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 الباب األول
 دقمة امل

 خلفي  البحث .أ 
، من املناهج الدراسية قد تغريت عدة مراتاملناهج الدراسية يف إندونيسيا 

الذي موجه يف  (K-13) 2013إىل منهج  (KTSP) على مستوى وحدة التعليم
 .واملعرفة املتكاملة اتموازنة الكفاءة املوقف واملهار 

مع تغيري املناهج، فقد  .يؤثر منهج التعليم على أنشطة التعليم ومعيار التقومي
تطوير مواد  مواد الدراسة، أثر على جوانب خمتلفة من أنشطة التعليم  كمثل أتليف

الدراسة، اختيار مواد الدراسة، اختيار مناهج / طرائق التعليم، تطوير وسائل 
 واضيع املستخدمة جلميع مستوايت التعليم.التعليم، إعداد تقومي التعليم، وامل

هناك التعليم يهدف إىل استكشاف مهارة التفكري العليا لدى  2013منهج 
اّن مهارة  2013منهج مهارة التفكري العليا(. يعترب ) HOTSالطالب يسمى ـب 

من أتثري  لإلجابة على األسئلة اليت ميكن استخدامهاالتفكري العليا هي اإلسرتاتيجية 
التفكري يطبق مهارة  1.مع املستقبل والعامل الدويل فللتكي   والتعليم الوطينَعْوملة ال

األشياء اإلجيابية كمثل الشجاعة ملواجهة األسئلة الصعبة،  العليا يف التعليم لتكثري
بني الطالب والطالب وكذلك الطالب  مل اجليد، التعاتعاون جيد بني الطالب

، وشخصية الطالب اجليدة من حيث االنضباط، يداجلم يتعلالأنشطة ، واملدرسني
حيصل التعليم والتقوم مهارة التفكري  فتو..املوقف ، الدقة، املاملسؤولية، االجتهاد
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اليت  كلةاملش حللّ معرفته ذي يستطيع أن يذكر ويفهم ويطبق العليا الطالب ال
 2.يواجهونه

الذين لديهم كما يصف القرآن األشخاص  القرآن أيمر البشر ابلتفكري.
عمران اآلايت  الاملذكورة يف القرآن سورة  لباب، األم أبويليقدرات عالية يف التعل

190-191.  
ِإنَّ يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنّـََهاِر آَلاَيٍت أِلُويل اأْلَْلَباِب 

َوقـُُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِِبِْم َويـَتـََفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت . الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما 
َذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ   3. َواأْلَْرِض رَبََّنا َما َخَلْقَت هَٰ

تطبيق التعليم مهارة التفكري العليا أتييدا، كما قال  تطور الرقميالآلن يؤيد 
تعطي مهارة التفكري العليا الفرص  عصر التطور الرقمي أّن من لتهيف جمأفري ورداان  

يعطي الفرصة  تطور الرقمي، ألن لتصبح فرًدا قادرًا على املنافسة عاملًيالطالب 
لطالب واملدرسني حيضرون املواد ال متناه ابملكان والزمان يف تطبيق تعليم اللغة 

 مينتائج تعلأن   نتيجة البحثومن  4 العربية على أساس مهارة التفكري العليا.
تدرس ابستخدام على أساس مهارة التفكري العليا الذي  تخطيط التدريسالطالب ب

 5 .الدراسة حالياالطالب  مينتائج تعل اعلى من م على شبكة اإلنرتنتيالتعليلة وس
 تطبيق التعليم مهارة التفكري العليا. تطور الرقميهذا يدل على يؤيد  
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ة التفكري العليا هو التعليم الذي مل يفضل احلفاظ، ولكن يفضل تعليم مهار 
يف التعليم اللغة مهارة التفكري  من خالل حبثه قالالفهم. فلورانوس دوس عارفيان 

ولكن ميكن أيًضا ربط ، إذا مل يتعلم الطالب إتقان النص فقطالعليا ميكن تشكيلها 
  6 ءة والكتابة.والقرا الكالميف أنشطة االستماع و  النص ابلسياق
أنشأت وزارة ومنهج تعليم اللغة العربية،  نهج الرتبية الدينية اإلسالميةتتعلق مب

منهج الرتبية الدينية عن  2019سنة  183( رقم KMA) قرار وزير الدين الدين
هو بديل عن ومنهج تعليم اللغة العربية يف املدرسة. هذا التنظيم اجلديد  اإلسالمية

قرار . يف 2013سنة  165( رقم KMA) قرار وزير الدين التنظيمالنوع السابق من 
مهارة  موجه الحتواء عناصرتعليم اللغة العربية يف  ، التقومي2019 وزير الدين

تعليم أن االختصاص األساسي ل و اخرينكما قال أمحد مرادي   7التفكري العليا.
يف املستوى املدرسة  2019سنة  183رقم  (KMA) قرار وزير الدين لغة العربيةال

اعطاء  ، والتفكري النقدية، حل املشكلمهارة التفكري العليا يعين   جانبالثانوية، 
  8 .حجة

تعليم مهارة التفكري العليا يف يف املستوى املدرسة الثانوية مهم لتقدمي ألن به 
والقادر على حل التفكري النقدي اإلبداعي والشامل على  سيكون الطالب قادرين

 جيبليم، على أنشطة التع 2021إىل  2019سنوات من  3ميتد ملدة  املشاكل.
 كذالكو  .سم اللغة العربية بشكل جيد يف املدار ييف تعل HOTSأن يتم تنفيذ املدرس 
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من ذوي اخلربة من الصف العاشر ،  ، 11طالب الصف  يدرسيف السنة الثانية 
 HOTSم اللغة العربية القائم على برانمج ية تعلجيب أن يكونوا قادرين على متابع

 جيًدا.
منذ شهر مارس  اليت أصابت بلدان احلبيب Covid-19 هناك كارثة وطنية 

سبب الذي ي  واحد منهم هو التعليم تغيري ترتيب احلياة يف مجيع اجملاالت 2020
حىت الطالب  ال ميكن تنفيذها وجها لوجه يف املدرسة يف أنشطة عملية التعليم

. م جيب أن يستمر يف أي حالةيألن التعلواملدرسني جيب ان جير التعليم من بيتهم، 
فيذ أنشطة درسني وتنفصل الطالب عن امل تباعد الذيهو التعليم  التعليم عن بعد

من خالل تكنولوجيا املعلومات كمثل  م املختلفةيم ابستخدام مصادر التعليالتعل
 9.األخرىليمية التعواالتصاالت ووسائل 

 أدى إىل إغالق املدارس يف إندونيسيا Covid-19زايدة حاالت اإلصابة ـب 
. بدءا من مستوى التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة إىل املدرسة الثانوية وحىت الكلية

لعام  4بناًء على منشور وزير الرتبية والتعليم والثقافة جلمهورية إندونيسيا رقم 
سياسات التعليم يف فرتة الطوارئ النتشار مرض فريوس كوروان  بشأن تنفيذ. 2020

من  بيتم من اليالتعل ابلشروط التالية: لبيتم من ايعملية التعل، (19-)كوفيد 
دون ، للطالب انفعةلتوفري خربات تعليمية  م عرب اإلنرتنت / عن بعديخالل التعل

 .للرتقية والتخرج  الستكمال مجيع إجنازات املنهج أن تثقل ابملطالب
 عن بعد ميتعلال املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسنييطبق 
من نتائج املالحظات واملقابالت يف . ختلفةاملم يتعلالق و وطر  ائلمبصادر ووس
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بوضع اخلطط  درسونيقوم امل، الثانوية اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسنياملدرسة 
من إصدار قواعد الشيء اجلذب  مي التعلم عن بعد.و وتنفيذ األنشطة التعليمية وتق

هو كيف تطبيق مهارة  م عن بعديتنفيذ التعلمهارة التفكري العليا و عن تعليم  جديدة
 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةعن بعد اللغة العربية التفكري العليا يف تعليم 

حول  البحث حيتاج اىل بناًء على ذلك ، شعر الباحث يف بنجرماسني. ببنجرماسني
أبخذ   م اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسنييتعل

حتليل تطبيق ةهارة التفكري العليا يف تعليم اللغ  العربي  يف املمرس  العنوان "
. من خالل هذا البحث ميكن أن "الثانوي  اإلسالةي  احلكوةي  يف بنجرةاسني

تعليم اللغة العربية حىت  يفمهارة التفكري العليا  تكشف احلقائق يف املدارس عن
يكتسب أصحاب املصلحة و اطراف ذات صلة  االخرى عن تلك احلقائق ويفعل 

مهارة التفكري  إجراءات األخرى كي جيري تعليم اللغة العربية على األساس عن
  .يالعليا كما ينبغ

 تركيز املشكل   .ب 
يف ختطيط تنفيذ التعليم اللغة العربية  السديدةمهارة التفكري العليا تطبيق كيف  .1

 ابملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية يف بنجرماسني ؟
يف عملية التعليم اللغة العربية ابملدرسة  املفعولة مهارة التفكري العلياتطبيق كيف  .2

 الثانوية االسالمية احلكومية يف بنجرماسني ؟
يف تقومي التعليم اللغة العربية ابملدرسة  املناسبةمهارة التفكري العليا تطبيق كيف  .3

 الثانوية االسالمية احلكومية يف بنجرماسني ؟
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 همف البحث .ج 
تنفيذ التعليم اللغة العربية ابملدرسة مهارة التفكري العليا يف ختطيط لتطبيق  .1

 الثانوية االسالمية احلكومية يف بنجرماسني.
مهارة التفكري العليا يف عملية التعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية لتطبيق  .2

 االسالمية احلكومية يف بنجرماسني.
الثانوية  مهارة التفكري العليا يف تقومي التعليم اللغة العربية ابملدرسةلتطبيق  .3

 االسالمية احلكومية يف بنجرماسني.

 التحميم اإلجرائي .د 
 حتليل تطبيق  .1

 ملعرفة الوضع احلقيقي)كتابة، فعل، إخل(  التحقيق يف األحداث التحليل يعين
 10 (.إخل)السبب ، احلالة ، 

 11 .التطبيق يعين االستخدام ؛ حول املمارسة

مهارة التفكري العليا يف تعليم اللغة على  التطبيقمن خالل هذا البحث ، سيتم 
 يف املدرسة. حتليلها ملعرفةالعربية 

 مهارة التفكري العليا .2
حتليل  قياس القدرة يف جمال ا البحثيف هذ مهارة التفكري العلياالفئة 

(analyzing-C4)  تقومي ،(evaluating-C5)  وإنشاء(creating-C6). 
 تعليم اللغة العربية .3
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 “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 11 Juni 2022, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan. 



7 
 

 
 

ختطيط تنفيذ التعليم، عملية التعليم التعليم الذي يبحث يف هذا البحث يعين 
 ةاللغة العربية ، وهي مهار  مهاراتيف أربعة وتقومي التعليم يف تعليم اللغة العربية 

 .الكتابة ةالقراءة و مهار  ةالتحدث و مهار  ةاالستماع و مهار 
 املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية .4

املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية االوىل يف بنجرماسني يف  ريهذا البحث جي
املدرسة يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثانية يف بنجرماسني و يف و 

ص يف الصف احلادي يتخصالثانوية االسالمية احلكومية الثالثة يف بنجرماسني. ال
 طالب يف السنة الثانية يدرس على افرتاض أن XIيعتمد حتديد الفئة . عشر
م اللغة ياخلربة من الصف العاشر ، جيب أن يكونوا قادرين على متابعة تعلعلى 

يعتمد حتديد فئة الدراسات االجتماعية  جيًدا. HOTSالعربية القائم على برانمج 
على افرتاض أن الطالب املتخصصني يف الدراسات االجتماعية يتمتعون برو. 

 أقل دراية ابلدروس الدقيقة مقارنة بطالب قسم العلوم.اشرتاكية حيث يكونون 

 المراس  السابدق  .ه 
، مياليت أجراها الباحثون بشأن حتليل خطة تنفيذ التعل اتالدراسات السابق

 :فيما يلي مهارة التفكري العليا ميو أدوات التقو  ميأنشطة التعل
 Jurnalالبحث من أنيس َموليا فاطمة الزهرا، علي موستادي، حممد نور وجنيد يف  .1

Pendidikan Progresif  بنوع املقالة“Implemetation HOTS Based-Learning 

During Covid-19 Pandemic in Indonesian Elementary School”.12 
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 Annis Maulia Fatimahtuzzahroh, Ali Mustadi, dan Muhammad Nur Wangid, 

“Implementation HOTS Based-Learning during Covid-19 Pandemic in Indonesian Elementary 

School,” Jurnal Pendidikan Progresif 11, no. 1 (22 Maret 2021): 96–111. 
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وابء حينما  االبتدائية يف املدرسة مهارة التفكري العليا مييصف البحث حالة التعل
مث كيف تعليم اللغة العربية يف مرحلة  ليس ابألمثل وهناك بعض العقبات.

مهارة تطبيق مهارة التفكري العليا  من خالل هذا البحث سيتم حتليلالثانوية؟ 
التفكري العليا يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف 

 .بنجرماسني
 Alveoli Jurnalحث من أوس فريا نورساري، إان ستياوايت، ليلس لسمااي يف الب .2

Pendidikan Biologi  بنوع املقالة“ANALISIS PERANGKAT 

PEMBELAJARAN BERBASIS HIGHER ORDER THINKING SKILL 

(HOTS) DI MASA PANDEMI COVID-19.13 
م يمي تعلو م وتقيوأنشطة التعلم ، من خطة التنفيذ يأيًضا أدوات التعل الباحثحتلل 

 . اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني
البحث من كوستورو بوديرات، موكيت محزة حاراحاف، فيصل، إلفي ميالين يف  .3

Jurnal Pembangunan Perkotaan   بنوع املقالةPOTRET IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN BERBASIS HIGH ORDER THINKING SKILLS 

(HOTS) DI SEKOLAH DASAR KOTA MEDAN.. 14  هناك الفرق والتساوي
استخدم هذا البحث طريقة  .مع البحث الذي أجراه الباحث بني هذا البحث

تطبيق مهارة التفكري العليا يف التعليم  من خالل حساب بياانت النجا.الكمي 
النوعي من طريقة ابستخدام البحث الباحث ، اّما على مستوى املدرسة االبتدائية

                                                             
13

 Euis Vera Nursari, Ina Setiawati, dan Lilis Lismaya, “Analisis Perangkat Pembelajaran 

Berbasis Higher Order Thinking Skill (HOTS) Di Masa Pandemi Covid-19,” ALVEOLI: Jurnal 

Pendidikan Biologi 2, no. 2 (31 Desember 2021): 78–97, https://doi.org/10.35719/alveoli.v2i2.52. 
14

 Kustoro Budiarti dkk., “Potret Implementasi Pembelajaran Berbasis High Order Thinking 

Skills (HOTS) Di Sekolah Dasar Kota Medan,” Jurnal Pembangunan Perkotaan, 2, 6 (2018). 
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املدرسة تطبيق مهارة التفكري العليا يف تعليم اللغة العربية يف  خالل وصف املوقف
 .الثانوية اإلسالمية احلكومية

بنوع املقالة  Jurnal Pendidikan dan Pembelajaranتيتني فاطمة يف  البحث من  .4
“KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DALAM 

MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013,” .15 
من ذلك البحث، احلل ختطيط أنشطة التعليم اللغة العربية حسب منهج 

ولكن يف  ليس فقط من انحية التخطيطعلى مهارة التفكري العليا،  2013
 أنشطة التعليم وتقومي التعليم.

gy and Psycholoالبحث من حممد انصر، علي أسعاد، أليك يسران املفيت يف  .5

Education Journal 58   بنوع املقالة“Analysis Of Hots, Mots Dan Lots On 

The Questions Of Uambn Arabic Language Of Madrasah Aliyah In The 

2013 National Curriculum Of Indonesia,”,  أسئلة  وجاء يف نتائج حبثه أنيف
يف املدرسة الثانوية يف  ملوقف الوطينا امتحان املدرسة النهائي يفاللغة العربية 

 HOTS.16و  MOTSو  LOTSحيتوي على عناصر جاابرا 
من ذلك البحث سأحلل تطبيق مهارة التفكري العليا يف تقومي التعليم اللغة العربية 

مي ولكن أيًضا على قو ليس فقط بشأن التيف املدرسة  الثانوية يف بنجرماسني، 
 ميخطة التنفيذ وأنشطة التعل ورقة

 Jurnal Penelitian Pendidikan IPAالبحث من حممد حمروس وآخرين يف  .6

(JPPIPA)  بنوع املقالة“Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

                                                             
15

 Titin Fatimah, “KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DALAM 

MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013,” Guru Tua: Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran 3, no. 2 (2020): 33–40. 
16

 Muhammad Natsir, Ali As’ad, dan Alex Yusron Al Mufti, “Analysis Of Hots, Mots Dan 

Lots On The Questions Of Uambn Arabic Language Of Madrasah Aliyah In The 2013 National 

Curriculum Of Indonesia,” Psychology and Education Journal 58, no. 2 (2021): 7342–50. 
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terhadap Kesiapan Guru sebagai “Role Model” Keterampilan abad 21 pada 

Pembelajaran IPA SMP .17 
يتم احلصول على البياانت من  م،يحتلل هذه الدراسة مؤشرات ومقاييس التعل

  ميكن أن تكشف احلقائق يف املدرسة  من خالل حبثي. م املعلميخطة تنفيذ تعل
 ختطيط التعليم وأنشطة التعليم وتقومي التعليم اللغة العربية.كيف أتليف 

بنوع املقالة  Jurnal Pendidikan Islamالبحث من إقبال فازا أمحد وسوكيمن يف  .7
“Analisis Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada Soal Ujian Akhir 

Siswa Kelas 6 Kmi Dalam Kelompok Mata Pelajaran Dirasah Islamiyah 

Di Pondok Modern Tazakka Batang” .18  
و  LOTSنتج عنها فئات من األسئلة وفًقا للمستوايت املعرفية ، بدءًا من 

MOTS  وHOTS . ،م يتقومي تعلمهارة التفكري العليا يف حتليل اما يف هذا البحث
بدءًا من حتليل خطة  يف املدرسة اإلسالمية احلكومية بنجرماسني اللغة العربية

 .ميمي التعلو وآخرها هو تق ، أنشطة التعليم وميتنفيذ التعل
 Analisis instrumen penilaianالرسالة من نور عزمي داليلة داليمونيت بنوع  .8

berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills) dalam buku siswa 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Revisi 2017 Kelas X SMA 

terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .19 

                                                             
17

 Muh Makhrus dkk., “ANALISIS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) TERHADAP KESIAPAN GURU SEBAGAI ‘ROLE MODEL’ KETERAMPILAN ABAD 

21 PADA PEMBELAJARAN IPA SMP,” Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 5, no. 1 (2019), 

https://doi.org/10.29303/jppipa.v5i1.171. 
18

 Iqbal Faza Ahmad dan Sukiman, “Analisis Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada 

Soal Ujian Akhir Siswa Kelas 6 Kmi Dalam Kelompok Mata Pelajaran Dirasah Islamiyah Di 

Pondok Modern Tazakka Batang,” Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2, 16 (2019), 

https://doi.org/10.14421. 
19

 Nurazmi Dalila Dalimunthe, “Analisis instrumen penilaian berbasis HOTS (Higher Order 

Thinking Skills) dalam buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Revisi 2017 Kelas 

X SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan” (masters, IAIN Padangsidimpuan, 

2021), http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/7173/. 
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ية يف املدرسة اإلسالمية ، سأحلل تقومي تعليم اللغة العرببناء على نتائج البحث
بدءًا من حتليل ، ميلتحديد املستوى املعريف يف تقومي التعلاحلكومية يف بنجرماسني 

 .ميمي التعلو وآخرها هو تق ، أنشطة التعليم وميخطة تنفيذ التعل
 Jurnal Pendidikanأُويس فريا نورساري، إينا ستياوايت وليليس ليسمااي يف  .9

Biologi  بنوع املقالة“Analisis Perangkat Pembelajaran Berbasis Higher 

Order Thinking Skill (HOTS) di Masa Pandemi Covid-19”.20 
مهارة التفكري العليا يف ااملستوى مقبول، جيد وجيد جدا. أما يف  يصنف البحث

 مهارة التفكري العليا يف تعليم اللغة العربية.حبثي، احلل كيف تطبيق 

 نظام الكتاب  .و 
كما فصول ،   5بشكل منهجي وتتألف من  ا البحثمت ترتيب كتابة هذ

 :يلي
الباب االول : املقدمة تتكون من خلفية البحث، تركيز املشكلة، هدف 

 البحث، التحديد اإلجرائي، الدراسة السابقة ونظام الكتابة.
تتكون  النظرايت املتعلقة ابلبحث.، يبحث عن اإلطار النظريالباب الثاين : 

مهارة التفكري و  مهارة التفكري العليا، تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالميةمن 
 العليا يف ختطيط التنفيذ التعليم وأنشطة التعليم وتقومي التعليم اللغة العربية.

نوع البحث،   يتكون هذا الفصل من شر.الباب الثالث : منهج البحث : 
، البياانت األساسية ومصادر البياانتالزمان واملكان، شخص وأغرض للبحث، 

 ، طريقة مجع البياانت، طريقة حتليل البياانت و تثليث البياانت.بياانت اثنوية
                                                             

20
 Nursari, Setiawati, dan Lismaya, “Analisis Perangkat Pembelajaran Berbasis Higher 

Order Thinking Skill (HOTS) Di Masa Pandemi Covid-19.” 
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يف هذا الفصل سيتم عرض نتائج البحث ، تقرير نتائج البحث الباب الرابع :
 حتليله.و 

 اخلامتة واالستنتاج واالقرتاحات.الباب اخلامس : 
 


