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 الباب الرابع
 اقشةبياانت واملنال قدميت

 حملة موجزة عن املدرسة .أ 
رعاية احلكومية يف مدينة بنجرماسني هي املدارس حتت املدرسة الثانوية 

املسامهة بنشاط يف عملية التعليم يف مدينة االيت  وزارة الدين ملدينة ابجنارماسني
، املدرسة اإلسالمية املنافسة ملقدمي خدمات التعليمهناك  هذا العصر. ابجنرماسني
لرائدة يف بنجرماسني احلكومية  قادرة على املنافسة وتصبح واحدة من املدارس ا

إذا حبثنا . بنجرماسني ةهي املدرسة اإلسالمية احلكومية الثاني اليت أصبحت منوذًجا
لكن ال مكانة ابحلكومية  ، فهناك العديد من املدارس الثانوية يف مدينة ابجنارماسني

ية االوىل، املدرسة اإلسالمية احلكومية إال ثالثة : املدرسة اإلسالمية احلكوم
 الثانية، املدرسة اإلسالمية احلكومية الثالثة. فيما يلي حملتهّن.

 املدرسة الثانوية احلكومية األوىل بنجرماسني .1
اليت تتميز ابلدين  رسةاملد املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابجنرماسني

وزارة الدين  ملدرسة سابًقا مدرسة إعداديةكانت هذه ا .اإلسالمي حتت رعاية 
(SP IAIN)  اثنوية  وهي أقدم مدرسة 1977سنة التصبح احلكومية يف مث

 .يف مدينة بنجرماسني حكومية
، حتقيق املوارد البشرية اإلسالمية " هلذه املدرسة رؤية تريد حتقيقها وهي:

ملزية،  ملرتفعا اما  ."وقادرة على حتقيق ذلك يف احلياة االجتماعية املتنافس ا
، املتنافس إعداد قادة املستقبل الذين يتقنون العلوم والتكنولوجيا. 1 بعوثها :
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ملرتفع،  حتسني . 2؛ وهلا أساس قوي من اإلميان والتقوى، خالقة ومبتكرةا
؛ مع تطور عامل التعليموفقا  الكفاءة املهنية للمعلمني والعاملني يف جمال التعليم

وتعليم  كنموذج للتطوير الرتبويومية االوىل  . جيعل املدرسة اإلسالمية احلك3
 .للمؤسسات التعليمية األخرى علم اإلميان والتقوىو  العلوم والتكنولوجيا

 هلذه املدرسة أيًضا هدف وهو إجناز طويل األمد جيب حتقيقه ، وهو:
واملنضبة  تكوين انسان سليم جسداي وعقليا. 2؛ تنشئة املؤمنني والتقوى.1

ملرتفعة؛   .4؛ لعني وإتقان العلوم والتكنولوجياين بشر أذكياء ومط  تكو . 3ا
تكوين أشخاص لديهم الدافعية العالية . 5؛ ومستقلة انسان لطيف تكوين

تزام لتحقيق اإلجناز والتميزو  تكوين بشر قادرين على حتقيق أنفسهم . 6؛ االل
مة تكوين البشر املسؤولني عن تنمية الشعب واأل. 7؛ يف احلياة االجتماعية

 .والدولة

 جرماسنيسة الثانوية احلكومية الثانية بناملدر  .2
)تعليم  PGANيف البداية، املدرسة الثانوية احلكومية الثانية ابجنرماسني 

 64رقم  بناء على قرار وزير الدين 1990املعلم الديين احلكمي(. مث يف السنة 
حلكومية إىل املدرسة الثانوية ا وظيفة التبديل PGAN 1990أبريل  19سنة 

(MAN).  يعني  املدرسة الثانوية احلكومية الثانية  1994مارس  1مث يف
حيت . كاليمانتان اجلنوبيةالنموذجية يف  ابجنرماسني كاملدرسة الثانوية احلكومية 

 متواصال. يف حتسني جودة اخلدمة وجودة التعليماآلن، هذه املدرسة تتسابق 
 .كاليمانتان اجلنوبيةيف   لة واملتفوقةتصبح إحدى املدارس الدينية املفضواآلن 
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تمع إلرسل أطفاهلم يف املدرسة زايدة ثقة اجملابلدليل ، من الناحية النوعية
يتضح من الثانوية احلكومية النموذجية الثانية ابجنرماسني. ومن الناحية الكمية 

 .يةمن اجملاالت األكادميية وغري األكادمي اإلجنازات املختلفة اليت حققها الطالب
:"اجياد الطالب اإلسالمي، هلذه املدرسة رؤية تريد حتقيقها وهي

تنظيم الرتبية . 1اما بعوثها: ، املتنافس املرتفع". الثقافة البيئيةالنشاطي، 
الذي موجه ابجلودة، ذي علم،   تنظيم التعليم. 2؛ املتكاملة بني الدنيا واآلخرة

لذكي، املستقل، حىت يستطيعون ان يتنا . 3؛ العامل الدويلفس يف النشاط، ا
تطوير تنفيذ املدارس الصحية . 4؛ تنظيم التعليم الذي ترضي نتائجه اجملتمع

ثقفة بيئياً 
ُ
 ةمسؤولاليت   تنظيم التعليم مع اإلدارة القائمة على املدرسة. 5؛ وامل

 تمع.أمام اجمل
القيمة األخالق الكرمية، و  ،العقيدة اإلسالمية. 1:  القيم املتطورة

ثقفة . 4ية؛ سؤولوامل اقتصاديةاملستقّلية، . 3 األسرة والشراكة؛. 2؛ يةالعلم
ُ
وامل

 .بسيط وخالق. 5؛ بيئياً 
 نجرماسنيالثة باملدرسة الثانوية احلكومية الث .3

يف البداية هي املدرسة  املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة بنجرماسني
ورمان  من املدرسة اإلسالمية الثانوية تكون واملدرسة الثانوية  (MAM)موال

 ثالث بعد اجلري ملدة . 1990أغسطوس  18األابدي اللتان انضما يف 
قريًبا املدرسة اإلسالمية موالورمان تغيريا اىل  1993أكتوبر  25، يف سنوات ت

 .املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة بنجرماسني
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، املتوق، منلد املؤ ت يتال التعليمية ةاملؤسس: "إجياد رؤية هذه املدرسة هي
ْبصر، املتقى، املزية، 

ُ
إجراء . 1اما بعوثها :  ".عامليالنظور املو ، الثقافة البيئيةامل

توجيه والتدريب فعايالتعل روح دافعية اإلجناز. 2ال؛ م وال من خالل  تعزيز 
 من خالل األنشطة الدينية ييم اإلسالملتع خربةتعزيز . 3ضافية؛ األنشطة اإل

، مولد احلبشي، قراءة جمموعة الدراسة اإلسالمية، )تدارس القرآن، حتفيظ
واملهارات  العلم والتكنولوجيا تقانا، توفري القدرة األكادميية. 4الكتب(؛ 

 تنمية القيم الدميقراطية. 5؛ الالزمة ملواصلة التعليم العايل ودخول عامل العمل
 .وزايدة االستقاللية واالستجابة للبيئة

 تقدمي البياانت .ب 
 13مارس إىل  13من  .املطلوبة جلمع البياانت البحثيةث الدراسة قام الباح

يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابجنرماسني، املدرسة الثانوية  2022يونيو 
مع جب احلكومية الثانية ابجنرماسني، املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة ابجنرماسني

ملراقبة من خالل  تعلقة ابلبياانت املطلوبةاملالواثئق ني والطالب و البياانت من املعلم ا
 كما يلي :  نتائج الدراسة. والتوثيق

 يف ختطيط تنفيذ التعليم السديدة مهارة التفكري العليا .1

ختطيط  بنجرماسني يف املدرسة الثانوية احلكومية عربيةاللغة ال ومدرسأعّد 
حبفر  مدرسعّد الذي قد أ ختطيط تنفيذ  التعليمحّلل الباحث . تنفيذ  التعليم

ملذكور فيه.  مهارة التفكري العلياالبياانت   البياانت فيما يلي:السديدة ا
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يف ختطيط تنفيذ  التعليم يف املدرسة  السديدة مهارة التفكري العليا .أ 
 الثانوية احلكومية األوىل ابجنرماسني

الذي مجعت  يف ختطيط تنفيذ  التعليماالكتشاف اجلاذبة من البياانت 
الكفاءات  تستخدمازال تال  الكفاءات األساسية املستخدمة املدرس هي

 .2014سنة  KMA. 165 يف األساسية املدرجة
، يف ختطيط تنفيذ  التعليمالسديدة  مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 

ختطيط  مناسب مبهارة اللغوية يعين  ختطيط تنفيذ  التعليمحلل الباحث 
ختطيط تنفيذ   الكالم،  تنفيذ  التعليمختطيط  االستماع، تنفيذ  التعليم

قراءة، والتعلي ابة ابملادة آمل املراحقني. من الكت ختطيط تنفيذ  التعليم م ال
مهارة ،فيما يلي عناصر ختطيط تنفيذ  التعليمالبياانت املوجودات يف 

 : التفكري العليا

 مهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع (1
توقع يُ . ”membedakan“ الفعل العمليابستخدام  االول مؤشر

عربية  .الطالب أن يكونوا قادرين على متييز أصوات ومعاين اجلمل ال
توقع يُ . ”menentukan“ الفعل العمليالثاين ابستخدام  مؤشر

للجملة  وفًقاوجودة حتديد الصور امل  الطالب أن يكونوا قادرين على
 الدراسيد وامب امتعلق هممسع الذيأو البيان 
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 كالممهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم اال  (2
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكالم ابستخدام  مؤشر

“melafalkan”.   ُنطق الكلمات  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
عربية  .أو اجلمل ال

توقع يُ . ”mempraktikkan“ الفعل العمليالثاين ابستخدام  مؤشر
 .ممارسة احلوار / احملادثة ابللغة العربية ب أن يكونوا قادرين علىالطال

توقع يُ  .”melengkapi“ الفعل العمليالثالث ابستخدام  مؤشر
كمال احملاداثت العربية وفًقا للصور  الطالب أن يكونوا قادرين على

 .احملددة

 لقراءةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ا (3
قراءة ابستخدام االول  مؤشر  الفعل العمليهلذا تعليم ال

“melafalkan” . ُنطق الكلمات   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 .أو العبارات املكتوبة ابللغة العربية

قراءة ابستخدام  ثاينال مؤشر  الفعل العمليهلذا تعليم ال
“menyusun” . ُعلى تكوين   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

  .أو مجل عربيةكلمات 
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 كتابةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ال (4
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر

“menyusun”.  ُترتيب  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 .الكلمات العشوائية تكون مجلة

 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر
“menerjemah” . ُرمجة اجلمل ت توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

عربية  .من اإلندونيسية إىل ال

يف ختطيط تنفيذ  التعليم يف املدرسة  السديدة مهارة التفكري العليا .ب 
 ابجنرماسني ةثانيالثانوية احلكومية ال
، يف ختطيط تنفيذ  التعليمالسديدة  مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 

ختطيط  مناسب مبهارة اللغوية يعين  ختطيط تنفيذ  التعليمحلل الباحث 
ختطيط تنفيذ  الكالم،   ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع، تنفيذ  التعليم

قراءة، والتعلي  -املستشفى ابة ابملادة الصحة )الكت ختطيط تنفيذ  التعليم م ال
ختطيط تنفيذ  يف . من البياانت املوجودات (عيا دة املريض -الصيدلية 

 : مهارة التفكري العليا،فيما يلي عناصر التعليم

 مهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع (1
 الفعل العمليهلذا تعليم االستماع ابستخدام  ؤشرامل

“menentukan” . ُحتديد الصور  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 الدراسي.واد مب امتعلقهم مسع الذين للجملة أو البيا وفًقاوجودة امل
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 كالممهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم اال  (2
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكالم ابستخدام  مؤشر

“melafalkan”.   ُنطق الكلمات  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
عربية  .أو اجلمل ال

توقع يُ  .”melengkapi“ الفعل العمليالثاين ابستخدام  مؤشر
كمال احملاداثت العربية وفًقا للصور  الطالب أن يكونوا قادرين على

 .احملددة
توقع يُ . ”mempraktikkan“ الفعل العمليالثالث ابستخدام  مؤشر

ممارسة احلوار ابللغة العربية وفًقا للصور  الطالب أن يكونوا قادرين على
 .احملددة

 لقراءةتنفيذ  التعليم امهارة التفكري العليا يف ختطيط  (3
قراءة ابستخدام  ؤشرامل . ”melafalkan“ الفعل العمليهلذا تعليم ال

نطق الكلمات أو العبارات   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىيُ 
 .املكتوبة ابللغة العربية

 كتابةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ال (4
 الفعل العمليتخدام االول هلذا تعليم الكتابة ابس مؤشر

“menyusun”.  ُترتيب  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 .الكلمات العشوائية تكون مجلة
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 الفعل العمليهلذا تعليم الكتابة ابستخدام  الثاين مؤشر
“menerjemah” . ُرمجة اجلمل ت توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

عربية  .من اإلندونيسية إىل ال

يف ختطيط تنفيذ  التعليم يف املدرسة  السديدة العليا مهارة التفكري .ج 
 ابجنرماسني ةثالثالثانوية احلكومية ال
، يف ختطيط تنفيذ  التعليمالسديدة  مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 

ختطيط  مناسب مبهارة اللغوية يعين  ختطيط تنفيذ  التعليمحلل الباحث 
ختطيط تنفيذ  الكالم،   التعليم  ختطيط تنفيذ االستماع، تنفيذ  التعليم

ىف السوق ) لتسوقالكتابة ابملادة ا ختطيط تنفيذ  التعليم م القراءة، والتعلي
اركيت ختطيط تنفيذ  (. من البياانت املوجودات يف التقليدي ، ىف السوبر م

 : مهارة التفكري العليا،فيما يلي عناصر التعليم

 التعليم االستماعمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ   (1
 الفعل العمليابستخدام ستماع االول هلذا تعليم اال مؤشر
“menyalin” . ُعلى نسخ   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

عربية اليت يسمعوهنا  .الكلمات ال
 الفعل العمليالثاين هلذا تعليم االستماع ابستخدام  مؤشر

“mengidentifikasi”.  ُحتديد   ادرين علىتوقع الطالب أن يكونوا قي
 الدراسي. واد مب امتعلقهم مسع الذي احلقائق
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 كالممهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم اال  (2
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكالم ابستخدام  مؤشر

“mempraktikkan” . ُممارسة  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 .احملددةاحلوار ابللغة العربية وفًقا للصور 

توقع يُ  .”melengkapi“ الفعل العمليالثاين ابستخدام  مؤشر
كمال احملاداثت العربية وفًقا للصور  الطالب أن يكونوا قادرين على

 .احملددة

 لقراءةالتعليم االتفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  مهارة (3
قراءة ابستخدام  مؤشر  الفعل العملياالول هلذا تعليم ال

“Mengidentifikasi” .  ُحتديد  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 احلقائق يف النص املتعلق ابملادة.

قراءة ابستخدام  مؤشر  الفعل العمليالثاين هلذا تعليم ال
“melengkapi” . ُإكمال اجلمل  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

 دروسة.املابلرتتيب اللغوي الصحيح وفًقا للمادة 
قراءة ابستخدام الثالث هلذا  مؤشر  الفعل العمليتعليم ال

“menyusun”.  ُترتيب الكلمات  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
تكون مجلة   دروسةاملوفًقا للمادة  / العبارات ابلرتتيب اللغوي الصحيح

 كاملة.
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لرابع هلذا تعليم القراءة ابستخدام  مؤشر  الفعل العمليا
“membuat” . ُتكوين مجل  ا قادرين علىتوقع الطالب أن يكونو ي

 دروسة.املوفًقا للمادة  ابلرتتيب اللغوي الصحيح

 كتابةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ال (4
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر
“menyalin” . ُالعدد  نسخ توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

 املوجودة. ممن األرقاواملعدود الصحيح 
 الفعل العمليالثاين هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر

“menggabungkan” . ُدمج  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 .الكلمات يف مجل صحيحة

 الفعل العمليالثالث هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر
“mengurutkan” . ُت فرز الكلما توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

 .يف اجلمل الصحيحة
لرابع هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر  الفعل العمليا

“menyusun” . ُاىلتكوين مجل  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي 
 النص الوصفي.

قراءة والكتابة يف املدرسة  يف ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع، الكالم، ال
انية والثالثة بنجرماسني يستخدم املدرس الثانوية اإلسالمية احلكومية االوىل، الث

وزيع. C6حىت   C1املتنوعة من املستوى  الفعل العملي الفعل  ها هو الت
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عربية يف املدرسة الثانوية  ختطيط تنفيذ  التعليمالذي موجود يف  العملي اللغة ال
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

عربية يف املدرسة  ختطيط تنفيذ  التعليمي  الفعل العملي 4.1اجلدول  اللغة ال
 الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 مدرسة
 الفعل العمليمهارة / 

 الكتابة القراءة الكالم االستماع
املدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

 االوىل

C2, C3 C1, C3, C6 C1, C6 C6, C2 

املدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

 الثانية

C3, C1, C6, C3 C1 C6, C6 

املدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

 الثالثة

C1, C1 C3, C6 

C1, C6, C6, 

C6 

C6, C6, C3, 

C6 
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يعين يف تعليم االستماع، الكالم، القراءة،  ختطيط تنفيذ  التعليممجيع 
ابستخدام منهج  يف ختطيط تنفيذ  التعليم درسذكر املالكتابة يف مجيع املدارس 

 .ميلعلمي يف التع

درس يف وابملثل ، من مجيع ختطيط األنشطة األساسية اليت صممها امل
قراءة،  على الكتابة يف مجيع املدارس كلهم حتتوي و تعليم االستماع، الكالم، ال

أو ما نعرفه عادًة ابسم  إلبداع والتفكري النقدي والتواصل والتعاوناأنشطة 
4C. 

 لتعليميف أنشطات ااملفعولة مهارة التفكري العليا  .2
ينفذون  بنجرماسني يف املدرسة الثانوية احلكومية عربيةاللغة ال ومدرس

أدوات الحظ الباحث على . 19خالل جائحة كوفيد  التعليم على االنرتنيت
مهارة التفكري العليا  من خالل مراقبة عناصر درسقام هبا امل ميتنفيذ التعل

 البياانت فيما يلي:  املوجودة فيها.

 العليا املفعولة يف أنشطات التعليم يف املدرسة الثانوية مهارة التفكري .أ 
 احلكومية األوىل ابجنرماسني

، املفعولة يف أنشطات التعليم مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
 أنشطات التعليممناسب مبهارة اللغوية  أنشطات التعليمالباحث  الخظ

قراءة، و التعليم أنشطاتالكالم،   التعليمأنشطات التعليم  االستماع،  ال
ابستخدام  درسنفذها امل الكتابة ابملادة آمل املراحقني أنشطات التعليم
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،فيما يلي  أنشطات التعليم. من البياانت املوجودات يف وسيلة واتساب
 : مهارة التفكري العلياعناصر 

 االستماع يف أنشطات التعليم مهارة التفكري العليا (1
، ابلتوجيه من خالل التحية درسامل م، قايف تنفيذ األنشطة األولية

الذين دخلوا دروًسا عرب  حضور الطالب، فحص اسأل عن األخبار
مّثل  يم.أهداف التعلنقل املدرس  ميقبل البدء يف جوهر التعل. اإلنرتنت
 درسامل تساءلبعد ذلك ، ردده الطالب. مث  نطق املفرداتاملدرس 

اول حمث  املفردات. معىنومجيع الطالب أسئلة حول كيفية نطق / 
وع والطالب  درسامل . قامالطالب على أمثلة أخرى متعلقة ابملوض

  ت/ املمارسا لوظيفاتا درسامل اعطىمث  إبجراء مناقشات حول املادة.
 درس.ختار الطالب الصورة اليت تطابق نطق املامث  تالوة النصب

 كالممهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (2
أواًل إبجراء  ملدرسم األويل ، يقوم ايشاط التعلعند دخول ن

حلوار مث نطق امّثل املدرس  عند الدخول إىل النشاط األساسي. اإلدراك
ومجيع الطالب أسئلة حول   درسامل تساءلبعد ذلك ، ردده الطالب. 
اول الطالب على أمثلة أخرى حمث املفردات.  معىنكيفية نطق / 

 درسامل اعطىمث  .طالب اآلخرونال هاستمعاو متعلقة ابملوضوع
وانقسم الطالب لتدرب مث مارسها الطالب  ت/ املمارسا لوظيفاتا

  اىل األمام بدون الناص.
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 قراءةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (3
أواًل إبجراء  ملدرسم األويل ، يقوم ايعند دخول نشاط التعل

نص  نطق ل املدرس مثّ  عند الدخول إىل النشاط األساسي. اإلدراك
ومجيع الطالب  درسامل تساءلبعد ذلك ،  القراءة مث ردده الطالب.

الصعوابت لتقليد )فرق نطق اللغة  املفردات او اجلمالأسئلة حول 
يعطي (، تسائل عن املعين و حمتوي املادة. العربية و اللغة اإلندونيسي

 .اجلمل اىلللطالب لرتتيب الكلمات  الوظيفةدرس امل

 كتابةة التفكري العليا يف أنشطات التعليم المهار  (4
أواًل إبجراء  ملدرسم األويل ، يقوم ايعند دخول نشاط التعل

ملفردات نطق امّثل املدرس  عند الدخول إىل النشاط األساسي. اإلدراك
ومجيع الطالب أسئلة  درسامل تساءلبعد ذلك ،  الطالب. امث ردده

ليد وتسائل عن املعين و حمتوي ل الصعوابت لتقاملفردات او اجلمحول 
ترتيب يعين  مؤشروفقا لل للطالب درس الوظيفةيعطي امل. املادة

يرتجم الطالب نًصا من اإلندونيسية وظيفة الثانية  مجل. اىلالكلمات 
 .إىل العربية

مهارة التفكري العليا املفعولة يف أنشطات التعليم يف املدرسة الثانوية  .ب 
 سنيابجنرما ثانيةاحلكومية ال

، املفعولة يف أنشطات التعليم مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
 أنشطات التعليممناسب مبهارة اللغوية  أنشطات التعليمالخظ الباحث 

قراءة، و أنشطات التعليمالكالم،   أنشطات التعليم التعليم االستماع،  ال
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عيا دة  -الصيدلية  -املستشفى الكتابة ابملادة الصحة ) أنشطات التعليم
لغرام. من تيوسيلة جوجيل ميت و ابستخدام  درسنفذها امل (املريض

مهارة التفكري ،فيما يلي عناصر  أنشطات التعليمالبياانت املوجودات يف 
 : العليا

 مهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم االستماع (1
ارسل  .ميأهداف التعل درسامل نقل، مث تفتح عملية التعلم ابلتحية 

حيتوي على نص مصور وأمثلة عن كيفية نطق درس الفيديو التعليمي امل
ومجيع  درسامل تساءل وفقا ابلصور ابلصحيح والفصيح. أصوات اجلملة

مث يناقش املعلم والطالب  .لاملفردات او اجلمالطالب أسئلة حول 
يصنع . يصحح املعلم أخطاء الطالب يف النطق والفهمو  حمتوى املادة

. تيلغراممث ارسلوا اىل  ديو للتدريب على تالوة املادةالطالب مقاطع في
او املدة  ستماع اجلملةاب ميت جوجلمن   املدرس الوظيفةمث يعطي 

 .مث قرر وإعطاء األحكام الصورة املناسبةاملستمع 

 كالممهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (2
 .ميتعلأهداف ال درسامل ، مث نقل م ابلتحيةيتفتح عملية التعل

أمثلة على بناص احلوار و حيتوي ارسل املدرس الفيديو التعليمي 
املفردات او ومجيع الطالب أسئلة حول  درسامل تساءل .ممارستها

 والطالب حمتوى املادة درسمث يناقش امل. ميت جوجليف  لاجلم
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 فيديوال صنع الطالب فهم احلوار. أخطاء الطالب يف درسيصحح املو 
 .  تيلغرامقا ابلصورة وارسله يف ملمارسة احلوار وف

 قراءةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (3
. ميأهداف التعل درسامل ، مث نقل م ابلتحيةيتفتح عملية التعل

لناص وامثلة قراءته بصحيح ابحيتوي ارسل املدرس الفيديو التعليمي 
أسئلة حول  ميت وجلجب  ومجيع الطالب درسامل تساءل وفصيح.

يصحح و  لناصناقش املعلم والطالب حمتوى امث ي. فردات او اجلملامل
صنع الطالب  الناص. والفهم قراءة والرتمجةاملعلم أخطاء الطالب يف ال

 الفيديو يف نطق املفردات او اجلملة املكبتوبة ابللغة العربية.

 كتابةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (4
. ارسل ميأهداف التعل درسامل ، مث نقل م ابلتحيةيفتح عملية التعلا

مع احتوى املفردات وامثلة على كتابتها  املدرس الفيديو التعليمي
 وجلجب  ومجيع الطالب درسامل تساءل. القواعد والرتتيبات الصحيحة

صنع الطالب أمثلة لكتابة . املفردات او اجلملأسئلة حول  ميت
 تيلغرام.  وأرسلها يف  نصوص أخرى

تفكري العليا املفعولة يف أنشطات التعليم يف املدرسة الثانوية مهارة ال .ج 
 ابجنرماسني ثالثةاحلكومية ال

، املفعولة يف أنشطات التعليم مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
 أنشطات التعليممناسب مبهارة اللغوية  أنشطات التعليمالخظ الباحث 
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قراءة، و نشطات التعليمأالكالم،   أنشطات التعليم التعليم االستماع،  ال
ىف السوق التقليدي ، ىف السوبر ) التسوق الكتابة ابملادة أنشطات التعليم

اركيت  و املدرسة م اإللكرتوينيالتعلوسيلة ابستخدام  درسنفذها امل (م
،فيما يلي عناصر  أنشطات التعليم. من البياانت املوجودات يف ابواتس

 : مهارة التفكري العليا

 كري العليا يف أنشطات التعليم االستماعمهارة التف (1
 تسجيل الصوتب املدرسة م اإللكرتوينيالتعلوسيلة بدأ التعليم يف 

الذي  درسحتوي الصوت على صوت املا الذي قد ارسل املدرس. 
انقش املدرس مع  أبمثلة نطق املفردات. ميم ومواد التعليالتعلقدم مقدمة 

ث املعىن مفردات بقاموس او الطالب يف واتساب مناقشة املعناى وحب
أعطى . على اإلنرتنت وجودمصادر األدب األخرى املو  االنرتنيت

  املدرس املمارسة كتابة املفردات اليت مسعهم وفقا ابملادة املدروسة.

 كالممهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (2
 تسجيل الصوتاملدرسة ب م اإللكرتوينيالتعلبدأ التعليم يف وسيلة 

الذي  درسحتوي الصوت على صوت املا .الذي قد ارسل املدرس 
انقش  .نطق احملادثة العربية الكالم أبمثلة ميم ومواد التعليقدم مقدمة التعل

املدرس مع الطالب يف واتساب مناقشة املعناى وحبث املعىن مفردات 
. على اإلنرتنت وجودمصادر األدب األخرى املو  بقاموس او االنرتنيت

 .ةملدرس الوظيفة لتحدث احلوار وفقا ابلصورة املخرت أعطى ا
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 قراءةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (3
 تسجيل الصوتاملدرسة ب م اإللكرتوينيالتعلبدأ التعليم يف وسيلة 

الذي  درسحتوي الصوت على صوت املا. الذي قد ارسل املدرس 
قراءة أبمثل ميم ومواد التعليقدم مقدمة التعل التسجيل الصويت قراءة  ةال

أمثلة على  انقش املدرس مع الطالب يف واتساب مناقشة .النص العريب
مصادر األدب يف  وحبثعدد ومعدود اجلمل اليت حتتوي على قاعدة 

أعطى املدرس  .عدد ومعدودمتعلقا ب على اإلنرتنت وجوداألخرى امل
لة ابلرتتيب مجل كاممتعلقا ابملواد و  حتديد احلقائق يف النص الوظيفة

 ادة املدروسة.وفقا ابمل اللغوي الصحيح

 كتابةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (4
 تسجيل الصوتاملدرسة ب م اإللكرتوينيالتعلبدأ التعليم يف وسيلة 

الذي  درسحتوي الصوت على صوت املا. الذي قد ارسل املدرس 
عربية الكتابة بصوت  ميم ومواد التعليقدم مقدمة التعل املادة اللغة ال

أمثلة على انقش املدرس مع الطالب يف واتساب مناقشة  املدروسة.
أعطى أمثلة اجلمل عن مادة الكتابة يف الكتاب أو يف االنرتنيت. 

 كتابة العدد واملعدود الصحيح من الرقم املوجود.  املدرس الوظيفة

 يف تقومي  التعليماملناسبة التفكري العليا  مهارة .3
 التعليمتقومي  املدرسة الثانوية احلكومية ابجنرماسنييف درس يف أعد امل

 .عرب اإلنرتنت يف التعليماليت ميكن استخدامها اللغة العربية ابلوسيلة املتنوعة 
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مهارة حبفر البياانت  مدرسحّلل الباحث يف تقومي  التعليم الذي قد أعّد 
ور  املناسبة التفكري العليا  ا يلي:فيه. البياانت فيم ةاملذك

يف املدرسة الثانوية املناسبة يف تقومي  التعليم هارة التفكري العليا م .أ 
 احلكومية األوىل ابجنرماسني

، حلل تقومي  التعليم يف ناسبة امل مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
 االستماع،ليم تقومي  التع مبهارة اللغوية يعين  امناسبتقومي  التعليم الباحث 

قراءة، وتقومي  التعالكالم،   تقومي  التع الكتابة ابملادة آمل تقومي  التع ال
مهارة فيما يلي عناصر  ،تقومي  التعاملراحقني. من البياانت املوجودات يف 

 : التفكري العليا

 التعليم االستماع تقومي مهارة التفكري العليا يف (1
 هو : تقومي التعليمهذا إرشاد اجاب األسئلة يف 

 مة الصحيصة املناسب كما يف الصورة"اخرت و اذكر كل" 
 اخرت صورة صحيحة املناسب مبا يستمعون! 

 كالمالتعليم ال تقومي مهارة التفكري العليا يف (2
 تقومي التعليم هو :هذا إرشاد اجاب األسئلة يف 

 اجر احلوار مع أصدقائك كما يلي 
 تبادل احلوار مع زميلك وفقا ابلصورة املوجودة 

 قراءةالتعليم ال تقومييف مهارة التفكري العليا  (3
 تقومي التعليم هو :هذا إرشاد اجاب األسئلة يف 
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 اقرأ هذا العبارات التالية قراءة صحيحة 
 ترجم العبارات التالية وترمجتا صحيصة 

 كتابةالتعليم ال تقوميمهارة التفكري العليا يف  (4
 تقومي التعليم هو :هذا إرشاد اجاب األسئلة يف 

 كون مجلة صحيحةرتب الكلمات األتية لي 
 ترجم اجلمل اآلتية من اللغة اإلندونسية إىل اللغة العربية 

يف املدرسة الثانوية املناسبة يف تقومي  التعليم مهارة التفكري العليا  .ب 
 ابجنرماسني ثانيةاحلكومية ال

ملعرفة عناصر مهارة التفكري العليا املناسبة يف تقومي  التعليم ، حلل 
مناسبا مبهارة اللغوية يعين  تقومي  التعليم االستماع، الباحث تقومي  التعليم 

قراءة، و تقومي  التعالكتابة ابملادة  الصحة تقومي  التع الكالم،  تقومي  التعال
. من البياانت املوجودات يف (عيا دة املريض -الصيدلية  -املستشفى )

 تقومي  التع، فيما يلي عناصر مهارة التفكري العليا :

 التعليم االستماع تقومي  العليا يفمهارة التفكري (1
 تقومي التعليم هو :هذا إرشاد اجاب األسئلة يف 

 اخرت صورة صحيحة املناسب كما تسمع! 

 كالمالتعليم ال تقومي مهارة التفكري العليا يف (2
 تقومي التعليم هو :هذا إرشاد اجاب األسئلة يف 

 تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثال 
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 قراءةالتعليم ال تقوميعليا يف مهارة التفكري ال (3
 تقومي التعليم هو :هذا إرشاد اجاب األسئلة يف 

 اقرأ وافهم 

 كتابةالتعليم ال تقوميمهارة التفكري العليا يف  (4
 تقومي التعليم هو :هذا إرشاد اجاب األسئلة يف 

 رتب الكلمات األتية لتكون مجال مفيدة 

يف املدرسة الثانوية عليم املناسبة يف تقومي  التمهارة التفكري العليا  .ج 
 ابجنرماسني ثالثةاحلكومية ال

ملعرفة عناصر مهارة التفكري العليا املناسبة يف تقومي  التعليم ، حلل 
الباحث تقومي  التعليم مناسبا مبهارة اللغوية يعين  تقومي  التعليم االستماع، 

التسوق ابملادة  تقومي  التع الكالم،  تقومي  التعالقراءة، و تقومي  التعالكتابة
اركيت) . من البياانت املوجودات يف (ىف السوق التقليدي ، ىف السوبر م

 تقومي  التع، فيما يلي عناصر مهارة التفكري العليا :

 التعليم االستماع تقومي مهارة التفكري العليا يف (1
بتوجيه درس امل هاأعطيالواردة يف املواد اليت  إرشاد اجاب األسئلة

 .يف منازهلممُسعها يف  املفردات الطالب إىل نسخ

 كالمالتعليم ال تقومي مهارة التفكري العليا يف (2
 . يف منازهلم احلوارالطالب ملمارسة  درسيوجه امل

 : إرشاد اجاب األسئلةإلجابة السؤال  الطالب درسيوجه املمث 
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 تبادل احلوار مع زميلك وفقا ابلصورة 

 قراءةالتعليم ال تقوميمهارة التفكري العليا يف  (3
بتوجيه درس ها املأعطيالواردة يف املواد اليت  إرشاد اجاب األسئلة

قراءة و  الطالب إىل  .يف منازهلم التعرف على النص العريبال

 كتابةالتعليم ال تقوميمهارة التفكري العليا يف  (4
بتوجيه درس ها املأعطييف املواد اليت  الواردة إرشاد اجاب األسئلة

ملالععربية  كتابة اجلملة  الطالب إىل وجودة مناسبا بقواعد من األعداد ا
 العدد واملعدود املدروسة.

 البحث .ج 

 يف ختطيط تنفيذ  التعليم السديدة مهارة التفكري العليا .1
الذي  ميوإدارة التعل خطة تصف اإلجراءهو  ختطيط تنفيذ  التعليم

مت احملتوى القياسي الذي احملدد يف  يهدف إىل احلصول على الكفاءة األساسية
 77.وصفه من املنهج

ختطيط  بنجرماسني يف املدرسة الثانوية احلكومية عربيةاللغة ال ومدرسأعّد 
حبفر  مدرسالذي قد أعّد  ختطيط تنفيذ  التعليم. حّلل الباحث تنفيذ  التعليم

ملذكور فيه. البياانت فيما يلي: مهارة التفكري العلياالبياانت   السديدة ا

                                                             
77

 Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81a Tahun 2013  Tentang Implementasi Kurikulum. 



69 
 

 
 

درسة يف ختطيط تنفيذ  التعليم يف امل ديدةالس مهارة التفكري العليا .أ 
 نجرماسنيالثانوية احلكومية األوىل ب

الذي مجعت  يف ختطيط تنفيذ  التعليماالكتشاف اجلاذبة من البياانت 
الكفاءات  تستخدمازال تال  الكفاءات األساسية املستخدمةاملدرس هي 

 .2014سنة  KMA. 165 يف األساسية املدرجة

، يف ختطيط تنفيذ  التعليمالسديدة  رة التفكري العليامهاملعرفة عناصر 
ختطيط  مناسب مبهارة اللغوية يعين  ختطيط تنفيذ  التعليمحلل الباحث 
ختطيط تنفيذ  الكالم،   ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع، تنفيذ  التعليم

قراءة، والتعلي ن الكتابة ابملادة آمل املراحقني. م ختطيط تنفيذ  التعليم م ال
مهارة فيما يلي عناصر  ،ختطيط تنفيذ  التعليمالبياانت املوجودات يف 

 : التفكري العليا

 مهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع (1
توقع يُ . ”membedakan“ الفعل العملياالول ابستخدام  مؤشر

 .الطالب أن يكونوا قادرين على متييز أصوات ومعاين اجلمل العربية
يعين  C2مستوى  الفعل العمليمن  الفعل ذلك ا أرايان يف كتاهبا أنكم

هارة التفكري حامل مب ختطيط تنفيذ  التعليم ذلكبناء على  78يعين الفهم.
الطالب قادرون على فهم الكلمات أو يعين  C2مبستوى  العليا

 .اجلمل
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توقع يُ . ”menentukan“ الفعل العمليالثاين ابستخدام  مؤشر
مل  ا قادرين علىالطالب أن يكونو  للجملة  وفًقاوجودة حتديد الصور ا

مث  يعين تقررالفعل يثبت  .الدراسيواد مب امتعلقهم مسع الذيأو البيان 
يستمع الطالب إىل اجلملة أو بيان املادة املسموعة مث  79.اختاذ األحكام

من  الفعل يثبت مث إعطاء الشروط اليت تكون الصورة مناسبة. يقررون
 80.(C3)مستوى يطبق  الفعل العملي

 

 كالممهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم اال  (2
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكالم ابستخدام  مؤشر

“melafalkan”.   ُنطق الكلمات  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
عربية نعرف أن ينطق يف تعليم الكالم هو يستطيع الطالب  .أو اجلمل ال

كما  درس.ه املميثلمع عملية التكرار والتقليد للنطق الذي ق ان ينط
 الفعل العملييكرر من  الفعل العملي أواتري وآخرون يف أحباثهم أن

تذكر    الفعل العمليالفعل يتشبه من  أنكما أرايان يف كتاهبا  81.(C1)ي
تذكر  تب كُ الذي   ”melafalkan“ الفعل العمليبناء على ذلك  82.(C1)ي

 .(C1)من انحية يتذكر  ختطيط تنفيذ  التعليم املدرس يف
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توقع يُ . ”mempraktikkan“ الفعل العمليالثاين ابستخدام  مؤشر
 .ممارسة احلوار / احملادثة ابللغة العربية الطالب أن يكونوا قادرين على

الفعل من  ميارس الفعل العملي كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن
 ”mempraktekkan“ الفعل العمليلى ذلك بناء ع 83.(C3)  يطبق العملي

 .(C3) يطبقمن انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمتب املدرس يف كُ الذي  
توقع يُ . ”melengkapi“ الفعل العمليالثالث ابستخدام  مؤشر

كمال احملاداثت العربية وفًقا للصور  الطالب أن يكونوا قادرين على
من  يكّمل الفعل العملي كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن .احملددة

 الفعل العمليبناء على ذلك    84.(C6)  خيلق الفعل العملي
“melengkapi”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي

  .(C6)خيلق  

 لقراءةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ا (3
قراءة ابستخدام  مؤشر  الفعل العملياالول هلذا تعليم ال

“melafalkan” . ُنطق الكلمات   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 يقرأأن الفعل كما أرايان يف كتاهبا  .أو العبارات املكتوبة ابللغة العربية

تذكر  الفعل العمليمن   الفعل العمليبناء على ذلك  85.(C1)ي
“melafalkan”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي

تذ   .(C1)  كري
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قراءة ابستخدام  مؤشر  الفعل العمليالثاين هلذا تعليم ال
“menyusun” . ُعلى تكوين   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

الفعل من  أيلفأن الفعل كما أرايان يف كتاهبا  .كلمات أو مجل عربية
الذي   ”menyusun“ الفعل العمليبناء على ذلك  86.(C6) خيلق العملي

 .(C6)خيلق من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليميف  ُكتب املدرس

 كتابةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ال (4
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر

“menyusun”.  ُترتيب  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
الفعل أيلف من أن كما أرايان يف كتاهبا   .الكلمات العشوائية تكون مجلة

 الفعل العمليبناء على ذلك  87.(C6)خيلق  الفعل العمليمن 
“menyusun”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي

 .(C6)خيلق 
 الفعل العمليهلذا تعليم الكتابة ابستخدام  الثاين مؤشر

“menerjemah” . ُرمجة اجلمل ت توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
عربيةمن اإل الفعل  كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن .ندونيسية إىل ال
ترمجة اجلملة  88.(C2)  يفهم الفعل العملييرتجم من  العملي ولكن يف 

عربية هناك   من مجلة اللغة اإلندونيسي . تعلقا مبعىن بنية بنيةالاىل اللغة ال
ترتيب الكلمات وعالقتها يف مجلة أو جمموعة  يف اللغوي يعين 
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لرتكيب  تبديل اللغةيعين يف  بنيةال عملية 89.ماتكل جيب ان جيعل ا
وعلقة بني الكلمات او العبارات ليجعل اجلملة مناسب من قواعدها 

يف هذه عملية  بناء على ذلك يتقلد الباحث ويستطيع ان يفهمها.
بيجعل اىل اجلملة  الكلمة "بنيةالجوهر العملية هو عملية "مجة الرت 

لرتكيب وعلقة  ليجعل اجلملة مناسب من   الكلمات او العباراتبنيا
 Modul Penyusunan Soalيف  كما هو .قواعدها ويستطيع ان يفهمها

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Mata Pelajaran Bahasa dan 

Sastra Arab  لرتكيز أن جتميع األفعال العملية ال جيب أن يكون جمرد ا
ب االنتباه أيًضا إىل عملية التفكري يف ل جي على حتديد مستوى الفعل

الفعل من  شي/يبينأن الفعل يكما أرايان يف كتاهبا  90حتقيق هذه األفعال.
 الفعل العمليبناء على ذلك يرتب  91.(C6)خيلق  الفعل العملي

“menterjemah”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي
 .(C6)خيلق 

 

يف ختطيط تنفيذ  التعليم يف املدرسة  سديدةال مهارة التفكري العليا .ب 
 ابجنرماسني ثانيةالثانوية احلكومية ال
، يف ختطيط تنفيذ  التعليمالسديدة  مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 

ختطيط  مناسب مبهارة اللغوية يعين  ختطيط تنفيذ  التعليمحلل الباحث 
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ختطيط تنفيذ  الكالم،   ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع، تنفيذ  التعليم
قراءة، والتعلي  -املستشفى الكتابة ابملادة الصحة ) ختطيط تنفيذ  التعليم م ال

ختطيط تنفيذ  (. من البياانت املوجودات يف دة املريضعيا -الصيدلية 
 : مهارة التفكري العليا،فيما يلي عناصر التعليم

 

 تماعمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم االس (1
 الفعل العمليهلذا تعليم االستماع ابستخدام  ؤشرامل

“menentukan” . ُحتديد الصور  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
 الدراسي.واد مب امتعلقهم مسع الذيللجملة أو البيان  وفًقاوجودة امل

يستمع الطالب إىل اجلملة  92.مث اختاذ األحكام يعين تقررالفعل يثبت 
مث إعطاء الشروط اليت تكون الصورة  دة املسموعة مث يقررونأو بيان املا

بناءا على  93.(C3)مستوى يطبق  الفعل العمليالفعل يثبت من  مناسبة.
يف مستوى يطبق  ”menentukan“ذلك يفصل الباحث فعل العملي 

(C3). 

 كالممهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم اال  (2
 الفعل العمليالم ابستخدام االول هلذا تعليم الك مؤشر

“melafalkan”.   ُنطق الكلمات  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
عربية نعرف أن ينطق يف تعليم الكالم هو يستطيع الطالب  .أو اجلمل ال

كما درس.  ه املميثلمع عملية التكرار والتقليد للنطق الذي ان ينطق 
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 الفعل العملييكرر من  الفعل العملي أواتري وآخرون يف أحباثهم أن
تذكر    الفعل العمليأن الفعل يتشبه من كما أرايان يف كتاهبا  94.(C1)ي
تذكر  ُكتب الذي   ”melafalkan“ الفعل العمليبناء على ذلك  95.(C1)ي

 .(C1)من انحية يتذكر  ختطيط تنفيذ  التعليماملدرس يف 

توقع يُ . ”melengkapi“ الفعل العمليابستخدام  ينالثا مؤشر
كمال احملاداثت العربية وفًقا للصور  الطالب أن يكونوا قادرين على

من  يكّمل الفعل العملي كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن .احملددة
 الفعل العمليبناء على ذلك    96.(C6)  خيلق الفعل العملي
“melengkapi”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي

 .(C6) خيلق 
توقع يُ . ”mempraktikkan“ الفعل العمليابستخدام  لثالثا ؤشرم

 .ممارسة احلوار / احملادثة ابللغة العربية الطالب أن يكونوا قادرين على
الفعل من  ميارس الفعل العملي كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن

 ”mempraktekkan“ الفعل العمليبناء على ذلك  97.(C3)  يطبق العملي
 .(C3) يطبقمن انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمب املدرس يف تكُ الذي  

 لقراءةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ا (3
قراءة ابستخدام  مؤشر  الفعل العملياالول هلذا تعليم ال

“melafalkan” . ُنطق الكلمات   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
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قراءة ينطق  .أو العبارات املكتوبة ابللغة العربية نعرف أن يف تعليم ال
الكلمة او العبارة هو يستطيع الطالب اىل قراءة الكلمة او العبارة اللغة 

تذكر  الفعل العمليمن  يقرأأن الفعل كما أرايان يف كتاهبا العربية.   ي
(C1).98  الفعل العمليبناء على ذلك “melafalkan”   ُكتب الذي

 (C1)  يتذكرانحية من  ختطيط تنفيذ  التعليماملدرس يف 

 كتابةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ال (4
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر

“menyusun”.  ُترتيب  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
أن الفعل أيلف من كما أرايان يف كتاهبا   .الكلمات العشوائية تكون مجلة

 الفعل العمليبناء على ذلك  99.(C6)خيلق  الفعل العمليمن 
“menyusun”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي

 .(C6)خيلق 
 الفعل العمليهلذا تعليم الكتابة ابستخدام  الثاين مؤشر

“menerjemah” . ُرمجة اجلمل ت توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
عربية الفعل  أواتري وآخرون يف أحباثهم أنكما  .من اإلندونيسية إىل ال

ولكن يف ترمجة اجلملة  100.(C2)  يفهم الفعل العملييرتجم من  العملي
عربية هناك التشييد. تعلقا مبعىن   من مجلة اللغة اإلندونيسي اىل اللغة ال

ترتيب الكلمات وعالقتها يف مجلة أو جمموعة  بنية يف اللغوي يعين 
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لرتكيب  تبديل اللغة التشييد يعين يف عملية 101.كلمات جيب ان جيعل ا
وعلقة بني الكلمات او العبارات ليجعل اجلملة مناسب من قواعدها 
ويستطيع ان يفهمها. بناء على ذلك يتقلد الباحث يف هذه عملية 

الكلمة اىل اجلملة بيجعل  "التشييدجوهر العملية هو عملية "الرتمجة 
لرتكيب وعلقة  جعل اجلملة مناسب من لي بني الكلمات او العباراتا

 Modul Penyusunan Soalيف  كما هو. قواعدها ويستطيع ان يفهمها

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Mata Pelajaran Bahasa dan 

Sastra Arab  لرتكيز أن جتميع األفعال العملية ال جيب أن يكون جمرد ا
لية التفكري يف ل جيب االنتباه أيًضا إىل عم على حتديد مستوى الفعل

الفعل من  شيدأن الفعل يكما أرايان يف كتاهبا  102حتقيق هذه األفعال.
 الفعل العمليبناء على ذلك يرتب  103.(C6)خيلق  العملي

“menterjemah”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي
 .(C6)خيلق 

يف املدرسة  يف ختطيط تنفيذ  التعليم السديدة مهارة التفكري العليا .ج 
 ابجنرماسني ثالثةالثانوية احلكومية ال
، يف ختطيط تنفيذ  التعليمالسديدة  مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 

ختطيط  مناسب مبهارة اللغوية يعين  ختطيط تنفيذ  التعليمحلل الباحث 
ختطيط تنفيذ  الكالم،   ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع، تنفيذ  التعليم

                                                             
101

 “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” 
102

 Ujang Bahrul Hidayat, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Arab, 3. 
103

 Ariyana dkk., BUKU PEGANGAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PADA 

KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI, 10. 



78 
 

 
 

ىف السوق الكتابة ابملادة التسوق ) ختطيط تنفيذ  التعليم القراءة، و مالتعلي
اركيت ختطيط تنفيذ  (. من البياانت املوجودات يف التقليدي ، ىف السوبر م

 : مهارة التفكري العليا،فيما يلي عناصر التعليم

 مهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع (1
 الفعل العملياالستماع ابستخدام االول هلذا تعليم  مؤشر
“menyalin” . ُعلى نسخ   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

 كتابة املفرداتينسخ يعين  الفعل  .الكلمات العربية اليت يسمعوهنا
الفعل من  يكتبأن الفعل كما أرايان يف كتاهبا  .املسموعة املتعلقة ابملادة

تذكر الفعل العملي  الفعل العمليب بناء على ذلك يرت 104.(C1) ي
“menyalin”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي

 .(C1)يتذكر 
 الفعل العمليالثاين هلذا تعليم االستماع ابستخدام  مؤشر

“mengidentifikasi”.  ُحتديد   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
وآخرون يف كما أواتري  الدراسي.واد مب امتعلقهم مسع الذي احلقائق

تذكر الفعل العمليمن  يتعرف الفعل العملي أحباثهم أن بناء  105.(C1)  ي
ُكتب الذي   ”mengidentifikasi“ الفعل العمليعلى ذلك يرتب 

 .(C1)يتذكر من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليماملدرس يف 
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 كالممهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم اال  (2
توقع يُ . ”mempraktikkan“ لفعل العملياابستخدام  الولا مؤشر

 .ممارسة احلوار / احملادثة ابللغة العربية الطالب أن يكونوا قادرين على
الفعل من  ميارس الفعل العملي كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن

 ”mempraktekkan“ الفعل العمليبناء على ذلك  106.(C3)  يطبق العملي

“mempraktekkan”   من  يذ  التعليمختطيط تنفتب املدرس يف كُ الذي
 .(C3) يطبقانحية 

توقع يُ . ”melengkapi“ الفعل العمليابستخدام  اينالث مؤشر
كمال احملاداثت العربية وفًقا للصور  الطالب أن يكونوا قادرين على

من  يكّمل الفعل العملي كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن .احملددة
 فعل العمليالبناء على ذلك    107.(C6)  خيلق الفعل العملي
“melengkapi”   من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي

 .(C6)خيلق  

 لقراءةمهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعليم ا (3
قراءة الثاين مؤشر  الفعل العمليابستخدام  هلذا تعليم ال

“mengidentifikasi”.  ُحتديد   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي
كما أواتري وآخرون يف  الدراسي.واد مب امتعلقهم مسع الذي قائقاحل

تذكر الفعل العمليمن  يتعرف الفعل العملي أحباثهم أن بناء  108.(C1)  ي
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ُكتب الذي   ”mengidentifikasi“ الفعل العمليعلى ذلك يرتب 
 .(C1)يتذكر من انحية  ختطيط تنفيذ  التعليماملدرس يف 

قراءة ابستخدام الثاين هلذا تعليم ا مؤشر  الفعل العمليل
“melengkapi” . ُإكمال اجلمل  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

كما أواتري وآخرون  دروسة.املابلرتتيب اللغوي الصحيح وفًقا للمادة 
   109.(C6)خيلق   الفعل العملييكّمل من  الفعل العملي يف أحباثهم أن

ُكتب املدرس يف الذي   ”melengkapi“ الفعل العمليبناء على ذلك 
 .(C6)من انحية خيلق   ختطيط تنفيذ  التعليم

قراءة ابستخدام  مؤشر  الفعل العمليالثالث هلذا تعليم ال
“menyusun”.  ُترتيب الكلمات  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

تكون مجلة   دروسةاملوفًقا للمادة  / العبارات ابلرتتيب اللغوي الصحيح
خيلق  الفعل العمليأن الفعل أيلف من ايان يف كتاهبا كما أر  كاملة.

(C6).110  الفعل العمليبناء على ذلك “menyusun”   ُكتب املدرس الذي
 .(C6)من انحية خيلق  ختطيط تنفيذ  التعليماملدرس يف 

لرابع هلذا تعليم القراءة ابستخدام  مؤشر  الفعل العمليا
“membuat” . ُوين مجل تك توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

أن كما أرايان يف كتاهبا  دروسة.املوفًقا للمادة  ابلرتتيب اللغوي الصحيح
الفعل بناء على ذلك  111.(C6)خيلق  الفعل العمليمن  جيعلأن الفعل 
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من  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي   ”membuat“ العملي
 .(C6)انحية خيلق 

 كتابةيم المهارة التفكري العليا يف ختطيط تنفيذ  التعل (4
 الفعل العملياالول هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر
“menyalin” . ُالعدد  نسخ توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

معدود من األرقام  عددكتابة ال املوجودة. من األرقامواملعدود الصحيح 
عربية  وأتليف ترتيبهناك عملية مناسبا بقواعد اللغوية  إىل الكلمات ال

رتيب العملية هناك عملية حتليل وت هذا يعين أنه يف هذه. ماتالكل
هذه العملية الستهداف الطالب  الباحثلذلك يعترب الكلمات،  أتليفو

كما  .(C6)خيلق  ستوىمليف ااألفعال التشغيلية الطالب املرتمجني مما يعين 
بناء  112.(C6)خيلق  الفعل العمليمن  أيلفأن الفعل كما أرايان يف كتاهبا 

ُكتب املدرس يف الذي   ”menyalin“ فعل العمليالبناء على ذلك 
 .(C6)من انحية خيلق  ختطيط تنفيذ  التعليم

 الفعل العمليالثاين هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر
“menggabungkan” . ُدمج  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

من  جيمعأن الفعل كما أرايان يف كتاهبا . الكلمات يف مجل صحيحة
 الفعل العمليبناء على ذلك  113.(C6)خيلق  ل العمليالفع

“menggabungkan”   من  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي
 .(C6)انحية خيلق 

                                                             
112

 Ariyana dkk., 10. 
113

 Ariyana dkk., 10. 



82 
 

 
 

 الفعل العمليالثالث هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر
“mengurutkan” . ُفرز الكلمات  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

الفعل من  يرتبأن الفعل كما أرايان يف كتاهبا  .يف اجلمل الصحيحة
 ”mengurutkan“ الفعل العمليبناء على ذلك  114.(C3)خيلق  العملي
 .(C3) يطبقمن انحية  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي  

لرابع هلذا تعليم الكتابة ابستخدام  مؤشر  الفعل العمليا
“menyusun” . ُاىلتكوين مجل  درين علىتوقع الطالب أن يكونوا قاي 

 الفعل العمليمن  أيلفأن الفعل كما أرايان يف كتاهبا  النص الوصفي.
ُكتب الذي   ”menyusun“ الفعل العمليبناء على ذلك  115.(C6)خيلق 

 .(C6)من انحية خيلق  ختطيط تنفيذ  التعليماملدرس يف 
قراءة والكتابة  يف ختطيط تنفيذ  التعليم يف املدرسة االستماع، الكالم، ال

الثانوية اإلسالمية احلكومية االوىل، الثانية والثالثة بنجرماسني يستخدم املدرس 
وزيع. C6حىت   C1املتنوعة من املستوى  الفعل العملي  الفعل العملي ها هو الت

اللغة العربية يف املدرسة الثانوية  ختطيط تنفيذ  التعليمالذي موجود يف 
 .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

عربية يف املدرسة  ختطيط تنفيذ  التعليمي  الفعل العملي 4.2اجلدول  اللغة ال
 الثانوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 مدرسة
 الفعل العمليمهارة / 

 الكتابة القراءة الكالم االستماع
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املدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

 االوىل

C2, C3 C1, C3, C6 C1, C6 C6, C2 

سة املدر 
الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

 الثانية

C3, C1, C6, C3 C1 C6, C6 

املدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

 الثالثة

C1, C1 C3, C6 

C1, C6, C6, 

C6 

C6, C6, C3, 

C6 

 ينبغييف ختطيط تنفيذ التعليم  السديدةتعليم مهارة التفكري العليا 
 ختطيط تنفيذ التعليمذلك يف . C6 حىت C4يف مستوى  ابستخدام الفعل العميلي

استخدم املدرس ابلفعل العملي حىت  الكتابة ختطيط تنفيذ التعليم و المالك
يتطلب أن يكون الذي  إنتاجي مهابة م الكالم والكتايتعلألن  C6مستوى 

عربية. وكتابة اللغة ال ي ختطيط أما  الطالب قادرين ونشطني يف إجراء احملاداثت 
قراءة  و ختطيط تنفيذ التعليم ستماعختطيط تنفيذ التعليم اال استخدم املدرس ال

قراءة مها تقبال  االستماع ميتعلألن فقط  C4ابلفعل العملي حىت مستوى  وال
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الثانوية  رغم أنه يف بعض احلاالت يف املدرسةهو خمتلف عن الكالم والكتابة. و 
 C6مستوى الثانية استخدم املدرس الفعل العملي حىت  الثانوية املدرسةاالوىل 

قراءة ألن يف  قراءةيف تعليم ال مجع املدرس بتعليم القواعد  ختطيط تنفيذ التعليم ال
 الذي متعلقا مع تعليم االيت يعين تعليم الكتابة.

يعين يف تعليم االستماع، الكالم، القراءة،  ختطيط تنفيذ  التعليممجيع 
ابستخدام منهج  ليميف ختطيط تنفيذ  التع درسذكر املالكتابة يف مجيع املدارس 

 ،م املالحظةيعلى تعليُتدرب الطالب  منهج علميمن خالل  .ميعلمي يف التعل
يسئل السؤال، التجريب، التفكري، االتصال نتائج التعليم مُسي مبنهج علمي. 

أيثر تطبيق تعليم املنهج  ذكر إيدا أيو أواتمي ووالن ساري وآخرون يف جملتهم
يف  هناك أتثري إجيايبومن نتيجة البحث أن 116عليا.العلمي على مهارة التفكري ال

بناءا على ذلك كل  117تعليم ابستخدام املنهج العلمي على مهارة التفكري العليا.
مهارة على أساس  ملنهج العلميالذي أتليف املدرس اب ختطيط تنفيذ  التعليم

 .التفكري العليا

درس يف تعليم مل، من مجيع ختطيط األنشطة األساسية اليت صممها اوابملثل
على االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة يف مجيع املدارس كلهم حتتوي 

أو ما نعرفه عادًة ابسم  إلبداع والتفكري النقدي والتواصل والتعاوناأنشطة 
4C.  ذكر ارايان وآخرون يف كتاهبم أن أنشطة التعليم الذي موجه اىل تعليم
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ـب ختطيط تنفيذ  بناءا على ذلك  118فيها. 4C مهارة التفكري العليا هو التعليم 
احتوى  مياألنشطة األساسية خلطوات التعل الذي قد أُلف املدرس يف التعليم

 .4Cبتعليم على أساس مهارة التفكري العليا ابستخدام 

 مهارة التفكري العليا املفعولة يف أنشطات التعليم .2
اء أنشطة تعليمية م هي اجلهود اليت يبذهلا املعلمون يف إنشيأنشطة التعل

 .ميمواتية لتحقيق أهداف التعل
ينفذون  بنجرماسني يف املدرسة الثانوية احلكومية عربيةاللغة ال ومدرس

أدوات . الحظ الباحث على 19خالل جائحة كوفيد التعليم على االنرتنيت 
مهارة التفكري العليا  من خالل مراقبة عناصر درسقام هبا امل ميتنفيذ التعل

 فيها. البياانت فيما يلي: املوجودة

مهارة التفكري العليا املفعولة يف أنشطات التعليم يف املدرسة الثانوية  .أ 
 احلكومية األوىل ابجنرماسني

يف  املفعولة يف أنشطات التعليم مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
أنشطات ، الخظ الباحث  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ابجنرماسني

أنشطات التعليم  االستماع، أنشطات التعليممناسب مبهارة اللغوية  مالتعلي
قراءة، و أنشطات التعليمالكالم،   التعليم الكتابة ابملادة  أنشطات التعليم ال

وسيلة واتساب. من البياانت ابستخدام  درسنفذها امل آمل املراحقني
 : العليا مهارة التفكري،فيما يلي عناصر  أنشطات التعليماملوجودات يف 
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 مهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم االستماع (1
استخدم املدرس وسيلة واتساب التصال مع الطالب يف الفصل. 

 حضور الطالبيف املقدمة، قال املدرس السالم، وسأل اخلرب وفحص 
ال يقوم املعلم . يف هذه فرصة االول الذين دخلوا دروًسا عرب اإلنرتنت

مت ن هذه الفرصة االوىل يف املادة املدروسة بعد أل أبنشطة االستيعاب
 .السابقاملادة دراسة 

وخطط  ميأهداف التعل درسينقل امل، ميقبل البدء يف جوهر التعل
 و تسليم خطط الدروس تسليم األهداف. الدروس اليت سيتم تنفيذها

حول الغرض من إجراء التعلم يف ذلك  يهدف إىل توفري الفهم للطالب
 اليوم.

. أبنشطة حمو األمية درسامل قام أنشطة التعلم األساسي دخول
، مث يكرر الطالب ما يقوله مثاال على نطق املفردات  درسامل اعطى

 درس. امل
حول كيفية نطق / معىن بعده تسائل املدرس والطالب 

طرح األسئلة .النقديأنشطة التفكري هذا ، املفردات  ينشط الطالب يف 
اول الطالب على حمث . التفكري النقديزراعة هبذه األنشطة، حىت 

جعل . ارتباط ي أنشطةه األنشطة ههذ أمثلة أخرى متعلقة ابملوضوع
مث تباحث  لبحث املادة من الوسيلة األخرى. الطالب نشيطني ومبدعني

املدرس الطالب عن املادة جلعل الطالب الناشطني يف عملية االتصال 
كل جوبة املوجودة.ئلة واألوالفكرة من األس توليد إجابة االبتكارل
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 اإلبداع والتفكري النقدي والتواصل والتعاوناألنشطة هي النشاط 
(4C).  4كما البحث أن أنشطةC 119.حتسني مهارات التفكري العليا  

 مهارة التفكري العلياأن أنشطة التعليم  ارايان وآخرون يف كتاهبمكذلك 
 4C.120 الذي حيتوي على أنشطة أنشطة التعليمهو 

ختار امث  تالوة النصب  ت/ املمارسا لوظيفاتا درسامل اعطىمث 
تنفيذ هذه األنشطة هي   درس.الطالب الصورة اليت تطابق نطق امل

استمع الطالب الكلمة املكتوبة يف ختطيط تنفيذ التعليم.  املؤشرات
. قرر وإعطاء األحكام الصورة املناسبة واجلملة أو العبارة املسموعة مث

 يف ختطيط تنفيذ التعليم"يقرر" الذي كتبه املدرس  هذا املؤشر هو
 121.(C3)يطبق االستماع وهو يف الفعل العملي يف مستوى 

 كالممهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (2
 استخدم املدرس وسيلة واتساب التصال مع الطالب يف الفصل.

 دراك.عند دخول نشاط التعلم األويل ، يقوم املعلم أواًل إبجراء اإل
. م الطالبياإلدراك هو نشاط تعليمي أويل هبدف توليد دافع تعل

، النشط للطالب مل يلعباإلدراك الذي قام املدرس يف هذا النشاط 
على الفور جزًءا صغريًا من  درسى من الطريقة اليت كرر هبا املُير 

 والطالب استمعوا ققط. م السابقيجوهر التعل
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. أبنشطة حمو األمية درسامل قام دخول أنشطة التعلم األساسي
، مث يكرر الطالب ما يقوله وارمثاال على نطق احل درسامل اعطى

 درس.امل
حول كيفية نطق / معىن بعده تسائل املدرس والطالب 

طرح األسئلة. النقديأنشطة التفكري هذا ، املفردات  ينشط الطالب يف 
ب على اول الطالحمث  .زراعة التفكري النقديهبذه األنشطة، حىت 

جعل . ارتباط ي أنشطةه األنشطة ههذ أمثلة أخرى متعلقة ابملوضوع
كل   لبحث املادة من الوسيلة األخرى.الطالب نشيطني ومبدعني

 اإلبداع والتفكري النقدي والتواصل والتعاوناألنشطة هي النشاط 
(4C). 

تقسيم الطالب إىل ب  ت/ املمارسا لوظيفاتا درسامل اعطىمث 
هذه . ن مث التدرب مث التدرب بدون استخدام نصجمموعات للتمر 

 . يُهدفاملكتوبة يف ختطيط تنفيذ التعليم تنفيذ املؤشراتاألنشطة هي 
. الطالب ليكونوا قادرين على ممارسة احلوار / احملادثة ابللغة العربية

الفعل ميارس من  الفعل العملي كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن
 122.(C3)يطبق   العملي

 قراءةهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم الم (3
استخدم املدرس وسيلة واتساب التصال مع الطالب يف الفصل. 
 عند دخول نشاط التعلم األويل ، يقوم املعلم أواًل إبجراء اإلدراك.
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. م الطالبياإلدراك هو نشاط تعليمي أويل هبدف توليد دافع تعل
، مل يلعب النشط للطالبشاط اإلدراك الذي قام املدرس يف هذا الن

على الفور جزًءا صغريًا من  درسُيرى من الطريقة اليت كرر هبا امل
 والطالب استمعوا ققط. م السابقيجوهر التعل

. أبنشطة حمو األمية درسامل قام دخول أنشطة التعلم األساسي
، مث يكرر الطالب ما يقوله نصمثاال على نطق ال درسامل اعطى

 درس.امل

الصعوابت للتقليد  املفردات حولائل املدرس والطالب بعده تس
(، تسائل عن املعىن اإلندونيسية ةالعربية و اللغ ةالفرق بني نطق اللغ)

طرح . هذا أنشطة التفكري النقديوالفهم املادة،  ينشط الطالب يف 
كما البحث أن  .زراعة التفكري النقديهبذه األنشطة، حىت  األسئلة
 123.ات التفكري العلياحتسني مهار  4Cأنشطة 

اعطى املدرس املمارسة اىل الطالب مناسبا ابملؤشر الذي مكتوب 
 . يُهدفملاجل اىل ترتيب الكلماتيف ختطيط  تنفيذ التعليم يعين 

الطالب ليكونوا قادرين على ترتيب الكلمات / العبارات ابلرتتيب 
ة   املدروسة حىتاللغوي الصحيح وفًقا للمادة  ما ك كاملة.تكون مجل

 124.(C6)خيلق  الفعل العمليأن الفعل أيلف من أرايان يف كتاهبا 
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 كتابةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (4
استخدم املدرس وسيلة واتساب التصال مع الطالب يف الفصل. 
 عند دخول نشاط التعلم األويل ، يقوم املعلم أواًل إبجراء اإلدراك.

. م الطالبيدف توليد دافع تعلاإلدراك هو نشاط تعليمي أويل هب
، مل يلعب النشط للطالباإلدراك الذي قام املدرس يف هذا النشاط 

على الفور جزًءا صغريًا من  درسُيرى من الطريقة اليت كرر هبا امل
 والطالب استمعوا ققط. م السابقيجوهر التعل

. أبنشطة حمو األمية درسامل قام دخول أنشطة التعلم األساسي
، مث يكرر الطالب ما يقوله فرداتمثاال على نطق امل درسامل اعطى

 درس.امل

، لصعوابت للتقليدا حول املفرداتبعده تسائل املدرس والطالب 
ينشط . هذا أنشطة التفكري النقديتسائل عن املعىن والفهم املادة، 

طرح األسئلة .  زراعة التفكري النقديهبذه األنشطة، حىت  الطالب يف 
 125.حتسني مهارات التفكري العليا 4Cشطة كما البحث أن أن

اعطى املدرس املمارسة اىل الطالب مناسبا ابملؤشر الذي مكتوب 
 يُهدف. ملاجل اىل ترتيب الكلماتيف ختطيط  تنفيذ التعليم يعين 

أن كما أرايان يف كتاهبا . الطالب ليكونوا قادرين على ترتيب الكلمات
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الفعل بناء على ذلك  126.(C6)خيلق  الفعل العمليالفعل أيلف من 
من  ختطيط تنفيذ  التعليمُكتب املدرس يف الذي   ”menyusun“ العملي

يرتجم الطالب نًصا من اإلندونيسية إىل ممراسة الثانية . (C6)انحية خيلق 
أن الكلمة  ختطيط تنفيذ  التعليم هذا يف. بناءا على حتليل املؤشر العربية

ترتيب عىن بنية يف اللغوي يعين تعلقا مببنية. ال عمليةهناك يرتجم 
البنية يعين يف  عملية 127.الكلمات وعالقتها يف مجلة أو جمموعة كلمات

لرتكيب وعلقة بني الكلمات او العبارات  تبديل اللغة جيب ان جيعل ا
ليجعل اجلملة مناسب من قواعدها ويستطيع ان يفهمها. بناء على 

العملية هو عملية  جوهرذلك يتقلد الباحث يف هذه عملية الرتمجة 
لرتكيب وعلقة بني الكلمات او  "البنية" الكلمة اىل اجلملة بيجعل ا

كما  العبارات ليجعل اجلملة مناسب من قواعدها ويستطيع ان يفهمها.
بناء  128.(C6)خيلق  الفعل العمليأن الفعل يشي/يبين من أرايان يف كتاهبا 

تب املدرس يف كُ الذي   ”menterjemah“ الفعل العمليعلى ذلك يرتب 
 .(C6)من انحية خيلق  ختطيط تنفيذ  التعليم

مهارة التفكري العليا املفعولة يف أنشطات التعليم يف املدرسة الثانوية  .ب 
 ابجنرماسني ثانيةاحلكومية ال

يف  املفعولة يف أنشطات التعليم مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
أنشطات ، الخظ الباحث  نيابجنرماس ثايناملدرسة الثانوية احلكومية ال
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أنشطات التعليم  االستماع، أنشطات التعليممناسب مبهارة اللغوية  التعليم
قراءة، و أنشطات التعليمالكالم،   التعليم الكتابة ابملادة  أنشطات التعليم ال

ابستخدام  درسنفذها امل (عيادة املريض -الصيدلية  -املستشفى الصحة )
 أنشطات التعليم. من البياانت املوجودات يف تليغرام جوجل ميت ووسيلة 
 : مهارة التفكري العليا،فيما يلي عناصر  التعليم

 مهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم االستماع (1
التصال مع  تليغرام جوجل ميت واستخدم املدرس وسيلة 

بنقل  املدرسا قاممث  لتحياتابم يتبدأ عملية التعل الطالب يف الفصل.
عربية ميأهداف التعل لتعميق  وتوفري الدافع حول أمهية تعلم اللغة ال

 .الدراسات اإلسالمية وكلغة اتصال

املفردات ابملادة  رسل املدرس الفيديو التعليمياب أنشطة حمو األمية
حيتوي على نص   (عيادة املريض -الصيدلية  -املستشفى الصحة )

لصحيح وفقا ابلصور اب مصور وأمثلة عن كيفية نطق أصوات اجلملة
و  استمع الطالب والفصيح. الصور  رأووفهم نطق أصوات اجلملة 

، 19كوفيد   ية فعالة مت تطبيقها أثناء جائحةفيديو تعليم يلةوس. جيدا
ألهنا تسهل على املعلمني تقدمي املواد وتسهل على الطالب فهم املواد 

 129.التعليمية
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 بتسائل املدرس والطالب الكلمة او  أنشطة التفكري النقدي
طرح األسئلةاجلملة.  زراعة هبذه األنشطة، حىت  ينشط الطالب يف 

 درسصحح املاالتصال ابحملادثة املواد الدراسي،  أنشطة. التفكري النقدي
طرح . أخطاء الطالب يف النطق والفهم درسامل ينشط الطالب يف 

أنشطة االبكار . زراعة التفكري النقديهبذه األنشطة، حىت  األسئلة
كل األنشطة   مث ارسله يف تيلغرام. رسة نطق املوادممابتصنيع الفيديو 

داع والتفكري النقدي والتواصل والتعاونهي النشاط  كما  .(4C) اإلب
 130.حتسني مهارات التفكري العليا 4Cالبحث أن أنشطة 

اعطى املدرس املمارسة اىل الطالب مناسبا ابملؤشر الذي مكتوب 
توقع الطالب أن يُ . ”menentukan“يف ختطيط  تنفيذ التعليم يعين 

 الذيللجملة أو البيان  وفًقاوجودة حتديد الصور امل يكونوا قادرين على
مث اختاذ  يعين تقررالفعل يثبت  الدراسي.واد مب امتعلقهم مسع

يستمع الطالب إىل اجلملة أو بيان املادة املسموعة مث  131.األحكام
عل يثبت من الف مث إعطاء الشروط اليت تكون الصورة مناسبة. يقررون

بناءا على ذلك يفصل الباحث  132.(C3)مستوى يطبق  الفعل العملي
 .(C3)يف مستوى يطبق  ”menentukan“فعل العملي 
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 الستنتاج املادة التعليمية اليت متت دراستهاالطالب الفرصة اُعطَي 
الذين أظهروا موقًفا ى املدرس االستجابة والتقدير اىل الطالب عطامث 

بعد ذلك ، . احلياة اليوميةيف م و ييف التعل عاون واالنضباطمتزايًدا من الت
  .حيةاع التايل مث يغلق الدرس ابلتخطة الدرس يف االجتم درسينقل امل

 كالممهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (2
تليغرام التصال مع  جوجل ميت واستخدم املدرس وسيلة 

بنقل  املدرسا قاممث  حياتلتابم يتبدأ عملية التعلالطالب يف الفصل. 
عربية ميأهداف التعل لتعميق  وتوفري الدافع حول أمهية تعلم اللغة ال

 .الدراسات اإلسالمية وكلغة اتصال

ابرسل املدرس الفيديو التعليمي املفردات ابملادة  أنشطة حمو األمية
 احلوارحيتوي على (  عيادة املريض -الصيدلية  -املستشفى الصحة )

وفهم  استمع الطالب ابلصحيح والفصيح. احلواركيفية نطق وأمثلة عن  
فيديو تعليمية فعالة مت تطبيقها أثناء  يلةوس. جيدا احلواروفهم نطق 

ألهنا تسهل على املعلمني تقدمي املواد وتسهل على ، 19كوفيد   جائحة
 133.الطالب فهم املواد التعليمية

او بتسائل املدرس والطالب الكلمة   أنشطة التفكري النقدي
طرح األسئلةاجلملة.  زراعة هبذه األنشطة، حىت  ينشط الطالب يف 

أخطاء  درسصحح امل، احلواراالتصال ابحملادثة  أنشطة. التفكري النقدي
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طرح األسئلة. الطالب يف النطق والفهم هبذه  ينشط الطالب يف 
. أنشطة االبكار بتصنيع الفيديو زراعة التفكري النقدياألنشطة، حىت 

مث ارسله يف تيلغرام.   رب على نص احملادثة حسب الصورةممارسة تد
 اإلبداع والتفكري النقدي والتواصل والتعاونكل األنشطة هي النشاط 

(4C) 4.كما البحث أن أنشطةC 134.حتسني مهارات التفكري العليا 

تدرب على نص احملادثة حسب اُعطَي الطالب لتصنيع الفيديو 
النشاط مناسبا ابملؤسر الذي كتب  . ذلكمث ارسله يف تيلغرام الصورة

 املدرس يف ختطيط تنفيذ التعليم يعين ميارس.

 الستنتاج املادة التعليمية اليت متت دراستهاالفرصة اُعطَي الطالب 
الذين أظهروا موقًفا ى املدرس االستجابة والتقدير اىل الطالب عطامث 

بعد ذلك ، . ليوميةاحلياة ايف م و ييف التعل متزايًدا من التعاون واالنضباط
 حية.خطة الدرس يف االجتماع التايل مث يغلق الدرس ابلت درسينقل امل

 قراءةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (3
تليغرام التصال مع  جوجل ميت واستخدم املدرس وسيلة 

بنقل  املدرسا قاممث  لتحياتابم يتبدأ عملية التعلالطالب يف الفصل. 
عربية ميأهداف التعل لتعميق  وتوفري الدافع حول أمهية تعلم اللغة ال

 .الدراسات اإلسالمية وكلغة اتصال
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ابرسل املدرس الفيديو التعليمي ابملادة الصحة  أنشطة حمو األمية
وأمثلة  ناصالحيتوي على (  عيادة املريض -الصيدلية  -املستشفى )

 احلوارنطق وفهم  استمع الطالب ابلصحيح والفصيح. قرائتهعن كيفية 
، 19كوفيد   فيديو تعليمية فعالة مت تطبيقها أثناء جائحة يلةوس. جيدا

ألهنا تسهل على املعلمني تقدمي املواد وتسهل على الطالب فهم املواد 
 135.التعليمية

بتسائل املدرس والطالب الكلمة او   أنشطة التفكري النقدي
طرح األسئلةاجلملة.  زراعة حىت هبذه األنشطة،  ينشط الطالب يف 

صحح ، حول حمتوى النصاالتصال ابحملادثة  أنشطة. التفكري النقدي
ينشط الطالب يف . ترمجة النصأخطاء الطالب يف النطق و  درسامل

أنشطة  .زراعة التفكري النقديهبذه األنشطة، حىت  طرح األسئلة
بنشاط مناسب بفعل العملي يف ختطيط تنفيذ التعليم يعين االبكار 

“melafalkan” .الكلمات أو  ونطق بتصنيع الفيديو اُعطَي الطالب
أن الفعل يقرأ من كما أرايان يف كتاهبا  العبارات املكتوبة ابللغة العربية.

تذكر  الفعل العملي  136.(C1)ي

 الستنتاج املادة التعليمية اليت متت دراستهااُعطَي الطالب الفرصة 
لذين أظهروا موقًفا اى املدرس االستجابة والتقدير اىل الطالب عطامث 
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بعد ذلك ، . احلياة اليوميةيف م و ييف التعل متزايًدا من التعاون واالنضباط
 حية.خطة الدرس يف االجتماع التايل مث يغلق الدرس ابلت درسينقل امل

 كتابةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (4
تليغرام التصال مع  جوجل ميت واستخدم املدرس وسيلة 

بنقل  املدرسا قاممث  لتحياتابم يتبدأ عملية التعليف الفصل.  الطالب
عربية ميأهداف التعل لتعميق  وتوفري الدافع حول أمهية تعلم اللغة ال

 .الدراسات اإلسالمية وكلغة اتصال

ابرسل املدرس الفيديو التعليمي ابملادة الصحة  أنشطة حمو األمية
وأمثلة  فرداتاملتوي على حي(  عيادة املريض -الصيدلية  -املستشفى )

ة   . جيدا الطالب فهم .لقواعد والرتتيبات الصحيحةكتابتها ابعن كيفي
ألهنا ، 19كوفيد   فيديو تعليمية فعالة مت تطبيقها أثناء جائحة يلةوس

تسهل على املعلمني تقدمي املواد وتسهل على الطالب فهم املواد 
 137.التعليمية

 س والطالب الكلمة او اجلملةبتسائل املدر  أنشطة التفكري النقدي
ة كتابتها طرح األسئلة .وكيفي هبذه األنشطة، حىت  ينشط الطالب يف 

بتصنيع كتابة اجلملة مث ارسلها أنشطة االبكار  .زراعة التفكري النقدي
اإلبداع والتفكري النقدي  تيلغرام. كل األنشطة هي النشاط يف
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حتسني مهارات  4C.كما البحث أن أنشطة (4C) والتواصل والتعاون
 138.التفكري العليا

اعطى املدرس املمارسة اىل الطالب مناسبا ابملؤشر الذي مكتوب 
توقع الطالب أن يكونوا يُ   .”menyusun“يف ختطيط  تنفيذ التعليم يعين 

كما أرايان يف    .ترتيب الكلمات العشوائية تكون مجلة قادرين على
بناء على ذلك  139.(C6)خيلق  الفعل العمليأن الفعل أيلف من كتاهبا 

ختطيط تنفيذ  ُكتب املدرس يف الذي   ”menyusun“ الفعل العملي
 .(C6)من انحية خيلق  التعليم

 الستنتاج املادة التعليمية اليت متت دراستهااُعطَي الطالب الفرصة 
الذين أظهروا موقًفا ى املدرس االستجابة والتقدير اىل الطالب عطامث 

بعد ذلك ، . احلياة اليوميةيف م و ييف التعل النضباطمتزايًدا من التعاون وا
 حية.خطة الدرس يف االجتماع التايل مث يغلق الدرس ابلت درسينقل امل

مهارة التفكري العليا املفعولة يف أنشطات التعليم يف املدرسة الثانوية  .ج 
 ابجنرماسني ثالثةاحلكومية ال

، نشطات التعليماملفعولة يف أ مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
 أنشطات التعليممناسب مبهارة اللغوية  أنشطات التعليمالخظ الباحث 

قراءة، و أنشطات التعليمالكالم،   أنشطات التعليم التعليم االستماع،  ال
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ىف السوق التقليدي ، ىف السوبر ) التسوقالكتابة ابملادة  أنشطات التعليم
اركيت  املدرسة و م اإللكرتوينيالتعلوسيلة ابستخدام  درسنفذها امل (م

،فيما يلي عناصر  أنشطات التعليم. من البياانت املوجودات يف واتساب
 : مهارة التفكري العليا

 مهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم االستماع (1
 وواتساب مدرسة م اإللكرتوينيتعلالوسيلة استخدم املدرس 

ابرسال املدرس  ميبدأ عملية التعلالتصال مع الطالب يف الفصل. 
حتوي الصوت . امدرسة م اإللكرتوينيتعلاليف  تسجيل صويت للدرس

: السالم، االدراك، و هدف الذي قدم مقدمة درسعلى صوت امل
 التعليم.

مواد تعليم ينقل املدرس يف تسجيل صوته  التعلم األساسي
 140.أنشطة حمو األميةهو  هذا النشاط. تمثيل نطق املفرداتب االستماع

وسيلة يف املناقشات على  والتعاون والتواصلتفكري النقدي، نشاط 
يف قياس مهارات واتساب. التعليم مهارة التفكري العليا بوسبلة وتساب 

 االتصال العلمي ومهارات التفكري اإلبداعي تؤدي إىل التغيري اإلجيايب
أبسلوب  ميحيث يتم دعوة الطالب أو توجيههم لتنفيذ عملية التعل

 معىن املفردات انقشو  141.إلجياد حل أو إجابة ملشكلة معينة  عايلتفكري
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يف  .اإلنرتنت يفاملوجود مصادر األدب األخرى  إنرتنتيف قاموص او 
التدريب / التدرب لتحديد إتقان  درسامل ىعطااألنشطة اإلبداعية ، 

على نسخ   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىيُ . الطالب للمادة
عربية ال أن الفعل يكتب كما أرايان يف كتاهبا  .يت يسمعوهناالكلمات ال

تذكر الفعل العمليمن  اإلبداع كل األنشطة هي النشاط  142.(C1) ي
 4C.كما البحث أن أنشطة (4C) والتفكري النقدي والتواصل والتعاون

  143.حتسني مهارات التفكري العليا

املفردات املسموعة وفًقا للمادة  اعطى املدرس التمرين كتابة
عدم مطالبة  واجبات منظمة درسامل ىعطيف هذا اللقاء ا ملدروسة.ا

يوجه فقط للقيام ابلتمرين دون  ملدرسا يعين الطالب ابلقيام التمرين
م يلتقليل عبء تعل سياسة املدرسةهذه احلالة ألن  .احلاجة إىل مجعه

 .19يف تنفيذ التعلم عرب اإلنرتنت أثناء جائحة كوفيد  الطالب

مي مهارات االتصال بني و بتق س يعين قام املدرساملنعك أنشطة
مث يغلق املعلم الدرس  التعلم الذي مت تنفيذه املدرسخيتتم ، الطالب
 .ابلتحية
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 كالممهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (2
 وواتساب مدرسة م اإللكرتوينيتعلالوسيلة استخدم املدرس 

ابرسال املدرس م يعلبدأ عملية التالتصال مع الطالب يف الفصل. 
حتوي الصوت . امدرسة م اإللكرتوينيتعليف ال تسجيل صويت للدرس

: السالم، االدراك، و هدف الذي قدم مقدمة درسعلى صوت امل
 التعليم.

 مواد تعليم الكالمينقل املدرس يف تسجيل صوته  التعلم األساسي
تفكري نشاط  144.أنشطة حمو األميةهو  هذا النشاطاحلوار. تمثيل نطق ب

وسيلة واتساب. التعليم يف املناقشات على  والتعاون والتواصلالنقدي، 
يف قياس مهارات االتصال العلمي مهارة التفكري العليا بوسبلة وتساب 

حيث يتم دعوة  ومهارات التفكري اإلبداعي تؤدي إىل التغيري اإلجيايب
إلجياد أبسلوب تفكري عايل  ميالطالب أو توجيههم لتنفيذ عملية التعل

يف قاموص او  وارمعىن احل انقشو  145.حل أو إجابة ملشكلة معينة
يف األنشطة  .اإلنرتنت املوجود يفمصادر األدب األخرى  إنرتنت

التدريب / التدرب لتحديد إتقان الطالب  درسامل ىعطااإلبداعية ، 
اليت  واراحل ممارسةعلى   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىيُ . للمادة
 الفعل العمليمن  ارسأن الفعل ميكما أرايان يف كتاهبا . ا ابلصورةمناسب
اإلبداع والتفكري النقدي كل األنشطة هي النشاط   146.(C6) يطبق
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حتسني مهارات  4C.كما البحث أن أنشطة (4C) والتواصل والتعاون
 147.التفكري العليا

 يف هذا مناسبا ابلصورة.اليت  واراحل ممارسة اعطى املدرس التمرين
عدم مطالبة الطالب ابلقيام  واجبات منظمة درسامل ىعطاللقاء ا
. يوجه فقط للقيام ابلتمرين دون احلاجة إىل مجعه ملدرسا يعين التمرين

يف تنفيذ  م الطالبيلتقليل عبء تعل سياسة املدرسةهذه احلالة ألن 
 .19التعلم عرب اإلنرتنت أثناء جائحة كوفيد 

مي مهارات االتصال بني و بتق رساملنعكس يعين قام املد أنشطة
مث يغلق املعلم الدرس  التعلم الذي مت تنفيذه املدرسخيتتم ، الطالب
 .ابلتحية

 قراءةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (3
 وواتساب مدرسة م اإللكرتوينيتعلالوسيلة استخدم املدرس 

درس ابرسال املم يبدأ عملية التعلالتصال مع الطالب يف الفصل. 
حتوي الصوت . امدرسة م اإللكرتوينيتعليف ال تسجيل صويت للدرس

: السالم، االدراك، و هدف الذي قدم مقدمة درسعلى صوت امل
 التعليم.

قراءة ينقل املدرس يف تسجيل صوته  التعلم األساسي مواد تعليم ال
 148.أنشطة حمو األميةهو  هذا النشاط. قراءة النص العريبتمثيل نطق ب
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وسيلة يف املناقشات على  والتعاون والتواصلكري النقدي، نشاط تف
يف قياس مهارات واتساب. التعليم مهارة التفكري العليا بوسبلة وتساب 

 االتصال العلمي ومهارات التفكري اإلبداعي تؤدي إىل التغيري اإلجيايب
أبسلوب  ميحيث يتم دعوة الطالب أو توجيههم لتنفيذ عملية التعل

األمثلة اجلملة  انقشو  149.جياد حل أو إجابة ملشكلة معينةتفكري عايل إل
 املوجود يفمصادر األدب األخرى اليت محلت بقاعدة عدد ومعدود 

التدريب / التدرب  درسامل ىعطايف األنشطة اإلبداعية ،  .اإلنرتنت
  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىيُ  .لتحديد إتقان الطالب للمادة

كما أواتري وآخرون يف  الدراسي.واد مب امتعلق لنصيف ا حتديد احلقائق
تذكر   الفعل العملييتعرف من  الفعل العملي يف أحباثهم أن  150.(C1)ي

إكمال اجلمل ابلرتتيب اللغوي  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىيُ 
 كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن دروسة.املالصحيح وفًقا للمادة 

كل األنشطة هي  151.(C6)خيلق   فعل العملياليكّمل من  الفعل العملي
داع والتفكري النقدي والتواصل والتعاونالنشاط  . كما (4C) اإلب

 152.حتسني مهارات التفكري العليا 4Cالبحث أن أنشطة 
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مي مهارات االتصال بني و بتق املنعكس يعين قام املدرس أنشطة
لم الدرس مث يغلق املع التعلم الذي مت تنفيذه املدرسخيتتم ، الطالب
 .ابلتحية

 كتابةمهارة التفكري العليا يف أنشطات التعليم ال (4
 وواتساب مدرسة م اإللكرتوينيتعلالوسيلة استخدم املدرس 

ابرسال املدرس م يبدأ عملية التعلالتصال مع الطالب يف الفصل. 
حتوي الصوت . امدرسة م اإللكرتوينيتعليف ال تسجيل صويت للدرس

: السالم، االدراك، و هدف دم مقدمةالذي ق درسعلى صوت امل
 التعليم.

مواد تعليم الكتابة ينقل املدرس يف تسجيل صوته  التعلم األساسي
نشاط تفكري  153.أنشطة حمو األميةهو  هذا النشاطاملادة. تمثيل نطق ب

وسيلة واتساب. التعليم يف املناقشات على  والتعاون والتواصلالنقدي، 
يف قياس مهارات االتصال العلمي ة وتساب مهارة التفكري العليا بوسبل

حيث يتم دعوة  ومهارات التفكري اإلبداعي تؤدي إىل التغيري اإلجيايب
أبسلوب تفكري عايل إلجياد  ميالطالب أو توجيههم لتنفيذ عملية التعل

مصادر األدب  مادة الكتاببة من انقشو  154.حل أو إجابة ملشكلة معينة
 درسامل ىعطايف األنشطة اإلبداعية ،  .اإلنرتنت املوجود يفاألخرى 

من األرقام انسخ العدد واملعدود الصحيح  التدريب / التدرب
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عربية عددكتابة . الوجودةامل مناسبا  معدود من األرقام إىل الكلمات ال
هذا يعين أنه يف . الكلمات ترتيب وأتليفهناك عملية بقواعد اللغوية 

لذلك يعترب وأتليف الكلمات،  رتيبهذه العملية هناك عملية حتليل وت
هذه العملية الستهداف الطالب املرتمجني مما يعين األفعال  الباحث

أن الفعل أيلف من كما أرايان يف كتاهبا . (C6)خيلق  ستوىمليف االتشغيلية 
داع كل األنشطة هي النشاط  155.(C6)خيلق  الفعل العمليمن  اإلب

 4Cا البحث أن أنشطة كم  .(4C) والتفكري النقدي والتواصل والتعاون
 156.حتسني مهارات التفكري العليا

يف هذا  مناسبا ابلصورة.اليت  واراحل ممارسة اعطى املدرس التمرين
عدم مطالبة الطالب ابلقيام  واجبات منظمة درسامل ىعطاللقاء ا
. يوجه فقط للقيام ابلتمرين دون احلاجة إىل مجعه ملدرسا يعين التمرين

يف تنفيذ  م الطالبيلتقليل عبء تعل املدرسة سياسةهذه احلالة ألن 
 .19التعلم عرب اإلنرتنت أثناء جائحة كوفيد 

مي مهارات االتصال بني و بتق املنعكس يعين قام املدرس أنشطة
مث يغلق املعلم الدرس  التعلم الذي مت تنفيذه املدرسخيتتم ، الطالب
 .ابلتحية
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على  ان حيتوىذ التعليم ينبغي يف تنفيتعليم مهارة التفكري العليا املفعولة 
 4Cأو ما نعرفه عادةً ابسم  إلبداع والتفكري النقدي والتواصل والتعاوناأنشطة 

 واستخدام وسيلة التفاعلية الذي يدعم تلك األنشطة.

درس يف تعليم االستماع، تعليم الكالم، م الذي يطبقه امليكل تطبيق التعل
سة الثانوية اإلسالمية احلكومية االوىل تعليم القراءة وتعليم الكتابة يف املدر 

انوية اإلسالمية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية و املدرسة الثو 
أن  كبحث .حمو األميةاحلكومية الثالثة ببنجرماسني كلهم حيتوى على نشاط 

، مواجهة حتدايت القرن احلادي والعشرينوقوة الكفاح  لزايدة القدرة التنافسية
( حمو األمية 1 على الشعب اإلندونيسي إتقان ستة أساسيات حملو األمية:جيب 

قراءة والكتابة احلسابية ، )2اللغوية ، ) قراءة والكتابة 3( معرفة ال ( معرفة ال
( حمو األمية 6( حمو األمية املالية ، )5( حمو األمية الرقمية ، )4العلمية ، )

متوازنة مع تنمية مهارات  تة حمو األميةهؤالء الساإلتقان على  الثقافية واملدنية.
داع والتواصل والتعاون. التفكري النقدي وبناًء على  157يف حل املشكالت واإلب

يهدف إىل  يف هذا الدرس املدرسذلك ، فإن أنشطة حمو األمية اليت يقوم هبا 
داع والتواصل  تطوير مهارات التفكري النقدي يف حل املشكالت واإلب

 .والتعاون

يف تعليم االستماع،  ميبتنفيذ مجيع األنشطة األساسية يف التعل درسم املاق
قراءة وتعليم الكتابة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  تعليم الكالم، تعليم ال
احلكومية االوىل واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية واملدرسة الثانوية 
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داع اعلى أنشطة حيتوى م كومية الثالثة ببنجرماسني كلهاإلسالمية احل إلب
يذكر أرايان وآخرون يف كتاهبم أن . والتفكري النقدي والتواصل والتعاون

. 4Cهو التعليم الذي حيتوي على أنشطة تعليم مهارة التفكري العليا خطوات 
بناءا  158.التفكري العليا ةحتسني مهار  4Cأن أنشطة  ساراغيه وآحرونكما و 

ملدرس على أساس مهارة التفكري العليا ا بهم الذي يقوم يالتعلعلى ذلك، 
 .4Cابستخدام أنشطة 

قراءة وتعليم استخدم املدرس يف   تعليم االستماع، تعليم الكالم، تعليم ال
بنجرماسني بوسيلة  الكتابة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية االوىل

ليا بوسيلة تعليم مهارة التفكري الع واتساب التصال مع الطالب يف الفصل.
ومهارات التفكري اإلبداعي تؤدي  يف قياس مهارات االتصال العلمي واتساب

م ابستخدام يُيطلب تنفيذ عملية التعلو دعوة الطالب حيث  إىل التغيري اإلجيايب
هذا يدل على أن  159.إلجياد حل أو إجابة ملشكلة معينة مهارات التفكري العليا

لدعم عملية  م صحيحييف هذا التعل ساملدر اليت يستخدمها  سيلةاختيار الو 
 .التفكري العليا ةم اليت حتتوي على عناصر مهار يالتعل

قراءة وتعليم و  استخدم املدرس يف تعليم االستماع، تعليم الكالم، تعليم ال
بوسيلة بنجرماسني  ثانيةالكتابة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ال

تعليم مهارة التفكري  طالب يف الفصل.التصال مع ال جوجيل ميت وتيلغرام
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جعل الطالب الذين كانوا أقل نشاطًا يف السابق العليا بوسيلة جوجيل ميت 
هذا يدل  160اكثر. تقدمي جتربة تعليميةو  الوقت واملكان أكثر مرونة أكثر نشاطًا

لدعم  م صحيحييف هذا التعل املدرساليت يستخدمها  سيلةعلى أن اختيار الو 
 .التفكري العليا ةم اليت حتتوي على عناصر مهار يعملية التعل

قراءة   واستخدم املدرس يف تعليم االستماع، تعليم الكالم، تعليم ال
 بوسيلةبنجرماسني  لثةوتعليم الكتابة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثا

وسيلة  مدرسة وواتساب التصال مع الطالب يف الفصل. م اإللكرتوينيتعلال
دف إىل هت يتال منتجات املدرسةهي الوسيلة اجملاين  مدرسة م اإللكرتوينيعلتال

يف  ميكن الوصوليف املدرسة  ميدعم عملية التعل
https://elearning.kemenag.go.id/web .  على التعليم ُصنع هذه الوسيلة لتجعل

نتائج أن   نتيجة البحثومن  161.يمًا وإاثرة لالهتمام وتفاعليةأكثر تنظ االنرتنت
على أساس مهارة التفكري العليا الذي  تخطيط التدريسالطالب ب مينتائج تعل

 مينتائج تعل اعلى من م على شبكة اإلنرتنتيالتعليلة تدرس ابستخدام وس
اليت يستخدمها  سيلةهذا يدل على أن اختيار الو  162 .الدراسة حالياالطالب 

م اليت حتتوي على عناصر يلدعم عملية التعل م صحيحييف هذا التعل ملدرسا
 .التفكري العليا ةمهار 
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تنفيذ التعليم  م اليت قام هبا مجيع املعلمني يف مدارسهميمن أنشطة التعل
 درسامليعين  مهارة التفكري العليامناسبا بتخطيط تنفيذ التعليم على أساس 

ة حمو األمية وأنشطة اإلبداع والتفكري عن طريق حتميل أنشط يكتب اخلطط
 ئلأيًضا وسا درسونستخدم املاحىت يف تطبيقه ، . النقدي والتواصل والتعاون

 م اإللكرتوينيتعلسيلة الواتساب، جوجيل ميت، تيلغرام وو  تفاعلية مثل
 .مدرسة

يف أنشطة  سريع االستجابة ونشطذلك تنفيذ التعليم جعل الطالب 
عربية  تنتاج أنميكن اسالتعليم حىت  تطبيق مهارة التفكري العليا يف تعليم اللقة ال

نشطة حمو األمية وأنشطة اإلبداع والتفكري النقدي املفعولة ينبغي ان حيتوي أب
 .اتالتفاعلي ائلمدعومة ابستخدام الوس .والتواصل والتعاون

 مهارة التفكري العليا املناسبة يف تقومي  التعليم .3
تقومي التعليم  رسة الثانوية احلكومية ابجنرماسنياملدأعد املدرس يف يف 

. عرب اإلنرتنت يف التعليماليت ميكن استخدامها اللغة العربية ابلوسيلة املتنوعة 
مهارة حبفر البياانت  مدرسحّلل الباحث يف تقومي  التعليم الذي قد أعّد 

ورة فيه. البياانت فيما يلي: التفكري العليا  املناسبة املذك

يف املدرسة الثانوية املناسبة يف تقومي  التعليم لتفكري العليا هارة ام .أ 
 احلكومية األوىل ابجنرماسني

ليم تقومي  التع مبهارة اللغوية يعين  امناسبتقومي  التعليم الباحث 
الكتابة تقومي  التع القراءة، وتقومي  التعالكالم،   تقومي  التع االستماع،
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فيما يلي ليم تقومي  التعانت املوجودات يف ابملادة آمل املراحقني. من البيا
 : مهارة التفكري العلياعناصر 

 التعليم االستماع تقومي مهارة التفكري العليا يف (1
يف تعليم االستماع وفقا ابملؤشر  ميو أداة التقصنع املدرس 

 املكتوب يف ختطيط التنفيذ التعليم.

. ”membedakan“ يعين االول  مؤشر االول دل على ميو أداة التق 
توقع الطالب أن يكونوا قادرين على متييز أصوات ومعاين اجلمل يُ 

مستوى  الفعل العمليمن  الفعل ذلك كما أرايان يف كتاهبا أن .العربية
C2 .السؤال يف هذا التقومي كما يلي : جابةلال إرشاد 163يعين الفهم 

 "اخرت و اذكر كلمة الصحيصة املناسب كما يف الصورة"

جيب أن يكون الطالب قادرين على متييز  جابةلال إرشادمن هذه 
ورة يف الصورة ملذك جيب على الطالب . صوت الكلمات / اجلمل ا

قادرين على متييز صوت الكلمات / اجلمل ل االستماع بشكل مكثف
ورة يف الصورة  . املذك

توقع يُ . ”menentukan“الثاين وفقا ابملؤشر الثاين يعين  ميو أداة التق
مل  ونوا قادرين علىالطالب أن يك للجملة  وفًقاوجودة حتديد الصور ا

مث  يعين تقرر. الفعل يثبت الدراسيواد مب امتعلقهم مسع الذيأو البيان 
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يستمع الطالب إىل اجلملة أو بيان املادة املسموعة مث  164.اختاذ األحكام
من  الفعل يثبت مث إعطاء الشروط اليت تكون الصورة مناسبة. يقررون

جابة السؤال يف هذا لال إرشاد 165(.C3)مستوى يطبق  مليالفعل الع
 التقومي كما يلي :

 اخرت صورة صحيحة املناسب مبا يستمعون!

حيدد الطالب الصورة وفًقا للكلمة /  جابةلال إرشادمن هذه 
ه ما تريد حتقيقمناسبا ابملؤشر  جابةلال إرشادهذه . اجلملة اليت يسمعوهنا

 ."menentukan" يعينيف ختطيط تنفيذ التعليم 

 كالمالتعليم ال تقومي مهارة التفكري العليا يف (2
يف تعليم الكالم وفقا ابملؤشر املكتوب  ميو أداة التقصنع املدرس 

 يف ختطيط التنفيذ التعليم. 

توقع يُ . ”mempraktikkan“وفقا ابملؤشر الثاين يعين  ميو أداة التق
 .حملادثة ابللغة العربيةممارسة احلوار / ا الطالب أن يكونوا قادرين على

الفعل ميارس من  الفعل العملي كما أواتري وآخرون يف أحباثهم أن
جابة السؤال يف هذا التقومي  لال إرشاد 166 .)167.(C3)  يطبق العملي

 كما يلي :
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 اجر احلوار مع أصدقائك كما يلي

اُستهدف الطالب قادرين على احملدثة مع  جابةلال إرشادمن هذه 
 العربية.اآلخر ابللغة ا

الثاين يف هذا التعليم وفقا ابملؤشر الثالث يف ختطيط  ميو أداة التق
توقع الطالب أن يكونوا قادرين يُ . ”melengkapi“تنفيذ التعليم يعين 

كما أواتري وآخرون . كمال احملاداثت العربية وفًقا للصور احملددة على
  خيلق الفعل العملييكّمل من  الفعل العملي وآخرون يف أحباثهم أن

(C6).168   جابة السؤال يف هذا التقومي كما يلي :لال إرشاد 

 تبادل احلوار مع زميلك وفقا ابلصورة املوجودة

يقرأ الطالب احملاداثت العربية مع  جابةلال إرشادمن هذه 
مث يقوم  ،أصدقائهم وفًقا للصور املتاحة وشبكات الكلمات / اجلمل

يصل هذا  ب مبدعنيجيعل الطال  .الطالب بتطوير حمتوى احملادثة
 مهارة التفكري العليا.مي إىل مستوى و التق

 قراءةالتعليم ال تقوميمهارة التفكري العليا يف  (3
قراءة وفقا ابملؤشر املكتوب  ميو أداة التقصنع املدرس  يف تعليم ال

 يف ختطيط التنفيذ التعليم.

توقع الطالب أن يكونوا قادرين يُ ابملؤشر االول وفقا  ميو أداة التق
كما أرايان يف   .نطق الكلمات أو العبارات املكتوبة ابللغة العربية  لىع
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تذكر  الفعل العمليأن الفعل يقرأ من كتاهبا  جابة لال إرشاد 169.(C1)ي
 السؤال يف هذا التقومي كما يلي :

 اقرأ هذا العبارات التالية قراءة صحيحة

نطق  جيب أن يكون الطالب قادرين علىجابة لال إرشادمن هذه 
عربية ابلقراءة الصحيحة . يف هذا التقومي ُيستهدف الكلمات / اجلمل ال

 دون احلاجة إىل فهم حمتوايت النص الطالب قادرين على نطق فقط
 .مهارة التفكري العلياومي لذلك مل تصل إىل تق

يف ختطيط  ؤشر الثاينالثاين يف هذا التعليم وفقا ابمل ميو أداة التق
 توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىيُ . ”menyusun“تنفيذ التعليم يعين 

أن الفعل أيلف كما أرايان يف كتاهبا . على تكوين كلمات أو مجل عربية
جابة السؤال يف هذا لال إرشاد 170.(C6)خيلق  الفعل العمليأيلف من 

 التقومي كما يلي :

 ترجم العبارات التالية وترمجتا صحيصة

 قادرين علىجيب أن يكون الطالب جابة لال إرشادمن هذه 
. يف هذا مع الرتمجة الصحيحة تبديل اللغة من العربية إىل اإلندونيسية

تفسري أو فحص رغبات  التقومي ُيستهدف الطالب قادرين علىالتقومي 
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قراءة املؤلف لرسالة الواردة يف ال مي و مي إىل تقو وصل هذا التق حىت من ا
 مهارة التفكري العليا.مستوى 

 كتابةالتعليم ال تقومي مهارة التفكري العليا يف (4
وفقا ابملؤشر املكتوب  كتابةيف تعليم ال ميو أداة التقصنع املدرس 

 يف ختطيط التنفيذ التعليم.

يف ختطيط  ؤشر االوليف هذا التعليم وفقا ابمل االول ميو أداة التق
 توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىيُ  .”menyusun“تنفيذ التعليم يعين 

أن الفعل كما أرايان يف كتاهبا   .شوائية تكون مجلةترتيب الكلمات الع
جابة السؤال يف هذا لال إرشاد 171.(C6)خيلق  الفعل العمليأيلف من 

 التقومي كما يلي :

 رتب الكلمات األتية ليكون مجلة صحيحة

رتب  ُيستهدف الطالب قادرين على جابةلال إرشادمن هذه 
عربية يف مجل صحيحة وفًقا للقواعد  .اليت مت تعلمها الكلمات ال

يف ختطيط  ثاينيف هذا التعليم وفقا ابملؤشر ال ثاينال ميو أداة التق
توقع الطالب أن يكونوا قادرين يُ . ”menerjemah“تنفيذ التعليم يعين 

كما أواتري وآخرون يف  .رمجة اجلمل من اإلندونيسية إىل العربيةت على
 172.(C2)  يفهم الفعل العملييرتجم من  الفعل العملي يف أحباثهم أن

ترمجة اجلملة من مجلة اللغة اإلندونيسي عربية   ولكن يف  اىل اللغة ال
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ترتيب الكلمات وعالقتها هناك البنية. تعلقا مبعىن بنية يف اللغوي يعين 
جيب ان  تبديل اللغةالبنية يعين يف  عملية 173.يف مجلة أو جمموعة كلمات

لرتكيب وعلقة بني الكلمات او العبارات ل يجعل اجلملة مناسب جيعل ا
من قواعدها ويستطيع ان يفهمها. بناء على ذلك يتقلد الباحث يف 

الكلمة اىل اجلملة  "البنيةجوهر العملية هو عملية "هذه عملية الرتمجة 
لرتكيب وعلقة  ليجعل اجلملة  بني الكلمات او العباراتبيجعل ا

 Modulيف  كما هو. مناسب من قواعدها ويستطيع ان يفهمها

Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Mata 

Pelajaran Bahasa dan Sastra Arab  جتميع األفعال العملية ال جيب أن
لرتكيز على حتديد مستوى الفعل ل جيب االنتباه أيًضا  أن يكون جمرد ا

أن كما أرايان يف كتاهبا  174إىل عملية التفكري يف حتقيق هذه األفعال.
جابة لال إرشاد 175.(C6)خيلق  الفعل العمليمن  شي/يبينالفعل ي

 السؤال يف هذا التقومي كما يلي :

 ترجم اجلمل اآلتية من اللغة اإلندونسية إىل اللغة العربية

 جيب أن يكون الطالب قادرين علىجابة لال إرشادمن هذه 
هذا  .مع الرتمجة الصحيحة تبديل اللغة من العربية إىل اإلندونيسية

عربية مناسبا مع  مي هوو التق نوع اإلنشاء املوجه ألن كتابة ااجلمل ال من 
 النص اإلندونيسيا املقرر.
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يف املدرسة الثانوية املناسبة يف تقومي  التعليم مهارة التفكري العليا  .ب 
 ابجنرماسني ثانيةاحلكومية ال

، يف ختطيط تنفيذ  التعليمالسديدة  مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
ختطيط  مناسب مبهارة اللغوية يعين  ختطيط تنفيذ  التعليمالباحث حلل 

ختطيط تنفيذ  الكالم،   ختطيط تنفيذ  التعليم االستماع، تنفيذ  التعليم
قراءة، والتعلي  -املستشفى الكتابة ابملادة الصحة ) ختطيط تنفيذ  التعليم م ال

طيط تنفيذ  خت(. من البياانت املوجودات يف عيادة املريض -الصيدلية 
 : مهارة التفكري العليا،فيما يلي عناصر التعليم

 

 التعليم االستماع تقومي مهارة التفكري العليا يف (1
وفقا ابملؤشر املكتوب  كتابةيف تعليم ال ميو أداة التقصنع املدرس 

 يف ختطيط التنفيذ التعليم.

توقع يُ . ”يعين يف هذا التعليم وفقا ابملؤشر ثاينال ميو أداة التق
للجملة أو  وفًقاوجودة حتديد الصور امل لطالب أن يكونوا قادرين علىا

يعين الدراسي. الفعل يثبت واد مب امتعلقهم مسع الذيالبيان 
يستمع الطالب إىل اجلملة  176.مث اختاذ األحكام قرر menentukan“ت

مث إعطاء الشروط اليت تكون الصورة  أو بيان املادة املسموعة مث يقررون
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 إرشاد 177(.C3مستوى يطبق ) الفعل العمليلفعل يثبت من ا مناسبة.
 جابة السؤال يف هذا التقومي كما يلي :لال

 اخرت صورة صحيحة املناسب كما تسمع!

جيب أن يكون الطالب قادرين على متييز جابة لال إرشادمن هذه 
ورة يف الصورة ملذك جيب على الطالب . صوت الكلمات / اجلمل ا

قادرين على متييز صوت الكلمات / اجلمل ل االستماع بشكل مكثف
ورة يف الصورة  . املذك

 كالمالتعليم ال تقومي مهارة التفكري العليا يف (2
وفقا ابملؤشر املكتوب  المكيف تعليم ال ميو أداة التقصنع املدرس 

 يف ختطيط التنفيذ التعليم.

يف ختطيط  الثاينالثاين يف هذا التعليم وفقا ابملؤشر  ميو أداة التق
توقع الطالب أن يكونوا قادرين يُ . ”melengkapi“فيذ التعليم يعين تن

كما أواتري وآخرون . كمال احملاداثت العربية وفًقا للصور احملددة على
خيلق   الفعل العملييكّمل من  الفعل العملي وآخرون يف أحباثهم أن

(C6).178   جابة السؤال يف هذا التقومي كما يلي :لال إرشاد 

 يلك كما يف املثالتبادل احلوار مع زم
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يقرأ الطالب احملاداثت العربية مع  جابةلال إرشادمن هذه 
مث يقوم ، أصدقائهم وفًقا للصور املتاحة وشبكات الكلمات / اجلمل

ا جيعل الطالب مبدعني يصل هذا . الطالب بتطوير حمتوى احملادثة
 ميو تق كما قالت رفدة حنيفةهارة التفكري العليا.  ممي إىل مستوى و التق

كما يلي   ميكن أيًضا القيام به بطرق بديلةتعليم االستماع  التفكري العليا
رواية القصص واملناقشات و ، حمادثة جمانية حول موضوع معني: 

املناظرة ، تقدمي احلجج  جدلية -الصفية واملقابالت األكادميية
 179.واالقرتاحات والنقد أو التحليل شفواي

 قراءةلتعليم الا تقوميمهارة التفكري العليا يف  (3
وفقا ابملؤشر املكتوب قراءة يف تعليم ال ميو أداة التقصنع املدرس 

 .يف ختطيط التنفيذ التعليم

الثاين وفقا ابملؤشر يف ختطيط تنفيذ التعليم يعين  ميو أداة التق
“melafalkan” . ُنطق الكلمات   توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

قراءة ينطق عربيةأو العبارات املكتوبة ابللغة ال . نعرف أن يف تعليم ال
الكلمة او العبارة هو يستطيع الطالب اىل قراءة الكلمة او العبارة اللغة 

تذكر  الفعل العمليأن الفعل يقرأ من كما أرايان يف كتاهبا العربية.   ي
(C1).180 جابة السؤال يف هذا التقومي كما يلي :إرشاد لال  

 اقرأ وافهم
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نطق  جيب أن يكون الطالب قادرين علىة جابإرشاد لالمن هذه 
عربية ابلقراءة الصحيحة . يف هذا التقومي ُيستهدف الكلمات / اجلمل ال

 دون احلاجة إىل فهم حمتوايت النصالطالب قادرين على نطق فقط 
 ومي مهارة التفكري العليا.لذلك مل تصل إىل تق

 كتابةالتعليم ال تقوميمهارة التفكري العليا يف  (4
يف تعليم الكتابة وفقا ابملؤشر املكتوب  ميو أداة التقدرس صنع امل

 يف ختطيط التنفيذ التعليم.

االول يف هذا التعليم وفقا ابملؤشر االول يف ختطيط  ميو أداة التق
توقع الطالب أن يكونوا قادرين يُ . ”menyusun“تنفيذ التعليم يعين 

أن  كتاهبا كما أرايان يف  .ترتيب الكلمات العشوائية تكون مجلة على
جابة السؤال إرشاد لال 181.(C6)خيلق  الفعل العمليالفعل أيلف من 

 يف هذا التقومي كما يلي :

  مفيدةالكلمات األتية ليكون مجال رتب

رتب جابة ُيستهدف الطالب قادرين على إرشاد لالمن هذه 
عربية يف مجل صحيحة وفًقا للقواعد اليت مت تعلمها  .الكلمات ال
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يف املدرسة الثانوية املناسبة يف تقومي  التعليم  العليا مهارة التفكري .ج 
 ابجنرماسني ثالثةاحلكومية ال

، يف ختطيط تنفيذ  التعليمالسديدة  مهارة التفكري العلياملعرفة عناصر 
ختطيط  مناسب مبهارة اللغوية يعين  ختطيط تنفيذ  التعليمحلل الباحث 
ختطيط تنفيذ  الكالم،   تعليمختطيط تنفيذ  ال االستماع، تنفيذ  التعليم

ىف السوق الكتابة ابملادة التسوق ) ختطيط تنفيذ  التعليم م القراءة، والتعلي
اركيت ختطيط تنفيذ  (. من البياانت املوجودات يف التقليدي ، ىف السوبر م

 : مهارة التفكري العليا،فيما يلي عناصر التعليم

 ستماعالتعليم اال تقومي مهارة التفكري العليا يف (1
وفقا ابملؤشر املكتوب  كتابةيف تعليم ال ميو أداة التقصنع املدرس 

 يف ختطيط التنفيذ التعليم.

شركه املدرس  الواردة يف املادة ميو تعليمات عمل التق الذي 
االول  ميو أداة التق .نسخ املفردات املسموعة يف منازهلم رشاد الطالبإب

توقع الطالب أن يكونوا يُ . ”menyalin“ يف هذا التعليم وفقا ابملؤشر
عربية اليت يسمعوهنا  قادرين على . الفعل ينسخ على نسخ الكلمات ال

أن كما أرايان يف كتاهبا . املسموعة املتعلقة ابملادة كتابة املفرداتيعين  
تذكر  الفعل العمليالفعل يكتب من   182.(C1)ي
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 كالمالتعليم ال تقومي مهارة التفكري العليا يف (2
يف تعليم الكالم وفقا ابملؤشر املكتوب  ميو ة التقأداصنع املدرس 

 يف ختطيط التنفيذ التعليم.

الول يف ختطيط تنفيذ التعليم يعين اوفقا ابملؤشر  ميو أداة التق
“mempraktikkan” . ُممارسة  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

 نكما أواتري وآخرون يف أحباثهم أ. احلوار / احملادثة ابللغة العربية
جابة إرشاد لال 183.(C3)يطبق   الفعل العمليميارس من  الفعل العملي

اركها املالوا السؤال من خالل توجيه الطالب درس ردة يف املواد اليت ش
هذه املمارسة على النصوص تقتصر  يف منازهلم. احلوارملمارسة 

 .ال جتعل الطالب يتحدثون حبرية وفًقا للمادةة املدروس

يف ختطيط تنفيذ التعليم يعين  الثاين وفقا ابملؤشر الثاين ميو أداة التق
“melengkapi”.  ُكمال  توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

كما أواتري وآخرون يف أحباثهم . احملاداثت العربية وفًقا للصور احملددة
إرشاد  184.(C6)خيلق   الفعل العملييكّمل من  الفعل العملي أن
 مي كما يلي :جابة السؤال يف هذا التقو لال

 تبادل احلوار مع زميلك وفقا ابلصورة

مع  يقرأ الطالب احملاداثت العربية جابةإرشاد لالمن هذه   
مث يقوم  وشبكات الكلمات / اجلمل وجودةأصدقائهم وفًقا للصور امل
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جيعل الطالب . هبم الذي ميارسونه طالب بتطوير حمتوى احملادثةال
 مهارة التفكري العليا.ى مي إىل مستو و مبدعني يصل هذا التق

 قراءةالتعليم ال تقوميمهارة التفكري العليا يف  (3
وفقا ابملؤشر املكتوب قراءة يف تعليم ال ميو أداة التقصنع املدرس 

 .يف ختطيط التنفيذ التعليم

يف ختطيط تنفيذ التعليم يعين  ولوفقا ابملؤشر اال ميو أداة التق
“mengidentifikasi”.  ُحتديد   كونوا قادرين علىتوقع الطالب أن يي

كما أواتري وآخرون يف  الدراسي.واد مب امتعلقهم مسع الذي احلقائق
تذكر   الفعل العملييتعرف من  الفعل العملي أحباثهم أن  185.(C1)ي
اركها املجابة السؤال إرشاد لال من خالل درس الواردة يف املواد اليت ش

مل .هذا التقومي ازهلمقراءة وحتديد النص العريب يف منتوجيه الطالب ل
 ومي مهارة التفكري العليا.تصل إىل تق

 كتابةالتعليم ال تقوميمهارة التفكري العليا يف  (4
يف تعليم الكتابة وفقا ابملؤشر املكتوب  ميو أداة التقصنع املدرس 

 يف ختطيط التنفيذ التعليم.

يف ختطيط تنفيذ التعليم يعين  ولوفقا ابملؤشر اال ميو أداة التق
“menyalin” . ُالعدد  نسخ توقع الطالب أن يكونوا قادرين علىي

معدود من األرقام  عددكتابة املوجودة. ال من األرقامواملعدود الصحيح 
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عربية  ترتيب وأتليفهناك عملية مناسبا بقواعد اللغوية  إىل الكلمات ال
رتيب هذا يعين أنه يف هذه العملية هناك عملية حتليل وت. الكلمات

هذه العملية الستهداف الطالب  الباحثلذلك يعترب مات، وأتليف الكل
. (C6)خيلق  ستوىمليف االطالب املرتمجني مما يعين األفعال التشغيلية 

 186.(C6)خيلق  الفعل العمليأن الفعل أيلف من كما أرايان يف كتاهبا 
اركها املجابة السؤال إرشاد لال من خالل درس الواردة يف املواد اليت ش

عربية من األرقام املب هتجئة كتيتوجيه الطالب ل وجودة مناسبا اجلمل ال
 .يف منازهلم ابلقاعدة عدد ومعدود

تنفيذ التقومي مهارة التفكري العليا املناسبة يف التعليم ينبغي ان 
الذي مناسبا ابملؤشر املكتوبة يف ختطيط تنفيذ التعليم  ميو أداة التقيستخدم 

 .C6حىت  C4وهو ابستخدام الفعل العملي من املستوى 

ة، استخدم املدرس وهذا موجود يف تقومي الكالم وتقومي الكتاب
ألن تعليم الكالم والكتابة مها انتاجي الذي  C6الفعل العملي حىت مستوى 

يتطلب من الطالب أن يكونوا قادرين ونشطني يف إجراء حماداثت 
العربية يف تقومي الكالم نطق الطالب احلوار ابللغة  .وكتاابت ابللغة العربية

مل ابلصورة ومع اصدقاءهم  وجودة مث طوِّرو وشبكة من الكلمات / اجلمل ا
تعليم االستماع  مي التفكري العلياو تق كما قالت رفدة حنيفة  طوِّرو احلوار.

حمادثة جمانية حول موضوع كما يلي :   ميكن أيًضا القيام به بطرق بديلة
 جدلية -ادمييةرواية القصص واملناقشات الصفية واملقابالت األك، و معني
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و يف  187.املناظرة ، تقدمي احلجج واالقرتاحات والنقد أو التحليل شفواي
ترمجة اجلمل ، ب قادرون ونشطون يف تكوين اجلملالطالتقومي الكتابة 

نوع اإلنشاء املوجه كما قال . أتليف اجلمل العربيةحىت  تقومي الكتابة من 
نوع  مجل اىل ترتيب الكلماتأمحد مرادي يف كتابه أن  كامالت من 

نقومي اإلنشء املوجه/املقيد او  188.هوجامل اإلنشاءاألنشطة العملية يف 
نوع   189ة.التفكري العليا يف مهارات الكتاب ةمي مهاراو تقاإلنشاء احلور من 

عربية مت أبساس ما يفعله املحىت تقومي الكالم والكتابة  درس يف تعليم اللغة ال
 أبساس مهارة التفكري العليا.

قراءة ومها تقبلي يعين أما يف تقو  م هو يهذا التعلمي االستماع وال
كما يف تقومي والكتابة مها انتاجي.  القبول فقط ، خيتلف عن الكالم 

متييز صوت حىت  الطالب قادرين على نسخ املفردات العربيةاالستماع 
ورة وفقا للصورة املوجودة ملذك قراءة  .الكلمات / اجلمل ا ويف تقومي ال

عربية جيب / دون احلاجة إىل فهم الطالب قادرين  على قراءة النصوص ال
ها أن مهارة تفكري لتيف جم ذكرت ريدة حنيفة يف. وفقا حمتوايت النص

واع خمتلفة من االستماع ميكن تنفيذهاالعليا  واحد منهم هو  على أن
 190لفهم املعىن املطلوب. وبرتكيز عال  يفعله جبيد  االستماع املكثف

قراءة تقومي املستوى العلو  حل ، احلجة، إبعطاء النصيحةيا يف تعليم ال
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، تقومي على نص القراءة، تصميم املوضوع املناسب ابلقراءة، املشكلة
قراءة تفسري أو فحص رغبات املؤلف لرسالة الواردة يف ال حىت  191.من ا

قراءةتقومي  عربية ما يفعله امل االستماع وال أبساس  ملدرس يف تعليم اللغة ال
 العليا. مهارة التفكري

كل أداة التقومي الذي استخدم املدرسون يف تقومي التعليم يف كل 
 املدارس مناسبا ابملؤشرات يف ختطيط تنفيذ التعليم.
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