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  الباب األو 

ةاملقدم  

 

 خلفية البحث -أ 

مواد مطبوعة حتتوي على معلومات حول الدروس املستخدمة املواد هي 

املواد هي كتب مرجعية إلزامية لالستخدام يف  1وترتيبها بناًء على املنهج املعمول به.

املدارس أو انجامعات اليت حتتوي على مواد تعليمية يف سياق زايدة اإلميان والتقوى 

ا، واحلساسية والقدرات انجمالية، والشخصية، والقدرة على إتقان العلوم والتكنولوجي

من  2واإلمكاانت البدنية والصحية اليت جتميعها على أساس وطين معايري التعليم.

يكون لدى الشخص فرصة أطول لدراسة وتعميق املعرفة  خالل امتالك املواد،

 والنظرايت واملفاهيم يف تلك املواد.

املواد هي أحد مكوانت نظام التعلم. كمكون واحد، ترتبط مواد ابملكوانت 

الرجوع إعداد املواد من خالل األخرى، املثال  املنهج وطرق التعلم وأنظمة التقييم.

                                                           
1
 Samsul Arifin, Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 

h. 95.   
2
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 

tentang Buku Teks Pelajaran pasal 1.   
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، كذالكو الل الرجوع إىل املنهج واملواد. التعلم من خ طريقةتطبيق  أما ،إىل املنهج 

 3حمتوى املواد.و جيب أن يشري نظام التقييم أيًضا إىل املنهج 

واد هي كتاب مدرسية يف جمال دراسي معني جيمعها خرباء يف جماالهتم.  امل

وابلتايل ميكن االستنتاج أن املادة هي كتاب حتتوي على مواضيع يف جماالت معينة 

 اإلشارة إىل املنهج الدراسية.من الدراسة وجتميعها من قبل خرباء يف جماالهتم مع 

يف املواد أيًضا عرض أهداف وغاايت التعلم املراد حتقيقه وجمهزة بتعليمات 

من خالل وجود العديد من امليزات، سيكون  ستخدام الكتب للمعلم أو اتحماضر.ال

يف املواد تزويد التمارين دائًما أبسئلة  من األسهل حتقيق وظيفة املواد لدعم التعلم.

ستخدم املعلم لقياس قدرة ترسة أو ُتستخدم أحيااًن كتقييم، اليت خدم للمماُتست

الطالب على فهم املواد اليت تقدمي، سواء من التقييمات اليومية أو التقييمات 

مواد الكتابة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى مع  كذلك.  و 4األخرى

ستخدم اتحماضرون لقياس ياليت فيها تتضمن متارين  ،اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 الطالب يف فهم املواد اليت تقدمي.

                                                           
3
 Moh. Ainin, “Penilaian Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Atau Sekolah: 

Hots, Mots, Atau Lots?”, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV, (Malang: Universitas 

Negeri Malang, 6 Oktober 2018), h. 163. 
4
 Depdiknas, Panduan Penulisan Butir Soal, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas, 2008), h. 3.  
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مواد الكتابة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى هي مواد كتب أحد حماضرين يف  بنجرماسني

للطالب يف املستوى  ةهذه املواد هي مواد الكتاب .بنجرماسني اإلسالمية احلكومية

الرابع واخلامس. يقوم املؤلف بتجميع هذه املواد من خالل انجمع بني هنجني يف 

وقت واحد، ومها النهج البنيوي مع أمناط انجملة العربية وهنج النوع يف شكل الكتابة 

 أو أنواع املقاالت.

دة"، وهنا يتعلم الطالب أمناط املقيكتابة ال" ييف املستوى الرابع اسم مواد ه

انجمل العربية ويطبقوهنا يف صنع مناذجهم اخلاصة بناًء على األمناط اليت درس. بناًء 

ألوصاف ورواية. ابيقوم الطالب بعمل فقرات  مث اسية،على هذه القدرات األس

مث تقدمي  امتحان نصفحىت انجمل العربية يف االجتماع األول تقدمي أمناط تعلم 

متحان النصف االالتعلم بناًء على نوع املقال )الوصف والسرد( يف االجتماع بعد 

 5متحان النهائي.إىل اال

قلة  ، ميكن ملعظم الطالب إتقان مادة كتابة املقيدة. ولكن ليستهايف عملي

من بينهم اجتاه لنوع واحد من املقاالت من نوعني من  ممن مل يتقنها ابلكامل. ألن

النتائج املتوقعة للكتابة بنوع واحد من بني خلط  لذلك هناك سة،و در املقاالت امل
                                                           

5
Ahmad Muradi, Mawad al-Kitabah (Juz 1), (Banjarmasin: 2020), h. 4.  

(https://www.researchgate.net/publication/338956156_mwad_alktabt_aljz_alawl)  
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 هية النظرية، ال ينبغي أن يكون هذاملقاالت مع أنواع أخرى من املقاالت. من الناح

، لن يتقن الطالب أنواًعا معينة من املقاالت بصرف النظر عن ومع ذلكمشكلة. 

 6.تحبونع األخرى من املقاالت اليت األنوا 

يصف يف هذه املواد  "الكتابة احلرية". ييف املستوى اخلامس اسم املواد ه

مواد من دراسة  دفاهلأما املؤلف نوعني آخرين من املقاالت، ومها العرض وانجدل. 

أن يتمكن الطالب من كتابة مقاالت وكتاابت من نوع العرض  هوكتابة احلرية ال

قطعة(.   2-1جة على شكل مقاالت/كتاابت )وانجدال. بينما تكون املنتجات املنت

مراحل على األقل، وهي حتديد املوضوع مدعوًما  3تنفيذ  ةلية إعداد الكتابيف عم

 7مبراجع مناسبة، والكتابة على مراحل، والعرض واملناقشة.

مهارة التفكري األدىن واملتوسط  أساس علىالكتابة مواد عن حتليل املتعلقة 

من  يكتب ويتحدث واآلن كثري عن احلديث عما يسمى غالًبا تصنيف بلوم. والعليا

نتائج التعلم متيز بلوم واألصدقاء  الباحثني عن مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليا.

، فعلياجملال اإلنو  علم إىل ثالث فئات، وهي اجملال املعريف،أو ما يسمى خمرجات الت

منهج قائم على . تصبح هذه اجملاالت الثالثة مراجع يف روكيخجملال النفسوا

                                                           
6
Ahmad Muradi, Mawad al-Kitabah (Juz 2), (Banjarmasin: 2020), h. 4. 

(https://www.researchgate.net/publication/344119995_mwad_alktabt_-_althany_aljz)  

 7
Ahmad Muradi, Mawad al-Kitabah (Juz 2)…, h. 4. 

(https://www.researchgate.net/publication/344119995_mwad_alktabt_-_althany_aljz)  
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. يظهر استغالل هذه  2013منهج وومنهج على مستوى الوحدة الدراسة  ،الكفاءة

الذي صياغته يف الكفاءات  .2013املنهج اجملاالت الثالثة بشكل أكثر وضوًحا يف 

 2.8و1األساسية 

عة تصنيف من قبل زمالئه )مراج مراجعة فئة الكفاءة املعرفية اليت قدمها بلوم

نتيجة مراجعتهم يف وضع كفاءة  (.2001فيد آر كراهتول )ابلوم(، ومها أندرسون ود

 ة. مث وضعوا كفاءاصناعيةوالذي كان يف األصل كفاءة  5التقييم يف املستوى 

أندرسون  بواسطة صناعيالقضاء على كفاءة ال. وهكذا، 6اإلبداعية يف املستوى 

مث صنف  (.2016، ونورجيانتورو 2017)وزارة التعليم والثقافة، . وكراهتول

مهارة التفكري ( أبعاد التفكري إىل ثالث فئات، وهي 2001)أندرسون وكراهتول 

 9(.2017كما نقل وزارة التعليم والثقافة )  األدىن واملتوسط والعليا

رقة ديده يف و ، يهتم الباحث إبجراء حبث سيتم حتالسابقبناًء على الوصف 

حتليل مواد الكتابة على أساس مهارة " وضوعملاب البحث العلميعلمية يف شكل 

التفكري األدىن واملتوسط والعليا يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى 

 ".اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

                                                           
8
 Moh. Ainin, “Penilaian Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Atau Sekolah: 

Hots, Mots, Atau Lots?”..., h. 158.   
9
 Moh. Ainin, “Penilaian Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Atau Sekolah: 

Hots, Mots, Atau Lots?”..., h. 159. 
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 أسئلة البحث -ب 

 ، فإن أسئلة البحث يف هذا البحث هي كماالسابقبناًء على خلفية البحث 

 يلي:

رى قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسايف واد الكتابة ستوى املعريف ملاملكيف -1

 ؟اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعلياكيف تصنيف اتحمتوى الذي تحتوي على -2

احلكومية جبامعة أنتسارى اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية يف واد الكتابة مل

 بنجرماسني؟

 أهداف البحث -ج 

هي كما  البحث يف هذااف ، فإن أهدةالسابقبناًء على أسئلة البحث 

 يلي:

رى قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسايف واد الكتابة ستوى املعريف ملاململعرفة -1

 .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
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 التفكري األدىن واملتوسط والعليامهارة ملعرفة تصنيف اتحمتوى الذي تحتوي على -2

جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية يف د الكتابة وامل

 بنجرماسني.

 التحديد اإلجرائي -د 

  ولتجنب اخلطأ يف فهم، تقوم الباحث التحديد اإلجرائي يف هذا البحث وه

 كمايلي:

 حتليل-1

ل هو النشاط الذي التحلي  10تحّلل )الكالم أو الشيء(. -حتليل: حّلل 

ختيار الشيء ليجمع مجعا مرة االتحقيق، التوضيح، التمييز، و  يشمل األنشطة

. التحليل هنيمث بعد ذلك يبحث عالقته ويفسر معا ،أخرى وفقا للمعايري املعينة

أيضا مبعىن حماولة ملراقبة األشياء ابلتفصيل بطريقة توضيح مكوانته أو ترتيب 

تحليل يف هذا البحث هو حتليل على الوابلتايل فإن  11.للدراسةتلك املكونة 

الكتابة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية مواد 

 .بنجرماسني

                                                           
 10

 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Al-Munawwir Kamus Indonesia – 

Arab, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. 2007), h. 39. 

 11
 M. Prawiro Dalam Nur Amalia, “Analisis Buku Pembelajaran Bahasa Arab Karangan 

Prof. Hidayat”, Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019), h. 5. 
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 مواد الكتابة-2

املواد هي جمموعة من املادة اليت ميكن أن تساعد يف حتقيق منهج منظم 

تعليمية ممتعة، مما يسهل على الطالب وشامل بشكل منهجي وذلك خللق بيئة 

مواد الكتابة هي مواد حتتوي على املواد  12لتعلم، وعلى املعلمني للتدريس.

يف هذا البحث هي مواد الكتابة يف  مواد الكتابةفواألسئلة متعلقة ابلكتابة. 

 كتابة احلرية(.الكتابة املقّيدة( واملستوى اخلامس )الاملستوي الرابع )

الطالب أمناط انجمل العربية  فيها يتعلمّيدة هي مواد اليت الكتابة املق

الكتابة . أما دروسةعلى األمناط امل م اخلاصة بناءويطبقوهنا يف صنع مناذجه

 من نوع العرض وانجدل. ةالطالب مقال فيهايعمل هي مواد اليت احلرية 

 مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليا-3

أو  كرتذ ال ةهي مهارة التفكري تتضمن مهار  (Lots)مهارة التفكري األدىن (أ 

 املعرفة.

 ةمهار هي مهارة التفكري تتضمن  (Mots) مهارة التفكري املتوسط(ب 

                                                           
12

 Zulkifli, “Profesionalisme Guru Dalam Mengembangkan Materi Ajar Bahasa Arab di 

MIN 1 Palembang”, dalam Jurnal Ilmiah PGMI, Vol. 3 No. 2, Desember, 2017, h. 124.    

 



9 
 

 
 

 13الفهم والتطبيق.

تتضمن التحليل والتقييم  هي مهارة التفكري (Hots)مهارة التفكري العليا (ج 

 14واإلبداع.

يف هذا البحث كمرجع  مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليااستخدام 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية  يف الكتابةلتحليل مواد 

 احلكومية بنجرماسني.

 أمهية البحث -ه 

 أمهية نظرية-1

يزيد هذا البحث املعرفة النظرية، خاصة فيما يتعلق بتحليل املواد من 

 مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليا.منظور 

 تطبيقيةأمهية -2

 :كما اييل  العالقة هذا البحث مفيد لألطراف

 مؤلف مواد ( أ

                                                           
 13

 Moh. Ainin, “Penilaian dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah atau Sekolah: 

Hots, Mots, atau Lots?”..., h. 160. 
14

 Nailur Rahmawati, “Pembelajaran Bahasa Arab: Menuju Higher Order Thinking 

Skills”, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV, (Malang: Universitas Negeri Malang, 6 

Oktober 2018), h. 149. 
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 املواد وجتميعها يفميكن أن يكون هذا البحث أساًسا للحصول على ( 1

 ةد الستخدامها يف قياس مستوى قدر عملية التعلم وتسهيل الختيار املوا

 الطالب.

يف كتابة األسئلة حبيث تتوافق األسئلة مع األهداف يف  يعترب ميكن ملؤلف(2

 عملية التعلم.

 الباحث( ب

قسم تعليم اللغة  بحث املعرفة عن التحليل مواد الكتابة يفال اهذ يعطي

مهارة على أساس العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 

فهو أيًضا أساس للمواد ابإلضافة إىل ذلك،  .التفكري األدىن واملتوسط والعليا

مهارة التفكري األدىن  على أساس أخرى حتليل املواد عنيف البحث  دراسية

 واملتوسط والعليا.

 أسباب اختيار املوضوع -و 

 وصفه ومعيار للعملألن املوضوع هو انعكاس ملا س املوضوع شيء مهم جدا،

 املوضوع فهي:ذا هعلمي. أما أسباب اختيار الباحث ال البحث



11 
 

 
 

هناك اهتمام الباحث على مواد الكتابة ألن هذا املواد جتمع بني منهجني يف -1

ربية ومنهج النوع يف شكل وقت واحد، ومها املنهج البنيوي مع أمناط انجمل الع

 .الكتابة

  ابملناقشةحاليا ألهنا مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليا  عن م الباحثاهتما-2

 .كثريا

قسم تعليم اللغة العربية عن حتليل مواد الكتابة ب الذي يبحث ثيوجد حب ال-3

مهارة التفكري على األساس جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 

 األدىن واملتوسط والعليا.

 مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعلياتصنيف حمتوى  ا ألمهية معرفة كيفظر ن-4

تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية قسم يف مواد الكتابة ب

 .بنجرماسني

 الدراسات السابقة -ز 

 ما يلي:كوجد الباحث عدة مراجع تتعلق هبذا البحث، منها  

، "حتليل األسئلة يف كتاب الرايضيات للصف الرابع استناًدا إىل ضاريسيت نوراي-1

التعليم  ابندونج جامعة ،بحث العلميالاملستوى املعريف لتصنيف بلوم"، 

 .2020، إندونيسيا
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أن املستوى املعريف لألسئلة يف كتاب يف هذا البحث نتائج أشارت 

 Happy Learningمن كتاب " كسرةال اببيف الرايضيات للصف الرابع 

Mathematics0، تظهروزارة التعليم والثقافةز املناهج والكتب " الصادر عن مرك ٪

)تطبيق(،  3٪ من أسئلة ج50)فهم(،  2أسئلة ج٪ 40)تذكر(،  1أسئلة ج

 6٪ من أسئلة ج5)تقييم( و 5٪ من أسئلة ج0)حتليل(،  4٪ من أسئلة ج5

 PT(.  يف كتاب "الرايضيات لصف الرابع مدرسة إبتدائية"، انشر بداعي)إ

Gelora Aksara Pratama  4،352٪ أسئلة ج60،87 )تذكر(، 1٪ أسئلة ج 

٪ 0)حتليل(،  4٪ من أسئلة ج4،35أسئلة )تطبيق(،  3٪ ج26.08)فهم(، 

يف كتاب أما (. بداعي)إ 6٪ من أسئلة ج4.35تقييم( و) 5من أسئلة ج

"Dunia Matematika 4 الصادر عن "PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri  ،

 3٪ ج34.3، )فهم( 2٪ أسئلة ج62.8)تذكر(،  1٪ أسئلة ج2.9كان هناك 

. 6وج 5وج 4العثور على أسئلة يف املستوايت املعرفية ج أسئلة )تطبيق( ومل

)الفهم(  2ج ياليت هتيمن على الكتب الثالثة ه ألسئلة الكسوراملستوى املعريف 

 )التطبيق(. 3ج واملستوى

 لبابيف أسئلة ممارسة ا مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليافئات أسئلة 

الكسري يف كتاب تعلم الرايضيات من انشر املناهج والكتب التابعة لوزارة التعليم 
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٪ يف فئة 90، أسئلة مهارة التفكري األدىن٪ أسئلة يف فئة 0والثقافة، وهناك 

. يف كتب مهارة التفكري العليا٪ يف فئة 10وأسئلة مهارة التفكري املتوسط 

مهارة التفكري األدىن ئة ٪ يف ف4.35الرايضيات ل لصف الرلبع، هناك 

. مهارة التفكري العليا ٪ يف فئة8.7ومهارة التفكري املتوسط ٪ يف فئة 86.95و

مهارة التفكري الناشر،النسبة املئوية ألسئلة هي  4يف كتاب عامل الرايضيات 

مهارة التفكري  ٪ أسئلة فئة0ومهارة التفكري املتوسط %  97،1٪ ، 2.9األدىن 

 .العليا

 هذا البحث هو أن هذا البحث حتلل مشاكل كتاب االختالف يف

ن الكتابة، لذلك بتحليل كتابني م الباحث لرايضيات للصف الرابع، بينما حبثا

فكالمها املستوى املعريف حتلل . أما ابملنسبة للمعادلة الباحث لبحث يةمز  افهذ

 لتصنيف بلوم.

ملواد الرايضيات بناًء على املستوى النهائي  احلمة، "حتليل أسئلة تقييم ةوالن عز -2

 .2019، يناير 1رقم  3. جملدتعليم الرايضيات،  لةيف جم مستوى التفكري"،

أسئلة التقييم النهائية أنه بناًء على حتليل  أشارت النتائج يف هذا البحث

الرايضيات يف املدرسة يف  مهارة التفكري العلياعلى أساس الثامن  صفلل املستوى



14 
 

 
 

، ميكن 2017/2018املتوسطة احلكومية إثنا عشر سيمارانج للعام الدراسي 

فئة األسئلة (Hots)  مهارة التفكري العليامالحظة أن األسئلة اليت تليب متطلبات 

 مهارة التفكريأقل من ربع مجيع األسئلة املوجودة، بينما كانت األسئلة مع فئة 

معظم  ألسئلة. انطالقًا من املادة،يل اأكثر من ثالثة أرابع إمجا (Mots)املتوسطة 

يف مادة األشكال املسطحة، بينما مل تكن  (Hots)  مهارة التفكري العلياأسئلة فئة 

فيما يتعلق ابملادة   (Hots)  مهارة التفكري العليا هناك أسئلة تفي مبعايري فئة

املتعلقة ابلفرص. من حيث التحفيز كأساس لألسئلة، كانت هناك عدة أنواع من 

التحفيز، وهي الصور وقوائم الكلمات وشظااي احلالة وانجداول والرسوم البيانية.  

 احلافز األكثر شيوًعا هو شظااي احلالة.

 ملستوىاث حتلل أسئلة تقييم أن هذا البح االختالف يف هذا البحث

، لذلك نييف الكتاباملواد لكل بتحليل  الباحث حبث أمااألخري يف الرايضيات، 

 . أما عن أوجه التشابه حتليل على املستوى املعريف.الباحث لبحث يةمز  افهذ

رمحة هداية، "حتليل املستوى املعريف األسئلة ملشكالت حل املشكالت يف كتاب -3

رتبية ال، كلية بحث العلميال "،2013طالب الرايضيات الفصل الثامن منهج 

 .2016، مدية اتحم سوراكاراتتعليم، جامعة الو 
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الدراسة  -كتاب "الرايضيات   يف أن ا البحثأشارت النتائج يف هذ

" يتكون من معظم األسئلة غري املتعلقة 2013وتعليم املدرسة املتوسطلة منهج 

٪ فقط. معظم 28٪، بينما أسئلة حل املشكالت هي 72 يعين حبل املشكالت

األسئلة املطروحة يف هذا الكتاب هي أبسئلة ميكن أن تشجع مستوى تنمية 

التفكري لدى الطالب. ومع ذلك، ال تزال األسئلة يف هذا الكتاب تؤكد على 

مشاكل املستوايت املعرفية للمعرفة والفهم وال تزيد من عدد األسئلة اليت تقييم 

 من املستوى املعريف للتطبيق ومستوايت التفكري املعريف.

االختالف يف هذا البحث أن هذا البحث حتلل كتاب الرايضيات 

بتحليل كتابني من  الباحث . بينما حبث2013الثامن من منهج  لطالب الفصل

حتليل  . وأما أوجه التشابه هي دراسةالباحث لبحث يةمز  افهذالكتابة، لذلك 

 املستوى املعريف.
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 منهجية البحث -ح 

 يةتعريف منهج البحث. بشكل عام، يةيتطلب البحث ابلتأكيد منهج

البحث  يةمنهج ه. يف هذ15طريقة للحصول على حلول للمشاكلالبحث أهنا 

ومصادر  ث،ذات وموضوع البحتصميم البحث،  يصف نوع البحث ومدخله،س

 وتقنيات حتليل البياانت.البياانت، وتقنيات مجع البياانت، 

 نوع البحث ومدخله -1

نوع البحث يف هذا البحث هو البحث املكتيب. البحث املكتيب هو 

حبث عن طريق إجراء دراسة شاملة لألدبيات املتعلقة ابملسائل اليت متت 

عرف والتحليل والتعرف هو ما ي ،واملراقبة ،استكشاف األنشطة مناقشتها.

  16اختصاره ببساطة كمراجعة األدبيات.ًما مبراجعة مواد املكتبة أو عمو 

.  التعريف منهج وصفي نوعي وصفي يف هذا البحث هو مدخلأما      

كلمات مكتوبة أو منطوقة من   هو إجراء حبث ينتج بياانت وصفية يف شكل

 . هذا البحث وصفي بطبيعته ألنه تحلل17وسلوك ميكن مالحظته أشخاص

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى يف واد الكتابة املعريف ملستوى امل
                                                           

15
 Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 2. 

 
16

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Oofset, 1989), h. 9. 
17

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2012, h. 161.  
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مهارة تصنيف اتحمتوى الذي تحتوي على و  اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

جبامعة قسم تعليم اللغة العربية يف ملواد الكتابة  التفكري األدىن واملتوسط والعليا

 أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 لبحثتصميم ا-2

البحث هنا هو حبث يقوم على دراسة وصفية وهي جزء من البحث 

النوعي، حيث تكون عملية التحليل يف األساس متعمقة وتستمر يف املعانجة 

وابلتايل، عند حتديد تصميم البحث يف هذا  .حىت تصل إىل النتائج املناسبة

ال  البحث.وضوع مبناًء على احلقائق اليت تتوافق االبحث، ستتم معانجته ب

ميكن للباحث التالعب هبذا املوقف ألن جيب تعديل النتائج وفًقا للحقائق 

 اليت حتدث. حىت نتائج البحث يف شكل وصف ملا يتم حبثه.

 ذات وموضوع البحث-3

قسم تعليم اللغة العربية يف  ذات يف هذا البحث يعىن مواد الكتابة

أما موضوع يف هذا البحث جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

 يعىن حمتوى مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليا.
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 مصادر البياانت-4

مصادر البياانت هي املوضوعات اليت ميكن احلصول على البياانت 

تصنيف مصادر  .(بة أو أشخاص )خمربينمنها، وميكن أن تكون مواد مكت

  18البياانت إىل قسمني، ومها:

 األوليةمصادر البياانت (أ 

احلصول عليها مباشرة من  در البياانت األولية هي مصادرمصا

أو استطالعات للرأي أو مالحظات املصادر األصلية يف شكل مقابالت 

كان مصدر البياانت   19.حداث أو نتائج االختبارشياء أو األألمن ا

جبامعة أنتسارى  األساسي هلذا البحث هو مادة الكتابة لتعليم اللغة العربية

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، واليت كتبها حماضر يف تعليم اللغة العربية يف

 انجامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 مصادر البياانت الثانوية (ب 

احلصول عليها من  ت الثانوية هي البياانت اليتمصادر البياان

مصادر اثنية أو مصادر اثنوية للبياانت أو املعلومات املطلوبة واليت هلا سلطة 

                                                           
 

18
 Mahmud, Metode Peneltian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.  

19
 Syaiful Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.5  
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. البياانت 20ومسؤولية بشكل غري مباشر عن املعلومات املوجودة فيها

الثانوية يف هذا البحث هي الكتب ونتائج البحث واملصادر األخرى املتعلقة 

 ىن واملتوسط والعليا.مهارة التفكري األد ونظرية عنمبواد 

 مجع البياانت أسلوب-5

خطوة مهمة يف البحث. تقنيات مجع  هي تقنيات مجع البياانت

البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة التوثيق. طريقة التوثيق هي 

حبث عن بياانت حول األشياء أو املتغريات يف شكل مالحظات، 

عمال وما األجداول والنقوش، و وانجريدة، واجملالت، والنصوص، والكتب، 

احلصول عليها من تقنية التوثيق  يف هذا البحث، البياانت اليت 21إىل ذلك.

بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى  الكتابةمواد يف كتاب هي 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 

 

 

                                                           
 

20
 Rahmadi, Pengantar Metedologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.5.  

21
 Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010), h. 274.  
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 حتليل البياانت أسلوب-6

حدث )مقال، عمل، وغري ذلك( ملعرفة الوضع  علىالتحليل هو حتقيق 

نشاطًا مهًما للغاية، ألن من هذا هو حتليل البياانت يف البحث  22احلقيقي.

النشاط سيتم اختبار البياانت اليت مت احلصول عليها وتقييمها واليت ستؤثر 

استخدام  .نتائج التحليل بشكل كبري على نتائج البحث الذي مت إجراؤه

ف حتليل اتحمتوى يف هذا يعر   23حتليل يف هذا البحث هو حتليل اتحمتوى.

 البحث أيًضا على أنه حبث ميثل مناقشة متعمقة تحمتوى املعلومات املكتوبة.

األدىن، أساس مهارة التفكري يل هنا هو حتقيق عن املواد على التحل

غة العربية جبامعة أنتسارى بقسم تعليم الليف املواد الكتابة  واملتوسط، والعليا

إجراء حتليل البياانت يف هذا البحث من  اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

بشكل  بلومتصنيف  الكتابة ابستخدم وادخالل وصف املستوى املعريف مل

من خالل وصف القدرات  وادقياس املستوى املعريف مل منهجي وموضوعي.

(، 4(، التحليل )ج3التطبيق )ج (،2(، الفهم )ج1التذكر )جمنها  املعرفية

تصنيف املواد بناء على  . بعد ذلك، تحسب(6(، واإلبداعي )ج5التقييم )ج

                                                           
22

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h.2.  

 
23

 Stefan Titscher, dkk. Metode Analisis Teks & Wacana. Terj. GAzali dll, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), h. 97.    
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( يف مهارة 1يدخل التذكر )جة التفكري األدىن، واملتوسط، والعليا. مهار 

( يف مهارة التفكري 3( والتطبيق )ج2التفكري األدىن. ويدخل الفهم )ج

( يف مهارة 6( واإلبداعي )ج5لتقييم )ج( وا4املتوسط. ويدخل التحليل )ج

 اتتفكري العليا.

 هيكل البحث -ط 

ّول يعىن املقدمة. املقدمة على أربعة أبواب. الباب األ تضمنهذا البحث ي

ن من خلفية البحث، وأسئلة البحث، وأهداف البحث، والتحديد اإلجرائي، تتكو 

ومنهجية البحث، وأمهية البحث، وأسباب اختيار املوضوع، والدراسات السابقة، 

 وهيكل البحث.

تعريف التحليل، تكون من ي اإلطار النظري. اإلطار النظري الباب الثاين يعىن

 واملواد، والكتابة، واملستوى املعريف، ومهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليا. 

تكون من يمواد الكتابة. وصف مواد الكتابة الباب الثالث يعىن وصف 

 ؤلف املواد.ملجزء الثاين، وعن للجزء األول، ومواد الكتابة لوصف مواد الكتابة 

، ختتاما. أما الباب اخلامس يعىن االومناقشته البياانت حتليل الباب الرابع يعىن

والتوصيات. مث األخري يعىن املراجع. نتائجالون من تكي


