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رابعالباب ال  

بيانات  ومناقشتهاحتليل ال  

 اللمحلة عن ميدان البحث -أ
هي  كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية  املتوسطة اإلسالميةاملدرسة 

كما يتضح وهي تكون املدرسة املثالية ملدارس أخرى . س منهااحدى املدرا

 والرياضة ةاليت فاز هبا الطالب يف املسابقات األكادميي اإلجنازاتمن عدد 

  الفنون.و

 الشرقية كوتاورينجني 1احلكومية  املتوسطة اإلسالميةه املدرسة تأسست هذ

و هي يف وسط  احلكوميةو هي جزء من تربية املعلمني للديانة  1978يف عام 

. وهذه أمساء رأساء املدرسة من بدايتها إيل اآلن، الشرقية كوتاورينجنيمدينة  

 وهم: 

 (1985-1981)   صابرا صاحل  -

 (1991-1985)    كسيان  -

 (1995-1991)  احلاج شهروي براك -

 (1999-1995)  حممد بدرن الدكتورندوس -

 (2001-1999) مونر جزويل الدكتورندوس -
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 (2003-2001)  احلاج مسسوين -

 (2012-2003) املاجسترياحلاج كسفول  -

 (2016-2012) املاجسترياحلاج درمنشه  -

 (2017-2016) سري أغستيين الدكتورنداه -

 (2020-2017)  جوملي الدكتورندوس -

 ن(حيت اأۤل-2020) جيندين الدكتورندوس -

 هي:وأما اهلواية هذه املدرسة 

 كوتاورينجني 1احلكومية  املتوسطة اإلسالمية: مدرسة  اسم املدرسة .1

 الشرقية

 121162020001:  رقم اإلحصاء .2

  العنوان .3

 : فليتا الغربية   الشارع (1

 ۢ  : منتوا اجلديد كتافع   الناحية (2

 الشرقية كوتاورينجني:    املدينة (3

 : كاليمنتان الوصطي   الوالية (4
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 21833/23087( 0531: ) رقم احلاتف أو الفاكس (5

 : احلكومية احلالة الثابتة .4

 : أ درجة االعتماد .5

 :عدد املدرسني يف هذه املدرسة مخسني نفرا، وهم 

 أنفار 6:   علم الطبيعة .1

 أنفار 4:    الرياضية .2

 أنفار 4:   اللغة اإلندونسيا .3

 أنفار 4:   زيجنلياللغة اإل .4

 أنفار 8:   التربية اإلسالمية .5

 أنفار 6:  جتماعيةاال علومال .6

 أنفار 3:    الرياضة .7

 أنفار 3:  فنون الوطينتربية ال .8

 : نفران اهَلْنَدَسِة امَلْعُلْوَماِتيَّة .9

 : نفران التوجيه و اإلستشارة .10

 أنفار 3:   اللغة العربية .11



52 
 

عربية وهم األستاذ يف هذه املدرسة هناك ثالثة مدرسني اللغة ال

أدي سبتينط املعلم للفصل السابع، الثاين األستاذ  السرجاناشهرو رمضان 

 السرجانااملعلم للفصل الثامن، الثالث األستاذة سرمنة  السرجانا نغروهو

ت أحد منهم الذي يستخدم الباحثةاملعلمة للفصل التاسع. و وجدت 

أدي و هو األستاذ  لعربيةم اللغة ايتعل يف مهارات التفكري العليا تطبيق

الذي يعلم يف الفصل الثامن، كما ظهر هذا  السرجانا سبتينط نغروهو

 اجلدوال:

 اجملموع املرأة الرجل الفصل منرة

 32 20 12 1الصف الثامن الغرفة  .1

 32 20 12 2الصف الثامن الغرفة  .2

 32 20 12 3الصف الثامن الغرفة  .3

 32 20 12 4الصف الثامن الغرفة  .4

 31 19 12 5الصف الثامن الغرفة  .5

 32 20 12 6الصف الثامن الغرفة  .6

 32 20 12 7الصف الثامن الغرفة  .7
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 32 20 11 8الصف الثامن الغرفة  .8

 254 159 95 اجملموع

 

 كوتاورينجني 1احلكومية  املتوسطة اإلسالميةالرؤية و الدعوة للمدرسة 

 تفوقة وامل و و املؤهلةشعبوية ال سالمية واإلبشرية الوارد املحتقيق : الشرقية

 . صديقةال

 الدعوة: 

وتطبيق التوجيه يف مواجهة تيار العوملة خبدمات التربية الدينية حتسني  .1

 مراحل.حسب  اإلدارة الرشيدة واحلديثة

 الغرض

 .عبادة اهلل تعاىلطاعة يف تنشئة الناس على 

درسة املاألكادميي من خالل حتسني خدمات التعليم الديين والتعليم  .2

 .املوجودة فيهاومتكني املوارد البشرية احلكومية  املتوسطة اإلسالمية

 الغرض

 .يدةاجل التدريسعملية لوصول إيل 
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الشراكات ومسؤوليات اللجان واجملتمعات واحلكومة يف توفري  حتسني .3

 .1احلكومية  املتوسطة اإلسالميةاملدرسة  التعليم يف

 الغرض

 .التعليم منحةيف مجع  اتعاون مع اجملتمعحتقيق الت

 خلق بيئة آمنة ومجيلة وباردة. .4

 الغرض

 .معا خللق بيئة مرحية

 تنمية موقف سكان املدرسة من صديقة للبيئة .5

 الغرض

 .تكوين كوادر طالبية مهتمة ومثقفني بيئيا

 غرس سلوك وأسلوب حياة يهتم بالبيئة. .6

  الغرض

 .إنشاء مدرسة مجيلة ونظيفة ورائعةيشارك مجيع سكان املدرسة بنشاط يف 

 تقدمي البيانات -ب
على البيانات اليت  الباحثةعن موقع البحث، فحصلت  الباحثةبعد أن رأت 

 طبيق مهارات التفكري العلياتباملالحضة، و التوثيق، و املقابلة اليت تتعلق  وجدهتا بعد 



55 
 

 كوتاورينجني الشرقية 1ة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميب يف تعليم اللغة العربية

 كماتلي: 

مهارات التفكري العليا يف الفصل  على املناسبم اللغة العربية يختطيط تعل -1

 كوتاورينجني الشرقية 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن مب

 على املناسباللغة العربية  يميتعلعلي توثيق التخطيط ال الباحثةقامت 

 الباحثةمهارة اإلستماع والقراءة والكالم والكتابة. أخدت  يف مهارات التفكري العليا

 كما يلي: خطة الدرساحملصولة  من  املعلومات و البيانات

 يف مهارة اإلستماع:  خطة الدرس (1

 معاير الكفاءة .أ

 معاير الكفاءةما كتب املدرس 

 كفاءة األساسية .ب

مبهارة اإلستماع كفاءة األساسية واضحة و مناسبة كتب املدرس 

   اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا ؤسسامل

 ميالتعل اإلجنازؤشر امل .ج
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واضحا و مناسبا مبهارة اإلستماع  ميالتعل اإلجنازؤشر كتب املدرس امل

و ال خيرج   اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسس

 من معاير الكفاءة.

 ميالتعلأهدف   .د

واضحا و مناسبا مبهارة اإلستماع  ميالتعلف كتب املدرس أهد

و ال  اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسس

 ميالتعل اإلجنازؤشر خيرج من امل

 مادة التعليم .ه

على  املؤسسكتب املدرس مادة التعليم مناسبا مبهارة اإلستماع 

 اللغة العربيةيف تعليم  مهارات التفكري العليا

 لتعليمطريقة ا .و

 ما كتب املدرس طريقة التعليم

 وسائل التعليم .ز

 ما كتب املدرس وسائل التعليم

 مصادر التعليم .ح

 ما كتب املدرس مصادر التعليم
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 خطوات التعليم .ط

 كما تلي: خطة الدرسخطوات التعليم اليت كتب يف 

 بدأ املدرس التعليم بالسالم و الدعاء (1

لنظام حث املدرس طالبه علي حمفضة صحة باتباع إيل ا (2

 الصحي اليت قررها احلكومة 

 يقرأ كشف اللحضور (3

محل املدرس طالبه على مالحظة الكلمات واجلمل اللغة  (4

 العربية ما مسعها عن املادة على طريقة املشاهدة

 األسئلة من الطالب عن املادة اليت مل يفهموها (5

 إظهار الطالب الصور املناسبة بكلمة واجلمل اليت مسعها   (6

 طالبه على أن مهارة القراءة تتعلق مبهارة بيان املدرس إىل (7

 احلوار أو الكالم

قراءة املدرس قراءة صحيحة وواضحة مرة ثانية علي  (8

 الكلمات واجلمل اليت مسعها الطالب على طريقة املشاهدة

 أمر املدرس طالبه على مساعة قراءته (9
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مناقشة املدرس مع الطالب عن اإلستنباط والنقط  (10

 اجلوهرية يف املشاهدة

أمر املدرس طالبه على حبث معان املفردات يف مشاهدة  (11

 اليت مل يفهمها

  أخرب املدرس معان املفردات اليت مل جيدوها الطالب  (12

أصلح املدرس أخطات الطالب يف إظهار الصور املناسبة  (13

 بكلمة واجلمل اليت مسعها  

 اإلهتتام:

 م يوالطالب يف نتائج عملية التعل املدرسيتأمل  (1

ع اتبيف ا نضبطنياملو ةيداجلتقديرا لطالب أعطى املدرس  (2

 الدرس 

 ميأو قياس اكتمال التعللقياس قدرة الطالب اجملدرس  تقييم (3

 أخرب املدرس عن املادة بعدها (4

 التقييم .ي
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تقييم املدرس طالبه يف أنشطة املناقشة القائمة على املالحظة أثناء 

   سلوك والعمل واإلختبار واإلمتحانالتعلم من حيث ال

 يف مهارة القراءة: الدرسخطة  (2

 معاير الكفاءة .أ

 معاير الكفاءةما كتب املدرس 

 كفاءة األساسية .ب

مبهارة القراءة كفاءة األساسية واضحة و مناسبة كتب املدرس 

   اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسس

 ميالتعل اإلجنازؤشر امل .ج

ا و مناسبا مبهارة واضح ميالتعل اإلجنازؤشر كتب املدرس امل

  اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسسالقراءة 

 و ال خيرج من معاير الكفاءة.

 ميالتعلأهدف   .د

واضحا و مناسبا مبهارة القراءة  ميالتعلكتب املدرس أهدف 

و ال  اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسس

 ميالتعل إلجنازاؤشر خيرج من امل
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 مادة التعليم .ه

على  املؤسسكتب املدرس مادة التعليم مناسبا مبهارة القراءة 

 اللغة العربيةيف تعليم  مهارات التفكري العليا

 طريقة التعليم .و

 ما كتب املدرس طريقة التعليم

 وسائل التعليم .ز

 ما كتب املدرس وسائل التعليم

 مصادر التعليم .ح

 ما كتب املدرس مصادر التعليم

 خطوات التعليم .ط

 كما تلي: خطة الدرسخطوات التعليم اليت كتب يف 

 بدأ املدرس التعليم بالسالم و الدعاء (1

حث املدرس طالبه علي حمفضة صحة باتباع إيل النظام  (2

 الصحي اليت قررها احلكومة 

 يقرأ كشف اللحضور (3
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محل املدرس طالبه على ذكر املفردات الستعداد تعليم  (4

 القراءة

 هداف التعليم وهي لقراءة املقلة عن املهنةأخرب املدرس أ (5

 بني املدرس عن طريقة تعليم القراءة (6

بيان املدرس إىل طالبه على أن مهارة القراءة تتعلق مبهارة  (7

 احلوار أو الكالم

 قرأ املدرس املقالة قراءة فاصحة ووضيحة (8

 أمر املدرس طالبه لقراءة املقالة قراءة فاصحة ووضيحة (9

طالب عن اإلستنباط والنقط مناقشة املدرس مع ال (10

 املقالةاجلوهرية يف 

أمر املدرس طالبه على حبث معان املفردات يف املقالة  (11

 اليت مل يفهمها

  أخرب املدرس معان املفردات اليت مل جيدوها الطالب  (12

 أمر املدرس طالبه لترمجة املقالة (13

 أصلح املدرس أخطات الطالب يف ترمجة املقالة (14
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ليعرف قدرة الطالب يف تفوق أعطى املدرس التدريبات  (15

 املقالة

 اإلهتتام:

 م يوالطالب يف نتائج عملية التعل املدرسيتأمل  (1

ع اتبيف ا نضبطنياملو ةيداجلأعطى املدرس تقديرا لطالب  (2

 الدرس 

 ميأو قياس اكتمال التعللقياس قدرة الطالب اجملدرس  تقييم (3

 أخرب املدرس عن املادة بعدها (4

 التقييم .ي

ه يف أنشطة املناقشة القائمة على املالحظة أثناء تقييم املدرس طالب

  سلوك والعمل واإلختبار واإلمتحانالتعلم من حيث ال

 يف مهارة الكالم: خطة الدرس (3

 معاير الكفاءة .أ

 معاير الكفاءةما كتب املدرس 

 كفاءة األساسية .ب
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 الكالممبهارة كفاءة األساسية واضحة و مناسبة كتب املدرس 

   اللغة العربيةيف تعليم  فكري العلياعلى مهارات الت املؤسس

 ميالتعل اإلجنازؤشر امل .ج

واضحا و مناسبا مبهارة  ميالتعل اإلجنازؤشر كتب املدرس امل

  اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسس الكالم

 و ال خيرج من معاير الكفاءة.

 ميالتعلأهدف   .د

 الكالماسبا مبهارة واضحا و من ميالتعلكتب املدرس أهدف 

و ال  اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسس

 ميالتعل اإلجنازؤشر خيرج من امل

 مادة التعليم .ه

على  املؤسس الكالمكتب املدرس مادة التعليم مناسبا مبهارة 

 اللغة العربيةيف تعليم  مهارات التفكري العليا

 طريقة التعليم .و

 قة التعليمما كتب املدرس طري

 وسائل التعليم .ز
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 ما كتب املدرس وسائل التعليم

 مصادر التعليم .ح

 ما كتب املدرس مصادر التعليم

 خطوات التعليم .ط

 كما تلي: خطة الدرسخطوات التعليم اليت كتب يف 

 بدأ املدرس التعليم بالسالم و الدعاء (1

حث املدرس طالبه علي حمفضة صحة باتباع إيل النظام  (2

 حلكومة الصحي اليت قررها ا

 يقرأ كشف احلضور (3

 محل املدرس طالبه على ذكر املفردات (4

 أخرب املدرس أهداف التعليم وهي تطبيف احلوار عن املهنة (5

 الكالمبني املدرس عن طريقة تعليم  (6

 سأل املدرس طالبه عن املادة املهنة و الطالب جيب بقدراهتا (7

 أصلح املدرس إجابة الطالب املخطيء (8

اورة  عن املهنة مع بيان املعان اليت أعطى املدرس مثالية يف حم (9

 مل يفهمها الطالب
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 أمر املدرس طالبه لتطبيق احلوار عن املهنة (10

 أصلح املدرس أخطات الطالب (11

 اإلهتتام:

 م يوالطالب يف نتائج عملية التعل املدرسيتأمل  (1

ع اتبيف ا نضبطنياملو ةيداجلأعطى املدرس تقديرا لطالب  (2

 الدرس 

 ميأو قياس اكتمال التعللقياس قدرة الطالب اجملدرس  تقييم (3

 أخرب املدرس عن املادة بعدها (4

 التقييم .ي

تقييم املدرس طالبه يف أنشطة املناقشة القائمة على املالحظة 

 سلوك والعمل واإلختبار واإلمتحانأثناء التعلم من حيث ال

 : مهارة الكتابة خطة الدرس (4

 معاير الكفاءة .أ

 معاير الكفاءةما كتب املدرس 

 كفاءة األساسية .ب
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 الكتابةمبهارة كفاءة األساسية واضحة و مناسبة كتب املدرس 

   اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسس

 ميالتعل اإلجنازؤشر امل .ج

واضحا و مناسبا مبهارة  ميالتعل اإلجنازؤشر كتب املدرس امل

  اللغة العربيةيم يف تعل على مهارات التفكري العليا املؤسس الكتابة

 و ال خيرج من معاير الكفاءة.

 ميالتعلأهدف   .د

 الكتابةواضحا و مناسبا مبهارة  ميالتعلكتب املدرس أهدف 

و ال  اللغة العربيةيف تعليم  على مهارات التفكري العليا املؤسس

 ميالتعل اإلجنازؤشر خيرج من امل

 مادة التعليم .ه

على  املؤسس الكتابة كتب املدرس مادة التعليم مناسبا مبهارة

 اللغة العربيةيف تعليم  مهارات التفكري العليا

 طريقة التعليم .و

 ما كتب املدرس طريقة التعليم

 وسائل التعليم .ز
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 ما كتب املدرس وسائل التعليم

 مصادر التعليم .ح

 ما كتب املدرس مصادر التعليم

 خطوات التعليم .ط

 كما تلي: خطة الدرسخطوات التعليم اليت كتب يف 

 درس التعليم بالسالم و الدعاءبدأ امل (1

حث املدرس طالبه علي حمفضة صحة باتباع إيل النظام  (2

 الصحي اليت قررها احلكومة 

 يقرأ كشف احلضور (3

 محل املدرس طالبه على ذكر املفردات (4

اإلنشاء بالتركيب ،كتابة أخرب املدرس أهداف التعليم وهي (5

 اليت قد تعلم الطالب

 بني املدرس عن طريقة كتابة  (6

بتركيب تتعلق  الكتابةان املدرس إىل طالبه على أن مهارة بي (7

 عن املصدر الصريح

 أمر املدرس طالبه بكتابة اإلنشاء املناسب باجلمال املثالية (8
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 بني املدرس عن الكلمة الرئيسية (9

 أمر املدرس طالبه لترمجة كتابتها (10

إستنبط املدرس مع الطالب عن النقط اجلوهرية يف  (11

 التعليم

 اإلهتتام:

 م يوالطالب يف نتائج عملية التعل املدرسمل يتأ (1

يف اتباع  نضبطنياملو ةيدأعطى املدرس تقديرا لطالب اجل (2

 الدرس 

لقياس قدرة الطالب أو قياس اكتمال اجملدرس  تقييم (3

 ميالتعل

 أخرب املدرس عن املادة بعدها (4

 التقييم .ي

تقييم املدرس طالبه يف أنشطة املناقشة القائمة على املالحظة أثناء 

 سلوك والعمل واإلختبار واإلمتحانالتعلم من حيث ال
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مهارات التفكري العليا يف الفصل الثامن  على املناسبم اللغة العربية يتعل تنفيذ -2

 كوتاورينجني الشرقية 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مب

 املناسباللغة العربية  يميتعلال التنفيذ مالحضةعلي  الباحثةقامت 

لتفكري العليا يف مهارة اإلستماع والقراءة والكالم مهارات ا على

 تعليم املدرساحملصولة  من  املعلومات و البيانات الباحثةوالكتابة. أخدت 

 كما يلي:

 مهارة اإلستماع  يميتعلال التنفيذ (1

بدأ املدرس مبقدمة التعليم، واستخدمه طريقة اإلمالئية عند تدريسه 

ة اإلمالء على السبورة و األخرون )اختار املدرس احدى الطالبة لكتاب

يتوجهون إىل الوراء لسماع كالم املدرس كلمة فكلمة حيت هناية 

املقالة مث فتسوا واصلحوا كتابتهم بعد ذلك، فقام املدرس بتقومي 

 الدرس ملعرفة مقدار فهمهم يف الدرس(.

 مهارة القراءة: يميتعلال التنفيذ (2

لبيه ليتقدما بالقراءة متبدال وأمره الطا بدأ املدرس مبقدمة التعليم،

بعضهما بعضا واألخرون يستعدوا دورهم يف قراءة املقالة املقررة، 
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الفصحة، اللهجة، وفهمهم فقام املدرس بتقومي قراءة الطالب ملعرفة 

 باملقالتهم.

 : الكالممهارة  يميتعلال التنفيذ (3

لفرقة وأمره الطالب بصناعة احلوار بني ا  بدأ املدرس مبقدمة التعليم،

فقام الطالب باحلوار أمام الفصل واألخرون يستعدون دورهم. فقام 

الفصحة، تنفيذ التركب الكلمة، واللهجة املدرس بتقومي احلوار ملعرفة 

 يف الكالم.

 مهارة الكتابة  يميتعلال التنفيذ (4

اإلنشاء و املواد ،فقرر املدرس موضوعة  بدأ املدرس مبقدمة التعليم،

ع، فأمره الطالب بكتابة اإلنشاء، مع مراعة الرئيسية من املوضو

املفردات الصعبة بفتح القاموس، فإنلم جيدوها فسأل إىل املدرس 

وكذلك عن تركيب اجلملة أو الكلمة. فقام املدرس بتقومي كتابة 

  ، ومفردات اللغة املتنوعة.اإلنشاء ملعرفة قدرة فهم التركيب
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ارات التفكري العليا يف الفصل الثامن مه على املناسبم اللغة العربية يتعل تقييم -3

 كوتاورينجني الشرقية 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مب

 املناسباللغة العربية  يميتعلال ومالحضة التقييم مقابلةعلي  الباحثةقامت 

مهارات التفكري العليا يف مهارة اإلستماع والقراءة والكالم والكتابة.  على

املدرس مع  الباحثة مقابلةاحملصولة  من  ت و البياناتاملعلوما الباحثةأخدت 

 كما يلي:

 س: كيف تقييم تعليم املدرس عند مهارة اإلستماع؟

ج: قام املدرس بتفتيس اجلماعي يف السبورة و كراستهم و استنتج املدرس 

بعده مث أصلح املدرس و بني القواعد الصحيحة عند كتابة اإلمالء حيت فهم 

 اد.الطالب بتلك املو

 س: كيف تقييم تعليم املدرس عند مهارة القراءة؟

 ج: قام املدرس بتحقيق الفصحة و هلجته عند قراءة املقالة املقررة

 س: كيف تقييم تعليم املدرس عند مهارة الكالم؟

ج: أمر املدرس بكتابة احلوار من املوضوع املقرر، مث أمر بالقراة أمام الفصل، 

   ن حيث قراءته وفصاحته و هلجته.فقام املدرس بتقييم احلوار م

 س: كيف تقييم تعليم املدرس عند مهارة الكتابة؟
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 ،ج: قام املدرس بتقييم مهارة الكتابة من حيث مفردات اللغة املتنوعة

 وتركيب الكلمة و قدرة فهم التركيب، و كتابة اإلنشاء.

ا يف الفصل مهارات التفكري العلي على املناسباللغة العربية التعليمي  العقبات -4

 كوتاورينجني الشرقية 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن مب

فكانت  ”فريوس كورنا“تغيري تقرير عملية التعليم الوطين بسبب  .1

 الدراسة متبادال بعضها بعضا عند دخول الفصل.

مل تصلح أحوال الفصل عند تدريس مهارة القراءة واحلوار بسبب  .2

ار الطالب أمام الفصل فحسب وترك االهتمام املدّرس يهتّم جّيدا حبو

 إىل الطلبة اآلخرون.

يف  نقصان املفردات اللغوية املتنّوعة اليت تسبب على صعوبة الطلبة  .3

 كتابة اإلنشاء

 حتليل البيانات وتفسريها -ج
هي حتليل البيانات و تفسريها  تايل بعد تقدمي البيانات مث اخلطوات

نات. وهذه حتليل البيانات عن تطبيق كي وجد احلاصل يف كل تقدمي البيا

مهارات التفكري العليا يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 كوتاورينجني الشرقية: 1احلكومية 
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مهارات التفكري العليا يف الفصل  على املناسبم اللغة العربية يختطيط تعل -1

 تاورينجني الشرقيةكو 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثامن مب

 املؤسساللغة العربية  يميتعلعلي توثيق التخطيط ال الباحثةقامت 

يف مهارة اإلستماع والقراءة والكالم  مهارات التفكري العليا على

درسة املتوسطة املالثامن بوالكتابة. أعد مدرس اللغة العربية للفصل 

أخدت . خطة الدرس كوتاورينجني الشرقية 1اإلسالمية احلكومية 

خطة بتحليل  الباحثةاحملصولة منه. وقامت  املعلومات و البيانات الباحثة

هارات اليت صنع املدرس لبحث املعلومات والبيانات املتعلقة بامل الدرس

 الباحثةاليت صنع املدرس وجدت  خطة الدرس. من التفكري العليا

 :كما يليعناصر

 يف مهارة اإلستماعم يختطيط تعل.  (1

خطة التدرس لتخطيط التعليم مهارة اإلستماع   قد صنع املدرس

 .وطريقة التعليم، ووسائل التعليميكتب معاير الكفاءة، ولكن مل 

وهي قدرة ". ُيِجْيُب –أَجاَب  " املؤشر التعليم األول باستخدام فعل

الطالب على إجابة السؤال حبسب ما يسمعها. كلمة إجابة السؤال 

يرتبط حتليل ما مراد بتلك املقالة مث  مبعين الطالب يسمعون املقالة مث
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 . كما قال أريانا يف كتاهبا ذلك الفعلالصحيحة السؤالعلى إجابة 

 املؤشر التعليم 52وهي التحليل. 4C  أفعال تشغيلية من املستوى من

قدرة الطالب على إظهار الكتابة " ُيْظِهُر –أْظَهَر  الثاين وهي "

ب ليكونوا قادرين على استهداف الطال .املناسب على ما مسعها

مع الطالب إىل املادة مث يساملناسب على ما مسعها.  إظهار الكتابة

أفعال هذا الفعل يدخل إىل الكتابة املناسب على ما مسعها، يقررون 

الثالثة  املؤشر التعليم 53وهي التطبيق.  3C  تشغيلية من املستوى

عرض   " الطالب قادرين علىيْعرُض –َعَرَض "  باستخدام فعل

أفعال تشغيلية هذا الفعل يدخل إىل ملناسب على ما مسعها ا الكلمة

خطوات أخطء املدرس يف كتابة   54وهي التطبيق.  3C  من املستوى

املؤشر اإلجناز أن أهداف التعليم غري مطابقة بالتعليم الرقم الرابع. 

 مل تكن متام مطابقة باألهداف التعليم.خطوات التعليم ، و التعليم

 

 

                                                           
52 Ariyana dkk, Op.Cit, hal. 48 
53 Ariyana dkk, Ibid., hal. 48 
54 Ariyana dkk, Ibid., hal. 48 
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 يف مهارة القراءةم يطيط تعلخت (2

ولكن مل  قد صنع املدرس خطة التدرس لتخطيط التعليم مهارة القراءة

املؤشر التعليم األول  .وطريقة التعليم، ووسائل التعليميكتب معاير الكفاءة، 

وهي قدرة الطالب على قراءة املقالة. كما قال يقرأ" -" قرأ باستخدام فعل

 55وهي القراءة. 1C  املستوى يفأفعال تشغيلية  من لأريانا يف كتاهبا ذلك الفع

إكمال   قدرة الطالب على"  ُيْكِمُل -أْكَمَل  الثاين وهي " املؤشر التعليم

أفعال  من الكلمات العربية الفراغة. كما قال أوتاري يف حبثها ذلك الفعل

"  فعلباستخدام الثالثة  املؤشر التعليموهي اإلكمال.   C6 املستوى يفتشغيلية 

ترمجة املقالة من اللغة العربية إىل اللغة   " الطالب قادرين على ُيَتْرِجُم -َتْرَجَم 

 املستوى يفأفعال تشغيلية  من كما قال أريانا يف كتاهبا ذلك الفعلاإلندونسيا. 

C2   ولكن يف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسيا هناك عملية بناء. وهذا

ترتيب الكلمات وعالقات الكلمات يف   بناء يف اللغة يعين يتعلق مبعين كلمة

لطالب إجراء  يعين لزم اللغة نقلعملية هنا   مراد بعملية بناء 56.اجلمل

توافقة مع املكلمات الالترتيبات والعالقات بني الكلمات يف اجلمل حىت تصبح 

                                                           
55 Ariyana dkk, Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi Paada Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi, hal. 48 
56 KBBI 
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عملية ذه يف ه أن الباحثة. إستنادا على ذلك رأت القواعد اللغوية وميكن فهمها

كما كتب يف  ميكن فهمهاحيت ، هناك عملية بناء الكلمات يف مجلة الترمجة

، اللغة العربية وآداهبا درسيف  ليامطية إلعداد مهارات التفكري عالوحدة الن

يلية على حتديد مستوى الفعل حيث جيب أال يقتصر جتميع األفعال التشغ

كما قال  57 يف إيصال الفعل.، بل جيب أيًضا االنتباه إىل عملية التفكريفحسب

  C6 املستوى يفأفعال تشغيلية  من "ترتيب الكلمات أوتاري يف حبثها الفعل"

"  أفعال تشغيلية الباحثةإستنادا على ذلك صنفت  58وهي ترتيب الكلمات.

الفعل التشغيلي للمجال  الترمجة" الذي صنع املدرس يف خطة الدرس يدل على

 .  اإلبداعوهي     C6  املعريف

  يف مهارة الكالمم يختطيط تعل (3

قد صنع املدرس خطة التدرس لتخطيط التعليم مهارة الكالم ولكن مل 

املؤشر التعليم األول  .، ووسائل التعليميكتب معاير الكفاءة، وطريقة التعليم

وهي قدرة الطالب على حتليل احلوار. كما قال " التحليل"  باستخدام فعل

                                                           
57 Ujang Bahrul Hidayat, Modul Penyususnan Soal Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi 

Pada Pembelajaran Bahasa dan Sastra Arab (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), hal. 3 
58 Retno Utari, Widyaiswara Madya, dan KNPK Pusdiklat, “Taksonomi Bloom” Jurnal: 

Pusdiklat KNPK 766, no 1(2011): hal. 1-7 
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 59وهي التحليل. 4C  املستوى يفأفعال تشغيلية  من فعلأريانا يف كتاهبا ذلك ال

 احلوار.إظهار   قدرة الطالب على" ُيْظِهُر -أْظَهَر  الثاين وهي " املؤشر التعليم

 املستوى يفأفعال تشغيلية  " منُيْظِهُر -أْظَهَر  "كما قال أوتاري يف حبثها الفعل

 3C .60وهي اإلظهار 

 يف مهارة الكتابة م يختطيط تعل (4

ولكن مل  قد صنع املدرس خطة التدرس لتخطيط التعليم مهارة الكتابة

املؤشر التعليم األول  .وطريقة التعليم، ووسائل التعليميكتب معاير الكفاءة، 

. كما كتابة اإلنشاءوهي قدرة الطالب على " كتابة اإلنشاء"  باستخدام فعل

وهي   C6 ملستوىا يفأفعال تشغيلية  من قال أريانا يف كتاهبا ذلك الفعل

أفعال  " من ُيْكِمُل -أْكَمَل  "كما قال أوتاري يف حبثها الفعل 61.اإلبداع

 62وهي اإلكمال. 6C  املستوى يفتشغيلية 

من مجيع خطة الدرس الذي صنع املدرس إما من مهارة اإلستماع، 

والقراءة، والكالم، والكتابة استخدمه مقاربة العلمية يف تعليمه. من هذه 

دريب الطالب على تعليم املالحضة وطرح األسئلة واحملاولة واملعاجلة ة تاملقارب

                                                           
59 Retno Utari, Widyaiswara Madya, Op.Cit.,  hal. 1-7 
60 Retno Utari, Widyaiswara Madya, Op.Cit., hal. 1-7 
61 Retno Utari, Widyaiswara Madya, Op.Cit., hal. 1-7 
62 Retno Utari, Widyaiswara Madya, Op.Cit., hal. 1-7 
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مقاربة هناك تأثري  كما كتبت رزكا اندك يف كتابتها أن. املعلمات والتواصل

استنادا على ذلك أن خطة الدرس الذي العلمية على مهارات تفكري العليا. 

لى مهارات التفكري ؤساسا عمقاربة العلمية يف تعليم مصنع املدرس باستخدام 

املدرس إما العليا. ومن أنشطة األساسية الذي صنع املدرس يف خطة الدرسه 

من مهارة اإلستماع، والقراءة، والكالم، والكتابة حيتوي على االبداع والتفكري 

م يخطوات التعلأن كماقال أريانا يف كتاهبا . 4C النقدي والتواصل والتعلون

م الذي يتضمن أنشطة يهي التعل ات التفكري العليامهارم ياليت تؤدي إىل التعل

C4 .63   

املتوسطة اإلسالمية اللغة العربية للمدرسة  جدول الفعل التشغيلي يف خطة الدرس

كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية   

 املهارات 

 الكتابة الكالم القراءة اإلستماع

C4، C3، C3 C1، C6، C6 C4، C3 C6، C6  

 

                                                           
63 Ariyana dkk, Op.Cit., hal. 48 
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مهارات التفكري العليا يف الفصل الثامن  على املناسبلغة العربية م اليتعل تنفيذ -2

 كوتاورينجني الشرقية 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مب

يتم تصميمها وتنفيذها وتقييمها بشكل ية هو عملية تعليمالتعليم 

 مدرسقام  منهجي حىت يتمكن الطالب من حتقيق أهداف التعلم املتوقعة.

كورونا.  فريوس وجه بعد جائحةبالتعلم وجًها  ذينفبت اللغة العربية

م الذي قام به من خالل مالحظة عناصر يتنفيذ التعل الباحثةالحظت 

لتعرف عناصر التعليم اللغة العربية  الواردة فيه. التفكري العليااملهارات 

مبالحضة تنفيذ التعليم  الباحثةالتفكري العليا قامت مهارات على  املؤسس

العربية يف أربع املهارات اللغوية و هي اإلستماع، القراءة، الكالم، اللغة 

 البيانات كما يلي : الباحثةالكتابة. وجدت 

 مهارة اإلستماع  يميتعلال التنفيذ (1

 طريقة اإلمالئية مهارة اإلستماع إستخدم املدرس إن يف تدريس 

جيدا اإلستماعية، يف عمليته يقرأ املدرس املقالة مث يسمعون الطالب 

لفهم ولتحليل كتابة تلك الكلمة قبل أن يأمر املدرس ألن يكتب يف 

أن هذه العملية التعليمية تدخل على مهارات  الباحثةكراستهم. عند 

وهي التحليل. ألن إذا صححت كتابتهم  C4التفكري العليا يف مرحلة 
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ف هرموان إن مهارة چچفإن حتليلهم يف هذه العملية جيدة، كما قال 

اليت على استيعاب وفهم الكلمات اع هي قدرة الطالب اإلستم

  64ذكرها املدرس.

 مهارة القراءة يميتعلال التنفيذ (2

أمر املدرس طالبه لقراءة املقالة املكتوبة  مهارة القراءةإن يف تدريس 

يف الكتاب و يف املقالة كل كلمة مكتوبة بضبط كامل وهذه العملية 

شمل هذا النشاط أنشطة حمو ي وهي التطبيق.C3 تدخل يف املرحلة 

ون األمية. حمو األمية املعلوماتية هو قدرة الفرد على معرفة مىت تك

، ومفيدة الرسالة مطلوبة وميكن حتديدها، وواضح وقت استخدامها

مكون حمو األمية املعلوماتية هو معرفة القراءة  يف حل املشكالت.

والكتابة والتحدث والكتابة األساسية واليت تشمل القدرة على القراءة 

طالبان لقراءة العندما تقدم  65واالستماع واحلساب ووصف رسالة.

ويتحدثون بأنفوسهم.  يهتموهنما، اآلخرون ال املقلة إىل أمام الفصل

                                                           
64 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2011, hal. 130 
65 Brian Ferguson, Information Literacy, “A Primer for Teacher, Librarian, and Other 

Informed People (www. Bibliotech us/pdfs/InfoLit. Pdf, 2001.) 
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و قبل الطالب يتقدم لقراءة املقالة املدرس ال يعطى املثالية يف قراءة 

 املقالة.

 الكالممهارة  يميتعلال التنفيذ (3

الكالم أمر املدرس طالبه بصناعة احلوار بني مهارة إن يف تدريس 

مهارات التفكري  الفرقة املتعلق باملوضوع وهذه العملية تدخل على

وهي اإلبداع. ولكن صناعة احلوار ليس يف الفصل  C6العليا يف مرحلة 

بسبب الوقت حمدودة فاملدرس يأمر الطالبه بصناعة احلوار يف البيت. 

املدرس بني  بعضهم يعض. يتقدم باحلوار متبدالمث أمر املدرس طالبه ل

 الطالب املعرضإيل  ظهت تلفيات تركيب احلوار و أخطااألخط

هذا حال تسبب الطالب  فحسب واليبني إيل طالب االخرون

  األخطات صحيبه.االخرون ال يعرف 

 مهارة الكتابة يميتعلال التنفيذ (4

ابة اإلنشاء طالبه لكتمهارة الكتابة أمر املدرس إن يف تدريس 

مهارات  الرئيسية املقررة وتلك العملية تدخل علىاملواد باملوضوع و

وهي التحليل واإلبداع. دخل يف  C6و   C4مرحلةيف التفكري العليا 

املرحلة التحليل ألن عند صناعة اإلنشاء هناك حتليل املفردات 
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ن والتراكب قبل تضعها يف اجلملة املفيدة. دخل يف املرحلة اإلبداع أل

 بالسؤل عنيوفر املعلم فرًصا للطالب  .يصنع الطالب كتابة اإلنشاء

ترمجتها، وطرح األسئلة على بعضهم البعض يف  ةصعبالاملفردات 

يف التفكري النقدي. من  العمليةحول معىن وفهم مادة، تدخل هذه 

، يقوم الطالب طرح األسئلة بنشاط، وبالتايل تعزيز العمليةخالل هذا 

تعمل على حتسني  4Cأن أنشطة كما قال  النقدي. موقف التفكري

 .66مهارات التفكري العليا

املتوسطة اإلسالمية اللغة العربية للمدرسة  التعليم تنفيذجدول الفعل التشغيلي يف 

كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية   

 املهارات 

 الكتابة الكالم القراءة اإلستماع

C4 C3 C6 C6، C4 

 

 

                                                           
66 Ariyana dkk, Op.Cit., hal. 14 
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مهارات التفكري العليا يف الفصل الثامن  على املناسبغة العربية م الليتعل تقييم -3

 كوتاورينجني الشرقية 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مب

التقييم هو أحد العناصر املهمة يف عملية التعليمية  ألنه يستطيع 

أسسا على مقابلة ومالحضة أن خيرب جناح أهداف التعليم أو عكسه. 

 على املؤسسم اللغة العربية يتعل يانات أن حتليل تقييمكما يف تقدمي الب

درسة املتوسطة اإلسالمية مهارات التفكري العليا يف الفصل الثامن مب

   هي : كوتاورينجني الشرقية 1احلكومية 

 مهارة اإلستماع  يميتعلال التقييم (1

ستخدم اال تتوافق أداة التقييم اليت مهارة اإلستماع إن يف تقييم تعليم 

قام املدرس ألن  ميملعلم مع املؤشرات اليت متت صياغته يف تصميم التعلا

بتفتيس اجلماعي يف السبورة و كراستهم مث أصلح املدرس و بني 

تقييم القواعد الصحيحة عند كتابة اإلمالء وهذه العملية تدخل على ال

يف مهارة اإلستماع  م الطالبينتائج تعل. لتعرف م الطالبينتائج تعل

كتابتهم الصحيحة واخلطأ يف كتابة الكلمات مبا درس من نظر امل

  تعليمات العمل على األسئلة يف أداة التقييم هي:. يسمعوهنم

 " اكتب الكلمات املناسب مبا يسمعون!"
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من خالل تعليمات العمل على هذا السؤال، يتضح أن الطالب جيب 

احثة أن عند البكتاية الكلمات مبا يسمعون. أن يكونوا قادرين على 

 C4هذه العملية التعليمية تدخل على مهارات التفكري العليا يف مرحلة 

وهي التحليل. ألن إذا صححت كتابتهم فإن حتليلهم يف هذه العملية 

ف هرموان إن مهارة اإلستماع هي قدرة چچجيدة، كما قال 

لكن و 67اليت ذكرها املدرس.على استيعاب وفهم الكلمات الطالب 

  بالتقييم عملية التعليم. املدرس ال تقوم

 القراءة مهارة  يميتعلال التقييم (2

أداة التقييم يف هذا التعلم تتوافق مع  القراءةمهارة إن يف تقييم تعليم 

كما قال أريانا يف كتاهبا . املؤشر األول يف تصميم التعلم وهو القراءة

 68وهي تطبيق القراءة. 3C  املستوى يفأفعال تشغيلية  من ذلك الفعل

بتحقيق الفصحة و هلجته  م الطالبينتائج تعليف تقييم  قام املدرسو

 عند قراءة املقالة املقررة. واملدرس ال تقوم بالتقييم عملية التعليم. 

 مهارة الكالم  يميتعلال التقييم (3

                                                           
67 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2011, hal. 130 
68 Retno Utari, Widyaiswara Madya, Op. Cit., hal. 1-7 
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م ينتائج تعلمهارة الكالم قام املدرس يف تقييم إن يف تقييم تعليم 

جته باحلوار. واملدرس ال تقوم من حيث قراءته وفصاحته و هل الطالب

أخطائة  ش كتابة حوار الطالب وما بينهتبالتقييم عملية التعليم وما فا

تتوافق أداة التقييم يف هذا الدرس مع كالم  إىل طالب األخرين. 

ذلك كما قال أوتاري يف حبثها  "اإلبداع". وهيمهارات التفكري العليا 

تعليمات  69وهي اإلظهار. 6C  املستوى يفأفعال تشغيلية  من الفعل

باملوضوع "إجعلو احلوار  العمل على املهام هلذه أداة تقييم التعليم هي

الطالب على صناعة احلوار  استهدف  تقييمالتعليمات " هبذه املهنة

التحليل تتوافق مع املؤشر األول يف تصميم التعلم وهو  باملوضوع املهنة.

ليل الكلمات املناسب بكلمات ألن يف صناعة احلوار هناك عملية التح

 بعده.

 مهارة الكتابة  يميتعلال التقييم (4

 وهيتتوافق أداة التقييم يف هذا الدرس مع مهارات التفكري العليا 

 تعليمات العمل على املهام هلذه أداة تقييم التعليم هذه هي "اإلبداع".

تعليمات الرئيسية املقررة" هبذه باملوضوع و املواد "إجعلو إنشاء 

                                                           
69 Retno Utari, Widyaiswara Madya, dan KNPK Pusdiklat, “Taksonomi Bloom” Jurnal: Pusdiklat 

KNPK 766, no 1(2011): hal. 1-7 
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اإلنشاء ليكونوا قادرين على كتابة الطالب  استهدف  تقييمال

 هذا كما قال أوتاري يف حبثها الرئيسية املقررة.باملوضوع و املواد 

 .اإلبداعوهي   C6من أفعال تشغيلية يف املستوى  الفعل

 

املتوسطة اإلسالمية اللغة العربية للمدرسة  تقييم التعليمجدول الفعل التشغيلي يف 

كوتاورينجني الشرقية 1ية احلكوم  

 املهارات 

 الكتابة الكالم القراءة اإلستماع

C4 C3 C6 C6 

 

يف  املكتوبةاملعلم متاًما مع املؤشرات  يستخدميهال تتوافق أداة التقييم اليت   

 االستماع و القراءة ألهنما من مهارات ويصعب تطبيق مهارة .الدرسخطة 

تصنيف مهارات االستماع والقراءة قي كتابته أن  أبدال جاكل كما قال .االستقبالية

 70.مهارات إنتاجيةمن والكتابة  الكالممهارات و أما مهارات االستقبالية من 

                                                           
70 Abdal Chaqil Harimi, PEMBELAJARAN MAHARAH BAHASA ARAB BERBASIS 

INKLUSIF (Analisis Kebutuhan Peserta Didik Tunanetra dalam Pembelajaran Keterampilan 

Berbahasa Arab), (jurnal Tarling Vol. 1 No. 2), hal. 23 
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 :أسسا على حتليل البينات أعلى

أن تنفيذ تعليم مهارة اإلستماع غري مناسبا بتخطيطه ألن يف ختطيطه  (1

طالب ما يتعلق أمر املدرس طالبه على مالحظة الفيديو، السؤال من 

باملوضوع، إظهار الطالب الصور املناسبة بكلمة واجلمل اليت مسعها، 

قراءة املدرس قراءة صحيحة وواضحة مرة ثانية علي الكلمات واجلمل 

اليت مسعها الطالب على طريقة املشاهدة، قراءة املدرس قراءة صحيحة 

لى وواضحة مرة ثانية علي الكلمات واجلمل اليت مسعها الطالب ع

طريقة املشاهدة، أخرب املدرس معان املفردات اليت مل جيدوها الطالب، 

أصلح املدرس أخطات الطالب يف إظهار الصور املناسبة بكلمة 

واجلمل اليت مسعها وأما يف تنفيذه إستخدم املدرس طريقة اإلمالئية 

مل يصل على متام  الدرساملسموع. األهداف التعليم املكتوبة يف خطة 

املادة التعليم املكتوبه  ألن تنفيذ التعليم وختطيطه غري مناسيا. ماكتبه

لفصل الثامن السانة  منقح يستعمل كتاب اللغة العربية الدرسيف خطة 

وأما يف تنفيذه إستعمل املدرس كتاب األوراق العمل الطاليب  2019

اللغة العربية لفصل الثامن. التقييم التعليم مهارة اإلستماع مناسبا 

 فيذه. بالتن
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أن تنفيذ تعليم مهارة القراءة غري مناسبا بتخطيطه ألن يف ختطيطه  (2

املدرس يعطى املثالية لقرائة املقالة، مناقشة املدرس مع الطالب عن 

اإلستنباط والنقط اجلوهرية يف املقالة، أمر املدرس طالبه على حبث 

رمجة معان املفردات يف املقالة اليت مل يفهمها، أمر املدرس طالبه لت

 املقالة، أعطى املدرس التدريبات ليعرف قدرة الطالب يف تفوق املقالة

و أما يف تنفيذه فقد أمر املدرس طالبه الطالبيه ليتقدما بالقراءة متبدال 

بعضهما بعضا واألخرون يستعدوا دورهم يف قراءة املقالة املقررة. 

 اكتبهمل يصل على متام م الدرساألهداف التعليم املكتوبة يف خطة 

هداف التعلم اليت مت و األ اوختطيطه غري مناسبألن تنفيذ التعليم 

 الدرساملادة التعليم املكتوبه يف خطة  .قم األوىلحتقيقها فقط ر

وأما  2019لفصل الثامن السانة  منقح يستعمل كتاب اللغة العربية

يف تنفيذه إستعمل املدرس كتاب األوراق العمل الطاليب اللغة العربية 

 مناسبا بالتنفيذه.  القراءةالتقييم التعليم مهارة  صل الثامن.لف

أن تنفيذ تعليم مهارة الكالم غري مناسبا بتخطيطه ألن يف ختطيطه  (3

سأل املدرس طالبه عن املادة املهنة و الطالب جيب بقدراهتا، أصلح 

املدرس إجابة الطالب املخطيء، أعطى املدرس مثالية يف حماورة  عن 
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يان املعان اليت مل يفهمها الطالب، أمر املدرس طالبه لتطبيق املهنة مع ب

احلوار، أصلح املدرس أخطات الطالب وأما يف تنفيذه أمر املدرس 

الطالبه بصناعة احلوار بني الفرقة فقام الطالب باحلوار أمام الفصل 

واألخرون يستعدون دورهم. األهداف التعليم املكتوبة يف خطة 

 ألن تنفيذ التعليم وختطيطه غري مناسبا ام ماكتبهمل يصل على مت الدرس

الطالب قادرون على إنشاء وهي  م اليت مت حتقيقهايهداف التعلاألو

املادة التعليم املكتوبه يف خطة ها. الذي صنع احلواروحتليل وممارسة 

 2019لفصل الثامن السانة  منقح يستعمل كتاب اللغة العربية الدرس

املدرس كتاب األوراق العمل الطاليب اللغة وأما يف تنفيذه إستعمل 

 مناسبا بالتنفيذه. القراءةالتقييم التعليم مهارة  العربية لفصل الثامن.

أن تنفيذ تعليم مهارة القراءة مل تكن متام مع ختطيطه ألن يف ختطيطه  (4

مث ترمجها  املناسب باجلمال املثالية اإلنشاءأمر املدرس طالبه بكتابة 

ونسيا وأما يف تنفيذه أمر املدس لكتابة اإلنشاء املتعلق إىل اللغة اإلند

األهدف الرقم  وهي م اليت مت حتقيقهايهداف التعلاألباملوضوع. 

كتابة اإلنشاء املناسب باملوضوع.  الطالب قادرون علىاألوىل يعين 

 يستعمل كتاب اللغة العربية الدرساملادة التعليم املكتوبه يف خطة 
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وأما يف تنفيذه إستعمل املدرس  2019لسانة لفصل الثامن ا منقح

التقييم  كتاب األوراق العمل الطاليب اللغة العربية لفصل الثامن.

 .مناسبا بالتنفيذه القراءةالتعليم مهارة 

مهارات التفكري العليا يف الفصل  على املناسباللغة العربية التعليمي  العقبات -4

 كوتاورينجني الشرقية 1ة درسة املتوسطة اإلسالمية احلكوميالثامن مب

فكانت  ”فريوس كورنا“تغيري تقرير عملية التعليم الوطين بسبب  .1

يتغري الدراسة متبادال بعضها بعضا عند دخول الفصل. هبذه العقبة 

يف تعليم  كماثل. باحلال وفًقااملدرس م الذي مت التخطيط من يالتعل

بدله بالبيان ، ةواملناقش تقدمي املقالةالذي يتم من خالل  التراكب

 من املدرس عن املوضوع املقرر. 

مل تصلح أحوال الفصل عند تدريس مهارة القراءة واحلوار بسبب  .2

ترك املدّرس يهتّم جّيدا حبوار الطالب أمام الفصل فحسب و

االهتمام إىل الطالب اآلخرون. هبذه العقبة يسبب على أن الطالب 

قراءهتم أو اآلخرون ال يعرف التحسينات أو األصالحات عن 

 حوارهم الذي تكلم املدرس إىل الطالب املتقدم.
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يف  نقصان املفردات اللغوية املتنّوعة اليت تسبب على صعوبة الطلبة  .3

لعدة  التعليمقدراهتم الضعيفة، . هبذه العقبة سببا على كتابة اإلنشاء

 متخارجني املختلفة، ألهنم من أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


