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رسالة املاجستري، ، يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اْلوىل ماالنج (HOTS)التفكري العليا 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية،  كلية الدراسات العاليا، جامعة موالان 

 املشرف اْلول: د. شهداء، املشرفة الثانية: د.  زكية عارفة.ماالنج. 
 مهارة التفكري العليا ،2013التعليم املنهج الدراسي منوذجالكلمات اإلشارية: 

خالل املديرية العامة للمعلمني عي نت احلكومة اإلندونيسي عرب وزيرة التعليم والثقافة من 
جيب للمعلم أن يطب ق مهارة التفكري العليا يف كل الدرس، مبا فيه تعليم اللغة العربية. هذا  والعاملني

رة التفكري العليا من أجل استعداد الطالب لنيل كفاءات للطالب يف التعليم الذي يقوم على مها
يف  2013التعليم املنهج الدراسي  منوذجأتثري  ملعرفة هو بحثمن هذه الفاْلهداف . 21القرن 

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اْلوىل (HOTS)دة اللغة العربية على مهارة التفكري العليا ام
 .ماالنج

اإلختبار البعدي  بتصميم التجرييب )شبه جترييب(واملنهجه هذا البحث هي البحث الكمي 
Post-Test Only Control Group Desaign مجع البياانت بوسيلة املالحظة واملقابلة جلمع .

البياانت االوىل من البحث، أما االختبار جلمع البياانت اْلخري بعد جترييب. وأسلوب حتليل البياانت 
 .Independent Sample T-Testاالختبار التائي ابستخدام 

على اختبار التائي ( أنه بناء 1و أظهرت النتائج البحث ال يت توصل إليها الباحثة فهي: 
Independent Sample T-Test   مما  0،05 <0،00على املتغريات الكفاءة التحليلية قيمة أمهية

التعليم على أساس مهارة التفكري العليا يف التعليم اللغة العربية على الكفاءة  أتثرييعين عدم وجود 
( 2. 60،00جملموعة الضابطة ومن ا 75،16التحليلية مع نتيجة متوسط من النجموعة التجريبية 

أتثري التعليم على مما يعين عدم وجود  0،05 <0،00و املتغريات الكفاءة التقوميية قيمة أمهية 
أساس مهارة التفكري العليا يف التعليم اللغة العربية على الكفاءة التقوميية مع نتيجة متوسط من 

( املتغريات الكفاءة اإلبداعية قيمة 3. 54،69ومن اجملموعة الضابطة  68،13النجموعة التجريبية 
أتثري التعليم على أساس مهارة التفكري العليا يف التعليم مما يعين عدم وجود  0،05 <0،013أمهية 

ومن  75،12اللغة العربية على الكفاءة اإلبداعية مع نتيجة متوسط من النجموعة التجريبية 
 . 70،28اجملموعة الضابطة 
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Abstract 

Desrani, Ayu, 2020, The Effect Of the 2013 curriculum learning model in 

Learning Arabic On Higher Order Thinking Skills In State Islmaic Senior 

High School 1 Of Malang. Master Thesis. Department Of Arabic 

Language Education, Postgraduate, State Islamic University Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Advisor: (1) Dr. Syuhadak, MA (2) Dr. Zakiyah 

Arifa, M.Pd.  

Keywords: 2013 Curriculum Learning Model, Higher Order Thinking Skills  

Indonesian government through ministry of education and culture and 

through the Directorate General of Teachers and Education Personnel has decided 

that teachers have to implement higher order thinking skills in every subject, 

including Arabic language teaching. The goal of the implementation of Higher 

Order Thinking Skill is to prepare the students to achieve 4 competencies for 21st 

century learners. Thus, the study aimed to determine the effect of learning based 

on higher order thinking skills on the ability of students to analyze, evaluate and 

create in Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. 

The study is quantitative approach and experiment methods (quasi 

experiment), with design uses Post-Test Only Control Group Desaign. Data are 

collected through observation and interview for initial research data, and test are 

used for the final data after experiment. Data analysis used independent sample t-

test. 

The result of this study are: 1) based on test independent sample t-test the 

variable analysis signivicance value 0,00 < 0,05, which means there is Effect Of 

learning Based On Higher Order Thinking Skills In Learning Arabic on analysis 

skillsof students with means of an experimental class 75,16 and control class 

60,00. 2) based on test independent saple t-test the variable evaluation 

signivicance value 0,00 < 0,05, which means there is Effect Of learning Based On 

Higher Order Thinking Skills In Learning Arabic on analysis skillsof students 

with means of an experimental class 68,13 and control class 54,39. 3) based on 

test independent saple t-test the variable analysis signivicance value 0,013 < 0,05, 

which means there is Effect Of learning Based On Higher Order Thinking Skills 

In Learning Arabic on analysis skillsof students with means of an experimental 

class 75,12 and control class 70,28.  
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Abstrak 

Desrani, Ayu, 2020, Pengaruh model Pembelajaran kurikulum 2013 dalam 

pelajaran bahasa arab terhadap keterampilan berpikir tinggi siswa 

(HOTS) Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. Tesis. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  Pembimbing: (1) Dr. Syuhadak, MA 

(2) Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd.  

Kata Kunci: Model Pembelajaran kurikulum 2013, HOTS. 

 Pemerintah Indonesia  melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan 

melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah 

menetapkan agar guru menerapkan pembelajaran berbasis hots dalam semua mata 

  pelajaran, termasuk pembelajaran bahasa arab. Pembelajaran berbasis hots ini 

ditujukan untuk mempersiapkan siswa untuk mencapai keterampilan abad 21. 

Maka, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

berbasis HOTS terhadap kemampuan siswa menganalisis, mengevaluasi dan 

mencipta di Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang. 

 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan motode eksperimen (quasi 

eksperimen) dengan menggunakan desain Post-Test Only Control Group Design. 

Data dikumpulkan dengan metode observasi langsung dan wawancara digunakan 

untuk data awal penelitian dan tes digunakan untuk mengumpulkan data akhir 

setelah penelitian. Dan dalam analisis data, peneliti menggunakan uji-t 

independent sample t-test.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) berdasarkan uji independent 

sample t-test pada variabel kemampuan menganalisis diperoleh nilai signifikansi 

(sig- 2 tailed) 0,00 < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran berbasis hots dalam pembelajaran bahasa arab terhadap kemampuan 

siswa menganalisis dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 75,16 dan nilai rata-

rata kelas kontrol 60,00. 2) dan variabel evaluasi diperoleh nilai signifikansi (sig- 

2 tailed) 0,00 < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran berbasis hots dalam pembelajaran bahasa arab terhadap kemampuan 

siswa mengevaluasi dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 68,13 dan nilai rata-

rata kelas kontrol 54,69. 3) dan variabel mencipta diperoleh nilai signifikansi (sig- 

2 tailed) 0,013 < 0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran berbasis hots dalam pembelajaran bahasa arab terhadap kemampuan 

siswa mencipta dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 75,12 dan nilai rata-rata 

kelas kontrol 70,28.  
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 قدمةامل .أ
امة للمعلمني من خالل املديرية الع والثقافةاحلكومة اْلندونيسية عرب وزيرة التعليم 

تقوم بتجديد املنهج الرتبوي احدى النقاط املهمة هي  (Ditjen GTK)عاملني يف التعليم وال
مهارة التفكري العليا هي مهارة مهمة يف  1التفكري العليا.عملية التعليم تقوم على مهارة 

حتدى تقدم الزمان. يتقدم التكنولوجي مع مرور الزمان وكذلك الشكلة املوجهة يف 
  2احلياة.

، فإن جذر مشكلة التعليم يف املدرسة تنقسم  إىل قسمني، ومها (Ainin) وفقا لعني
اخلارجية هي مشكالت ذات طبيعة   جذور املشكالت الداخلية واخلارجية. املشكالت

كبرية وترتبط ابلتعليم اخلارجي مثل مديري املدارس والسياسات املدرسية واحلكومية 
إما املشاكل الداخلية هي املشكالت اليت تسببها العناصر الداخلية  ،وتصورات اجملتمع

 .3واد التعليميةاملرتبطة ابلتعليم، مثل املعلمني واملناهج ووسائل التعليمية والكتب أو امل
تم بواسطة املعلمني الذين يركزون على ت الطالبةالطرق لتحسني جودة  ىحدإ

. إن تصميم حتسني جودة التعليم العليايف الفصل مع مهارة التفكري حتسني جودة التعلم 
جودة و  حتسني جودة اخلرجيني مما يؤدي يف النهاية إىل الطالبةهو حماولة لتحسني نوعية 

 4إندونيسيا. التعليم يف

                                                           
1 Yoki Ariyana, Dkk, Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi Pada Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi, (Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan: 

Kemendikbud,2018), 1 
2 Helmawati, Pembelajaran Dan Penilaian Berbasis Hots (Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya, 2019), 77 
3 Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

Lisan Arabi, 2019). 20 
4 Ilmi Zajuli Ichsan, Diana Vivanti Sigit, Mieke Miarsyah, Environmental Learning 

Based on Higher Order Thinking Skills: A Needs Assessment, (International Journal for 

Educational and Vocational Studies Vol. 1, No. 1, May 2019, pp. 21-24). Diakses Pada Tanggal 

20/11/2019. Pukul, 19, 25 
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اليت استخدمها  هلي، هناك عدد من التغيريات ا2013 الدراسي هجيف تعلم املن
هذه التغيريات هتدف إىل التكيف مع متطلبات العصر وإعداد املوارد البشرية املعلم، و 

 الدراسي نهجاملاإلندونيسية لتكون جاهزة للمنافسة يف املستقبل. إن التعلم ابستخدام 
يرشد ولكنه  على اكتشاف العلوم وليس ليتم إخبارهم فقط، الطالبةيدرب  2013
اللغوية كأداة  هارة، ويؤكد على املفكري املنطقي واملنهجي واإلبداعيإىل الت الطالبة

 5تواصل.
هي القدرة على  2013 الدراسي هجناملاللغوية اليت سيتم تناوهلا يف  هارةامل إحدى

، وخاصة للمدارس 2013ناهج التحدث ابللغة العربية. وضع اللغة العربية يف هيكل امل
هو موضوع  2014عام لل 165على أساس تنظيم وزير الدين رقم املدرسة الثانوية. 

، تصبح اللغة العربية واحدة من أجل حتسني املهارة اللغويةإلزامي جلميع أنواع التخصص. 
هج نابستخدام املماالنج  املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية اْلوىلواد اإللزامية يف من امل

 2013.6الدراسي 
اإلسالمية نوية ايف املدرسة الث نتائج مالحظة تعلم اللغة العربيةا إىل استناد

دم يستخ، املعلم ال ابللغة العربية يركز على املعلم ، ال يزال التعليماْلوىل ماالنجاحلكومية 
تعلم اللغة و . رتمجة والقراءةوالالطريقة املستخدمة هي طريقة النحو ، طرقا متنوعة للتعلم

، يقوم املعلم بتدريس أربع ماالنج املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية اْلوىلالعربية يف 
حني أن . يف القراءةمهارة يف  فقط اللغوية هارةيتم الرتكيز على املولكن  .اللغوية هارةامل

دمة هي الكتب والسبورات. ومع ذلك، بناء على معلومات املعلم التعلم املستخ لوسائ
 7هي بطاقات الكلمات ونقاط القوة وخمتربات اللغة. لتعليما وسائل استخدمهتاليت 

                                                           
مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية يف الربانمج اخلاص،  ،دراسات يف املناهج وأتصيلهاحسن عبد الرمحن احلسن، 5

 111 .ه(1424)د.ن، مؤسسات الوقف اإلسالمي، 
6Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

Lisan Arabi, 2019). 20 
، نجعمالية التعليم اللغة العربية في الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية الحكومية األسالمية األولى ماالفي المالحظة  7

 ويب.  09:45 – 2019نوفمبير  10في 
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الثانوية احلكومية درسة امليف  من حبث عارفكتتفق  السابقةرؤية تعلم اللغة العربية 
املعلم التعليم املهارة التفكري العليا، واْلنشطة التعليمة املطبقة  طب ق ،اْلوىل ماالنج

مازالت بسيطا. أما التحدايت اليت تواجه معلمني يف تطبيق مهارة التفكري العليا يعين من 
وجهة املعلم هي معرفة املعلم الضعيف ونقص تدريب املعلمني وهم اليتعاونون بعضهم 

التحدايت من وجهة الطالب هم ليسوا منضبطة يف متابعة الدروس ولديهم  8بعضا.
الدفع الضعيف. من وجهة الوسائل التعليمية يعين الوسائل تعليمية جديدة وال يستخدم 

 9.املعلم الوسائل التعليمية الواردة لرتقية مهارة التفكري العليا لدي الطالب

 إىل أبعاد عملية التفكري وفقا لتصنيف بلوم العلياالتفكري  مهارةجيب أن ينتبه تعلم 
(Taksonomi bloom) وهلطسون وكر يكما أتقاها أدر Adreson Krathwohl dan 
 ، حتليل(3)ج، تطبيق (2)ج، فهم (1)ج يتكون من القدرة على: معرفة 10.(2001)

يف  كفاءاتال هيليا عالتفكري ال مهارة . لذا، فإن(6)ج ، وإنشاء(5)ج، تقييم (4)ج
 11.(6)ج بداعاإل، و (5)جتقييم ال، (4)ج تحليلالجمال 

بناًءا على البيان السابق نعرف أن مهارة التفكري العليا هي مهمة جدا يف استعداد 
التالميذ ليواجهوا تطوير الزمان السريع. لذا، الزم على املعلم أن يقرتح عملية التعليم 

هي يف هذه احلالة يعين درس اللغة العربية. والتعلم املوجه إىل مهارة التفكري العليا بل 
ميبغي املعلم أن ال يكون. فوائد غرس مهارة التفكري العليا يف الفصل الدارسي ذات 
شقني.مهارة التفكري العليا ستزيد من الكفاءة التحليلية والتقوَسية واإلبداعية لدى 

 .   من التحصيل الدارسي وتنتج متعلمني مدى احلياةالطالب و 

                                                           
عند تعليم مهارة الكالم ابملدارس  (HOTS)التحدايت اليت توجه معلمي اللغة العربية يف تطبيق مهارات التفكري العليا عارفك حممودي،  8 

 3(. 2020.مالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية). الثانوية احلكومية مبدينة ماالنج
نج(، يف )مدرس اللغة العاربية ابملدرسة الثانوية احلكومية اْلسالمية اْلوىل مال قامت ُبا الباحثة ابستخدام أسلوب املقابلة مع ايسناملالحظة  9

 ويب. 09:45 – 2019نوفمبري  10
10 Lorin, Anderson, Dkk. A Taxonomy For Learning, Teaching And Assessing (A 

Revision Of Bloom’s Taxonomy Of Educational Objectives), (New York, Longman, 2001).  63 
11 Bloom, B.S., et al, Taxonomy of Edu-cational Objectives: Handbook I Cognitive 

Domain. London:Longmans Group Ltd. 1978 
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هذا البحث، أرادت الباحثة أن تقوم ابلبحث العلمي التجرييب ليجرب أتثري  ويف
اللغة مادة يف  2013التعليم املنهج الدراسي  أتثري منوذج "حتت العنوان التعلمية هذه 

اإلسالمية احلكومية  يف املدرسة الثانوية (HOTS)العربية على مهارة التفكري العليا 
لتقييم يف هذا البحث على أساس تطوير التعلم وا ةالباحثاختار . " األوىل ماالنج

 ية. واإلبداع يةميو والتق يةالطالب إىل مرحلة التحليل الكفاءةإندونيسيا لتحسني 
 أسئلة البحث  .ب

 :ة أسئلة البحث كما يليحدد الباحث، فتالسابقة خلفية البحثبناء على 
اللغة العربية على الكفاءة  مادةيف  2013املنهج الدراسي  تعليممنوذج ال أتثريكيف  .1

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اْلوىل ف العاشر للص لبةالدى الطالتحليلية 
 ؟ماالنج

على الكفاءة يف مادة اللغة العربية  2013منوذج التعليم املنهج الدراسي أتثري كيف  .2
احلكومية اْلوىل  ابملدرسة الثانوية اإلسالميةف العاشر للص لبةالدى الطالتقوميية 

 ؟ماالنج
على الكفاءة يف مادة اللغة العربية  2013منوذج التعليم املنهج الدراسي أتثري كيف  .3

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اْلوىل ف العاشر للص لبةالدى الطاإلبداعية 
 ؟ماالنج

 أهداف البحث  .ج
 أن أهداف البحث كما يلي:  ،ىل أسئلة البحث السابقةابلنسبة إ

يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013أتثري منوذج التعليم املنهج الدراسي فة ملعر  .1
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اْلوىل ف العاشر للص لدى الطالبةالتحليلية 

 .ماالنج
يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013فة أتثري منوذج التعليم املنهج الدراسي ملعر  .2

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اْلوىل ف العاشر للص لدى الطالبةالتقوميية 
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 ماالنج.
يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013أتثري منوذج التعليم املنهج الدراسي فة ملعر  .3

سالمية احلكومية اْلوىل ابملدرسة الثانوية اإلف العاشر للص لدى الطالبةاإلبداعية 
 .ماالنج

 فروض البحث .د
يف مادة اللغة العربية على  2013أتثري منوذج التعليم املنهج الدراسي توجد  .1

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ف العاشر للص لدى الطالبةالكفاءة التحليلية 
 .اْلوىل ماالنج

على يف مادة اللغة العربية  2013أتثري منوذج التعليم املنهج الدراسي  توجد .2
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ف العاشر للص لبةالدى الطالكفاءة التقوميية 

 اْلوىل ماالنج.
على يف مادة اللغة العربية  2013أتثري منوذج التعليم املنهج الدراسي  توجد .3

مية احلكومية ابملدرسة الثانوية اإلسالف العاشر للص لبةالدى الطالكفاءة اإلبداعية 
 اْلوىل ماالنج.

 أمهية البحث  .ه
 قية كما يلي:يقسم الباحثة أمهية البحث على اْلمهية النظرية واْلمهية التطب

 اْلمهية النظرية  .1
 معطيات هذا البحث لزايدة النظرية يف معايري عملية تعليم اللغة العربية. .أ

 لزايدة املعلومات يف تعليم اللغة العربية عموما .ب
البحث إحد من مصادر اإلفرتاحات الرتبوية لتعليم اللغة العربية يرجي هذا  .ج

 اجليدة.
 اْلمهية التطبيقية  .2

 العربية يف أن يكون البحث مسامهة انفعة يف تكميل تدريس اللغة:  للباحثة 



6 
 

  

 . املدرسة
 الطالبةتعويد و  يف تدريب نيدرسذا البحث تساعد املهنتيجة  نتكو  نأ:  للمعلم 

 .العليام ريهمهارة تفك قيةلرت 
مهارة تفكريهم من  يف ترقية الطالبةالبحث تساعد  ذاهنتيجة  نتكو  نأ:  للطالب 

 الناحية اللغوية.
البحث  أن يكونأو  سوف يكون هذا البحث مرجعا لتعليم اللغة العربية:  للمدرسة 

 .اللغة العربية تطبيق تعليمحال بديال يف 
 حدود البحث  .و

 على اْلمور اآلتية: ةحدد الباحثالبحث موسعا فتكيال يكون هذا 
منوذج التعليم املنهج ستخدام قصدت الباحثة بتعليم اللغة العربية اب: احلد املوضوعي .1

الكفاءة التحليلية والتقوميية  مهارة التفكري العليا يعين لرتقية 2013الدراسي 
اْلوىل يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الطالبةابلتطبيق لدى واإلبداعية 

 .ماالنج
اقتصرت الباحثة ابلبحث لطالب الصف العاشر يف املدرسة الثانوية : احلد املكاين .2

 . اْلوىل ماالنجاإلسالمية احلكومية 
حىت شهر  2019احلد الزمين: اقتصرت الباحثة هذا البحث من شهر نوفيمبري  .3

 م.  2020مارس 
 لحات حتديد املصط .ز

 شرحها الباحثة فيما يلي: ملصطلحات املتعلقة بعنوان البحث تتوجد ا
تعليم اللغة العربية: هو إيصال املعلم معلومات اللغة العربية إىل أذهان املتعلمني  .1

وإعادة بناء خرباة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها معرفة اللغة العربية ومهارةها 
واجتاهاهتا. أي مبعىن آخر هو عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطور يف 

ابيا كانت أم سلبيا وتنشئة النظربة مبوقف إجيايب وهو اللغة بناء قدرة اللغة العربية إجي
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 هارةتعليم اللغة العربية يف هذا البحث يعين تعليم ابستخدام امل 12العربية الفصحى.
 .العلياالتفكري 

هي عملية التفكري اليت أعلى  :(Higher Order Thinking Skill) العلياالتفكري  مهارة .2
مثل  ىات معرفية أخر بعملي يشتغل فيها العقل من حفظ الدرس وفهم فقط، بل

 13ييم وغريها.التقو االستطالع و اثلة ومماالستنباط 
وسيلة لتقييم املعلومات إىل أجزائها، وحتديد كيفية ارتباط اْلجزاء  (analyse)حتليل  .3

 ببعضها البعض وابلكل الكلي. تشمل العمليات التفريق والتنظيم والعزو.
يعين احلكم على قيمة املواد واْلساليب ْلغراض معينة، بناء  (evaluate)قييم تال .4

 على املعايري تشمل العمليات التحقق واالنتقاد.
يعين جتميع العناصر املختلفة لتشكيل كلي جديد، أو إعادة تنظيم  (create)إنشاء  .5

 العناصر املوجودة لتشكيل بنية جديدة. تشمل العمليات توليد وختطيط وإنتاج.

 الدراسات السابقة  .ح
لقد قامت الباحثة ابالطالع على عدة الدراسات السابقة مث اختيار الدراسات 

هذه الدراسات السابقة قد تعلقت كثريا البحث. و  املعينة يستفيد منها يف جوانب موضوع
 يف هذا البحث. فمن تلك الدراسات هي:

 الدراسة اْلوىل  .1

التفكري  مهارةأساس على املواد التعليمية تطوير . "سري الستويتأنيسة و 
جملة الرايضيات " )على حل املشكالت الرايضية الطالبةتحسني قدرة ل  العليا

الغرض من تطوير هذا البحث هو إنتاج مواد تدريس . 14(مبتكرة –اإلبداعية 
لطلبة الفصل الدراسي الثاين من برامج  العلياالرايضيات القائمة على التفكري 

                                                           
  19م(. 2000محمد علي الخالي، أساليب تدريس اللغة العربية، )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، 12

13 Yoki Ariyana, Dkk. Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi Pada Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi, (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). 4 
14 Anisah, Astuti, Pengembangan Bahan Ajar  Berbasis HOTS untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa. (Semarang; Jurnal Matematika Kreatif-

Inovatif Kreano 9 (2) (2018): 191-197) Diakses Pada Tanggal 20/11/2019 Pukul, 19,25  
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. املواد التعليمية املقصودة هي املواد اْلوىلاليت أتخذ الرايضيات  PGSDالدراسة 
 الطالبة)وحدات( وكذلك أسئلة التقييم لقياس قدرات  العلياالتعليمية على التفكري 

املواد التعليمية املتقدمة تفي ابملعايري الصحيحة  .يف حل املشكالت الرايضية
 ADDIEث هو أحباث التطوير ابستخدام إجراءات والفعالة. هذا النوع من اْلحبا

 )التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم(.
يف حل  الطالبة مهارةالنتائج اليت حتققت من هذا البحث هي حتسني 

املشكالت الرايضية بعد تطبيق مواد تدريس الرايضيات املرتكزة على التفكري 
على التفكري مبستوى عال  الطالبة. ابإلضافة إىل هذه املادة التعليمية، اعتاد العليا

حىت يتمكنوا من حل أي مشكالت رايضية معينة. من هذه الدراسة زايدة 
إىل  57.50على حل املشكالت الرايضية من  الطالبةيف قدرات متوسط 
التفكري  مهارة على. وابلتايل، فإن تطوير وحدات تعلم الرايضيات القائمة 87.90

 على حل املشكالت الرايضية. الطالبةميكن أن حيسن قدرات   العليا
 الدراسة الثانية .2

إعداد كراسة التدريبات ملادة تعليم اللغة العربية " .(2019سيت تعمري اْلمة )
من املدرسة  الصف السابع طالبلرتقية إجناز العربية ل العلياالتفكري  مهارةابستخدام 

 قسم تعليم اللغة العربية يا" )كلية الدراسات العلاإلسالمية احلكومية سيدوارجو سطةاملتو 
 15المية احلكومية سورااباي(.ن أمبيل اإلسجامعة سوان

ادة تعليم طيط إعداد كراسة التدريبات ملختلوصف  (1: أهداف البحث
السابع من  الصفلطالب     العليا ريعمليات التفك مهارة ماللغة العربية ابستخدا

عرفة فعالية كراسة مل( 2. جور او توسطة اإلسالمية احلكومية بسيددرسة املامل
 طالبل العليا ريعمليات التفك مهارة مادة تعليم اللغة العربية ابستخداالتدريبات مل

                                                           
)Higher عمليات التفكري العليا مهارةإعداد كراسة التدريبات ملادة تعليم اللغة العربية ابستخدام سيت تعمري اْلمة،  15

(Order Thinking Skill) العربية لتالميذ الصف السابعمن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية سيدوارجوالرتقية إجناز "
 . (2019المية احلكومية، جامعة سونن أمبيل اإلسقسم تعليم اللغة العربية  العليا)سورااباي :كلية الدراسات 
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عرفة مل( 3. جوار او احلكومية بسيد توسطة اإلسالميةدرسة املمن امل الصف السابع
احلكومية  اإلسالمية توسطةدرسة املميذ الصف السابع من املاز العربية لتالجنترقية إ
عمليات  مهارة مابستخدا كراسة التدريبات اجلديدة  مبعد استخدا جور او بسيد
  .العليا ريالتفك

ذا البحث، وتستخدم الباحثة هيف  ADDIEطريقة تسمى ب   تستخدم الباحثة
واالختبار وورقة التحقيق من الصحة يف مجع  املالحظة واالستبانة واملقابلة والواثئق

سني وترقية استخدامها إىل حت ذه كراسة التدريبات فيؤثرهالبياانت. وبعد اختبار 
 وميةكاحل الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية طالبنتيجة التعلم ل

 الطالبةكتابة، كما يتضح من ردود خاصة ملهاريت القراءة وال سيدوارجواْلوىل 
ومع قبول الفرضية  81،9واالختبار البعدي  65 قبليالاالختبار  اجليدة ونتائج

أكرب من  10.92وهو  t-countأكرب من  t (t-table)لة حبساب جدول البدي
2.060 . 

 الدراسة الثالثة  .3
علم لتحسني مهارة تطوير أدوات الت( "2019عارفني رايدي، حري رتناوايت )

هتدف هذه الدراسة إىل  16."بناء املساحات اجلانبيةيف كفاءات   التفكري العليا
ابستخدام   العلياالتفكري  مهارةوية إنتاج أداة تعليمية لبناء مساحات جانبية مست

درس الا وخطة والذي يتضمن منهج (PBL)التعلم القائم على حل املشكالت 
(RPP)  وكراسة التدريبات(LKS)يف  ، أدوات عملية وفعالة، وكذلك أدوات تقييم

هذا النوع من البحوث هو حبوث التنمية. مت  شكل اختبارات صحيحة وموثوقة.
عديله إىل ( والذي مت ت1983) Borg & Gallإجراء هذا البحث ابستخدام  تطوير 

. ، وهي دراسة أولية وتصميم املنتج ومرحلة تطوير وتقييمثالث مراحل من التطوير

                                                           
16Arifin Riadi. Heri Retnawati, Pengembangan Perangkat Pembelajaran untuk 

Meningkatkan HOTS pada Kompetensi Bangun Ruang Sisi Datar, (PYTHAGORAS: Jurnal 

Pendidikan Matematika Volume 9 – Nomor 2, Desember 2014, (126-135)) Diakses Pada Tanggal 

20/11/2019 Pukul, 19,25.  
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للغاية من حيث مراقبة جدوى التعلم  ةعمليالاجلانب العملي للوصول إىل الفئة 
 مهارة . مت حتقيق جانب الفعالية من حيث طالبالطالبةوتقييم املعلم وتقييم 

 الطالبة العلياالتفكري  مهارة. تظهر نتائج التجارب امليدانية أن  العلياالتفكري 
 درسةامليف  "ب"والفئة  املتوسطة اْلوىل دها شاملة درسةامليصلون إىل الفئة "أ" يف 

 .املتوسطة الثانية دها شاملة
 الدراسة الرابعة .4

 مهارةتطوير تعليم على أساس ( "2019فناين، داين كوَسحريت. ) أمحد
يهدف هذا البحث إىل  17.يف الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية" العلياالتفكري 
على  الطالبة، وميكن لوسائل اإلعالم حتفيز االسرتاتيجيات واملواد التعليميةتطوير 

، حبيث ايدة أنشطة التعلم ونتائج التعلم، والقدرة على ز التفكري بطريقة أكثر نقاء
 يعمل التعلم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة ومرح.

ا لتطوير التعلم مع اإلشارة إىل  تطوير التعلم تستخدم هذه الدراسة ا أولي
 الختبارات.لديك وكاري. وكانت تقنيات مجع البياانت املستخدمة االستبياانت وا

تشري نتائج التجارب احملدودة إىل أن نتائج تطوير التعلم قادرة على حتقيق نتائج 
، اْلحداث البشرية 3، املوضوع الفرعي 1( يف التعلم ٪91تعليمية كاملة )

 درسة االبتدائية.مبوالطبيعية، موضوع اْلنشطة يف حياة الفصل اخلامس 
 الدراسة اخلامسة  .5

، مهارة التفكري العليا املتضمنة يف كتب الرايضيات خالد فايز عبد القادر
مني، )أستاذ املناهج وطرق لسطني من وجهة نظر املعلبف لياة اْلساسية العلمرحلل

هذه الدراسة  هتدف 18التدريس املساعد بقسم أساليب التدريس جبامعة اْلقصى(.

                                                           
17 Achmad Fanani. Dian Kusmaharti, Pengembangan Pembelajaran Berbasis Hots di 

Sekolah Dasar Kelas V. (Jpd: Jurnal Pendidikan Dasar. P-ISSN 2086-7433 E-ISSN 2549-5801) 

Diakses Pada Tanggal 20/11/2019 Pukul, 19,25 

التفكري العميا املتضمنة يف كتب الرايضيات ملمرمحة اْلساسية العميا بفمسطني من  مهارةخالد فايز عبد القادر،  18
 . (2018.، )أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد بقسم أساليب التدريس جبامعة اْلقصىوجهة نظر املعممني
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مرحلة لل إىل التعرف عمى مهارة التفكري العميا املتضمنة يف كتاب الرايضيات
ة عداد أداإباحث باْلساسية العليا بفلسطني من وجهة نظر املعلمني. قام ال

مهارة التفكري الناقد، هي:  عة حماوربحيث قسمت إىل أر  ي االستبانةالدراسة وه
عن   انبثق، مهارة اختاذ القرار، وقد شكالتمهارة التفكري اإلبداعي، مهارة حل امل

ح بمن مهارة التفكري العليا، وليص مهارة نهال مك  رات ميثلكل حمور عددا من الفق
( 120حجمها )ة نى عيلقت عبفقر، وقد ط( 46ستبانة )ا عدد الفقرات يف

 .ةغز بطقة الوسطى نامل مات الرايضيات يفلومع لميمة من معلما ومعلمع
 بكت  ة يفنمتضم دراسة إىل أن مهارة التفكري العلياتائج النصت لوخ

من قائمة مهارة  ستفادةا ةضرور بة متوسطة، وقد أوصت الدراسة بدرجالرايضيات 
مدى كفاية  ظر يفنال ةادن إعع ة، فضالعلميالالدراسة  يف احملدد علياالتفكري ال

 مهارةيا لكل لة اْلساسية العلمرحلالرايضيات ل بكت  يف ةات املواردبة والتدريثلاْلم
 .قةبالسا هارةمن امل

 الدراسة السادسة .6
( 2019. )زاجويل إحسان، دايان فيفانيت سيجيت، ميك ميارسياإملي 

اجمللة الدولية " ): تقييم االحتياجاتالتعلم البيئي بناء على مهارة التفكري العليا"
الغرض من هذه الدراسة هو تنفيذ احتياجات التعلم على  19(.للرتبية واملهنية

وراق العمل والتعلم املستخدم يف وسائط التعلم واملواد التعليمية واملواد التعليمية وأ
إىل  2017بيئات التعلم يف املدارس واجلامعات. وقد أجريت الدراسة من نوفمرب 

 . يف العديد من املدارس يف بيكاسي وجامعة واحدة يف جاكرات 2019يناير 
انت طريقة البحث املستخدمة هي طريقة وصفية مع تقنيات مجع البيا

. أظهرت النتائج أن التعلم اإلعالمي واملواد التعليمية ةابستخدام املالحظة واملقابل

                                                           
19 Morteza Teimourtash. Massood Yazdani Moghaddam, On the Plausibility of Bloom’s 

Higher Order Thinking Strategies on Learner Autonomy: The Paradigm Shift. (Asian-Pacific 

Journal of Second and Foreign Language Education), Diakses Pada Tanggal 20/11/2019 Pukul, 

19,25 
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وتقييمات التعلم على خمتلف املستوايت مل  الطالبةواملواد التعليمية وأوراق عمل 
 مهارة . مت تطبيق التعلم املستند إىلالعلياالتفكري  مهارة تكن مجيعها تعتمد على

ما يتم  الثانوية العليا ولكن اندرادارس على مستوى اجلامعة وامل العلياالتفكري 
 . استخدامه

 الدراسة السابعة .7
حول مدى قابلية " .(2017، مسعود يزداين مقدم )مرتضى تيموراتش

اسرتاتيجيات بلوم للتفكري العايل يف استقالل املتعلم: حتول ال" )جملة آسيا واحمليط 
الدراسة املذكورة هنا أثر  التحقيق يف 20اهلادئ لتعليم اللغات الثانية واْلجنبية(.

اجلامعيني  الطالبةعلى تعزيز استقاللية املتعلم من  ثالث اسرتاتيجيات التفكري العليا
 يف اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية يف إيران من خالل التدخل التعليمي.

والكمية لإلجابة على أسئلة من املقارابت النوعية  اعتمد املؤلفون كال
، واملقابلة. جمموعات ت عرب أدوات االختبار، واالستبيانمجع البياان، و البحث

 العلياالتفكري  هارةاملدة من اسرتاتيجيات لكل( تلقي واح 30العالج الثالثة )ن = 
دقيقة من الدورة "القراءة والفهم الثالث".   90ادة مل ةعشر جلسالثالثة يف مخسة 

منية ومتضمنة يف شكل زايدة كانت املرحلة التدريبية االسرتاتيجية هلذه الدراسة ض
. كانت املادة الفعالة جلميع اجملموعات اْلربع (Chamot and Rubin ،1994)الوعي 

 " من إعداد3النشطة للقراءة  هارة)ثالثة معاجلات وحتكم واحد( هي نفسها "امل
( 30اجملموعة الضابطة )ن = ، شهدت (. ومع ذلك2014نيل ج. أندرسون )

ا على تطوير املفردات ومهام الكتابة وتدريبات تركز أساستعليم قراءة تقليدية 
الفهم. مت تفعيل اسرتاتيجيات بلوم للتفكري العايل من خالل تنفيذها من خالل 

-2015ر الفصل الدراسي اْلول إجراءات هذه الدراسة وتنفيذها على مدا

                                                           
20 Ilmi Zajuli Ichsan, Diana Vivanti Sigit, Mieke Miarsyah, Environmental Learning Based 

on Higher Order Thinking Skills: A Needs Assessment, (International Journal for Educational and 

Vocational Studies Vol. 1, No. 1, May 2019, pp. 21-24) Diakses Pada Tanggal 20/11/2019 Pukul, 

19,25 
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، ويف سني على تعزيز استقاللية املمار ، كان هلا أتثري إجيايبالوقت نفسه، يف 2016
الوقت نفسه، مت الرتكيز على بعض القضااي اليت مت التفكري فيها من خالل املرحلة 

 النوعية من الدراسة.
 أما االختالفات واملشاُبات يف هذا البحث واْلحباث السايقة تعين:

 هذا البحث هو البحث الكمي التجرييب.  .1
 اللغة العربية.  هذا البحث ملادة .2
ابستخدم منوذج التعليم املنهج الدراسي م اللغة العربية هذا البحث لتطبيق تعلي .3

2013. 
تعليم اللغة العربية ابستخدم منوذج التعليم املنهج اإلنتاج يف هذا البحث يعين  .4

  مهارة التفكري العلياعلى أساس  2013الدراسي 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 2013املبحث االول : منوذج التعليم املنهج الدراسي 

الىت يتم تنفيذها حالًيا يف  2013يف إندونيسيا، تسرتشد عملية التعلم ابملناهج 
املنفذة يف إندونيسيا إىل حتسني نوعية املوارد البشرية  2013إندونيسيا. يهدف املنهج 

والقدرة التنافسية لألمة بسبب التطور السريع للمعرفة والتكنولوجيا واللغة. مت تطبيق هذا 
موارد بشرية  2013. من املتوقع أن ينتج املنهج 2013يسيا منذ يوليو املنهج يف إندون

منتجة ومبتكرة من خالل الكفاءات املواقف )الروحية واالجتماعية( وكفاءات املعرفة 
 21وكفاءات املهارات. 

بشأن  Permendikbud No. 22 2016 منطبًقا  2013 الدراسي نهجاملتطبيق 
م من املتوقع أن تشكل السلوك العلمي يمعايري العملية ابستخدام ثالثة مناذج تعل

 ميالتعلمنوذج ( 1واالجتماعي وتنمية الشعور ابلفضول. النماذج الثالثة هي )
 Problem Basedم القائم على حل املشكالت ي( منوذج التعل2، ) Inquiryقصائي تاالس

Learning( ،3منوذج الت )م القائم على املشروع يعلProject Based Learning ابإلضافة .
، ُيسمح للمعلمني 2016لعام  22رقم  Permendikbudإىل النماذج الثالثة املدرجة يف 

، مناذج تعلم أخرى. عالوة على ذلك أيًضا بتطوير التعلم يف الفصل الدراسي ابستخدام
، التعلم القائم على االستفسار أو ف، تعلم االكتشامناذج تعلم 3تاب سيناقش هذا الك

 حل املشكالت ، التعلم القائم على املشاريع.
  Inquiryاالستقصائي  ميالتعلمنوذج  .أ

هو فهم املفاهيم واملعاين والعالقات من خالل عملية بديهية للوصول أخريًا إىل 
نتيجة. حيدث االكتشاف عندما يشارك اْلفراد يف املقام اْلول يف استخدام العمليات 
                                                           

21 G.S Pratama And Retnawati, Urgency Of Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Content Analysis In Mathematics Textbook, (IOP Conf. Series: Journal Of Physics, 012147, 2018), 

2 
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العقلية للعثور على العديد من املفاهيم واملبادئ. يتم االكتشاف من خالل املالحظة 
لعزم واالستدالل. تسمى العملية ابلعملية املعرفية بينما والتصنيف والقياس والتنبؤ وا

 22.يم واملبادئ يف العقلاالكتشاف نفسه هو العملية العقلية الستيعاب املفاه
 االكتشاف: أوفيما يلي خطوات العمل )بناء اجلملة( لنموذج التعلم عن الكشف 

 صيغة منوذج التعلم ابالكتشاف -
 التحفيز  .1
 حتديد البيان / املشكلة  .2
 مجع البياانت )مجع البياانت(  .3
 معاجلة البياانت  .4
 التحقق .5
 استخالص االستنتاجات / التعميمات )التعميم(. .6

 Problem Based Learningم القائم على حل املشكالت يالتعلمنوذج ب. 

منوذج التعلم القائم على حل املشكالت منوذج التعلم القائم على حل املشكالت 
هو التعلم الذي يستخدم مهارات التفكري املختلفة للطالب أو اجملموعات الفردية 
وكذلك البيئة احلقيقية للتغلب على املشكالت حبيث تكون ذات معىن وذات صلة 

 هو حتسني القدرة على تطبيق املفاهيم تم على حل املشكاليالتعلوسياقية. الغرض من 
، والرغبة (HOTS)، ودمج مفهوم مهارات التفكري العليا احلقيقية أوعلى املشاكل اجلديدة 

م يالتعليف التعلم، والتعلم الذايت املباشر واملهارات )نورمان ومشيت(. اخلصائص املدرجة يف 
 23( تشمل:2009)يف أمري ،  Tanوفًقا ل   القائم على حل املشكالت

 تستخدم املشكلة كبداية للتعلم  .1

                                                           
22 Yoki Ariyana, Dkk, Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi Pada Keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi, (Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan: 

Kemendikbud,2018). 29 
23 Yoki Ariyana,,,, 2019.30 
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عادة ما تكون املشكلة املستخدمة هي مشكلة يف العامل احلقيقي يتم تقدميها يف  .2
 شكل عائم )غري منظم( 

 تتطلب املشاكل عادة وجهات نظر متعددة )وجهات نظر متعددة(  .3
 م اجلديد  التعلم يف جمال التعلجعل املتعلمني يواجهون صعوبة يف .4
 إعطاء اْلولوية للتعلم املستقل  .5
 .االستفادة من مصادر املعرفة املتنوعة وليس من مصدر واحد فقط .6
التعلم التعاوين والتواصل والتعاوين. تتطلب هذه اخلصائص أن يكون الطالب  .7

قادرين على استخدام مهارات التفكري العليا، وخاصة مهارات حل املشكالت. 
يعمل املعلم كدليل على اجلانب بداًل من  على حل املشكالتم القائم يلتعليف 

احلكيم على املسرح. وهذا يؤكد على أمهية املساعدة التعليمية يف املراحل املبكرة 
من التعلم. حيدد املتعلمون ما يعرفونه وما ال يعرفونه بناًء على املعلومات من 

منوذج التعلم القائم على الكتب املدرسية أو مصادر املعلومات اْلخرى. إن صيغة 
 ( هي كما يلي:2012) Arendsحل املشكالت وفًقا ل  

 توجيه املتعلم إىل املشكلة .1
 تنظيم الطالب للتعلم .2
 توجيه التحقيقات الفردية واجلماعية .3
 تطوير وتقدمي العمل .4
 حتليل وتقييم عملية حل املشكالت .5

 Project Based Learning التعلم القائم على املشاريعج. 
منوذج التعلم املعتمد على املشروع منوذج التعلم املعتمد على املشروع هو منوذج 

 أوتعليمي ينطوي على نشاط الطالب يف حل املشكالت ، ويتم تنفيذه يف جمموعات 
بشكل مستقل من خالل املراحل العلمية مع حتديد مهلة زمنية حمددة يف منتج يتم تقدميه 

 ما يلي: لقائم على املشاريعالتعلم الآلخرين. تتضمن خصائص 
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يتم إجناز املهام بشكل مستقل بدًءا من مرحلة التخطيط واإلعداد وحىت التعرض  .1
 للمنتج

 يتحمل املتعلمون املسؤولية الكاملة عن املشاريع اليت سيتم إنتاجها .2
 تتضمن املشاريع دور الزمالء واملعلمني واآلابء وحىت اجملتمع .3
 عيممارسة مهارات التفكري اإلبدا .4
 .مع االفتقار إىل اْلفكار وتطورهاالوضع الطبقي متسامح للغاية  .5
 HOTS): مهارة التفكري العليا )ملبحث الثاينا
 ة التفكري العليا هار ممفهوم  .أ

قال روبني كولني أن مهارة التفكري العليا مهمة يف استعداد الطالبة للعيش يف 
العلقية الناقد واإلبداعية سوف تساعد على حتقيق مهارات  24القرن احلادي والعشرين.

مفهوم عالية ولسمة عالية. سيتم حتقيق عقلية نقدية وإبداعية سوف تساعد على حتقيق 
مهارة مفهوم عالية ولسمة عالية. سيتم حتقيق عقلية نقدية وإبداعية عندما يكون لدى 

حبتاج الطالب كواحد من العناصر اجلاين مستوى عاٍل من القدرة على التفكري. لذلك، 
اليت ستنافس فس عصر التطور السريع للغاية، مثل اآلن، إىل تزودهم بنظام مهارة التفكري 

  25العليا.

تتضمن مهارة التفكري العليا  السؤال يف عملية التقييم فقط، ولكنها تشمل على  
. قد أك د عبد الزين التعليم أو التدريس. جيب أن يتضمن نوموذج التدريس مهارة التفكري

أن مهارة التفكري العليا ليس الدرس سؤال االمتهان، ولكنها اْلهداف املتوقع الذي يتم 
ابإلضافة إىل ذلك، قال  26حتقيقه من خالل املدخل والعمليات وطرق التعليم والتعلم.

                                                           
24 Robyn Collins, Skills For The 21st Century: Teaching Higher Order Thinking, 

(Curriculum And Leadership Journal: Vol. 12 Issue 14, 2014), 4 
25 Widihastuti, Pentingnya Higher Order Thinking Skills Bagi Mahasiswa Bidang Tekstil 

Dan Busana Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Menuju MEA 2015, (Makalah Seminar 

Nasional PTBB FT UNY, 2014), 1 
26 Fuaddilah Ali Sofyan, Implementasi Hots Pada Kurikulum 2013, (Jurnal Inventa Vol. 

III, No. 1 Maret 2019), 5 
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مل قالني وزمالئه أن موضوع التدريس ومهام التدريس واملدخل اليت يستخدمها املعلم عوا
أتثري إىل االسرتاتيجيات التعليمية الىت حيتاجها التالميذ لرتقية مهارة التفكريهم العليا. 
اْلخطاء يف فهم مفهوم مهارة التفكري العليا سيكون هلا أتثري على أخطاء  التعلم غري 

 الفعالة واملنتجة بشكل متزايد. 

 
 إىل مهارة التفكري العليا: التصميم الكبري لتعليمات املوجه  2،1الرسم البياين 

تتوقع احلكومة من الطالب حتقيق كفاءات خمتلفة عن طريق تطبيق مهارة التفكري 
 creative andالعليا. هذه الكفاءات هو التفكري الناقدة اإلبداعي واالبتكاري )

innovation)  ومهارة االتصال(communication skill)  والقدرة على العمل معا
(collaboration( والثقة )confidence إن تطوير التعلم املوجه إىل مهارة التفكري العليا .)

هو برانمج مت تطويره كجهد لوزارة التعليم والثقافة من خالل املديرية العامة للمعلمني 
( يف حماولة لتحسني جودة التعلم والتحسني نوعية DITJEN GTKوالعاملني يف التعليم )

ربانمج وفًقا لتوجيهات سياسة وزارة التعليم والثقافة اليت قامت اخلرجيني. مت تطوير هذا ال
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بدمج تقوية تربية الشخصية املوجهة حنو مهارة التفكري العليا  2018يف عام 
(HOTS).27  

( حتت العنوان "فعالية 2019) kholis aniyatiهذا الرأي موافق مع حبث قامة 
التفكري العليا لدى الطالبة يف التعليم على املهارات  2013مدخل العلمية املناهج 

يستطيع  2013الرايضية" وحصل من هذا البحث أن تطبق املدخل العلمي املناهج 
لرتقية املهارات التفكري العليا. وأظهرت من النتيجة املعدل يف اجملموعة التجريبية يعين 

اهلام  . لذلك هناك فرق58،53واجملموعة الضابطة  %79بشمولية الدراسة  68،66
 28بني النتيجة املعدلة من اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة.

بناءًا على البيان السابق نعرف أن مهارة التفكري العليا هي مهمة جدا يف استعداد 
التالميذ ليواجهوا تطوير الزمان السريع. لذا، الزم على املعلم أن يقرتح عملية التعليم 

فكري العليا بل هي يف هذه احلالة يعين درس اللغة العربية. والتعلم املوجه إىل مهارة الت
ميبغي املعلم أن ال يكون. فوائد غرس مهارة التفكري العليا يف الفصل الدارسي ذات 

 شقني.مهارة التفكري العليا ستزيد من التحصيل الدارسي وتنتج متعلمني مدى احلياة.

العملية املعرفية الذي قام  نقلت مهارة التفكري العليا من تصنيف بلوم عن بعد
التصنيف املعرفية هو خطط منظمة لتصنيف أهداف التعلم  29أنديرسون وزمالئه جتديده.

التعليمي إىل مستوايت خمتلفة من التعقيد، ومت تطوير العديد من التصنيفات املختلفة 
 لفرز أهداف التعلم.

                                                           
27Collin Jerome, Julia Ai-Cheng Lee, And Su-Hei Ting, What Students Really Need: 

Instructional Strategies That Enchance Hinger Order Thinking Skills (HOTS) Among Unimus 

Undergraduets, (International Journal Of Business And Society, Vol. 18 S4, 2017, 661-668), 661 
28 Kholis Aniyati, Efektivitas Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Terhadap 

Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Pada Pembelajaran Matematika, Tesis (Malang: Uin 

Maulana Malik Ibrahim, 2019) 121 
29 Lorin, Anderson, Dkk. A Taxonomy For Learning, Teaching And Assessing (A 

Revision Of Bloom’s Taxonomy Of Educational Objectives), (New York, Longman, 2001).  63 
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تصنيف الذي رمبا : النطاق املعريف هو ال1تصنيف اْلهداف التعليمية، الكتاب 
يدرسه العديد من القراء خالل برامج تعليم املعليمني. على الرغم من عمره، ال يزال 
تصنيف بلوم يستخدم يف العديد من املناهج واملواد التعليمية. يصنف التصنيف اْلداء 

  30املعريف إىل ستة عناوين رئيسية مرتبة بسيطة إىل معقدة:

 : تنطوي على تذكر احلقائق واملفاهيم. (knowledge)املعرفة  .1
ينطوي على الفهم اْلساسي. نعريف الطالب ميلكون  (comprehension)الفهم  .2

 الفهم إذا قدروا على إعادة التعبري عن املفهوم بكلماهتم اخلاصة.
: بتضمن التطبيق استخدام احلقائق واملفاهيم حلل املشكالت (application)التطبيق  .3

 اجلديدة.
: يتضمن تقسيم املعلومات إىل أجزائها مث التفكري يف تلك (analysis)يل التحل .4

 املعلومات.
: ينطوي على وضع أجزاء معا لتشكيل كل جديد. تطلب (synthesis)التأليف  .5

 مستوى التأليف ترتيب اْلفكار بطريقة جديدة أو أصلية.
ساليب ْلغراض : يتضمن التقييم احلكم على قيمة املواد واْل(evaluation)التقييم  .6

خمتلفة. عادة ما تطلب أنشطة مستوى التقييم من الطالب تقدمي ادعاءات حول 
 قيمة شيئ ما شرح أسباُبم. 

 A Taxonomyبتأليف الكتاب " 2001ن تصنيف بلوم يف سنة و قد جدد أنديرس

For Learning, Teaching, And Assessing” الفرق الرئيسي بني التصنيف املنقح .
عملية املعرفة واإلدراك. بصنف بعد املعرفة  –هلا بعدين  2001أن نسخة  واْلصل هو

نوع املعرفة اليت بتعامل معها الطالب: احلقائق واملفاهيم واإلجراءات وما وراء املعرفة. 
يشبه بعد العملية املعرفية إىل حد كبري تصنيف بلوم اْلصلي ابستثناء أنه مت عكس ترتيب 

                                                           
30 Susan. M. Brookhart, How To Assess Higher-Order Thinking Skills In Your Classroom 

(Alxenadria: Virginia USA, 2010), 39 
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البعد املعريف يستخدم كلمة املعرفة، يسمى املستوى اْلول من  الفئتني واْلخريتني. ْلن
  31البعد املعريف "تذكر". لذلك لدينا ما يلي:

احلقائق ( recall)أو تذكر  (recognizing)ينطوي على االعرتاف  (remember)تذكر  .1
 واملفاهيم.

ينطوي على الفهم اْلساسي. مفهومة يف ضوء أحدث نظرايت ( understand)فهم  .2
التعلم اليت تؤكد على الطالب بناء معانيهم اخلاصة. تتضمن العمليات يف هذه 

 الفئة التفسري والتمثيل والتصنيف وامللخص واملقارنة والشرح.
 هو وسيلة لتنفيذ أو تنفيذ إجراء حلل مشكلة. (apply)تطبيق  .3
وسيلة لتقييم املعلومات إىل أجزائها، وحتديد كيفية ارتباط اْلجزاء  (analyse) حتليل .4

 ببعضها البعض وابلكل الكلي. تشمل العمليات التفريق والتنظيم والعزو.
يعين احلكم على قيمة املواد واْلساليب ْلغراض معينة، بناء  (evaluate)قييم تال .5

 على املعايري تشمل العمليات التحقق واالنتقاد.
يعين جتميع العناصر املختلفة لتشكيل كلي جديد، أو إعادة تنظيم  (create) إنشاء .6

 العناصر املوجودة لتشكيل بنية جديدة. تشمل العمليات توليد وختطيط وإنتاج.

 ب. مؤشرات مهارة التفكري العليا

حقيقة هناك التصنيفات اْلخرى غري تصنيف بلوم و أنديرسن، مثال التصنيف 
 Depth of (webb’s)الئه يسمى مبعايري التقييم لبعد  التعلم، مث ويبس يقرتحه مرزانو وزم

knowledge levels .  واْلخري التصنيف املعريف الذي يستخدم يف أسرتاليا و نيوزيلندا و
ما تشرتك فيها هذه التصنيفات  SOLO.( يعين التصنيف UKكندا واململكة املتحدة )

للعمليات املعرفية بوضوح هو أن مستوايت التفكري تصبح أكثر تعقيدا، حيتاج الطالب 
 إىل التعامل مع املزيد من املعلومات بشكل متزايد وعالقة اكثر تعقيدا بينهم. 

                                                           
31 Wendy Conklin, Higher Order Thinking Skills To Devolep 21st Century Learners, 

(California: Shell Education, 2012) 2 
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 taxonomy ofيصن ف ستفني سيفر تصنيف بلوم وأندرسون يف تصنيفه، يسمى ب 

thinking skills :الذي نقل من تصنيف بلوم وأندرسون. وذلك التصنيف كما يلي 

 2.1اجلدول 
 ستفني سيفر مرحلة مهارة التفكري ومؤشراهتا تصنف 

Higher order thinking (HOT): Critical and Creative Thinking Skills 

Information is transformed and created 

Creative thinking skills 

Information is created 

Imagine 

Interpret/synthesize 

Induce/theorize 

Reframe 

Generate 

Critical thinking skills 

Information is transformed 

Parse 

Evaluate 

Inference 

Shift perspective 

Transfer 
Middle Order Thinking (MOT): Logical Thinking Skills 

Information is Utilized 
Characterize 

Associate/Differentiate 

Categorize 

Sequence/Pattern 

Calculate 

Connect Causes And Effects 

Represent 

Deduce 

Lower-Order Thinking (LOT) : Functional Thinking Skills 

Information is taken in 

Imitate/Copy 

Follow rules and rirections 

Memorize/Remember/Recall 

Know or do by rote 

Identify/Quantify 

Key Thinking Processes 

Choose/make decision 

Solve problems 

Plas/strategize 

Analyze 

بناء على التصنيف السابق، نعرف أن مهارة التفكري العليا يشمل مهارة التفكري 
اإلبداعي والتفكري النقدي. قد أك د ويندي جونكلني على ذلك، أنه قال أن مهارة 
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 32التفكري العليا يشمل مهارتني، يعين مهارة التفكري اإلبداعي ومهارة التفكري النقدي.
املصطلح ويقول أن مهارة التفكري العليا يف املستوى  قد طرحت سوسان يف أول مرة هذا

الثالث إىل السادس من تصنيف أنديرسون، يعين يف مستوى التحليل والتقييم واإلبداع أو 
فيقوم كل عملية التعليم والتعلم والتقييم على هذا التصنيف. قد قر رت وزيرة  33اإلنشاء.

ية العامة للمعلمني واملوظفني الرتبويني لتنفيذ شؤون الرتبية والثقافة اإلندونيسية عرب املدير 
املعايري الدويل يف عملية التعليم والتعلم الذي حيتاج إىل قوة التفكري العالية أو مهارة 

 التفكري العاليا.

حيدث التفكري العايل عندما يكتسب الطالب معرفة جديدة وخيزهنا يف الذاكرة، 
لتحقيق هدف معني. مبعىن آخر، حيدث مهارة  مث ترتبط هذه املعرفة ابملعرفة السابقة

التفكري العليا عندما حيصل شخص ما على معلومات جديدة، وحيفظها وينظمها 
ويربطها ابملعرفة احلالية، مث تقوم بتمرير تلك املعلومات للوصول إىل كائن معني أو حل 

من جمرد تذكر  ملشكلة ما. يف التفكري العايل، مييل الطالب إىل استخدام املنطق بدالً 
 34الصيغ وحفظها، حبيث يتقن الطالب املفاهم وميكنهم حلها أكثر تعقيًدا.

 35( مهارة التفكري كما يلي:2001يصنف أنديرسون و كريتوول )

 2.2اجلدول 

 أنديرسون و كريتوولمرحلة مهارة التفكري ومؤشراهتا 
 

 

HOTS 

 أفكار على نفسك /إنشاء أفكار   إبداع
 : بناء، تصميم، إنشاء، تطوير،  الفعل

                                                           
32 Wendy Conklin, Higher Order Thinking Skills To Develop 21st Century Leaners, 

(California: Shell Education, 2012) 2 
33 Susan M. Brookhart, 41 
34 G.S Pratama and Retnawati, urgency of higher order thinking skills (HOTS) content 

analysis in mathematics textbook, (IOP Conf. series: journal of physics, 012147,2018),2 
35Yoki Ariyana, Ari, Dkk. Pembelajaran Berorientasi Pada Keterampilan Berpikir 

Tingkat Tinggi, (Kemdikbud, Didjen Gtk, 2018) 6  
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 .، شكلكتابة
 اختاذ القرار الذايت  قييمت

  :تقييم، منع، تقرر، اختيارالفعل ،
 .دعم

 مواصفات اجلوانب أو العنصر  حتليل
  :اختبارمقارنة، حتقق، نقدالفعل ، 

MOTS تطبيق   استخدام املعلومات على اجملاالت
 املختلفة

  : االستخدام، التوضيحالفعل ،
 التشغيل 

 

LOTS 

 

 

 شرح اْلفكار أو املفاهيم  فهم
  :تقريرشرح، صن ف، أقبلالفعل ، 

 وإذ تشري  تذكر
  :تقليدتذكر، سجل، كررالفعل ، 

، (Analyzing)التحليل  ةهنا أن يتضمن مهار  التفكري العليا  مهارة، يُقصد ب لكلذا
، وحل (Critical Thinking)، والتفكري النقدي  (Creating)، وخلق (Evaluating)وتقييم

، ثريات تعليمية للطالب واملعلمنيتوفري أت ، . وابلتايل(Problem Solving)املشكالت 
 ( زايدة القدرة مدرس فكري2؛ )ن أكثر فعالية مع التفكري العليا( التعلم سيكو 1وهي: )

، جيب ديديم التعلم مع هذا املفهوم اجل( يف التقي3؛ )يف تطوير مهارات التفكري العليا
  على املعلم دائما إعداد اْلسئلة اليت هي اْلسئلة لن يتم الرد عليه ببساطة.

 : تعليم اللغة العربية الثالث  املبحث
 مفهوم تعليم اللغة العربية  .أ

 ا و يقال عل مهمً يْ لِ عْ ت َ -مُ لِ  عَ ي ُ  - مَ لَّ عند قاموس املنجد كلمة "تعليم" يشتق من عَ 
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  36يعلم.الصنعة وغريها مبعىن جعله 
 :أما مفهوم التعليم عند بعض املؤهلني يف علم الرتبية مايلي

عند الدكتور حممد على السمان أن التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل  .1
 أذهان التالميذ بطريقة قومية وهي طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم 

 37العلم واملعرفة.واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على 
يد أن التعليم يقصد به نقل املعلومات من املعلم جملعند صاح عبد العزيز عبد ا .2

 38.إىل املتعلم املتلقي الذي ليس له إال أن يتقبل مايلقيه املعلم
عند اْلستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة مصطلح التعليم هو أنه عملية  .3

ب املتعلم بواسطتها املعرفة اليت يكتس restructuring إعادة بناء اخلربة
واملهارات واإلجتاهات والقيم.....إنه بعبارة أخرى جمموع اْلساليب اليت يتم 
بواسطها تنظيم عناصر البيئة احمليطة ابملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من 

 39.اكتسابه خربات تربوية معينة معان من أجل
بناء من التعاريف السابقة فتعليم اللغة العربية هو إيصال املعلم معلومات اللغة 
العربية إىل أذهان املتعلمني وإعادة بناء خربة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها معرفة 

 ومهاراهتا واجتاهاهتا. العربيةاللغة 
 أهداف تعليم اللغة العربية .ب

إن عملية التعليم حباجة ماسة إىل اْلهداف اليت حتدد وتركز اْلنشطة إىل ما 
ختطط. فاملعلم يستطيع أن يبين ختطيط التعليم أو ختضري الدرس مع استخدام الطرق 
املناسبة وفقا ابْلهداف املوجودة. ولذلك كانت اْلهداف عنصرا واجبا يف عملية التعليم. 

                                                           

 526(. 1976، )بريوت : دار املشرف، املنجد و اإلعالملويس معلوف، 36 
 12. )1983، )القاهرة: دار املعارف، التوجيه يف تعليم اللغة العربيةحممد على السمان، 37 
 59، )القاهرة: دار املعارف، دون التاريخ(، ج. اْلول. الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز عبد اجمليد، 38 
، )إيسيسكو:منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية مناهجه وأساليبهُبا  ، تعليم العربية لغري الناطقنيشدي أمحد طعيمة39 

 45،( 1989والعلوم والثقافة، 
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  40:ند رشدى أمحد طعيمة،هيفأهداف تعليم اللغة العربية ع
الناطقون هذه اللغة، أو  ُبا أن ميارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة الىت ميارس .1

بصورة تعليم اللغة العربية كذل من وىف. ضوء املهارات اللغوية اْلربع ميكني القول 
 : أبن تعليم اللغة العربية كلغة الثانية تستهدف مايلى

 م اللعة العربية عندما يستمع إليهاتنمية قدرة الطالب على فه (1
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح ابللغة العربية و التكلم مع الناطقني  (2

 ابلعربية حديثا املع ىف معربا ىن سليما ىف اْلداء
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتب اللغة العربية و دقة فهما (3
 و دقة طالقة تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية (4

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية و مييزها عن غريها من اللغات اْلصوات  .2
 و املفردات و الرتاكيب و املفاهيم

ب على الثقافة العربية يلم وأن خبصائص اإلنسان العرىب والبيئة الىت يتعرف الطال .3
 يعيش و فيها اجملتمع الذى يتعامل .معه.

 تعليم اللغة العربية: وأما عند حممود يونس يهدف 
 يفهم ويعرف الطالب ما يقرؤه ىف الصالة بفهم دقيق .1
 يقرأ القرآن قراءة صحيحة حلصول على اهلدى والعربة .2
 يتعلم ال علوم الدينية اإلسالمية  .3
 يستعمل املتعلم اللغة العربية ىف املهنة االخرى .4
 أن ميارس الطالب مهارة الكالم و الكتابة ىف اللغة العربية لإلتصال ابملسلمني  .5

 41.خارج البالد
 

                                                           

) مصر : منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و أساليبهتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ُبا مناجه و رشدى أمحد طعمة ، 40 
 49-50،( 1989العلوم و الثقافة، 

41 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Alqur’an) cet 5,(Jakarta: PT. 

Hidakarya Agung), 22 
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 عوامل تعليم اللغة العربية .ج
التعليم هو عملية مهمة ومنظمة وليس عملية عشوائية أو إرجتالية. وتعليم اللغة 

 الطريقة والوسائل.العربية حيتوي على العوامل املعينة وهي املعلم، واملتعلم، واملادة، و 
 املعلم .1

الذي  املعلم هو القائم بدور الرتبية والتعليم أو املرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت
واملعلم حيمل يف عنقه أمانة هي تربية اجليل  42.تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية التعليمية

ْلنه يستطيع أن حيدث الناشئي من املواطنني. فلذلك املعلم مهم جدا يف عملية التعليمية 
التغريات املرغوبة يف سلوك املتعلم، وتنمية روح اإلنضباط الذايت لدي التعلم، واحرتام 

 .أنظمة املؤسسة التعليمية من خالل اإلقتداء مبعلمهم
 املتعلم .2

واملتعلم  43م".فهو متعل-متعلما -تعلما-تعلم -ي واملتعلم اسم الفاعل من "تعلم
ادة يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية للحصول على العلم هو اإلنسان الذي يتعلم ع

 .النافع يف حياته ومعيشته
 املادة .3

املادة التعليمية هي املعلومات اليت يقصد ُبا املعلم أن يوصلها إىل التالميذ. وقال 
 :44حممد عبد القادر أمحد: أن املادة التعليمية ال بد هلا شروط وهي

 التالميذصحة املادة ومناسبة لعقول  (1
أن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة التالميذ وابلبيئة اليت يعيش فيها،  (2

 .مناسبة لوفت احلصة
أن تقسم املادة املقررة إىل الوحدات توزعني على أشهر السنة، وربط املادة  (3

 .اجلديدة مبادة الدرس القدمي التعليمية 
                                                           

 72( ، .1956، )بدون مكان: دار اجلهاد، أصول الرتبية وعلم النفسسحن حافظ وآخرون، 42 
 522(.1976، )بريوت : دار املشرف، املنجد و اإلعالملويس مألوف، ، 43 
 21-22. )1970، ) القاهرة : مكتبة النهضة املصرية،  طرق التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، 44 
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 الطريقة .4
املستخدمة. هي وصيلة لتحقيق أهداف  جناح عملية التعليمية تتعلق بنجاح الطريقة

مها وجهان لعملة واحدة  -املوا د التعليمية بوقة حمدد. فالطريقة واملادة التعليمية متالزمان
فإذا ضعفت إحدامها مل يتحقق اهلدف من العملية على الصورة املنشودة. فحسن الطريقة 

 45.جيدة مل تصادف طريقةال يعوض فقر املادة، وغزارة املادة تسبح عدمية اجلدوي إذا 
 الوسائل .5

 الوسائل يف تعليم اللغة العربية هي كل ما يتعلمه املدرس من الوسائل ليستعني به  
على تفهيم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات اجلديدة. فقد يستعني 

فيعرض عليهم شىت يسهل عليهم  بشيء من املعلومات القدمية أو يلجأ إىل حواسهم
إبحدى احلواس فظهر أن استعمال وسائل اإليضاح جيعل قواعد التدريس إىل  كها إدر 

رغبة التالميذ وأن ترتفع ُبا  ولذالك، الوسيلة مهمة جدا، ْلن الوسيلة أن جتلب .املعقول
تفسري ُبا  فهم التالميذ وأن تعطي البياانت الوثيقة وأن ختلص املعلومات وأن يسهل

لكي  الوسيلة يف أي املادة التعليمية أن يستطيع استخدام حىت ال بد املعلم 46.البياانت
 ا.صار املعلم انجح

 مراحل تعليم اللغة العربية .د
ُبا. ذلك ْلنه يطبق ترتيبيا من   إن يف التعليم مراحل البد على الطالب أن ميروا

الصغار إىل الكبار، من السهولة إىل الصعوبة. عند اْلستاذ الدكتور رشدي أمحد طعيمة 
  47سم مراحل تعليم اللغة العربية إىل الثالثة وهي:تنق

 
 
 

                                                           

 6،( 1970صرية، ، ) القاهرة : مكتبة النهضة امل طرق التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  45 

46 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), 75 

  48، ا مناهجه وأساليبهُب تعليم العربية لغري الناطقنيرشدي أمحد طعيمة، 47 
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  2.3اجلدول 
 مراحل تعليم اللغة العربية 

عدد  سبة املهارات اللغوية موقعه من السلم التعليمي املستوى
اإلعداد اإلبتدائية املفردات

 ية
الثانو 

 ية
 كتابة قراءة كالم استماع اجلامعية

السنوات  اإلبتدائي
الثالث 

أو 
 اْلربع

السنتان 
 اْلوليات

السنة 
 االوىل

الفصل 
الدراسي 

اْلول 
)عام 
على 

 اْلقل(

40% 40% 15% 5% 1000/ 
075 

الفصل  - - - املتوسط
الدراسي 

الثاين 
)عام 
على 

 اْلقل(

40% 40% 20% 1500/ 
1000 

الفصل  - - - املتقدم
الدراسي 

الثالث 
 )عامان(

40% 40% 20% 2000/ 
1500 

 

 :على احلديدي أن مراحل تعليم اللغة العربية هي ماتلييف نظر دكتور 
واملادة  .كلمة  1000املرحلة اْلوىل: تبدأ الثروة اللغوية من الصفر وتنتهي بنحو  .1

ساعة دراسة فعلية مع  200ساعة، منها  250الزمنية املخصصة لدراسة هي 
الصوتية ساعة تدريبات ابلتسجيالت واملعينات البصرية  50املدرس يف الفصل، و 
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 اْلخري.
 :48ويشمل املنهج فروع املادة التالية

 التهيئة وأتليف املتعلم للغة (1
  .التدريب على النطق (2
 .التدريب على القراءة (3
  .التدريب على اهلجاء مث الكتابة ابلنقل مث ابإلمالء املنظور (4
  التعبري الشفهي، ويشمل احملادثة مث التعبري التحريري (5
  التدريب على االستماع (6
 .دريب على اْلمناط اللغوية السليمةالت (7

واملادة  .كلمة  2000املرحلة املتوسطة: تبدأ الثروة اللغوية من اْللف وتنتهي بنحو  .2
ساعة دراسة فعلية مع  200ساعة، منها  250الزمنية املخصصة لدراسة هي 

ساعة تدريبات ابلتسجيالت واملعينات البصرية الصوتية  50املدرس يف الفصل، و 
 .اْلخري

 :49ويشمل املنهج فروع املادة التالية
  .التدريب على القراءة بنوعها مسموعة وصامتة (1
 .التدريب على احملادثة والتعبري (2
 .التدريب على االستماع والفهم الشفهي ملا يقال (3
 .التدريب على اإلمالء املنظور وغري املنظور (4
 استعمال اْلمناط اللغوية السليمة (5

واملادة  .كلمة  3000الثروة اللغوية من ألفني وتنتهي بنحو املرحلة املتقدمة: تبدأ  .3
                                                           

 133- 131العريب, دون التاريخ( , )القاهرة: دار الكاتب مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرباحلديد, على. 48 
 133- 131 ،،،،.مشكلة تعليماحلديد, على. 49 
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ساعة دراسة فعلية مع  200ساعة، منها  250الزمنية املخصصة لدراسة هي 
ساعة تدريبات ابلتسجيالت واملعينات البصرية الصوتية  50املدرس يف الفصل، و 

 اْلخري
 :50ويشمل املنهج فروع املادة التالية

 القراءة  (1
 التعبري (2
 ص اْلدبية النصو  (3
 التدريب على استعمال القواعد النحوية  (4
 التدريب على استعمال القواميس وفهارس املكتبات (5

 مهارات يف اللغة العربية .ه
و هتعلم اللغة العربية ر هجو  يتديثة، حاحلياة احل يفينظر اللغة العربية كألة االتصال 

يف  51ابللغة العربية.الكلمات  على فهم اللغة بشكل فعال وقدرة تالقدرة استخدام
كيز تعلم اللغة على أربعة رت فإن ال ،الةحلذه االتواصل. ه و التعلم علىهتعلم لغة اْلساسة، 
 .52قراءة والكتابةم والالستماع والكي :ااالههارات اللغوية، و ملا نجوانب م

 ستماعالا .1
الفم مع  قطريعن شعار الاستمع نشطة تْلو عملية اهستماع الان أن اجيوقال اتر 

لقد أصبح تعلم  53، والرتمجة الشفوية ليحصل على املعلومات.م والتقديرهة والتفايالشقيق
ا ُبتعلمها أن يتكلم ملايكفي  التصال و االوسيلة  هناكو ن  ن ماالينطل  وتعليم اللغة ما

ي ه الليست متكلما فقط تصال االا. فعملية هيضا أن يفهمها كما يتحدثها أبناؤ بد أال
                                                           

 174-173, )القاهرة: دار الكاتب العريب, دون التاريخ( مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرباحلديد, على. 50 

51 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Teras, 2009),.54. 
52 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab,(Malang: UIN Malik pres,2012), 25 
53 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). 
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ستاذ االيسنخدم  54.ثنانالوقد يتبادل ا ،قتذات الو  يف تكلما ومستمعام نتتضم
)وسائل للسمع(. يستخدم وسائل ستماع االلتدريب مهارات  م السمعيةالعاإلوسائل 

السمعية وتكون القصة م الالستماع وسائل اإلعلب الالطأن يفعل  يقدراإلعالم السمعية 
 55حيدث مرة أخرى مع قصرية رواية َسعها.الطالب الن أيمر  مع احلريض. مث ةسيطبال

االستماع هو العملية الذي يفعل خبالل االستماع وعناية للسماح حىت طالب لتقليد 
 والكالم فهما، حىت الخيطأ الفهم الكالم. 

 الكالم .2
م مهارة الالكتعلم اللغة العربية.  يفساسية جزء مهم ْلاهارات ملا نم عالالك

الصيغ  نم ناستخدام االصوات بدقة و التمكعلى درة القتعلم امل نانتاجية تتطلب م
 قمواف يف هعما يريد ان يقول بريتساعده على التع يتالكلمات الالنحوية ونظام ترتيب 

كيفية تقدم   56للتكلم. دافعا نعملية ادراكية تتضم نم عبارة عالديث اي أن الكحلا
تكلم بني االستاذ مع  الدروس يف اللغة العربية. من خالل الكالم، فإن متكن أن

الطالب، وكذلك بني الطالب مع الطالب أخرى، حىت تكثر املفردات. الدرس الكالم 
 هو يعطي الدرس لغة العربية أوال. تبدأ الكالم من شيء بسيط. 

 القراءة .3
يف السياق تعلم اللغة العربية، قد قراء السرعة اخلاصة به كاملفتاح إلطالق احلزانة 

قرأة مهارة تعرتب ال 57ب.ة. القراءة هي العلم انفذة للطاللثقافة اإلسالمياملعرفة العامة ةا
التعلم  يفديث احلستماع و الية كل امهأتكيدان على أ ناساسية من مهارة تعلم، ابلرغم م

بنسبب هاتني املهارتني التعلم استخدام ملا لىما يتعذر ع رياكث  هان االواستخدامها اللغة 
قلب. ال يفم أو القراءة الجيدة قراءة ابلكراءة الق قالدروس بطري ميتقدضعفهما لديه. 

تقان وأيخذ إلحتسني  ىلتاج إحت يتتلفة الخملاالفنون  الفن بني نو واحد مهم الالك
                                                           

 121فهرس   ,)1985ى عربية السنعودية: اجلامعة ام الققر ) العربية اللغة تعليم، ,مود كامل الناقةحم54 
55 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.94-95 

 153العربية،،،.  ,مود كامل الناقةحم56 
57 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab,,,..217 
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 .عرفةملا نصل على العلم ونزيد محنب، مع قراءة الي مهمة للطهالقراءة  58مارسة.امل

 

 الكتابة .4
 ،قا منتظمرف تعلحلقرطاس بشكل اكتوب على الملي تقول اللفظ شكل اهالكتابة 

 نالكتابة مهارة مهمة م ترباملنظوقة. تع أشكال اللغة نذا شكل مهتشكل الرسالة  يتال
 .جنبيةْلاداف اللغة ها ندفا اساسيا مه القدرة على الكتابة ربمهارات اللغة. كما تعت

أن متكن  مارسة مهارات الكتابة ملقرأة. ديث أو الية احلمهتقل أ اللغوي  نوالكتابة كف
ا عن طريق الكتابة كان مه، و عندى طريقتان ألمإلمأل. تدريس اإلتفعل مع التدريس ا

، ' مع ينالثا الاممث . رتدف يفب اليكتبون الط مثالسبورة،  يفستاذ الاوضوع يكتب ملا
، مهمة الكتابة 59.رتكل دف  يفب اليكتبون الط مثدة فقط، ملايقرأ ا ستاذالالطريقة ا

  للطلبة، حىت خيتلق عمل جبد ويسهل أن يفهم اآلخر.
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
58 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Teras, 2009) ,55-58. 

 12، )1983، )القاهرة: دار املعارف، التوجيه يف تعليم اللغة العربيةحممد على السمان، 59 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 همدخل البحث و منهج .أ

الذي يعتمد على مجع  املدخل الكمي هذا البحث تستخدم الباحثة املدخل يف
( تجرييبالشبه أما منهج هذا البحث فهو املنهج التجريب ) 60البياانت وحتليلها وتفسريها.

، مل يتم اختيار اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة بشكل يف هذا التصميمالنه 
تستخدم الباحثة يف هذا البحث تصميم اجملموعة التحكيم فقط اْلختبار  عشوائي.
ميكن أن يؤثر  قبلياالختبار الْلن  .(Post-Test Only Control Group Design)البعدي 

موعة التجريبية  يف تعليم يستخدم اجمليف هذا البحث . بعدياالختبار المن على نتائج 
اجملموعة الضابطة يستخدم تعليم  ، أما2013بنموذج التعليم املنهج الدراسي اللغة العربية 

ملعرفة الكفائة  التجريبةتقوم الباحثة إبجراء التجريبة للمجموعة و  اللغة العربية التقليدية.
 61التحليلية، والتقوميية، واإلبداعية.

 متغري البحث .ب
 املتغري يف البحث التجرييب بنقسم اىل القسمني: 

واملتغر التابع (Independent Variable) يتكون املنهج التجرييب من املتغري املستقل 
(Dependent Variable) 2013منوذج التعليم املنهج الدراسي  هواملتغري املستقل . أما .

 62"الكفاءة التحليلية والتقوميية واإلبداعية". هو أما املتغري التابع 
 هذا متغري البحث نظر على الصورة اْلتية :

 

                                                           
60 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 12 
61 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), 83 
62 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian,,,.,  92 



35 
 

  

 الرسوم البيانية 3.1

 متغري البحث

 

 جمتمع البحث وعينته .ج
من املدرسة الثانوية اإلسالمية  الطالبةجمتمع البحث هلذا البحث هو مجيع 

 يعين مخسةفصول،  عشرةاليت تتكون من احلكومية االوىل ماالنج من فصل العاشر. 
 ،فصلني من العلوم اللغوية العلوم االجتماعية ، من فصلني العلوم الطبيعية،من فصول 

تكون ة يويلغال العلوم من فصل بحث. مت أخذ العينة يف هذه الفصل من العلوم الدينية
 .جدولة التايل ميكن أن ينظر إيل الثاين.و  اْلوىل ويةغللا فصل من فصلني. وهي

  3.1دول اجل

 عينات ابملدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية اْلوىل ماالنج
  طالبة  ويةغللالعلوم ا رقم
منوذج ابستخدام  32 الفصل اْلوىل 1

التعليم املنهج الدراسي 
2013 

بنموذج البستخدام  32 الثاين الفصل 2

منوذج التعليم املنهج الدراسي 
2013

X

الكفائة اإلبداعية
Y3

الكفائة التقوميية
Y2

الكفائة التحليلية
Y1
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التعليم املنهج الدراسي 
2013 

 
 البياانت و مصادرها .د

والبياانت املقصودة هي مجيع ما أخذه البياانت عند إجراء البحث يف مكانة مما  
( التالميذ 1: )ادر البياانت هلذا البحث منكتبت أو َسعت أو نظرت. أخذ الباحثة مص

نج حىت أن يكون احلكومية اإلسالمية اْلوىل مااليف الفصل العاشر املدرسة الثانوية 
موضوعة هذا البحث من عناصرين : التالميذ يف الفصل العاشر املدرسة الثانوية 

 ( نتائج االختبار البعدي. 2اللغة العربية. ) نج، واملدرساحلكومية اإلسالمية اْلوىل ماال
فيا كان أو كميا. وأما قالت سوهارسيمي إن املراد ابلبياانت هي مذكرة الباحثة وص

 مصادر البياانت فهي ما صدرت منه البياانت. يوضح اجلدول التايل البياانت ومصادرها.
 اعتمادا على نوع هذا البحث، فالبياانت مصادرها هي: 

  3.2اجلدول 
 البياانت ومصادرها

 املصادر البياانت رقم
البياانت احملصولة من خالل املالحظة واملقابلة عند  1

 عملية التعليم اللغة العربية 
التالميذ ومدرس 

 اللغة العربية
نتائج التالميذ عند تعليم اللغة العربية ابستخدام  3

 2013بنموذج التعليم املنهج الدراسي 
 التالميذ

 
 البياانت مجعطريقة  .ه

 واالختبار.ىف هذا البحث هي  هاستخدمي اليت أسلوب مجع البياانت
 االختبار (1
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وهو اإلجراءات اليت تتبع لقياس مدى توافر خصائص معينة يف الفرد، أو أهنا 
  63مقاييس ميكن استخدامها للحكم على إمكانية قيام الفرد مبهام وأنشطة وظيفة معينة.

استخدمت الباحثة اإلختبارات كتابيا ابْلسئلة اليت تتعلق ابملواد التعلمية لتقييم 
درسة الثانوية مليف الصف العاشر اب الطالبةالكفاءة التحليلية والتقوميية واإلبداعية لدى 

اإلسالمية احلكومية اْلوىل مباالنج. واالختبار الذي تستخدمها الباحثة يف هذا البحث 
 على التجربية حلصول للمجموعة البعدي االختبار وجيعل .البعدييتكون من االختبار 

 :وكما يلي تتعلق ُبا. معلومات
 التفصيل   3.3دول اجل

Treatment Post test 

X T1 

- T1 

 اإليضاح:
X : 2013منوذج التعليم املنهج الدراسي 
 2013منوذج التعليم بدون املنهج الدراسي : -

T1 :التجريب والضابطي.  جملموعةنتيجة اإلختبار البعدي يف ا 
 املراحل يف إعداد أدوات البحث عن االختبارات فهي:

 HOTS ية اليت ميكن حتميلها مع اْلسئلةحتليل الكفاءات اْلساس (1
قم برتتيب الشبكة مقدًما حبيث يساعد يف صنع العناصر، : الشبكة املشكلة ترتيب (2

املناسب، املادة املناسبة، وصياغة مؤشرات املشكلة، وحتديد  KDابختيار 
 املستوايت املعرفية.

 .اختيار حمفزات مثرية لالهتمام والسياقية (3
 .كتابة البنود السؤال وفقا لشبكة املشكلة (4
 .)تقييم( أو مفتاح اإلجابةقم بعمل دليل تسجيلي  (5

                                                           
 .266(،. 2008)دار الكتب الوطنية: ليبيا،  مناهج البحث يف العلوم االجتماعية،على معمر عبد املؤمن، 63
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  3.4 دولاجل
 ةلدى طالب واإلبداعية التحليلة والتقوميية كفاءةالمؤشرات 

 اإلبداع التقومي التحليل
وسيلة لتقييم املعلومات 
إىل أجزائها، وحتديد  
كيفية ارتباط اْلجزاء 
ببعضها البعض وابلكل 
الكلي. تشمل العمليات 

 التفريق والتنظيم والعزو

على قيمة املواد احلكم 
واْلساليب ْلغراض 
معينة، بناء على املعايري 
تشمل العمليات التحقق 

 واالنتقاد.

جتميع العناصر املختلفة 
لتشكيل كلي جديد، أو 
إعادة تنظيم العناصر 
املوجودة لتشكيل بنية 
جديدة. تشمل 
العمليات توليد وختطيط 

 وإنتاج
 

 حتليل البياانتأسلوب  .ز
و بعد عن امتام عملية مجع البياانت فتقوم الباحثة بتحليل البياانت وتفسريها.   

تتكون بياانت البحث اجملموعة من أوراق إجابة التالميذ يف كل االختبار. وللحصول 
فلذلك يقدم النتائج بني . على املعرفة عن أتثري تعليم اللغة العربية مبهارة التفكري العليا 

 (T-Test)ستخدم يف هذا البحث االختبار التائي تل التجرييب. و الفصل الضابط والفص

. وخطوات استخدامه  (spss 22) 22حتلل الباحثة النتائج يف جهاز اإلحصاء احلسويب و 
 كما يلي: 

 (Homogenius Test)االختبار التجانسي  .1
𝑓 =

𝑠𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑠𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

F   التجانسي = 
S besar اجملموعة الكثرية = 
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S kecil  اجملموعة القليلة = 
 (Normaly Tes)االختبار العادي  .2

𝑧 =
𝑥𝑖 − 𝑥

𝑠
 

Z  العادي = 
Xi   امكان اجملموعة العادية = 
S   = امكان اجملموعة احلقيقة 

 Independen Sample T-Test  (T-Test)االختبار التائي  .3

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
�̅�1 −  �̅�2

√(
(𝑛1 − 1)𝑠1

 2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2  

𝑛1 +  𝑛2 − 2)
 ) (

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

 البيان: 
          to= قيمة املقارنة 
        �̅�1 =.املقياس املعدل )املتوسط( يف االختبار البعدي من اجملموعة التجربة 
        �̅�2 =.املقياس املعدل )املتوسط( يف االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 

𝑠1=            التجربة.عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة 
𝑠2=            الضابطةعدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة. 
𝑛1=           يف اجملموعة التجربة. الطالبةعدد 

 =         𝑛2  يف اجملموعة الضابطة. الطالبةعدد 
 0،05أكرب من  Sig-Based On Meanيف االختبار التجانسي، إذا كانت نتيجة 

أكرب من  Shapiro-wilkفالبياانت جتانيسية. ويف االختبار العادي، إذا كانت نتيجة 
 فالبياانت عادية.  0،05

 tيف االختبار التائي تقرير نتيجة البحث مأخوذ من ثالث جداويل وهي جدول 
و  tْلهنا أسس من معايري اْلجوبة هلذا االختبار. من جدول  sig. (2-tailed)و   df و
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df ومن جدول %5، الباحثة ستستخدم درجة املائوية .sig. (2-tailed)  الباحثة
ليم فتنفيذ  تع 0،05أصغر من  sig. (2-tailed)إذا كانت النتيجة من  0،05ستستخدم 

 يا أتثري. لعلى أساس مهارة التفكري الع

  3،5اجلدول 
 جية البحثمنه

مجع أسلوب 
 البياانت

 اسئلة البحث البياانت مصادر البياانت

لبة من اجملموعة اطال االختبار
 التجربية والضابطة

من  الطالبةنتائج 
عن  االختبار البعدي
 الكفاءة التحليلية

التعليم  أتثري منوذجكيف 
يف  2013املنهج الدراسي 

على  مادة اللغة العربية
 الطالبةلدى  الكفاءة التحليلية

ابملدرسة ف العاشر للص
الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 اْلوىل ماالنج؟
لبة من اجملموعة اطال االختبار

 التجربية والضابطة
من  الطالبةنتائج 

عن  االختبار البعدي
 الكفاءة التقوميية

التعليم  أتثري منوذجكيف 
على  2013املنهج الدراسي 
 الطالبةلدى الكفاءة التقوميية 

ابملدرسة ف العاشر للص
الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 اْلوىل ماالنج؟
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لبة من اجملموعة اطال االختبار
 التجربية والضابطة

من  الطالبةنتائج 
عن  االختبار البعدي
 الكفاءة اإلبداعية

التعليم  أتثري منوذجكيف 
على  2013املنهج الدراسي 

لدى  الكفاءة اإلبداعية
للصف العاشر  الطالبة

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية 
 ؟احلكومية اْلوىل ماالنج
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

تعليم على أساس مهارة  يف هذا البحث ستعرض الباحثة البياانت عن أتثري
العربية على الكفاءة التحليلية والتقوميية واإلبداعية يف املدرسة التفكري العليا يف تعليم اللغة 

وبياانت  الثانوية احلكومية اْلوىل مبدينة ماالنج.فلذلك وستعرض الباحثة حملة عن املدرسة
 حىت حيصل على نتائج البحث اجليد. البحث وحتليلها

 يف مادة اللغة العربية 2013 التعليم املنهج الدراسي أتثري منوذجاملبحث األول: 
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  الطالبةعلى الكفاءة التحليلية لدى 

 ماالنج

يف مادة اللغة  2013التعليم املنهج الدراسي  منوذجمدى ملعرفة يف هذا البحث 
قامت الباحثة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية  العربية على الكفاءة التحليلية.

 والضابطة فحصلت الباحثة النتائج من الكفائة التحليلية كما يلي: 

  4.1:اجلدول
 نتائج من اجملموعة التجريبية والضابطة 

 اجملموعة الضابطة بيةياجملموعة التجر  رقم
 التيجة اسم الطالبة  النتيجة اسم الطالبة

 55 املرية انيدأ 65 اْلكمالأمحد نوري  1
 50 امحد ايسر وايف 70 أمحد ابيو نوجروهو 2
 60 ألفريا دييا فرستيوي 75 أمحد نوفل زيدان 3
 65 أنينداي حفساري جندراكانيت 85 أخليسيا آسيا فناين 4
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 55 يو نوفيانيتحو أسرتيد  85 أليف حورة رمحة 5
 50 دمياس سيف هللا أكرب 70 أليفية ميا صينتا 6
 70 فربا أورا تشاين 75 املائدة احلجر الصحي 7
 60 إرنغا موالان  85 أليا خرينيا 8
 65 كيشا بوتري سوستيو 75 ليا شوفيةأ 9

 60 الراشايت ريضة أليسا  80 أماليا إيكا عناات 10
 65 ماريتزا فربينا حسناء 85 سالسا سابيالماندا ا 11
 70 نفيلةمريزا  90 أميليا نور رشيدة  12
 60 م.حارس الكسونو 65 أريين علمي حقيقي 13
 65 موالان محزة بوترا م. 65 عزيزة عليا بوتري 14
 55 فواز رجا مدحاين م. 65 ديندا أيو قمارية 15
 50 فكر اللغة سيمبودو م. 85 فايز زاتور رقية 16
 45 فوزانم. رفكي  65 حنبلي نور وحيد 17
 40 فوترا أكرب م. رزقي 60 إمام خباري 18
 75 م. زفيف اد مياشقي 60 ايَسني مرمي رزاين 19
 65 نبيطة دينا ممتازة 75 كيفني أديرباماان 20
 70 نظرية أفكاراي زلفا 85 مارتيندا الفريدة دوان روسا 21
 50 ننديين نور عائشة 85 م.فريمنشة رمحةهللا  22
 55 نورة حسناء نويدة 70 م. نور يوسويف 23
 75 ريسيا سيكار رمضان 70 كرسي فهري برااتما  م. 24
 50 سافريا ممتاز هرماوان 80 حبييب رسيت حبييب م. 25
 60 كيشا وحيو كنانيت  75 نفيسة الزهرة سدجاموكو 26
 55 شيزوكا سيسيليا 80 انندا بوتري اإلسالمي 27
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 50 سيفتا فرستنا فرندا 75 انتشة نور مولدا 28
 55 اتلتا لطيفة الرمحة 85 نوال سلمى أغا 29
 75 يوليا رستو أيو مارداي 75 بوتري دميا دينانيت 30
 65 ميىن تقبيل النبيلة 70 سلمى مفيدة أمني 31
 80 زهرة النفيسة 75 سلسبيال أمندا أيو فراميتا 32

 

أما نتائج التحليل الوصفي من اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
 فحصلت الباحثة النتائج كما يلي: SPSS 20.0اباستخدام  

  4.2:اجلدول
 وصف البياانت لالختبار 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Bahasa 1 32 30 60 90 75.16 8.375 70.136 

Bahasa 2 32 40 40 80 60.00 9.672 93.548 

Valid N (listwise) 32       

 

من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن البياانت لالختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية معدهلا 
. أما يف 60ونتيجتها املسفلة  90ونتيجتها املتفوقة  8.375ومعيار احنرافها  75.16

ونتيجتها  80ونتيجتها املتفوقة  9.672ومعيار احنرافها  60.00اجملموعة الضابطة معدهلا 
 . 40املسفلة 
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 4.3:اجلدول

 االختبار الطابعي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

hasil kemampuan 

analisis 

bahasa 1 .161 32 .200 .929 32 .380 

bahasa 2 .135 32 .200 .967 32 .417 

 

من  (sig. Shapiro-wilk)ويللك  –من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن املغزى سافريو 
 >0.05) 0.05فالبياانت توزيعها عادي ْلهنا أكرب من  0.380اجملموعة التجريبية 

من اجملموعة الضابطة  (sig. Shapiro-wilk)ويللك  –سافريو (. وأيضان املغزى 0.380
 (.0.417 >0.05) 0.05. فالبياانت توزيعها عادي ْلهنا أكرب من 0.417

 4.4اجلدول 
 بني اجملموعة التجربية والضابطة االختبار التجانسي

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

hasil kemampuan 

analisis 

Based on Mean .665 1 62 .418 

Based on Median .707 1 62 .404 

Based on Median and with 

adjusted df 
.707 1 60.985 .404 

Based on trimmed mean .632 1 62 .430 

 

 (sig. based on mean)من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن املغزى من أسس املعدل 
. فالبياانت لالختبار البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة متجانس، 0.418

 <0.05) 0.05أكرب من  0.418 (sig. based on mean)ْلن املغزى من أسس املعدل 
0.418). 
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 4.5اجلدول 
 االختبار التائي بني اجملموعة التجربية والضابطة

Group Statistics 

 

Kelas N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

hasil kemampuan 

analisis 

Bahasa 1 32 75.1563 8.37473 1.48046 

Bahasa 2 32 60.0000 9.67204 1.70979 

 

 مجموعةلل  independent Samples T-Testيوضح التفسري اإلحصائي للعينة املستقلة 
ينتني اللتني  امللخص اإلحصائي للع السابقة( 2)اللغة  الضابطة( و 1التجريبية )اللغة 
. يف حني أن 75.15املتوسط يف  ةالتجريبي مجموعةالتحليلية لل كفاءةكانت فيهما ال

من مقارنة  60.00الضابطة حصلت على متوسط قيمة قدرها  لفصلالتحليلية لكفاءة ال
من  كربالتجريبية أ للمجموعة البعدي االختبار النتائج منمتوسط القيمة تبني أن قيمة 

 الضابطة. البعدي اجملموعة االختبار النتيجة
Independent Samples Test 

Hasil kemampuan 
analisis 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances 

assumed 
.665 .418 6.701 62 .000 15.15625 2.26167 10.63524 19.67726 

Equal variances not 

assumed 

  6.701 60.757 .000 15.15625 2.26167 10.63340 19.67910 

 

أهم   independent Samples T-Testاملستقلةجدول االختبار يف العينات اىل يعترب 
، البحث د إجاابت على اْلسئلةجتأن  ةلباحثاملخرجات ْلنه يف هذا القسم ميكن ل
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استخدام مناذج التعلم. مث ميكن رؤيته من توزيع البياانت يف  أتثريعن خاصة فيما يتعلق 
     .tt مع ot استناًدا إىل مقارنة حساب . tالعمود

التجريبية  جملموعةبني ا اهلام ، فهناك فرقsig (2-tailed) 0،05 <إذا كانت قيمة  (1
على أساس مهارة ، مما يعين أن هناك أتثريًا الستخدام  تعلم لضابطةا اجملموعةو 

  يةالتحليل كفاءةعلى ال التفكري العليا
بني  اهلامفرق ال هناكليس  ،sig (2-tailed) 0،05 >، إذا كانت قيمة على العكس (2

مما يعين أنه ال يوجد أتثري استخدام  تعلم  اجملموعة الضابطةالتجريبية و موعة اجمل
 .يةالتحليل كفاءةعلى ال على أساس مهارة التفكري العليا

 من اجملموعة ةبلاطلدى  يةتحليلال كفاءة، فإن الSPSSبناًء على حتليل بياانت اختبار 
 ((independent samples t test املستقل للعينات tابستخدام اختبار  لضابطةوا ةالتجريبي

( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع  t – 6.701 النتيجةحصل على  السابقيف اجلدول 
 2013منوذج التعليم املنهج الدراسي  ، لذلك ميكن االستنتاج أن يؤثر0.05> 0.00

  فرضيةال مقبولة OHفرضية لذلك ال. وابلتايل، ةبالالتحليلية لدى الط كفاءةعلى ال
aH .فاخلالصة من النتيجة السابقة هناك الفرق اهلام بني اجملموعة التجربية مرفوض

  والضابطة.

 4.6اجلدول 
ملعرفة ترقية كفاءة التحليلية لدى الطالبة ابلستخدام ال التعليم  ”NGain Score“االختبار 

 على أساس مهارة التفكري العليا

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

NGain_Score Mean .3501 .04487 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound .2586  

Upper Bound .4416  
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5% Trimmed Mean .3625  

Median .3875  

Variance .064  

Std. Deviation .25380  

Minimum -.25  

Maximum .71  

Range .96  

Interquartile Range .39  

Skewness -.603 .414 

Kurtosis -.292 .809 

 

 الوصف :
 الفئة N-Gainالنتيجة 

g <  0،7       :                        مرتفع 
0،03  ≤g ≥ 0،07 : متوسط 

g  >   0،03 :                 منخفض 
 

بتقدير املوسط،  0،35من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن املعدل يف الكفاءة التحليلية 
-ونيجتها املشفلة  0،71. ونتيجتها املتفوقة 0،70 -0،30ْلن وقعت النتيجة يف 

ال التعليم على أساس مهارة التفكري العليا يف . فاستنبط الباحثة أن استخدام 0،25
 متوسط لرتقية كفاءة التحليلية.  التعليم اللغة العربية فعاهلا

يف تعليم اللغة العربية على  تعليم على أساس مهارة التفكري العليا أتثرياملبحث الثاين: 
 ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج الطالبةالكفاءة التقوميية لدى 

غة العليا يف تعليم الل يف هذا البحث ملعرفة مدى أتثري  تعليم على أساس مهارة التفكري
. قامت الباحثة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية العربية على الكفاءة التقوميية

 كما يلي:  حثة النتائج من الكفائة التقومييةوالضابطة فحصلت البا
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 4.7اجلدول 
 نتائج من اجملموعة التجريبية والضابطة

 اجملموعة الضابطة بيةياجملموعة التجر  رقم
 التيجة اسم الطالبة  النتيجة الطالبة اسم

 50 املرية انيدأ 50 أمحد نوري اْلكمال 1
 60 امحد ايسر وايف 70 أمحد ابيو نوجروهو 2
 40 ألفريا دييا فرستيوي 80 أمحد نوفل زيدان 3
 50 أنينداي حفساري جندراكانيت 60 أخليسيا آسيا فناين 4
 50 نوفيانيتيو حو أسرتيد  60 أليف حورة رمحة 5
 60 دمياس سيف هللا أكرب 40 أليفية ميا صينتا 6
 70 فربا أورا تشاين 70 املائدة احلجر الصحي 7
 50 إرنغا موالان  80 أليا خرينيا 8
 60 كيشا بوتري سوستيو 60 ليا شوفيةأ 9

 50 الراشايت ريضة أليسا  80 أماليا إيكا عناات 10
 40 ماريتزا فربينا حسناء 70 سالسا سابيالماندا ا 11
 60 مريزا نفيلة 80 أميليا نور رشيدة  12
 60 م.حارس الكسونو 50 أريين علمي حقيقي 13
 50 موالان محزة بوترا م. 40 عزيزة عليا بوتري 14
 40 فواز رجا مدحاين م. 70 ديندا أيو قمارية 15
 60 فكر اللغة سيمبودو م. 80 فايز زاتور رقية 16
 50 فوزانم. رفكي  70 نور وحيد حنبلي 17
 60 م. رزقي فوترا أكرب 60 إمام خباري 18
 40 م. زفيف اد مياشقي 70 ايَسني مرمي رزاين 19



50 
 

  

 60 نبيطة دينا ممتازة 60 كيفني أديرباماان 20
 60 نظرية أفكاراي زلفا 70 مارتيندا الفريدة دوان روسا 21
 80 عائشةننديين نور  60 م.فريمنشة رمحةهللا  22
 50 نورة حسناء نويدة 80 م. نور يوسويف 23
 60 ريسيا سيكار رمضان 80 م. كرسي فهري برااتما 24
 60 سافريا ممتاز هرماوان 70 حبييب رسيت حبييب م. 25
 40 كيشا وحيو كنانيت  80 نفيسة الزهرة سدجاموكو 26
 60 شيزوكا سيسيليا 90 انندا بوتري اإلسالمي 27
 60 سيفتا فرستنا فرندا 70 نور مولداانتشة  28
 60 اتلتا لطيفة الرمحة 80 نوال سلمى أغا 29
 40 يوليا رستو أيو مارداي 60 بوتري دميا دينانيت 30
 50 ميىن تقبيل النبيلة 60 سلمى مفيدة أمني 31
 70 زهرة النفيسة  80 سلسبيال أمندا أيو فراميتا 32

 

أما نتائج التحليل الوصفي من اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
 فحصلت الباحثة النتائج كما يلي: SPSS 20.0اباستخدام  

  4.8:اجلدول
 وصف البياانت لالختبار 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Bahasa 1 32 50 40 90 68.13 12.297 151.210 

Bahasa 2 32 40 40 80 54.69 9.832 96.673 

Valid N (listwise) 32       
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من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن البياانت لالختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية معدهلا 
. أما يف 40ونتيجتها املسفلة  90ونتيجتها املتفوقة  12.29ومعيار احنرافها  68.13

ونتيجتها  80ونتيجتها املتفوقة  9.832ومعيار احنرافها  54.69اجملموعة الضابطة معدهلا 
 . 40املسفلة 

 4.9اجلدول 
 بني اجملموعة التجربية والضابطة االختبار التجانسي

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

hasil 

kemampuan 

evaluasi 

Based on Mean 1.164 1 62 .285 

Based on Median .616 1 62 .436 

Based on Median and with 

adjusted df 
.616 1 61.993 .436 

Based on trimmed mean .918 1 62 .342 

 

 (sig. based on mean)من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن املغزى من أسس املعدل 
. فالبياانت لالختبار البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة متجانس، 0.285

 <0.05) 0.05أكرب من  0.285 (sig. based on mean)ْلن املغزى من أسس املعدل 
0.285). 

 4.10اجلدول 
 االختبار التائي بني اجملموعة التجربية والضابطة

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

hasil kemampuan 

evaluasi 

bahasa 1 32 68.13 12.297 2.174 

bahasa 2 32 54.69 9.832 1.738 
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 مجموعةلل  independent Samples T-Testيوضح التفسري اإلحصائي للعينة املستقلة 
ينتني اللتني  امللخص اإلحصائي للع السابقة( 2)اللغة  الضابطة( و 1التجريبية )اللغة 
. يف حني أن 68.13املتوسط يف  ةالتجريبي مجموعةلل قومييةالت كفاءةكانت فيهما ال

متوسط من مقارنة  54.69توسط يف املالضابطة حصلت  لمجموعةل قومييةالتحكفاءة ال
 النتيجةمن  كربالتجريبية أ للمجموعة البعدي االختبار النتائج منالقيمة تبني أن قيمة 

 .الضابطة البعدي اجملموعة االختبار
Independent Samples Test 

Hasil kemampuan 

evaluasi 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

1.164 .285 4.828 62 .000 13.438 2.783 7.874 19.001 

Equal 

variances not 

assumed 

  4.828 59.138 .000 13.438 2.783 7.869 19.006 

 

 

أهم   independent Samples T-Testجدول االختبار يف العينات املستقلةىل ايعترب 
، البحث د إجاابت على اْلسئلةجتأن  ةلباحثاملخرجات ْلنه يف هذا القسم ميكن ل

استخدام مناذج التعلم. مث ميكن رؤيته من توزيع البياانت يف  أتثريعن خاصة فيما يتعلق 
     .tt مع ot حساباستناًدا إىل مقارنة  . tالعمود
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التجريبية  جملموعةبني ا اهلام ، فهناك فرقsig (2-tailed) 0،05 <إذا كانت قيمة  (3
على أساس مهارة ، مما يعين أن هناك أتثريًا الستخدام  تعلم لضابطةا اجملموعةو 

 قوميية.الت كفاءةعلى ال التفكري العليا
بني  اهلامفرق ال هناكليس  ،sig (2-tailed) 0،05 >، إذا كانت قيمة على العكس (4

مما يعين أنه ال يوجد أتثري استخدام  تعلم  اجملموعة الضابطةالتجريبية و موعة اجمل
 .قومييةالت كفاءةعلى ال على أساس مهارة التفكري العليا

 من اجملموعة ةبلاطلدى  يةتحليلال كفاءة، فإن الSPSSبناًء على حتليل بياانت اختبار 
 ((independent samples t test املستقل للعينات tستخدام اختبار اب لضابطةوا ةالتجريبي

( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع  t –4.828 النتيجةحصل على  السابقيف اجلدول 
 2013منوذج التعليم املنهج الدراسي ، لذلك ميكن االستنتاج أن يؤثر  0.05> 0.00

فاخلالصة من مقبولة. فرضية لذلك ال. وابلتايل، ةباللدى الط قومييةالت كفاءةعلى ال
  النتيجة السابقة هناك الفرق اهلام بني اجملموعة التجربية والضابطة.

 4.11اجلدول 
ملعرفة ترقية كفاءة التقوميية لدى الطالبة ابلستخدام ال التعليم  ”NGain Score“االختبار 

 على أساس مهارة التفكري العليا

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Ngain_Score Mean .6578 .13806 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound .3762  

Upper Bound .9394  

5% Trimmed Mean .6094  

Median .4167  

Variance .610  

Std. Deviation .78099  

Minimum -.50  
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Maximum 3.00  

Range 3.50  

Interquartile Range 1.00  

Skewness 1.031 .414 

Kurtosis 1.214 .809 

 الوصف :
 الفئة N-Gainالنتيجة 

g <  0،7       :                        مرتفع 
0،03  ≤g ≥ 0،07 : متوسط 

g  >   0،03 :                 منخفض 
 

بتقدير املوسط،  0،65من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن املعدل يف الكفاءة اإلبداعية 
-ونيجتها املشفلة  3،00. ونتيجتها املتفوقة 0،70 -0،30ْلن وقعت النتيجة يف 

ال التعليم على أساس مهارة التفكري العليا يف . فاستنبط الباحثة أن استخدام 0،50
 متوسط لرتقية كفاءة التقوميية. التعليم اللغة العربية فعاهلا

 يف مادة اللغة العربية 2013 التعليم املنهج الدراسي وذجمن أتثرياملبحث الثالث: 
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  الطالبةاإلبداعية لدى على الكفاءة 

 ماالنج

العليا يف تعليم يف هذا البحث ملعرفة مدى أتثري  تعليم على أساس مهارة التفكري 
. قامت الباحثة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية غة العربية على الكفائة اإلبداعيةالل

 كما يلي:حثة النتائج من الكفائة اإلبداعية  والضابطة فحصلت البا
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 4.12اجلدول 
 نتائج من اجملموعة التجريبية والضابطة

 اجملموعة الضابطة بيةياجملموعة التجر  رقم
 التيجة اسم الطالبة  النتيجة اسم الطالبة

 55 املرية انيدأ 60 أمحد نوري اْلكمال 1
 65 امحد ايسر وايف 80 أمحد ابيو نوجروهو 2
 70 ألفريا دييا فرستيوي 80 أمحد نوفل زيدان 3
 65 أنينداي حفساري جندراكانيت 80 أخليسيا آسيا فناين 4
 70 نوفيانيتيو حو أسرتيد  70 أليف حورة رمحة 5
 69 دمياس سيف هللا أكرب 65 أليفية ميا صينتا 6
 70 فربا أورا تشاين 80 املائدة احلجر الصحي 7
 70 إرنغا موالان  79 أليا خرينيا 8
 69 كيشا بوتري سوستيو 70 ليا شوفيةأ 9

 75 الراشايت ريضة أليسا  65 أماليا إيكا عناات 10
 65 ماريتزا فربينا حسناء 75 سالسا سابيالماندا ا 11
 70 مريزا نفيلة 80 أميليا نور رشيدة  12
 75 م.حارس الكسونو 75 أريين علمي حقيقي 13
 70 موالان محزة بوترا م. 70 عزيزة عليا بوتري 14
 60 فواز رجا مدحاين م. 85 ديندا أيو قمارية 15
 70 فكر اللغة سيمبودو م. 70 فايز زاتور رقية 16
 60 فوزانم. رفكي  80 نور وحيد حنبلي 17
 70 م. رزقي فوترا أكرب 65 إمام خباري 18
 60 م. زفيف اد مياشقي 80 ايَسني مرمي رزاين 19
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 79 نبيطة دينا ممتازة 60 كيفني أديرباماان 20
 65 نظرية أفكاراي زلفا 80 مارتيندا الفريدة دوان روسا 21
 80 عائشةننديين نور  90 م.فريمنشة رمحةهللا  22
 69 نورة حسناء نويدة 85 م. نور يوسويف 23
 65 ريسيا سيكار رمضان 85 م. كرسي فهري برااتما 24
 79 سافريا ممتاز هرماوان 60 حبييب رسيت حبييب م. 25
 80 كيشا وحيو كنانيت  80 نفيسة الزهرة سدجاموكو 26
 75 شيزوكا سيسيليا 80 انندا بوتري اإلسالمي 27
 70 سيفتا فرستنا فرندا 80 نور مولداانتشة  28
 79 اتلتا لطيفة الرمحة 75 نوال سلمى أغا 29
 75 يوليا رستو أيو مارداي 70 بوتري دميا دينانيت 30
 70 ميىن تقبيل النبيلة 65 سلمى مفيدة أمني 31
 85 زهرة النفيسة 85 سلسبيال أمندا أيو فراميتا 32

 

أما نتائج التحليل الوصفي من اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
 فحصلت الباحثة النتائج كما يلي: SPSS 20.0اباستخدام  

  4.13:اجلدول
 وصف البياانت لالختبار 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Bahasa 1 32 30 60 90 75.12 8.261 68.242 

Bahasa 2 32 30 55 85 70.28 6.764 45.757 

Valid N (listwise) 32       
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من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن البياانت لالختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية معدهلا 
. أما يف 60ونتيجتها املسفلة  90ونتيجتها املتفوقة  8.261ومعيار احنرافها  75.12

ونتيجتها  85ونتيجتها املتفوقة  6.764ومعيار احنرافها  70.28اجملموعة الضابطة معدهلا 
 . 55املسفلة 

 4.14اجلدول 

 بني اجملموعة التجربية والضابطة االختبار التجانسي
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

hasil 

kemampuan 

mencipta 

Based on Mean 3.492 1 62 .066 

Based on Median 1.858 1 62 .178 

Based on Median and with 

adjusted df 
1.858 1 56.592 .178 

Based on trimmed mean 3.427 1 62 .069 

 

 (sig. based on mean)من هذا اجلدول عرفت الباحثة أن املغزى من أسس املعدل 
. فالبياانت لالختبار البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة متجانس، 0.066

 <0.05) 0.05أكرب من  0.066 (sig. based on mean)ْلن املغزى من أسس املعدل 
0.066). 

 4.15اجلدول 
  االختبار التائي بني اجملموعة التجربية والضابطة

Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

hasil kemampuan mencipta bahasa 1 32 75.13 8.261 1.460 

bahasa 2 32 70.28 6.764 1.196 
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 مجموعةلل  independent Samples T-Testيوضح التفسري اإلحصائي للعينة املستقلة 
ينتني اللتني  امللخص اإلحصائي للع السابقة( 2)اللغة  الضابطة( و 1التجريبية )اللغة 
. يف حني أن 75.13املتوسط يف  ةالتجريبي مجموعةلل بداعيةاإل كفاءةكانت فيهما ال

متوسط من مقارنة  70.28توسط يف املالضابطة حصلت  لمجموعةل قومييةالتحكفاءة ال
 النتيجةمن  كربالتجريبية أ للمجموعة البعدي االختبار النتائج منالقيمة تبني أن قيمة 

 الضابطة. البعدي اجملموعة االختبار
 

Independent Samples Test 

Hasil kemampuan 

mencipta  

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Equal variances 

assumed 
3.492 .066 2.566 62 .013 4.844 1.887 1.071 8.617 

Equal variances 

not assumed 
  2.566 59.678 .013 4.844 1.887 1.068 8.620 

 

أهم   independent Samples T-Testجدول االختبار يف العينات املستقلةاىل يعترب 
، البحث د إجاابت على اْلسئلةجتأن  ةلباحثاملخرجات ْلنه يف هذا القسم ميكن ل

التعلم. مث ميكن رؤيته من توزيع البياانت يف استخدام مناذج  أتثريعن خاصة فيما يتعلق 
     .tt مع ot استناًدا إىل مقارنة حساب . tالعمود

التجريبية  جملموعةبني ا اهلام ، فهناك فرقsig (2-tailed) 0،05 <إذا كانت قيمة  (5
على أساس مهارة ، مما يعين أن هناك أتثريًا الستخدام  تعلم لضابطةا اجملموعةو 

 بدداعية.اإل كفاءةعلى ال التفكري العليا
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بني  اهلامفرق ال هناكليس  ،sig (2-tailed) 0،05 >، إذا كانت قيمة على العكس (6
مما يعين أنه ال يوجد أتثري استخدام  تعلم  اجملموعة الضابطةالتجريبية و موعة اجمل

 .بدداعيةاإل كفاءةعلى ال على أساس مهارة التفكري العليا

 من اجملموعة ةبلاطلدى  يةتحليلال كفاءة، فإن الSPSSبناًء على حتليل بياانت اختبار 
 ((independent samples t test املستقل للعينات tابستخدام اختبار  لضابطةوا ةالتجريبي

( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع  t –2.566 النتيجةحصل على  السابقيف اجلدول 
 2013منوذج التعليم املنهج الدراسي ، لذلك ميكن االستنتاج أن يؤثر  0.05> 0.013
  فرضيةال مقبولة OHفرضية لذلك ال. وابلتايل، ةباللدى الط بدداعيةاإل كفاءةعلى ال

aH .فاخلالصة من النتيجة السابقة هناك الفرق اهلام بني اجملموعة التجربية مرفوض
  والضابطة.

 4.16اجلدول 
ملعرفة ترقية كفاءة اإلبداعية لدى الطالبة ابلستخدام ال التعليم  ”NGain Score“االختبار 

 على أساس مهارة التفكري العليا

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

NGain_Score Mean .1156 .06714 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -.0214  

Upper Bound .2525  

5% Trimmed Mean .1451  

Median .1556  

Variance .144  

Std. Deviation .37983  

Minimum -.90  

Maximum .63  

Range 1.53  

Interquartile Range .53  

Skewness -1.120 .414 
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Kurtosis 1.420 .809 

 الوصف :
 الفئة N-Gainالنتيجة 

g <  0،7       :                        مرتفع 
0،03  ≤g ≥ 0،07 : متوسط 

g >   0،03 :                 منخفض 
 

بتقدير  0،11من هذا اجلدول، عرفت الباحثة أن املعدل يف الكفاءة اإلبداعية 
ونيجتها  0،63. ونتيجتها املتفوقة g >   0،03 املنخفض، ْلن وقعت النتيجة يف 

ال التعليم على أساس مهارة التفكري . فاستنبط الباحثة أن استخدام 0،90-املشفلة 
 العليا يف التعليم اللغة العربية فعاهلا منخفض لرتقية كفاءة التقوميية.
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 الفصل اخلامس
 البحثمناقشة نتائج 

يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج ال  أتثري .أ
 الطالبةلدى  التحليلية

كفاءة التحليلية هي مهارة بتم تضمينها يف التفكري النقدي. من خالل مهارات 
التفكري التحليلي، أن يكون الطالبة استخدام تفكري النظام لتقدمي أسباب فعالة، حل 

كفاءة التحليلية هي احدى من   64املشكلة، أحسب االحتمال، االستنتاج واختاذ القرار.
مهارة التفكري العليا اليت ميكن تدريبها من خالل التعليم فيه للتدريب مهارة التفكري 

 العليا. 

يف مادة اللغة العربية  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج اليف هذا البحث، ملعرفة أتثري  
التحليلية لدى الطالبة فيحتاج على أداة اإلختبار لكفاءة التجليلية اليت قد لكفاءة على ا

مؤك د ومعطي بعد تطبيق)اختبار البعدي(. مث حتليل البياانت من النتائج اإلختبار 
 . spss 22.0 for windowsابستخدام اختبار احصائي مبساعدة  

بة من فصلني.حصلت الباحثة على بناء على البياانت الكفاءة التحليلية لدى الطال
البياانت الطابعي واملتجانسي حيت يتم حتليل متوسط اختبار التشابه من خالل 

ابلنظر  independent sampel t-testاالختبارات اإلحصائية البارامرتية ابستخدام اختبار 
أما النتائج االختبار الفرضية من الكفاءة التحيلية . equal variances assumedإىل القيمة 

لدى الطالبة يدل على هناك أتثري  تعليم على أساس مهارى الفكري العليا على الكفاءة 
، لذلك ميكن 0.00 <0.05( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع التحيلية. ينظر إىل 

يف مادة اللغة العربية على  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج الاالستنتاج أن يؤثر  
                                                           

64 Ratno Harsanto, Melatih Anak Berpikir Analitis, Kritis, Kreatif, (Semarang: Grasindo, 

2005),10 
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ة. وايضان ينظر إىل البياانت الختبار البعدي من اجملموعة باللدى الط قومييةالتالكفاءة 
فئة منخفض.  60.00فئة املتوسط، واجملموعة الضابطة يعين  75.15التجريبية معدله 

التحليلية اءة يف مادة اللغة العربية على الكف 2013املنهج الدراسي تعليم منوذج اللكن 
أو  0,35يعين  NGain-Scoreهلا مسامهة جيدة أو يف الفئة املتوسط، ينظر إىل النتائج 

35% . 

حتت العنوان  arif mahya fannyبناًءا على البيان السابق موافق مع حبث قامة 
العلوم "تطبيق التعليم على أساس مهارة التفكري العليا يف ترقية كفاءة التحليلية يف التعليم 

اجلغرفية ابملدرسة اإلبتدائية" هناك فرق اهلام بني التعليم العلوم اجلغرفية ابستخدام مهارة 
التعليم العلوم اجلغرفية ابستخدام طريقة التقليدية، هذا البيان يدل على  التفمكري العليا و

 78.78 وبعد التجريبية النتائج الطالبة يف املعدله 69.08النتائج إختبار القبلي يعين 
 0.00( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع  t – -7.194 النتيجةعلى  وحيصل الباحث

فاخلالصة من النتيجة السابقة هناك الفرق اهلام بني اإلختبار القبلي واإلختبار  ،0.05>
 65البعدي.

ابلنتائج البحث للمجموعة التجريبية  Mahviro Vivi Andrianiالبحث اْلخرى من 
 79.88واجملموعة الضابطة هي  25.56يف  NGain-Scoreوالنتيجة  83.52هي 

ابستخدام مهارة هذا يعين هناك فرق اهلام التعليم  NGain-Score 19.2والنتيجة 
 Puguhالتعليم ابستخدام طريقة التقليدية. البحث اْلخرى من  التفمكري العليا و

Karyanto  حتت العنوان "وزمالئه The Effect Of Higher Order Thinking Skills 

                                                           
  65 Arif Mahya Fanny, Implementasi Pembelajaran Berbasis Hots Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Analisis Mata Kuliah Pembelajaran Ips Di Sekolah Dasar, (Jurnal Pendidikan Dasar, 

DOI:doi.0rg?10.21009/JPD.0102.05. 
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Question Toward Student’s Critical Thinking " ابستخدام هناك أتثري اهلام بني التعليم
 66مهارة التفمكري العليا على املهارة التفكري التقدي لدى الطالبة.

يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج ال أتثري .ب
 الطالبةلدى  التقوميية

قال ستيفن سفري كما شرح يف الفصل الثاين أهنا كفاءة التقةميية تتضمن على 
وقد عرب وجيااي عن مهارات الفكري النقدي هي انشطة  67مهارات الفكري النقدي.

ختيار، حيدد، يباحث، وتطويره بشكل كامل. التحليلية على الفقراة، متيز بشكل حاد، ا
انظر من هذا التعريف مهارة التفكري النقدي هو الكفاءة التقوميية. كفاءة التقوميية هي 
احدى من مهارة التفكري العليا اليت ميكن تدريبها من خالل التعليم فيه للتدريب مهارة 

  68التفكري العليا.

يف مادة اللغة العربية  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج اليف هذا البحث، ملعرفة أتثري  
التقوميية لدى الطالبة فيحتاج على أداة اإلختبار لكفاءة التقةميية اليت قد على الكفاءة 

مؤك د ومعطي بعد تطبيق)اختبار البعدي(. مث حتليل البياانت من النتائج اإلختبار 
 .spss 22.0 for windowsابستخدام اختبار احصائي مبساعدة  

بناء على البياانت الكفاءة التقوميية لدى الطالبة من فصلني.حصلت الباحثة على 
البياانت الطابعي واملتجانسي حيت يتم حتليل متوسط اختبار التشابه من خالل 

ابلنظر  independent sampel t-testاالختبارات اإلحصائية البارامرتية ابستخدام اختبار 

                                                           
 66 Puguh karyanto, dkk, the effect of higher order thinking skills question toward 

syudent’s critical thinking, proceeding biology education conference, volume 15. P-ISSN:2528-

5742, 2018.  
67 Wendy Conklin, Higher Order Thinking Skills To Develop 21st Century Leaners, 

(California: Shell Education, 2012) 2 

 68 Sharon Bailin, “Critical Thinking And Science Education”, Science & Education 11, 

No. 4 (july I, 2002) 367 
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أما النتائج االختبار الفرضية من الكفاءة التقوميية . equal variances assumedإىل القيمة 
لدى الطالبة يدل على هناك أتثري  تعليم على أساس مهارى الفكري العليا على الكفاءة 

، لذلك ميكن 0.00 <0.05( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع التقوميية. ينظر إىل 
ة. وايضان باللدى الط قومييةالت كفاءةعلى ال ة التفكري العليامهار االستنتاج أن يؤثر  تعلم 

فئة املتوسط،  68.13ينظر إىل البياانت الختبار البعدي من اجملموعة التجريبية معدله 
املنهج الدراسي تعليم منوذج الفئة منخفض. لكن  54.69واجملموعة الضابطة يعين 

التقوميية هلا مسامهة جيدة أو يف الفئة يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013
 . %66أو  0,65يعين  NGain-Scoreاملتوسط، ينظر إىل النتائج 

 chayatun nuchus dan ganesبناًءا على البيان السابق موافق مع حبث قامة 

gunansyah  حتت العنوان "تطبيق التعليم على حال املشكالت على أساس مهارة التفكري
املهارات التفكري التقدي يف التعليم العلوم اجلغرفية ابملدرسة اإلبتدائية"  العليا يف ترقية

التعليم  هناك فرق اهلام بني التعليم العلوم اجلغرفية ابستخدام مهارة التفمكري العليا و
العلوم اجلغرفية ابستخدام طريقة التقليدية، هذا البيان يدل على النتائج من اجملموعة 

فاخلالصة  72.64واجملموعة الضابطة النتائج الطالبة يف املعدله  83.61التجريبية يعين 
 69اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.من النتيجة السابقة هناك الفرق اهلام بني 

أهنا التعليم على أساس مهارة التفيكري  noviyantiكما ذكر من حبث اْلخرى يعين 
  tكري العليا لدى الطالبة. هذا يدل على النتيجة العليا هلا أتثري كبري لرتقية مهارات التف

فاخلالصة  value-p 0.000>  0.05.70والنتيجة  tabel-t 2.015 > 15.645إحصائية 
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أهنا  التعليم على اساس مهارة التفكري العليا ميكن أن حتسني من النتيجة السابقة 
 املهارات التفكري النقدي لدى الطالبة. 

يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج الأتثري  .ج
 الطالبةاإلبداعية لدى 

يف مادة اللغة  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج اليف هذا البحث، ملعرفة أتثري  
اإلبداعية لدى الطالبة فيحتاج على أداة اإلختبار لكفاءة اإلبداعية العربية على الكفاءة 

بعد تطبيق)اختبار البعدي(. مث حتليل البياانت من النتائج اإلختبار اليت قد مؤك د ومعطي 
 .spss 22.0 for windowsابستخدام اختبار احصائي مبساعدة  

بناء على البياانت الكفاءة اإلبداعية لدى الطالبة من فصلني.حصلت الباحثة 
من خالل  على البياانت الطابعي واملتجانسي حيت يتم حتليل متوسط اختبار التشابه

ابلنظر  independent sampel t-testاالختبارات اإلحصائية البارامرتية ابستخدام اختبار 
أما النتائج االختبار الفرضية من الكفاءة اإلبداعية . equal variances assumedإىل القيمة 

لدى الطالبة يدل على هناك أتثري  تعليم على أساس مهارى الفكري العليا على الكفاءة 
، لذلك ميكن 0.013 <0.05( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع اإلبداعية. ينظر إىل 

ة. باللدى الط بداعيةاإل كفاءةلى الع مهارة التفكري العليااالستنتاج أن يؤثر  تعلم 
فئة  75.13وايضان ينظر إىل البياانت الختبار البعدي من اجملموعة التجريبية معدله 

املنهج تعليم منوذج الفئة منخفض. لكن  70.28املتوسط، واجملموعة الضابطة يعين 
يدة أو يف الفئة لرتقية كفاءة اإلبداعية هلا مسامهة جيف مادة اللغة العربية  2013الدراسي 

 .%12أو  0,11يعين  NGain-Scoreاملنخفض، ينظر إىل النتائج 

ابلنتائج البحث ، Mahviro Viviبناًءا على البيان السابق موافق مع حبث قامة 
واجملموعة الضابطة  25.56يف  NGain-Scoreوالنتيجة  83.52للمجموعة التجريبية هي 
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ابستخدام هذا يعين هناك فرق اهلام التعليم  NGain-Score 19.2والنتيجة  79.88هي 
 Asepوالبحث اْلخرى من  71التعليم ابستخدام طريقة التقليدية. مهارة التفمكري العليا و

Asefullah Kamali " حتت العنوان The Influence Of Hots-Baed Question Towards 

Student Creative Thinking Skills "ن مهارة التفكري العليا ميكن أن من النتائج البحثه أ
حتسن مهارة التفكري اإلبداعي أو الكفاءة اإلبداعية يف التعليم الرايضيات. هذا ميكن 

أما  0,52للمجموعة التجريبية يعين املعدله  NGain-Score (a=5%)رؤيته من النتائج 
 0,14.72للمجموعة الضابطة هي 
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 الفصل السادس

 ةاخلامت

احلمدهللا رب العاملني، قد متت الباحثة البحث ووصلت إىل فصل السادس. وفيه خالصة 
 من نتائج البحث التوصيات واالقرتاحات. 

 نتائج البحث  .أ

اعتمادا على البياانت الىت قد حصلت عليها الباحثة مث قامت بتحليلها سواء  
 كانت البياانت من اإلختبار والتجربة، فيمكن الباحث أن تلخيصها كما يلي: 

اللغة العربية على مادة يف  2013املنهج الدراسي تعليم ج الذ منو  أتثري .1
 الطالبةلتحليلية لدى الكفاءة ا

على الكفاءة يف مادة اللغة العربية  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج الأن 
أتثريا ْلن نتيجة حتليل البياانت لالختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية  التحليلية
على  ت الباحثةحصل.و  60.00و يف اجملموعة الضابطة معدهلا  75.16معدهلا 
، لذلك 0.00 <0.05 (sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع  t – 6.701 النتيجة

يف مادة اللغة العربية  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج الميكن االستنتاج أن يؤثر  
مقبول.  ض مباشرفر لذلك دليل على أن . ةبالالتحليلية لدى الط على الكفاءة

 فاخلالصة من النتيجة السابقة هناك الفرق اهلام بني اجملموعة التجربية والضابطة. 

يف مادة اللغة العربية على  2013التعليم املنهج الدراسي  جذ أتثري منو  .2
  لدى الطالبة لتقومييةالكفاءة ا

يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج الأن 
أتثريا ْلن نتيجة حتليل البياانت لالختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية معدهلا التقوميية 
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– t النتيجةعلى  ت الباحثةحصل. 54.69جملموعة الضابطة معدهلا و يف ا 68.13
، لذلك ميكن االستنتاج 0.00 <0.05( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع  4.828
يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج ال أن يؤثر

فاخلالصة من النتيجة السابقة مقبولة. فرضية لذلك ال. وابلتايل، ةباللدى الط قومييةالت
 هناك الفرق اهلام بني اجملموعة التجربية والضابطة. 

اللغة العربية على مادة يف  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج ال أتثري .3
 إلبداعية لدى الطالبةالكفاءة ا

يف مادة اللغة العربية على الكفاءة  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج الأن 
أتثريا ْلن نتيجة حتليل البياانت لالختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية اإلبداعية 

على  ت الباحثةحصل. 70.28و يف اجملموعة الضابطة معدهلا  75.12معدهلا 
، لذلك 0.013 <0.05( sig (2-tailed))املغزى الثاين املتبع  t –2.566 النتيجة

يف مادة اللغة العربية  2013املنهج الدراسي تعليم منوذج ال ميكن االستنتاج أن يؤثر
فاخلالصة من مقبولة. فرضية لذلك ال. وابلتايل، ةباللدى الط بدداعيةاإلعلى الكفاءة 

 النتيجة السابقة هناك الفرق اهلام بني اجملموعة التجربية والضابطة. 

 توصيات البحث .ب

اعتمادا على نتائج البحث والتجريب، هناك التوصيات من الباحثة على قراء هذا البحث 
 عامة وعلى معلم اللغة العربية خاصة، منها:

ملعلم :البد للمعلم أن يكون عمليا ومبديعيا يف التعليم ابستخدام التعلم على ال  .1
على أساس مهارة التفكري العليا لرتقية املهارات التفكري لدى الطالبة يف قرن 
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حادي وعشرين. وينبغي هلم أن يتعلم عن مهارة التفكري العليا وتطبقها يف التعليم 
 ر تعاونيا. مستقال وجعاعيا مع املعلمني اآلخ

للحكومة : ينبغي للحكومة أن تفكر وحتل ل عن عبء عمل املعلم الكثري  .2
وتتزو دهم الوقت لتطوير إنتاجيتهم يف التعليم. جبانب ذلك، ينبغي للحكومة أن 

 تعقد التدريب املنتظم للمعلم.  
 مقرتحات البحث .ج

فيمكن للباحث السابق أو الباحثني اآلخرين أن يستمر ويطور حبثه عن 
هذا اجملال من الناحية الطريقة التعليمية، الكتاب الدرسي، والوسائل التعليمية 
وغري ذلك من أجل ترقية نوع تعليم اللغة العربية واستعداداد خري اْلجيال املستعد 

 ملواجهة تقدم وتطور الزمان.  
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 حملة عن املدرسة

ال يزال  -1978يف عام  مبدينة ماالنج الثانوية احلكومية اْلوىل املدرسةقامت 
م.ت.  شارعمدرسة التعليم املعلم الديين السادس احتالل مباين اتبعة معهد معارف يف 

يناير  2. مث يف 1988ماالنج مع حق استئجار حىت هناية ديسمبري  139هاريونو 
جديد مع وضع على فرضية يف  قل إىل موقعمدرسة الثانوية احلكومية اْلوىل انت 1989

ماالنج. يف هذه النقطة االخرية، وهي اآلن إعادة  40/1سيمبانغ تلوغوماس  شارع
ومنذ قررت احلكومة اسم املدرسة رَسيا، ماالنج.  40تسمية يف الطريق ابيدوري بوالن 

 هلذه املدرسة مثانية عصور القيادة، منها: 

 1986إىل  1978: سنة  رميني املاجيستري  .1
 1993إىل  1986: سنة  الدكتور احلاج كوسنان. أ .2
 2004إىل  1993: سنة     الدكتور احلاج طاروس غولطام .3
 2006إىل  2004: سنة  الدكتور احلاج طانيم هادي .4
 2013إىل  2006الدكتور احلاج زين احملمودي املاجستري : سنة  .5
 2014إىل  2013: سنة  الدكتور مشس الدين املاجيستري .6
 2016إىل  2014: سنة     الدكتور أمحد ابرك مرزوق املاجيستري .7
 إىل اآلن  2016: سنة  الدكتور حممد حسنان املاجيستري .8

أما رؤية هذه املدرسة لوجود إنسان كميل على علوم التكنولوجي الإلنسانية والدينية. 
 النج هي: ما الثانوية احلكومية اْلوىلوأما من الرسالة املستقبلة املدرسة 

 تنمية الروح التعليم التطوير العلوم التكنولوجية والعلوم الدينية .1
 تطوير البحث ليجد أفكار وابتكار اجلديد اليت هتتم به اْلمل .2
 لوجود أنشطة التعليم املمتعة واالبتكار والتجديد  .3
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 تنمية وتطوير روح التقدير وممارسة التعاليم اإلسالمية يف احلياة اليومية  .4
 جمتمع املدرسة لديهم اهتمام للدفاع على النفسي والبيئة وأخالق الكرمية.لوجود  .5

 أما أهداف التعليم يف املدرسة الثانوية احلكومية ماالنج هي:

 لزايدة املعرفة والقدرة التنافسية للمتعلمني .1
 لزايدة الرؤية يف التفكري العلمي للمدارس من خالل اْلنشطة البحثية  .2
 املثرية واملمتعة والتثقيف لتكوين أنشطة التعليم  .3
لزايدة معرفة الطالب لتطوير أنفسهم وتطوير العلوم والتكنولوجي والفنون اليت  .4

 ابساس اإلسالمي
لتنمية كفاءة الطالب لتكون أعضاء اجملتمع مبعاملة جديدة يف البيئة، اجملتمع،  .5

 الثقافة والطبيعة أبساس اإلسالمي

ليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ينقسم على ابعتبار مقابلة مع أستاذ ايس "كان تع
،  (program inti)ثالثة برامج وهي تعليم اللغة العربية للعام يسمي اباللغة اإلندونيسيا

تعليم اللغة العربية لقسم الدراسة علم اللغة الثقافة ولقسم الدراسة علم الدين اإلسالمية 
، الربانمج احلاص لتعليم اللغة العربية (program peminatan)يسمى اباللغة اإلندونيسيا 

     . (program lintas minat)يسمى 

ملعرفة مدى أتثري تعليم على أساس مهارة التفكري العليا يف تعليم اللغة العربية على 
قامت الباحثة ابلتجربة يف اجملموعة التجربية  والتقوميية، واإلبداعية. الكفاءة التحليلية،

االختبار البعدي للصف العاشر املتخصص للعلوم اللغوية ابملدرسة والضابطة ابستخدام 
 . والبياانت املتعلقة ابلتجربة كما يلي:الثانوية اإلسالمية احلكومية اْلوىل ماالنج
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 4.1اجلدول 
 تطبق للمجموعة التجريبية

 اْلنشطة اللقاءات التاريخ
عملية التعليم للكفاءة اْلساسية  1 2020فباريري  25

 اخلامس 
عملية التعليم للكفاءة اْلساسية  2 2020فباريري  29

 السادس 
عملية التعليم للكفاءة اْلساسية  3 2020مارس  03

 السابع 
 االختبار البعدي  4 2020مارس  07

 4.2اجلدول 
 تطبق للمجموعة الضابطة

 اْلنشطة اللقاءات التاريخ
عملية التعليم للكفاءة اْلساسية  1 2020مارس  02

 السادس 
عملية التعليم للكفاءة اْلساسية  2 2020مارس  05

 السابع 
 االختبار البعدي 3 2020مارس  09
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PENILAIAN AKHIR  

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA MALANG 

JL. Raya Tlogomas No. 21 Telp. (0341) 551725 Psw. 13 Malang 651 

Website : www.man1kotamalng.sch.id Email: man1mlg@yahoo.co.id 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : MAN 1 Kota Malang 

Kelas / semester  : X/Genap 

Program   : Bahasa  

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

A. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator Penunjang Kompetensi 

3.7 menyatakan kembali ungkapan 

sederhana tentang tentang 

deskripsi orang dan sekitarnya, 

dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan dari teks deskriptif 

lisan dan tulis, sesuai dengan 

konteks penggunaannya 

1. menjelaskan kembali ungkapan 

sederhana tentang deskripsi orang 

dan sekitarnya. 

2. mengumpulkan informasi baru 

sederhana tentang deskripsi orang 

dan sekitarnya. 

3. menganalisis informasi yang 

didapatkan tentang dan sekitarnya.  

 

4.7   menjelaskan teks sederhana 

terkait deskripsi orangdan 

sekitarnya, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

1. menyajikan informasi sederhana 

yang telah didapatkan tentang 

deskripsi orang dan sekitarnya. 

2. mempresentasikan informasi 

sederhana yang telah disajikan 

didepan kelas tentang deskripsi 

orang dan sekitarnya. 

3. mengevaluasi informasi sederhana 

yang telah di presentasikan.  

 

 

B. Tujuan Pembelajaran  

Melalui pembelajaran berbasis higher order thinking skills (HOTS) siswa 

mampu mendeskripsikan orang, hewan dan benda sekitar dengan cara 

menganalisis dan mengkritisi serta mengkreasi materi tersebut dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan dan unsur kebahasaan dari 

teks deskriptif lisan dan tulis, sesuai dengan konteks penggunaannya, 

http://www.man1kotamalng.sch.id/
mailto:man1mlg@yahoo.co.id
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sehingga melalui kegiatan pembelajaran berbasis hinger order thinking 

skills siswa terampil berkomunikasi, berkolaborasi, berfikir kritis dan 

kreatif sebagai realisasi dari keterampilan yang harus dimiliki abad 21.  

 

C. Materi Pembelajaran  
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لشَّر ا  الشَّر    ابا
 لَ هُ  َوَم دَّ  فَ نَ اَداهُ  بُ ْع ٍد. َعلَ ى اَنِئًم ا َكْلبً ا  فَ  رََأى ُخب ْ زًا. أَيُْك لُ  الطَّرِيْ قِ  ىِف  َجاِلًس ا َفِق رْيٌ  َولَ دٌ  َكانَ 
 اخْلُب ْ َز. لِيَ تَ نَ اَولَ  ِمْن هُ  فَ َق ُربَ . ةً َم لُقْ  ِمْن هُ  َس يُ ْعِطْيهِ  نَّهُ أَ  اْلَكْلبُ  َظنَّ  َحىتَّ  اخْلُْبِز. ِمنَ  ِبِقْطَعةٍ  َيَدهُ 

 .اْْلَملَِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  يَ ْعِوى َوُهوَ  اْلَكْلبُ  فَ َفرَّ  رَْأِسِه. َعَلى اِبْلَعَصا الصَِّبى  َفَضَربَهُ 
 َوَمَع هُ  اْلبَ ابِ  ِإىَل  فَ نَ  َزلَ  الصَّ ِبُ. فَ َع لَ  َم ا َورََأى ُشبَّاِكِه. ِمنْ  يُِطلى  َرُجلٌ  َكانَ   اْلَوْقتِ  َذِلكَ  َوىِف 

 اْلِق  ْرَش. لَِيْأُخ  ذَ  يَ  َدهُ  َوَم  دَّ  الصَّ  ِبى  َفَأْس  رَعَ  ِقْرًش  ا. لَ  هُ  َوأَبْ   َرزَ  الصَّ  ِبَّ  َواَنَدى َورَاَءُه. َخَبَأَه  ا َعًص  ا
 .اْلَكْلبِ  ِمنَ  َأْكثَ رَ  َيْصرُخُ  َجَعَلْتهُ  َضْربَةً  َأَصاِبِعِه. َعَلى اِبْلَعصاَ  الرَُّجلُ  َضَربَهُ فَ 

ًئا ِمْنكَ  َأْطُلبْ  ملَْ  َوَأانَ  َتْضرُِبىِن  ملَِ " لِلرَُّجِل: قَالَ  مُثَّ   "َشي ْ
ًئا ْنكَ مِ  َيْطُلبْ  ملَْ  وَ َوهُ  اْلَكْلبَ  َتْضِربُ  َوملَِ " الرَُّجُل: َفَأَجابَهُ    "مِ ثْ ُلَها َسيِ َئةٌ  َسيِ َئةٍ  َوَجزَاءُ  .َشي ْ

 
 املفردات 

ٌز   : َأْظَهَر   أَبْ َرَز      : َرِغْيبٌ   ُخب ْ
َرضُ   اَْلمَلُ      : ِقْطَعةٌ   ٌة لُْقعَ 

َ
 : امل

 : َكَتَمَها   َخَبَأَها  جيري - : َجَرى يَِفرى  - فَ رَّ 
َتاتٍ   ِقْرشٌ    : اَنِفَذٌة         ٌك اُشبَّ   : َعْشُر ِسن ْ

 : يَ ن َْبحُ    يَ ْعِوي   : َيِصْيُح      َيْصرُُخ 
 ان  و  ل  أ  

 والَ كُ ْو شُ  –  بٌ شَ خَ  –   ينِ ي بُ     تٌ وْ ت ُ  – ةٌ احَ فَ ت ُ  – رٌ محَْ أَ 

 ىوٌ لْ حُ  –  ةٌ رَ هْ زَ  –  يي دِ رْ وَ     رٌ جَ شَ  –  بٌ شْ عَ  – رٌ ضَ خْ أَ 

 لٌ يْ لَ  – مٌ حْ فَ  –   دٌ وَ سْ أَ      زٌ وْ مَ  –  سٌ مشَْ  – رٌ فَ سْ أَ 

 جٌ لْ ث َ  –  ضٌ يْ ب َ  –  ضٌ يَ ب ْ أَ     اءُ مَ سَّ ال –   رٌ حبَْ  – قٌ رَ زْ أَ 
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D. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Metode  : Disukusi, Jiksaw, Tanya Jawab, Penugasan.  

3. Model  : Circuit Learning, CTL, Picture-Word Inductive 

Model, PBL. dll 

 

E. Media/ Alat Dan Sumber Belajar 

 Media/alat : Labtop, Lcd, Papan Tulis, Hand Phone.  

 Sumber belajar : Al- Qiro’atur Rosyidah, Internet.  

F. Kegiatan Pembelajaran  

Pertemuan  ke-1 (2x45 menit)  

Kegiatan Deskripsi kegiatan Proses kognitif 

Pendahuluan   Menyampaikan salam pembuka, 

berdoa sebelum melaksanakan 

pembelajaran, serta menyapa 

peserta didik, kemudian 

mengabsen peserta didik.  

 memberi motivasi belajar peserta 

didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari.  

 menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-4 

Menganalisis  

Inti  FASE 1  

 peserta didik diminta untuk 

mengamati gambar  

 peserta didik diminta untuk 

menebak simpulan  gabungan dari 

2 gambar tersebut.  

 Peserta didik mendengarkan cerita 

yang dibacakan oleh guru. 

FASE 2 

 Peserta didik menanyakan dari 

contoh teks mengenai mufrodat 

yang belum diketahui. 

C-4 

Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-5 
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 Guru memberikan penjelasan 

mengenai alur teks bacaan disertai 

dengan video.  

 Guru menanyakan seputar teks 

bacaan.  

 Peserta didik dibagi menjadi 

beberapa kelompok  

 Guru menjelaskan perintah kepada 

peserta didik untuk 

mengidentifikasi orang-orang 

yang ada di gambar untuk 

dipresentasikan didepan kelas.  

 Peserta didik menanyakan seputar 

yang tidak diketahui missal 

mufrodat dan susunan kalimat 

yang pas. 

FASE 3 

 Peserta didik mengumpulkan 

informasi  seputar tugas yang 

telah diberikan. 

 Peserta didik melakukan diskusi 

antar kelompok dalam menggali 

berbagai informasi yang sedang 

dikaji 

FASE 4 

 Peserta didik mendiskusikan 

informasi, mengolah informasi 

yang ditemukan mengenai orang 

pada gambar masing-masing. 

 Peserta didik membuat informasi 

tersebut menjadi sebuah cerita 

yang siap dipresentasikan.  

 

FASE 5 

 Peserta didik mempresentasikan 

hasil informasi yang telah 

ditemukan. 

 mengoreksi secara bersama-

sama hasil bacaan perkelompok 

yang telah dipresentasikan. 

FASE 6 

 dengan bimbingan guru, peserta 

didik membuat kesimpulan 

berkaitan dengan materi yang 

telah dipelajari hari ini.  

Mengevaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-4 

menganalisis 

 

 

 

 

C-4 

Menganalisis 

 

 

 

 

C-4 

Menganalisis 

C-5 

Mengevaluasi 

 

 

C-6 Mengkreasi 

 

 

 

C-5 Mengkreasi 

 

 

 

C-5 

Mengevaluasi 
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Penutup   Guru memeriksa hasil pekerjaan 

seluruh kelompok, memberikan 

penilaian terhadap proses dan 

hasil yang telah dicapai peserta 

didik 

 Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 Memberikan tugas untuk 

memperdalam pemahaman 

materi dan menginformasikan 

materi yang akan dipelajari 

dipertemuan selanjutnya 

 Mengakhiri pembelajaran 

dengan salam 

C-5 

Mengevaluasi 

Pertemuan  ke-2 (2x45 menit)  

Kegiatan Deskripsi kegiatan Proses kognitif 

Pendahuluan   Sebelum memulai pelajaran guru 

mengajak siswa untuk melatih 

kepokusan siswa dalam belajar.  

 Menyampaikan salam pembuka, 

berdoa sebelum melaksanakan 

pembelajaran, serta menyapa 

peserta didik, kemudian 

mengabsen peserta didik.  

 Meminta siswa untuk 

mengumpulkan tugas yang 

dikerjakan di rumah.  

 Mempresentasikan tugas masing-

masing kelompok yang dikerjakan 

dirumah.  

 mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari.  

 menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

C-4 

Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

C-6 

Mengkreasi 

 

 

C-4 

Menganalisis 

 

Inti  FASE 1  

 peserta didik diminta untuk 

mengamati dan mendengarkan 

video yang ada didepan.  

 Guru meminta peserta didik untuk 

mengingat kosa kata yang 

didapatkan di video. 

 

C-1 Mengingat  

 

 

 

 

C-1 Mengingat  
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 Guru mengulang video sekali lagi 

untuk melatih ingatan peserta 

didik. 

 Guru mengajak siswa untuk 

mengulang dan bernyanyi bersama  

FASE 2 

 Guru menanyakan kosa kata yang 

ada di video kepada siswa dengan 

gambar.  

 Guru memerintahkan siswa untuk 

memilih nomor yang ada di layar  

 Guru memerintahkan siswa untuk 

membuat 5 kalimat sederhana 

mengenai gambar yang dipilih 

masing-masing dan 

dipresentasikan di depan kelas.  

FASE 3 

 Peserta didik mengumpulkan 

informasi  seputar tugas yang telah 

diberikan. 

 Peserta didik membuat informasi 

tersebut menjadi sebuah kalimat 

sederhana yang siap 

dipresentasikan.  

FASE 5 

 Peserta didik mempresentasikan 

tugas yang diberikan.  

 mengoreksi secara bersama-sama 

tugas yang telah dipresentasikan. 

FASE 6 

 dengan bimbingan guru, peserta 

didik membuat kesimpulan 

berkaitan dengan materi yang telah 

dipelajari hari ini.  

 

 

 

 

C-1 Mengingat  

 

C-2 Memahami  

 

 

 

C-4 

Menganalisis 

 

 

 

C-4 

Menganalisis 

 

C-6 

Mengkreasi 

 

 

 

C-6 

Mengkreasi 

 

C-5 

Mengevaluasi 

 

 

 

Penutup   Guru memeriksa hasil pekerjaan 

seluruh peserta didik, memberikan 

penilaian terhadap proses dan hasil 

yang telah dicapai peserta didik 

 Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan 

 Memberikan tugas untuk 

memperdalam pemahaman materi 

dan menginformasikan materi 

yang akan dipelajari dipertemuan 

selanjutnya 

C-5 

Mengevaluasi 
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 Mengakhiri pembelajaran dengan 

salam 

Pertemuan  ke-3 (2x45 menit)  

Kegiatan Deskripsi kegiatan Proses kognitif 

Pendahuluan   Menyampaikan salam pembuka, 

berdoa sebelum melaksanakan 

pembelajaran, serta menyapa 

peserta didik, kemudian 

mengabsen peserta didik.  

 memberi motivasi belajar peserta 

didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari.  

 menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-4 

Menganalisis  

Inti   Guru menampilkan beberapa kosa 

kata terkait identitas diri di slide; 

 Guru menanyakan peserta didik 

arti kosa kata yang tertera di slide; 

 Guru menjelaskan arti kosa kata 

yang tertera di slide; 

 Guru menanyakan peserta didik 

hal-hal yang terdapat dalam 

identitas diri (seperti nama-nama 

hari dan bulan, nomor urut dan 

tanggal; 

 Guru menampilkan contoh 

identitas diri di slide; 

 Guru meminta salah satu peserta 

didik membaca paparan identitas 

diri yang terdapat di slide; 

 Guru meminta peserta didik 

menanyakan maksud kosa kata, 

frase atau kalimat yang 

tidak dipahami;  

 Guru meminta peserta didik untuk 

menambahkan jika ada identitas 

diri yang kurang lengkap 

menggunakan bahasa mereka 

terlebih dahulu. 

 

 

C-2 Mengingat 

 

 

 

C-4 

Menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-5 Mengkritisi 
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 Guru meminta peserta didik 

menyusun identitas diri sendiri. 

 Guru meminta peserta didik untuk 

mempersiapkan presentasi 

identitas dirinya di depan kelas; 

 dengan bimbingan guru, peserta 

didik membuat kesimpulan 

berkaitan dengan materi yang telah 

dipelajari hari ini.  

C-6 mengkreasi 

Penutup   Guru memeriksa hasil pekerjaan 

seluruh kelompok, memberikan 

penilaian terhadap proses dan 

hasil yang telah dicapai peserta 

didik 

 Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 Memberikan tugas untuk 

memperdalam pemahaman 

materi dan menginformasikan 

materi yang akan dipelajari 

dipertemuan selanjutnya 

 Mengakhiri pembelajaran 

dengan salam 

C-5 

Mengevaluasi 

 

G. Penilaian Pembelajaran  

1. Aspek Penilaian Kognitif 

a. Teknik Penilaian : Tes tulis  

b. Bentuk Penilaian  :  essay  

Penugasan 1. 

 ماذا فعل الولد الفقري يف الطريق ؟ وماذا رآه ؟ وماذا عمل بعد ذلك ؟ .1
 ماذا ظن  الكلب بعد ذلك؟ وماذا عمل؟ .2
 ماذا عمل الصيب حني ذلك؟ وهل يعرف الكلب ؟ ملاذا؟ .3
 هل يعرف أحد ما فعل الصيب ؟ من هو ؟ من أين رأى؟ .4
 ماذا فعل بعد ذلك؟ .5
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 ا أراده ؟ ملاذا؟ماذا فعل الولد بعد أن رأى قرشا؟ وهل انل م .6
 ماذا قال الولد للرجل ؟ وماذا أجابه الرجل؟  .7

Penugasan 2. 

buatlah paragraf sederhana sesuai dengan gambar masing-

masing yang didalam mendeskripsikan gambar tersebut dan jelaskan 

di depan kelas ? 

Penugasan 3. 

 قال اإلندونسي تفاحة، توت؟ماذا . Merah           9قال العربية ماذا  .8
 قال اإلندونسي عشب، شجر؟ ماذا . Hijau10         قال العربيةماذا  .9

 قال اإلندونسي مشس، موز ؟ماذا . Kuning 11         قال العربيةماذا  .10
 قال اإلندونسي حبر، السماء ؟ماذا .  Biru             12قال العربيةماذا  .11
 قال اإلندونسي خشب، شوكوال ؟ماذا . Coklat 13          قال العربيةماذا  .12
 قال اإلندونسي زهرة، حلوى ؟ماذا . Pink 14            قال العربيةماذا  .13
 قال اإلندونسي فحم، ليل ؟ماذا .   Hitam 15         قال العربية ماذا  .14
 قال اإلندونسي بيض، ثلج ؟ماذا . Putih        16   قال العربيةماذا  .15

Penugasan 4.  

Buatlah 5 kalimat sederhana sesuai dengan gambar yang dipilih masing-masing?  

 Pedoman Penskoran 

 Unsur yang dinilai: 

a. Penulisan huruf 

b. Ketepatan tata bahasa  

c. Ketepatan penggunaan kata/istilah 

d. Kelengkapan jawaban  

e. Keaslian ide 
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N

o 

Nam

a 

sisw

a 

Aspek yang dinilai Tota

l Penulisa

n huruf 

 

Ketepat

an tata 

bahasa 

 

Ketepatan 

pengguna

an kata 

Kelengkap

an jawaban 

Keaslia

n ide 

        

        

        

        

 

Skor untuk tiap aspek antara 1-4 

4= sangat bagus, hamper tidak ada kesalahan 

3= bagus, tapi masih ada sedikit kesalahan 

2=cukup, ada beberapa kesalahan 

1= kurang, sangat banyak kesalahan 

Total skor Nilai 

18-20 90-100 

15-17 80-89 

12-14 70-79 

9-11 60-69 

 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Σ skor perolehan 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (12) 
 𝑥 100  

 

2. Aspek Penilaian Afektif 

No Nama 

Siswa 

Aspek Pengamatan 
Jml 

skor 

Nilai 

Kerja 

Sama 

Meng- 

Komunikasi

kan 

Pendapat 

Toleran Keaktifan Menghargai 

Pendapat 

Teman 
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Keterangan Skor : 

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria. 

4 = Baik Sekali 

3 = Baik  

2 = Cukup 

1 = Kurang  

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Σ skor perolehan 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (20) 
 𝑥 100  

Kriteria nilai  

A = 80 – 100  :  Baik Sekali 

B = 70 – 79  : Baik 

C = 60- 69  : Cukup 

D = 60   : Kurang 

3. Aspek Penilaian Psikomotorik  

Aspek yang di nilai : presentasi hasil diskusi didepan kelas ! 

 

Rubik penilaian presentasi  

No Nama 

siswa 

Aspek penilaian   

komuni

-kasi 

Sistematika 

penyampaian 

Wawa-

san 

Kebera-

nian 

Antu-

sias 

Gesture dan 

penampilan 

Jml 

skor 

Nilai 

          

          

          

          

Keterangan Skor : 

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria. 

4 = Baik Sekali 
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3 = Baik  

2 = Cukup 

1 = Kurang  

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Σ skor perolehan 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (20) 
 𝑥 100  

Kriteria nilai  

A = 80 – 100  :  Baik Sekali 

B = 70 – 79  : Baik 

C = 60- 69  : Cukup 

D = 60   : Kurang 

 

Mengetahui,                                                                       Malang  25 februari 2020  

Guru Pamong                                                                     Guru Praktikan 

 

 

Dra. HJ. HIYATUS SHIBYANAH. MA                          AYU DESRANI 

NIP 196506051996032001                                               NIM 18720039 
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Instrumen Telaah Soal HOTS 

Bentuk Tes Pilihan Ganda/Uraian  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas   : X Man 1 Malang  

No Aspek yang ditelaah Butir soal 

1 2 3 4 5 

A. Materi 

1 Soal menggunakan stimulus yang menarik (baru, 

mendorong peserta didik untuk membaca). 

     

2 Soal menggunakan stimulus yang kontekstual 

(gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, sesuai 

dengan dunia nyata)* 

     

3 Soal mengukur level kognitif penalaran 

(menganalisis, mengevaluasi, mencipta) yang 

dalam penyelesaiannya dicirikan dengan salah 

satu atau lebih tahapan proses pikiran sebagai 

berikut:  

a. Transfer satu konsep ke konsep lainnya 

b. Memproses dan menerapkan informasi 

yang berbeda-beda 

c. Mencari kaitan dari berbagai informasi 

yang berbeda-beda 

d. Menggunakan informasi untuk 

menyelesaikan masalah 

e. Menelaah ide dan informasi secara kritis 

     

4 Jawaban tersirat pada stimulus       

B. Konstruksi  

5 Rumusan kalimat soal atau pertanyaan 

menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang 

menuntut jawaban terurai 

     

6 Memuat petunjuk yang jelas tentang cara 

mengerjakan soal 

     

7 Ada pedoman penskoran/rubik sesuai dengan 

kriteria/ kalimat yang mengandung kata kunci. 

     

8 Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

lain.  

     

C. Bahasa  

9 Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa arab. 

     

10 Soal menggunakan kalimat yang komunikatif      
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*) khusus muatan mata pelajaran bahasa dapat menggunakan teks yang tidak 

kontekstual (fiksi, karangan, dan sejenisnya) 

**) pada kolom nomor soal diisikan tanda silang (X) bila soal tersebut tidak 

memenuhi kaidah.  

 

Penelaah   

 

 

…………………………… 
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PENILAIAN AKHIR  

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KOTA MALANG 

JL. Raya Tlogomas No. 21 Telp. (0341) 551725 Psw. 13 Malang 651 

Website : www.man1kotamalng.sch.id Email: man1mlg@yahoo.co.id 

Nama  :  Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas   :  Hari/ Tanggal :  

 (3-1)النمرة اقرأ النص وأجب عن األسئلة األتية 

َقاظِ  ِمنَ  اليَ ْوِميَّةِ  أَْعَمايل  َعنْ  َأحَتَدَّثُ  َخاِلد، انَ أ  َصَباًحا، اخلَاِمَسةِ  السَّاَعةِ  يف  َأْستَ ْيِقظُ  الن َّْوِم. ِإىَل  ااِلْسِتي ْ
َواكِ  احلَمَّامِ  ِإىَل  أَْذَهبُ  مُثَّ  ْسِجدِ  ِإىَل  أَْذَهبُ  ذِلكَ  بَ ْعدَ  ِفْيِه، َوأَتَ َوضَّأُ  لِلسِ 

َ
 َوالَ  ،مَجَاَعةً  الصىْبحِ  ِلَصاَلةِ  امل

يِْنيَّةِ  ُعُلْومَ  َأْصِدقَاِئيْ  َمعَ  أَتَ َعلَّمُ  السَّاِبَعةِ  السَّاَعةِ  يفْ  ذِلكَ  َوبَ ْعدَ  الصَّالَِة. بعد ينام  الت َّْعِلْيمِ  جَمِْلسِ  يف  الدِ 
ْييِنْ، ُمَعلِ ِمَنا ِإىَل   ِفْيهِ  َوأَتَ َعلَّمُ  اإِلْساَلِميَِّة، َوالِقَصصِ  الصَّاَلةِ  وََكْيِفَيةِ  َوالتَّْجِوْيدِ  الُقْرآنِ  َعنِ  ِفْيهِ  نَْدُرسُ  الدِ 

  .َساَعةً  َحَويَلْ 

 سَّابَِقِة....... ال ةِ رَ قْ فِ الْ  ِمنَ  يٌ أْ الرَ  .1
 ا َيْستَ ْيِقُظ َخاِلُد ِمَن الن َّْوِم َصَباحً  .أ

يِْنيَّةِ  ُعُلْومَ  هَأْصِدقَائِ  َمعَ يَْدُرُس َخاِلُد  .ب  الدِ 
 حِ بْ الصُ  ةِ اَل الصَّ  لَّ يَ ْقرَاُء َخاِلُد اْلُقْرَآَن كُ  .ج
 ُيَصلِ ي َخاِلُد يف املْسِجِد  .د
َقاظِ  ِمنَ يَ ْعَمُل َخاِلُد  .ه  الن َّْومِ  ِإىَل  ااِلْسِتي ْ

 َيِة . اُْنظُْر ِاىَل الصىْورَِة اآلتِ ِلَماَذا َخاِلُد اَل يَ َناُم بَ ْعَد الصَّاَلِة الصىْبحِ  .2
 ِإىَل اْلَمْدَرَسِة  َخاِلدُ  يَْذَهبُ  .أ

 ْصِدقَائِِه أ َمعَ  َخاِلدُ يَ ْلَعُب  .ب
 َمَع َأْصِدقَائِِه  َخاِلدُ يَْدُرُس   .ج
 يَِفرى َخاِلُد يف الصََّباحِ  .د
 ْصِدقَائِِه مع أ يَْذَهُب َخاِلُد ِلراَِيَضةِ  .ه

 .... ىَل إِ  دُ وْ عُ ي َ   "ِفْيهِ  َوأَتَ َوضَّأُ " ةِ مَ لِ الكَ  يف  "ه" ضمري .3

 أَ ضَّ وَ ت َ  .ب  امٌ مَحَّ  .أ

http://www.man1kotamalng.sch.id/
mailto:man1mlg@yahoo.co.id
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 ااحً بَ صَ  .د أَ ضَّ وَ ت َ  .ج
   دٌ الِ خَ  .ه

 

 اجْلُْمَلُة اْلُمَناِسَبُة هِلَِذِه الصىْورَِة )َشرِيْ َفُة (........ .4
 تَ ْقرَأُ َشرِيْ َفُة اْلِكَتابَ  .أ

 تَ ْنظُُر َشرِيْ َفُة اْلِكَتاَب  .ب
 َتْدُرُس َشرِيْ َفُة الدَّْرَس يف الَّْيِل  .ج
 حَتَْفُظ َشرِيْ َفُة الدَّْرَس  .د
 َتْكُتُب َشرِيْ َفُة الر َِساَلَة  .ه

  َماَذا تَ ْفَعِلنْيَ يف اْليَ ْوِم اْلُعْطَلِة؟+ :  .5
-   ............ : 
 أَُساِعُد أُمِ ي يف اْلَمْطَبِخ  .أ

 َأْكُنُس يفْ السَّاَحِة  .ب
 َأْكُنُس يف احلَِْديْ َقِة  .ج
 أَْطَبُخ يفْ اْلَمْطَبِخ  .د
 أَْلَعُب يفْ السَّاَحِة َمَع أُمِ ْي  .ه

 فَاِطَمُة أُمىَها َعَلى ِإْعَداِد الطََّعاِم.  ......... .6
 ُتَساِعْدَن  .ب ُيَساِعُد  .أ

 ُيَساِعْدنَ  .د ُتَساِعِدْينَ  .ج
  ُتَساِعدُ  .ه

 أنظر اجلدول األنشطة اليومية حملمد وأجب عن األسئلة اآلتية ! 

 اْلعمال الساعة

 ُمَذاَكرَُة الدىُرْوس  4.00- 3.30



99 
 

  

 َعَمُل اْلَواِجَباتِ  4.00-4.30

 َصالَُة الصىْبِح َوِقرَاَءُة اْلُقْرآن 4.30-5.00

َهاب ِإىَل اْلَمْدَرَسةِ  6،15  الذِ 

ْكتَ َبةِ  10.45 -10،15
َ
 يف امل

 الُرُجْوع ِمَن اْلَمْدَرَسةِ  14.00

 َمىَت يَ ْقَرأُ ُسَلْيَمان ِكَتااًب؟  .7
 5.00-4.30 .ب 10.45-10,15 .أ

 4,30 -4,00 .د 4.00-3.30 .ج
  14,00 .ه

 اقرأ احلوار وأجب عن األسئلة األتية!

 الَبائِع  : َمْرَحًبا، َأيى ِخْدَمة؟
 َسْلَمى : أُرِيُد ََسًَكا َوحلًَْما.

 البائع  : تَ َفضَِّلي الَسَمَك َوالَلْحَم. اآلخر؟
 َوِخَيارًا.سلمى : أُرِْيُد َبَصاًل َوثُ ْوًما 

 ؟ احِلَواري رِ جيَْ  نَ يْ أَ  .8
 ىهَ قْ مَ  الْ يف  .ب قِ وْ  السى يف  .أ

 يف املْطَبخِ  .د مِ عَ طْ مَ  الْ يف  .ج
  فِ صَ قْ مَ  الْ يف  .ه

 (10-9اقرأ النص وأجب عن األسئلة األتية )النمرة 

 ُعْمرُهُ  َفيِتي، َرُجلٌ  الَعَربِيَِّة.ُهوَ  اللىَغةِ  ِلَماَدةِ  ُمَدر ِِسيْ  ُهوَ  َجْعَفْر، أُْسَتاذ ِاَْسُهُ  َكِثرْيًا،  أُِحبىهُ  ُمَعلِ مٌ  َمْدَرَسيِتْ  يفْ 
بِهِ  ِبُشُؤْونِ  وُمْهَتمي  َرِحْيمٌ  الت َّْعِلْيِم، يف  َوُمْنَضِبطٌ  َجرِْيءٌ  َشْخصٌ  ُهوَ  تَ ْقرِيْ ًبا. َعاًما َثاَلثُ ْونَ  ْخَتِلَفِة. ُطالَّ

ُ
 امل

مُ  َنَما َسيُ َعلَُّمَها، مبَاَدةٍ  ُمَناِسبٍ  َجاِذبٍ  َوَحث ٍ  ِبِقصَّةٍ  الَعَربِيَّةِ  اللىَغةِ  َماَدةِ  تَ ْعِلْيمِ  يف  َعاَدةً  يُ َقدَّ  َنُكْونُ  َوِحي ْ
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ْينَ  ُمرَكَّزِْينَ  اَدةِ  ُمْستَ ْقَبلِ  َعَلى َوُمْسَتِعدِ 
َ
 ُأِحبىهُ  ِلَذا لِْلَفْهِم. َوَسْهَلةٍ  ُمَباَشرَةٍ  َواِضَحٍة، ِبَطرِيْ َقةٍ  يُ ْنِقُلَها امل

 َكِثرْيًا.  ُحبًّا َوَأْصِدقَاِئيْ 

 .... السَّاِبقِ  اْلُمَعلِ مِ  ِمنَ  ةُ يَ يسِ ئِ الرَ  ةُ رَ كْ الفِ  .9
 َعَلْيهِ  َوحيُِبى  َشْخِصَيةٌ  َلهُ  َجْعَفرُ  أُْسَتاذ .ب َجرِْيءٌ  رَجْعفَ  أُْسَتاذ .أ

 التَّاَلِمْيذ
بِهِ  ِبُشُؤْونِ  ْهَتمي مُ  رَجْعفَ  أُْسَتاذ .ج  التَّاَلِمْيذ حَيْرتُِمهُ  َجْعَفرْ  أُْسَتاذ .د ُطالَّ
  َرِحْيمٌ  َجْعَفرْ  أُْسَتاذ .ه

 ......طي ا خَ هَ ت َ  حتَْ يِت الَّ " َسْهَلةٍ " ةِ مَ لِ كَ الْ  دى ضَ  .10
 َسِعْيدٌ  .ب ُسُعْوبٌَة  .أ

 َخِفْيفٌ  .د َسِجْيدٌ  .ج
  قَِلْيٌل  .ه

 اقرأ احلوار وأجب عن األسئلة األتية!
 ؟مهزةَلی اَيَن َتذَهُب اَي إِ  :   أمحد
 أَْذَهُب ِإىَل املْدَرسة :  مهزة
ٌر. السَّاَعُة اآلَن السَّاِدَسُة َصَباًحا:   دأمح  الَوْقُت ُمَبكِ 

ْدَرَسُة بَِعْيَدٌة َعِن البَ ْيتِ  مهزة   :
َ
 امل

رَاِسيى؟ :  أمحد  َمىَت يَ ْبَدأُ اليَ ْوُم الدِ 
 سَّابَِعَة َصَباًحاْبَدأُ السَّاَعَة المهزة   :ي َ 

 ار ؟وَ ي احلِْ رِ جيَْ  نَ يْ أَ  .11
 يف البَ ْيتِ  .ب يف الَفْصلِ  .أ

 يف الطَّرِيقِ  .د يف املْدَرَسةِ  .ج
  يف السَّاَحةِ  .ه

 ؟. الصورة اليت تطابق هذه اجلملة هي"ِحْفُظ اْلَوَطِن" .12
 ج.                         ب.                        .أ
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 ه.                       د. 
 

          
 

 يَْذَهُب السَّيِ ُد َعاِمُر ِاىَل َمْعَمِلِه ُكلَّ يَ ْوٍم. َوُهَو يَ ْلَبُس الثِ َياَب اْلَبْ َيَض َوُتَساِعُدُه املَمر َِضُة يف  .13
 ُمَعاجَلَِة اْلَمْرَضى. َما ِمْهَنة الَسي ِد َعاِمر؟

                       ج                     ب.                   .أ
                   

 

                                     د.                         ه.  

 
 

 أُْنظُْر ِاىَل الصىْورَِة، اْلُمْفَرَدات اْلُمَناِسُبة ِمْن َهِذِه الصىْورَِة....  .14
 ُعْشٌب  .أ

 ُشوُْكْواَل  .ب
 مَشْسٌ  .ج
 َشَجرٌَة  .د
  َفْحمٌ  .ه

َبَة  .15  ......طي ا خَ هَ ت َ  حتَْ يِت الَّ  ةِ مَ لِ كَ الْ  دى ضَ . اجْلَِدْيَدةَ ِاْشرَتَْيُت احْلَِقي ْ
 َكِبرْيَةٌ  .ب بَِعْيَدٌة  .أ

َعةٌ  .ج  َقِدمْيَةٌ  .د َوِسي ْ
  َقِصرْيَةٌ  .ه

. اْلَمْعىَن اُْلْخَرى ِمْن "الصَِّبُ  فَ َعلَ  َما َورََأى .ُشبَّاِكهِ  ِمنْ  يُِطلى  َرُجلٌ  َكانَ   اْلَوْقتِ  َذِلكَ  َوىِف " .16
 "ُشبَّاٌك" ......

 ِخزَانَةٌ  .ب اَببٌ  .أ
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 بَ ْيتٌ  .د اَنِفَذةٌ  .ج
  بَ وَّابَةٌ  .ه

ْل َهِذِه اجْلُْمَلَة! .17 . َكمِ   قَ رَأَ ......ِكَتاَب الت َّْفِسرْيِ ىِف اْلَفْصِل ...... َوَجَلَس ...... الُكْرِسيِ 
 َعَلى –الثَّاِلُث  –الطَّاِلُب  .ب َعَلى –الثَِّلِث  –الطَّالَِبٌة  .أ

 َعَلى –الثَّاَلثَِة  –الطَّالَِبُة  .د َعَلى –الثَّاِلُث  –الطَّاِلُب  .ج
  َعَلى –الثَّاِلِث  –الطَّاِلُب  .ه

 –اِبلسَّيَّاَرِة  –َعاِئَشٌة  –ِاىَل  –! ىِف يَ ْوِم اْْلََحِد ةٌ دَ يْ فِ مُ  ةٌ لَ مجُْ  نَ وْ كُ تَ لِ  اتِ مَ لِ كَ الْ  بِ يْ تِ رْ ت َ  دْ عِ أَ  .18
 َمْدَرَسِتَها.  -َذَهَبْت 

 َعاِئَشٌة ىِف يَ ْوِم اْْلََحِد َذَهَبْت اِبلسَّيَّارَِة ِاىَل َمْدَرَسِتَها. .أ
 َذَهَبْت َعاِئَشٌة ِاىَل َمْدَرَسِتَها اِبلسَّيَّارَِة ىِف يَ ْوِم اْْلََحِد. .ب
 ِئَشٌة ىِف السَّيَّارَِة بِيَ ْوِم اْْلََحِد ِاىَل َمْدَرَسِتَها.َذَهَبْت َعا .ج
 َذَهَبْت اِبلسَّيَّارَِة ِاىَل َمْدَرَسِتَها َعاِئَشٌة ىِف يَ ْوِم اْْلََحِد. .د
 ِاىَل َمْدَرَسِتَها ىِف يَ ْوِم اْْلََحِد َذَهَبْت َعاِئَشٌة اِبلسَّيَّارَِة. .ه

( 5)-( َأْستَ ْيِقظُ 4) -( يف السَّاَعِة 3) –( ِمَن 2) –أانَ ( 1) ! ةرَ قْ فِ  رْيَ صِ تَ لِ َكِلَمُة الْ  بْ ت ِ رَ  .19
 ( الرَّابَِعِة  6) –الن َّْوِم 

 3-2-6-4-1-5 .ب 5-2-4-6-3-1 .أ
 6-3-5-2-4-1 .د 6-4-1-5-3-2 .ج
  3-2-6-4-5-1 .ه

ْ عَ  مُثَّ  ظْ حِ [. اَل سِ مْ  أَ يِت يَ رْ  ق َ ىَل إِ  وأَْذَهبُ  تُ بْ رَ شَ وَ  تُ لْ كَ ]أَ  .20  !ةِ لَ مْ اجلُْ  هِ ذِ هَ  نْ أ مِ طَ ا اخلَْ مَ  ني 

 َشَرْبتُ  .ب َأَكْلتُ  .أ
 قَ ْرَييِت  .د ْذَهبُ أَ  .ج
  أَْمسِ  .ه
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ضع حرف الصاد )ص( إذا كانت العبارة موافقة للمخططة السابقة وحرف اخلاء )خ( إذا  
 كانت غري موافقة! 

 )          (       َكَتَب فَاِطَمُة الر َِساَلَة يف اْليَ ْوِم اْلُعْطَلةِ  .21
 )          (       ِإىَل َشاِطِئ اْلَبْحرِ  َأمْحَد يف اُْلْسبُ ْوِع اْلَماِضي َقْد َذَهَبتْ   .22
 )          (                       َذَهَب َأمْحَُد ِإىَل اْلَمْدَرَسِة يف السَّاَعِة السَّابَِعِة   .23
 )          (                        تَ ْلَعُب ُسَلْيَماُن َمْلَعب السََّيارَة جِبَاَكْراَت         .24
 )          (        َفْحٌم َلْونُُه َأْسَوٌد                                               .25

 ( على الكلمة الغريبةXضع عالمة )

َبٌة  –َمْكتَ َبٌة  –قَ َلٌم  .26  ممَْسَحةٌ  –َحِقي ْ
َياْن  .27 َتاْر  –ِنَساء َسب ْ ن ْ ْيْس  –َأاَت َحِلْيِلي ْ ي  –راَِي رجيِْ  فَاجنِْ
 َضَربَ  -َضِحكَ  –اِبْ َتَسَم  –َحزَِن  .28
 َساَعةٌ   -َسرِيْ ٌر  –ُكْرِسٌي   –ِمْكَنَسٌة   .29
 الطََّعاُم  -الُكْمِبيُ ْوتُِر  –املاُء  –املِْصَباُح  .30

 اجعل الكلمة األتية مجلة مفيدة!

  31..................................................... 

    32..................................................... 

    33.................................................... 
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   34 ..................................................... 

 
إىل الوظائف االجتماعية وهيكل النص  ابهتمام شخصيةمن البياانت الاكتب فقرة بسيطة . 35

 ! سياقكلها مناسبة بوالعناصر اللغوية  
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................... 
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 امللحق: صورة البحث

 

 

العليااختبار مهارة التفكري   


