي والتحليلي، ويعترب الدور الرئيسي للمعلم

رين، بدأ يف القرن احلادي والعش ،نأ على .حسباملعلومات إىل الطالب ف

، 2013من خالل منهج  هارات الشخصية.إتقان امل ويلالنموذج التعليمي يف حت

( 2؛ )( التفكري النقدي وحل املشكالت1) :صقلمت تنفيذ التعليم يف إندونيسيا ل

جمال مية يف عا( حمو ال4)؛ ( اإلبداع واالبتكار3) ؛القدرة على التواصل والتعاون

املعرفة ( 6)و ( التعلم السياقي5)  املعلومات واالتصاالت؛يف  تكنولوجيا

التربية والثقافة من خالل ير وزيصنع  ،كبذل عادالمو 1.مية واملعلوماتاإلعال

 ربامجاملتعلقة ب اخلطوات (Ditjen GTK)  املديرية العامة للمعلمني وموظفي التعليم

                                                           
1 Ega Gradini, Menilik Konsep Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi ( Higher Order 

Thinking Skills) Dalam Pembelajaran Matematika,(Jurnal Numeracy Vol. 6, No. 2, Oktober 2019), 

hal. 189-190 
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حتسني جودة التعلم و اولة حمل جهة مهارات التفكري العلياامو ليم يفتنمية التع

وزارة التعليم  خطوات توجيهج وفق مت تطوير هذا الربنام   جنيرختجودة امل

تعليم الشخصية والتعلم املوجه إىل مهارات التعزيز  داحتو 2018والثقافة يف عام 

إىل  رجعأن ي البدم اللغة العربية يتعلليم منها االتع وكان تركيز .التفكري العليا

 2 .اخلطواتهذه 

التامة و تساعد مهارات التفكري العليا قدرة الطالب على ترتيب احلجج 

  هري هرنويتو  دان سوترسنوبناء على ما حبثه ستنتاج التحليل العلمي. الالفعالة 

مهارات التفكري العليا تؤثر إجنازات الطالب. دلت نتيجة البحث الصلة على أن 

من واجبة املعلم يف هذا  3 اإلجابية بني مهارات التفكري العليا وإجنازات التعلم.

علم اللغة العربية. وباخلصوص ملهارات التفكري العليا العصر أن يعلم الطالب م

املستقبل، حبيث توافق  أصحابهنم جدير مبعلم اللغة العربية إدراك الطالب على أ

تدفع وتشرف مادة اللغة العربية منو ألن  مواد التعليم حباجات مهارات الطالب.

مساليت يف حبثها  واإلنتاج. موافقا ما قال كفاءة الطالب إجيابيا من حيث تقابال

                                                           
2 Ahmad Muradi, Ridha Darmawaty, Arif Rahman Hakim, Higher Order Thinking Skill 

Dalam Kompetensi Dasar Bahasa Arab, (Journal Of Arabic Studies Vol. 5 No. 2, Desember 2020), 

hal. 178 
3 Deny Sutrisno dan Heri Retnawati, Korelasi Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi dan 

Prestasi Belajar Siswa MAN 3 Yogyakarta, (Edumatica : Jurnal Pendidikan Matematika vol 08 No 

01, April 2018), hal. 21 
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، من حيث مهارات التفكري العلياإن املدرسني هلم التحديات يف ممارسة وتدريس 

 4املدرس، النظام التدريس، التعليم والطالب.

مدرسة يعين  كوتاورينجني الشرقيةحدى من مدارس ما وجدهنا يف إ

يف  ليةاملثا درسةاملهي و كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية  املتوسطة اإلسالمية

مرجًعا يف تنفيذ أحدث املناهج تكون املدرسة  هذه، حيث كوتاورينجني الشرقية

 1احلكومية  املتوسطة اإلسالميةدرسة امل ،وبالتايلاحلكومة.  وضعتهااليت 

يف تطبيق مهارات التفكري العليا هي احدى من قدوة يف  كوتاورينجني الشرقية

ا على تقدمي منوذج للمدارس من رجو أن يكون قادًرو م كوتاورينجني الشرقية

تطبيق مهارات  إجنازه من خالل الدراسات السابقة يفقد  بالنظر إىل ما حوله.

 ،املدرس ،الطالباملشكالت إما من  العقبات اليت تواجههاهناك التفكري العليا 

املدرسة ملعرفة كيفية تطبيق هذا  الباحثةلذلك اختارت  املرافق الداعمة.و 

 ري العليا يف تعلم اللغة العربية.مهارات التفك

هناك عوامل تؤثر العملية أن  الباحثةعرفت   بناء على البيانات السابقة،

 ،الطالب ،عملية التعليم ،املدرسوهي مهارات التفكري العليا التعليم يف تعليم 

                                                           
4 Shamlati Che Seman, wan Mazwati Wan Yusoff, dan Rahimah Embong, Teachers’ 

Chalenges In Teaching and Learning for Higher Order Thinking Skills (HOTS) in Primary School, 

(International Journal of Asian Social Science : Vol. 7, No.7, 534-545, 27 June 2017). Hal. 534 
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حتت بإجراء حبث متعمق   الباحثة تأرد لذلك ق بالتعليم.وجبميع ما يتعل

يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة  مهارات التفكري العليا تطبيق"  املوضوع

 ".كوتاورينجني الشرقية 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  أسئلة البحث -ب
، ميكن صياغة مشاكل هذا يف هذا البحثبناًء على اخللفية املذكورة 

 البحث على النحو التايل:

 ؟مهارات التفكري العليا على املؤسساملالئم م اللغة العربية يتعل ختطيط كيف .1

 ؟مهارات التفكري العليا على املؤسس الفعالم اللغة العربية يتعل تنفيذ كيف .2

 ؟مهارات التفكري العليا على املؤسساملالئم م اللغة العربية يتعل تقييم كيف .3

التفكري ما هي العقبات اليت يواجهها مدرس اللغة العربية يف تطبيق مهارات  .4

 1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية غة العربية يف تعليم الل العليا

 ؟كوتاورينجني الشرقية

 اإلجرائيالتحديد  -ج
هبذه األشكال  الباحثةلبلوغ إيل حتقيق أهداف هذا البحث فحددت 

 التالية:



5 
 

تركز هذه الدراسة على حتليل تطبيق مهارات التفكري العليا يف تعلم اللغة  -1

م والتقييم والتحديات اليت يم وتنفيذ التعليلالعربية واليت تشمل ختطيط التع

 .يف تنفيذها يواجهها املعلمون

 اللغويةتعلم اللغة العربية يف مجيع املهارات تعليم مهرات اللغوية هنا يعين  -2

ومهارات  ،مهارات القراءة ،كالممهارات ال ،وهي مهارات االستماع

 الكتابة.

املتوسطة درسة يف امل لفصل الثامن يةالعرب املعلم يف هذا اجملال يعىن معلم اللغة -3

 .كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية  اإلسالمية

 Bloom’s) بلوم رأي يف هذه احلالة إىل مهارات التفكري العليا يعود -4

Taxonomy)  .يقسم بلوم وهو أنشطة التفكري الىت تستخدم اإلدراك العايل

 5وهي: ،التفكريطبقات إىل ست  دراكاجملال اإل

   املعرفة .1

 الفهم  .2

  التطبيق .3

                                                           
5 Maria Dwi Hani Utari, “ANALISIS KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 

PADA PEMBELAJARAN TEMATIK SISWA KELAS V (STUDI KASUS DI SALAH SATU SD 

NEGERI DI KABUPATEN BANTUL)”, Skripsi, Yogyakarta, repository.usd.ac.id, 2019 
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  التحليل .4

 توليف  .5

 التقييم .6

قدرة الطالب على التفكري النقدي يف هذا اجملال يعىن  مهارات التفكري العليا

 بشكل صحيح.قر رأيه واإلبداعي وحل املشكالت و

هو عملية جتميع  بحثم يف هذه اليم: املقصود بتخطيط التعليختطيط التعل -5

، واستخدام مناهج أو طرق التعلم، املوضوعات، واستخدام وسائط التعلم

 وتقييم ختصيص الوقت الذي سيتم تنفيذه يف فترة معينة لتحقيق اهلدف.

هو عملية التفاعل بني  بحثم يف هذه اليم: املقصود بتطبيق التعليتنفيذ التعل -6

املعلمني والطالب من أجل نقل املواد التعليمية للطالب وحتقيق أهداف 

 6التعلم.

هو عملية حتديد مستوى  بحثم يف هذه الياملقصود بتقييم التعل م:يتقييم التعل -7

حتصيل الطالب ملعرفة مقدار املعرفة اليت يلتقطها الطالب من املواد اليت قام 

 املعلم بتدريسها.

                                                           
6 Abdul Majid., Perencanaan Pembelajaran; Mengembangkan Standar Kompetensi 

Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 17. 
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 أهداف البحث  -د
 .مهارات التفكري العليا على املؤسسم اللغة العربية يتعل ختطيط لتحليل -1

 .مهارات التفكري العليا على املؤسسربية م اللغة العيتعل تنفيذ لتحليل -2

 .مهارات التفكري العليا على املؤسسم اللغة العربية يتعل تقييم لتحليل -3

التفكري العقبات اليت يواجهها مدرس اللغة العربية يف تطبيق مهارات  لتحليل -4

 1يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف تعليم اللغة العربية  العليا

 .جني الشرقيةكوتاورين

 أمهية البحث  -ه
 ما يلي: هذا البحثتشمل الفوائد املتوقعة من نتائج 

 نظرية أمهية -1

يف تقدمي مراجع ومسامهات يرجى من هذا البحث يكون النتائج والفوائد 

اللغة العربية يف تطبيق مهارات التفكري العليا  مدرسيللباحثني واملدرسني ومجيع 

 م اللغة العربية.ييف تعل

 عملية أمهية -2

 :نتائجيرجى من هذا البحث يأتى هبذه 
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 جاللغة العربية يف ختطيط الربام درسيمل عارف( توفري املدخالت وامل1

مهارات م اللغة العربية القائم على ي، وتقييم تعليةمبالتعل ةعمليالو

 .التفكري العليا

العربية تكون نتائج التقييم ملدرسي اللغة  هذا البحث حيث( 2

. ويرجى أن يكون مرجعا تعليم اللغة العربية ةكليلواجلامعات 

مهارات م اللغة العربية القائم على يتعليف  العربيةاللغة ملدرسي 

 .التفكري العليا

 الدراسات السابقة -و
، هناك العديد من الدراسات اليت متت مناقشتها فيما يتعلق حىت اآلن

ة مت إجراؤها حىت ميكن مبهارات التفكري العليا. يتضمن هذا البحث دراسات مماثل

 متييزها عن هذا البحث. البحث هو:

، مهارات التفكري العليا يف عملية دراسة اللغة 2019، أغوس غالم فرزا .1

البحث العربية باملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثاين مسارنج. 

تطبيق  عن يستنتج هذا البحث. IAIN Salatiga. تعليم اللغة العربية العلم

املتوسطة درسة املم اللغة العربية يف يرات التفكري العليا يف تعلمها

التشجيع يف عملية من جانب املشقة و مسارانج 2احلكومية  اإلسالمية
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مرة ثانية ؤكد ستحقق وتهنا  الباحثةفإن موقف  م اللغة العربية.يتعل

من تطبيق مهارات التفكري العليا ب على ما مت العثور عليه فيما يتعلق

 م اللغة العربية.يالتشجيع يف عملية تعلب املشقة وجان

 ANALISIS HIGHER ORDER ،2019 ،إقبال فزع أمحد .2

THINKING SKILLS(HOTS) PADA SOAL UJIAN AKHIR 

SISWA KELAS 6 KMI DALAM KELOMPOK MATA 

PELAJARAN DIROSAH ISLAMIYAH DI PONDOK MODERN 

TAZAKKA BATANG.KMI  TAZAKKA ديثة. أطروحةاحل باتانج، 

اإلسالمية  سونان كاليجاغاجبامعة  الدينية اإلسالمية كلية التربية

 يستنتج هذا البحث عن ،UIN Sunan Kalijaga يوغياكرتا احلكومية

كلية املعلمني تكوين أسئلة االختبار النهائي لطالب الصف السادس من 

كى تز عهدمب سة اإلسالميةرامواد الد يف جمموعة KMI اإلسالمسة

“Tazakka” يف يف بلوم إطار تصن يستنتج هذا البحث عن احلديث

مهارات التفكري العليا يف االمتحان النهائي  السؤال خصيةنيف شصت

يف جمموعة  KMI كلية املعلمني اإلسالمسة لطالب الصف السادس يف

تخطيط ال يهتم كثريا يفهنا  الباحثةفإن موقف  مواد الدروسة اإلسالمية.

 م اللغة العربية.ييف تعل مهارات التفكري العليا تطبيقمن تقييم التنفيذ والو
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حتليل جودة اختبار اللغة العربية علي .2019إنداه رمحي نور فوزية.  .3

أساس قدرة التفكري العليا والسفلي )دراسة حتليلية الثانوية املشاورة 

 يستنتج هذاتعليم اللغة العربية جامعة إندونيسيا.  ،أطروحة (ليمبانج

من فصل الدراسي ال ألخرمتحان االصحة وموثوقية أسئلة  البحث عن

من حيث مهارات التفكري فصل الدراسي ال ألخرمتحان االحتليل خالل 

م اللغة العربية يحتليل تعل يهتم كثريا يف هنا الباحثةفإن موقف  .العليا

من حيث التخطيط والتنفيذ مهارات التفكري العليا القائم على نظام 

 يم التعلم.وتقي

 PEMBERDAYAAN HIGHER ORDER ،2019 ،نور حسنة قمرية .4

THINKING SKILL MELALUI PENERAPAN 

PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN STRATEGI 

DISCOVERY(Studi Kasus di MA Nurul Huda Peleyan Kapongan 

Situbondo dan MA Nurul Hikam Kesambirampak Kapongan 

Situbondo) .من خالل تطبيق  تنفيذ متكني ا البحث عنيستنتج هذ

احلالة يف دراسة لكتشاف االستراتيجية اال بالطريقةالتعلم الفقهي 

درسة املو    نور هدي كافوجنان سيتوبندو   درسة الثانوية اإلسالميةامل

علمني ت امل، تصوراكافوجنان الثانوية اإلسالمية نور هكام كسامبريفودو

فإن  ، العوامل الداعمة واملثبطة للتنفيذ.لتقدم تفكري الطالب العايل
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تنفيذ تعلم اللغة  حتريجالعوامل الداعمة ويف ز تركس هنا الباحثةموقف 

 .مهارات التفكري العلياالعربية القائم على 

 هيكل البحث -ز
 وهيكال البحث يف هذا البحث العلمي يتكون من مخسة أبواب كما يلي:

 أسئلة البحثو فية البحثخلاملقدمة، حتتوي على الباب األول، 

هيكل و الدراسات السابقةوأمهية البحث وأهداف البحث و التحديد اإلجرائيو

 .البحث

تعليم اللغة العربية إما من  اإلطار النظري، حيتوي علىالباب الثاين، 

، تعليم دور املعلم يف تطبيق مهارات التفكري العلياالتخطيط، التنفيذ والتقييم. و

 .على مهارات التفكري العليا املؤسسمناذج التعليم ، لتفكري العلياطبيعة مهارات او

 نوع ومدخل البحثمنهجية البحث، حتتوي على الباب الثالث، 

ب اليأسو أساليب مجع البياناتو البيانات و مصادرهاو موضوع البحث وذاتهو

 .تقنيات التحقق من صحة البياناتو حتليل البيانات

يانات وحتليلها، حيتوي على حملة عن ميدان البحث تقدمي البالباب الرابع، 

 وتقدمي البيانات وحتليل البيانات وتفسريها.
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ي على خالصة البحث وتوصيات االختتام، حيتوالباب اخلامس، 

 البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


