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 ملخص
 

طالب في تعليم اللغة العربية ل HOTS تحليل مهارات التفكير العالي
الصف التاسع في مدرسة الهدى المتوسطة األهلية جاتي أغونج المبونج 

 م0202م/0202الجنوبية للعام الدراسي 
 إيدا فيتريانتي

وعلى وجو عام، فإن مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية لديها نفس ادلستويات 
دراسي بالتعليم الرمسي. ومن أجل حتسُت جودة التعليم يف إندونيسيا، يعد ادلنهج ال

وىو منوذج  3102برنارلا لوقت طويل. كما أّن نظام التقييم ادلستخدم يف ادلنهج 
التقييم ادلعياري الدويل، أي التقييم الذي يؤكد على مهارات التفكَت العايل 

(HOTS.)   .وتطوير مهارات التفكَت العايل ىو أحد الربامج التعليمية العامة والدينية
ألسئلة اللغة العربية اليت ذلا روابط عديدة بناء على تطوير  ففي التعليم الديٍت تقييم

 HOTSادلنهج ونظام التقييم ادلستخدم. ويهدف ىذا البحث إىل معرفة خصائص 
يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية ألسئلة االختبار النهائي يف تعليم اللغة العربية 

 المبونج اجلنوبية.
بأسلوب مجع البيانات ادلستخدم  يفهذا البحث من البحث النوعي والوصف

ىو ادلقابلة والوثائق. واختبار صحة البيانات من خبلل تثليث ادلصدر، تثليث التقٍت 
وحتليل البيانات. أما أساليب حتليل البيانات ادلستخدمة  فهي ختفيض البيانات، 

 عرض البيانات وحتقيق البيانات.
 يف مادة اللغة العربية،  مث أظهرت نتائج البحث أن ىناك ترتيب األسئلة

مستوى األسئلة ادلعرفية على أساس تصنيف بلوم،  فهناك العديد من ومن ناحية 
، مثل التذكر والفهم ، وأسئلة قليلة من نوع C2 و  C1األسئلة بنوع األسئلة ادلعرفية 

 ب



C3   وC4   وC5.  أسئلة حتتوي على خصائص  10في تعليم اللغة العربية ف
HOTS قياس مهارات التفكَت اإلبداعي، وادلناقشة واختاذ القرار وحّل  مع مؤشرات

يف نفس الطبلب. فلذلك تستنتج الباحثة أن  HOTSادلشكبلت اليت ذلا خصائص 
مل تكن كاملة، ولكن ديكن التغلب على ىذا احلال  HOTSاألسئلة على أساس 

العديدة يف كل  بوجود قياس مهارات الطبلب يف تعلم اللغة العربية خبلل التدريبات
عملية من عمليات تعليم اللغة العربية حسب مؤشرات مهارات التفكَت العايل  

HOTS. 
. 
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 شعار
 

 خَتكم من تعلم القران وعلمو
Sebaik- baik kalian adalah orang yang belajar al-qur’an dan 

mengajarkannya  

 

 قرانا عربيا غَتذي عوج لعلهم يتقون 
Ialah al-qura’an dalam bahasa arab yang tidak ada kebongkokan 

(didalamnya) supaya mereka bertakwa  
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 إهداء
 ويف ىذه ادلناسبة أىديت ىذه الرسالة إىل:

ا اللذان يش عا ي ويهتما ي ، مهبوب عمران وأمي احملبوبة حلي ةأيب احملوالديٍت  .0
 ويدعوا ي  دائما على صلاحي حىت قدرت احلصول على مستوى التعليم العايل.

 إىل عمي اسحاق وعائلتو، أشكرىم شكرا جزيبل على تقدمي التش يع والدافع. .3
ادلاجستَتة مجيع احملاضرين واحملاضرات وباخلصوص إىل الدكتورة أمي ى رية،  .2

والدكتور ذواحلنان، ادلاجستَت كادلشرفان ذلذه الرسالة . وإىل ادلتخرجُت احملبوبُت 
 جبامعة رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية المبونج.
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 ةترجمة الباحث
جايا المبونج تسكن إيدا فيًتيانيت يف قرية نيغارا أغونج ناحية سونغكاي 

والباحثة . 0111من يناير  8الشمالية. ولدهتا يف قرية جيمباكا الغربية يوم اجلمعة 
 ىي البنت الوحيدة من ادلتزوج أيب عمران وأمي حلي ة.

بدأت الباحثة دراستها اإلبتدائية يف ادلدرسة اإلبتدائية  3112يف السنة 
 استمرت دراستها إىل ادلدرسة .  مث3101احلكومية نيغارا أغونج وأدتتها يف السنة 

 3102. ففي  السنة  3102ادلتوسطة والثانوية  يف سونغكاي جايا وأدتّتها يف السنة 
درست الباحثة اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسبلمية 

 احلكومية المبونج.
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 ركلمة شكر وتقدي
احلمد هلل رّب العادلُت بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة واذلداية وقوتو اليت قد 

تحليل مهارات  أعطاه للباحثة حىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية مبوضوع "
في تعليم اللغة العربية لطالب الصف التاسع في مدرسة  HOTS التفكير العالي

نج المبونج الجنوبية للعام الدراسي الهدى المتوسطة األهلية جاتي أغو 
". ىذه الرسالة اجلامعية شرط من الشروط للحصول على الدرجة  م0202م/0202

اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية 
مجيع  المبونج. ويف إدتام كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على مجيع ادلساعدات من

 فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل: األطراف.
ادلاجستَتة، كعميدة كلية الًتبية والتعليم جبامعة  األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا، .0

 رادين إينتان اإلسبلمية احلكومية المبونج .
ربية، حبامعة رادين كرئيسة قسم تعليم اللغة الع الدكتورة أمي ى رية، ادلاجستَتة .3

 إينتان اإلسبلمية احلكومية المبونج.
مجيع احملاضرين واحملاضرات يف كلية الًتبية والتعليم اللذين أعطو ي علوما ومعرفة  .2

 مدة الدراسة.
الدكتور ذو احلنان، ادلاجستَت كادلشرف األول والدكتورة أمي ى رية، ادلاجستَتة   .4

يهات واإلرشادات حىت قدرت على إدتام كادلشرفة الثانية اللذان يقدما ي الت 
 ىذه الرسالة اجلامعية.

السيد إيدي سوسانتو كرئيس ادلدرسة يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت  .2
أغونج المبونج اجلنوبية وإىل مدرس اللغة العربية ىو السيد ديٍت رزقي سيتياوان 

 ، ىم الذين ساعدو ي يف إدتام ىذه الرسالة العلمية.

 ي



ئي احملبوبُت نونونج سونارية، إصبلح األمة، إيلدا إيليزا، أنغيتا، ويندي، زمبل .6
 فينا، مايا، وريٍت أشكرىّن شكرا جزيبل على تقدمي الدعاء والدوافع للباحثة. 

  3102" دلرحلة Fزمبلء احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العربية وخاصة للفصل " .2
 .ومل أذكرىم واحدا فواحدا

لى أن رسالتها بعيدة عن الكمال، لذلك ترجو وتدرك الباحثة ع
وأخَتا عسى أن . الباحثة االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة اجلامعية

نافعة للباحثة خصوصا وللقارئُت عموما. آمُت يا تكون ىذه الرسالة اجلامعية 
 رب العادلُت.

 
 م 3130أبريل  02باندر المبونج 

 الباحثة
 

 إيدا فيًتيانيت
200131112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ك



 محتويات البحث
 أ صفحة الموضوع

 ب ................................................................ ملخص
 ه .................................................................  افقةمو  

 و ................................................... تصديق لجنة المناقشة
 ز .................................................................... شعار

 ح ...................................................................  إهداء
 ط ........................................................... ترجمة الباحثة

 ي ....................................................... كلمة شكر وتقدير
 ل .......................................................  محتويات البحث

 الباب األول  : مقدمة

 0 .................................................. توضيح ادلوضوع .أ 

 3 ................................................  خلفية البحث  .ب 

 03 ............................................  تركيز البحث وفرعو  .ج 

 02 ..............................................  مشكبلت البحث .د 

 04 ................................................... لبحأىداف ا .ه 

 04 .................................................. فوائد البحث .و 

 02 ..............................................  الدراسات السابقة .ز 

 02 ..............................................  منهج البحث .ح 
 33 ........................................... س. منه ية كتابة البحث

 ل



 03 ............................................. الباب الثاني : اإلطار النظر
 HOTS ..................................... 55مهارات التفكير العالي  .أ 

 HOTS  .......................... 32. تعريف مهارات التفكَت العايل 0
 HOTS ........................ 20.  مؤشرات مهارات التفكَت العايل 3
 20 ..... يف تعليم الغة لعربية HOTSالعايل . أسئلة حتليل مهارات التفكَت 2
 14 ............. يف تعليم اللغة العربية HOTS. خطوات إعداد األسئلة 4

 22 .......... في تعليم اللغة العربية HOTSعالقة مهارات التفكير العالي  ب.
 HOTS ......... 22تعليم اللغة العربية على أساس مهارات التفكير العالي  ج.

 28 ............................... (HOTS)د. فوائد مهارات التفكير العالي 
 لباب الثالث  : وصف مكان البحثا

 42 ..... لمحة مدرسة الهدى المتوسطة جاتي أغونج المبونج الجنوبية .أ 
 23 ................................. عرض الحقائق وبيانات البحث  .ب 

 22 .... االختبار األول دلهارات التفكَت النقدي لطبلب الفصل ادلراقيب .0
 24 ... لطبلب الفصل ادلراقيب النقدياالختبار النهائي دلهارات التفكَت  .3
 24 ... لطبلب الفصل الت رييب النقديل دلهارات التفكَت االختبار األو  .2
 22 . لطبلب الفصل التحرييب النقدياالختبار النهائي دلهارات التفكَت  .4

 26 .............................................. ج. وصف نتائج المالحظة
 الباب الرابع  : تحليل البحث

 21 .......................................... تحليل بيانات البحث .أ 
يف تعليم اللغة   HOTS  مهارة التفكَت لتحليلمؤشرات  .1

ف التاسع يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية العربية لطبلب الص
 21 ...............................  جايت أغونج المبونج اجلنوبية
 م



 HOTSحتليل العوامل الداعمة وادلثبطة دلهارات التفكَت العايل  .5
 62 ....................................... يف تعليم اللغة العربية

يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة اذلدى   HOTS حتليل أسئلة .3
 66 ................. يةادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوب

 21 ......................................... اكتشاف/نتائج البحث .ب 
 21 ....................... نتائج مبلحظة أنشطة ادلعلم والطبلب .1
 20 ........................................ ترقية إصلاز الطبلب .5
لدى الطبلب يف تعليم  HOTS حتليل مهارات التفكَت العايل .3

 20 ............................................... اللغة العربية
 الباب الخامس  : اختتام 

 20 ........................................... استنتاجات .أ 
 22 .......................................... اقًتاحات  .ب 

 مراجع الرسالة ومصادرها
 الملحقات

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 ن



1 

 لباب األولا
 مقدمة

 أ. توضيح الموضوع
موضوع ىذا البحث، فهناك احلاجة عٌت وىدف ادلوجتنب سوء فهم  لتوضيح

 مهارات التفكَت العايل حتليلإىل وجود توضيح ادلوضوع. موضوع ىذا البحث ىو "
HOTS يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة  م اللغة العربية لطبلب الصف التاسعييف تعل

ادلصطلحات اذلامة ". ويف ىذا البحث، تشرح الباحثة بعض  جلنوبيةاألىلية المبونج ا
 يف ىذا ادلوضوع كما يف التايل : الواردة

 تحليلال .1
، وىو حل عملية لفحص األحداث ادلبحوثة بقدر اإلمكانالتحليل ىو        

  .مشكلة يبدأ بافًتاض حقيقتها
 (HOTS) التفكَت العايلمهارات  .5

 التعلم الذي اقًتحو يف نتائج ديكن فصلو عن نظام تصنال
Benyamin S Bloom  ج التعلم إىل ثبلثة أجزاء رئيسيةنتائ وىو يصنف ،

 ت ادلعرفية وىي اجملاالتاجملاال . فاألوىل، وىي اجملاالت ادلعرفية والعاطفية واحلركية
 .ةنتائج التعلم ادلتعلقة بالذاكرة حول ادلعرفة وادلهارات والقدرات الفكريفيها اىتمام ب

 ميالتعل .3
الطبلب يف يستوعبها ادلهارات أو ادلفاىيم اليت يتعلق ببيان ىو م يالتعل       

 التفاعل بُت الطبلب وادلعلمُت ومصادر التعلم عمليةآخر ادلرحلة الدراسية. و 
 .تبادل ادلعلومات بُت ادلعلمُت والطبلب حتتوي على

 اللغة العربية .4



 
 

2 

زَل بِِه ألُروُح أآلِميُن َعلَى قَلِبلك زَل بِِه  نَ  ُل َرِب أَلَعلِمين ي َوإنًٌه، لََتنز
 ألُروُح أآلِميُن َعلَى َقلِبلك لَِتُكوَب ِمعنا ألنن

“ Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh  

pencipta semesta Alam. Dia dibawa turun oleh  Ar-ruh Al-Amin ( 

jibril) kedalam hatimu( muhammad)agar kamu menjadi salah  

seorang diantara orang-orang yang  memberi peringatan,  

dengan bahasa Arab yang jelas.”(QS.Asy-Syu’ara 26: 192-195  

 
واللغة العربية ىي أشرف اللغات ولغة الرسول أرسلوا إليهم ونقلوا دعوهتم 

 .بتلك اللغة أيًضا
 البحث خلفيةب. 

من والطبلب تعليم ىو جهد واعي لتطوير إمكانات ادلوارد البشرية الإن 
التعليم ىو أحد الركائز األساسية لديهم. و  يةتعلموتسهيل األنشطة الخبلل تش يع 

 لو التعليم. ضلو التقدم ونوعية احلياة الرفاىية ، ىذا التغيَتيف حتديد التغيَت االجتماعي
يف اخلطوط العريضة الجتاه كما ىو مذكور ،  ادلسلم الكامل جيل حتقيق مسؤول عن 

، ويت لى ذلك يف اجملتمع اإلندونيسي السلمي والدديقراطي والعادل واألجنيب الدولة
واليت يدعمها الناس السليمُت مهورية إندونيسيا جلوادلتقدم وادلزدىر  يف دولة 

وم وإتقان العللوطن بأخبلق الكردية وحب ا وادلخلصُت وادلتقُت  وادلستقلُت
 .نضبطةادلعالية و والتكنولوجيا ، لديهم أخبلقيات العمل ال

يرى ابن خلدون بأن التعليم ىو مهنية حتتاج إىل ادلعرفة، وادلهارة والدقة ألهنا 
تشبو شلارسة  

وال  .مهنية و سلتصة تكون حىت ، الصرب و ، اسًتاتي يات نصائح، تتطلب اليت ادلهارات 
جيدا كوسيلة إليصال ادلادة، إذا كان تطبيقها فبل يعتمد  يسَت تطبيق طريقة التعليم سَتا

 على ادلعرفة الكافية. 
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مستخدمة من قبل ادلعلم يف أداء العبلقة مع الطبلب  وسيلة ىي التعليم طريقة
أثناء عملية التعليم. وبالتايل فإن الطريقة ذلا دور ىام كوسيلة لتحقيق عملية التعليم. أن 

 ي الطريقة القادرة على تعزيز نشاط الطبلب يف التعلم.طريقة التعليم اجليدة وى
أي الطريقة ادلستخدمة يف التعليم ىي توجو إىل حتقيق األىداف التعليمية. وأما 
اذلدف الرئيسي من تعليم اللغة األجنبية فهو لتطوير قدرة الطبلب على استخدام اللغة 

امل تعليم اللغة تسمى ادلهارات شفهية كانت أو حتريرية. إن مهارات استخدام اللغة  يف ع
 اللغوية. 

وىي مهارة االستماع والكبلم والقراءة والكتابة.  ادلهارات، أربع ىناك أن
مهارات اإلستماع والكبلم من أنواع ادلهارات االستقبالية. بينما كانت مهارات الكبلم 

 والكتابة من أنواع ادلهارات االنتاجية.
ز الباحثة على معرفة مدى فعالية الطريقة ادلباشرة وبناء على البيان السابق، ترك 

يف تعليم مهارة الكبلم لًتقية مهارات اللغة العربية لدى طبلب الصف الثامن مبدرسة 
 اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية. 

يم عن عملية ، حيث ال ديكن فصل التعليمجوىر التعليم ىو عملية التعل
بأن التعلم ىو نشاط يقوم فيو شخص بإجراء أو وفًقا لسوناريو  . لموالتع التعليم

 1.ادلعرفة وادلواقف وادلهارات يف نفسو من حيثالسلوك  إنتاج تغيَت
علمُت إىل الطبلب ادلم ىو عملية توجيو ادلعلومات أو الرسائل من يالتعلو 

ادلدرسة  يف إما وتصميمها وتنفيذىا وتقييمها بشكل منه يواليت كانت ختطيطها 
م من عدد من ادلكونات ييتكون التعلأوال  ،من جانبُت مييُنظر إىل التعلوخارجها. 
 الوسائلو  ية وادلواد التعليمية واإلسًتاتي ية والطريقةميىداف التعلمنها األادلنظمة 

                                                           
1Achmad Patoni, Dinamika Pendidikan Anak.(Jakarta:PT.Bina 

Ilma,2004),hlm42 
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ن م عبارة عن سلسلة مي، لذا فإن التعلالتعليم كعملية،  ثانًيا. تابعة ادلو  يةميالتعل
 .عل الطبلب يتعلموننشطة ادلعلمُت جلجهود أو أ

مع ادلعلم ادلوضوعات ادلدروسة ، جيب أن يعرف للتغلب على ىذه األمور
 ا ادلعلم الطبلب من خبلل إمهالالطريقة اليت يعلم هب ات الكاملة. واالبتكار 
وتعريف اللغة بأهنا  .وجود اللغةوخياذلم يف إيصال عمليات التعليم والتعلم ب إبداعهم
يعٍت االحتفاظ مبفتاح  ةالرئيسي اللغة فتاح. إن االحتفاظ مبرئيسي للمعرفة مفتاح

بوجود اللغة وكان كلها موجودة ومألوفة ألن مليون معرفة وألف حضارة   .نافذة العامل
 2.وحيد لفتح طريق التنوير للبشربدون اللغة. واللغة ىي مفتاح التاريخ لن يتحقق 
العديد  العظيم ألن فيوشيء شبو تعليم اليم اللغة العربية يأن تعلوال شك 

يف إندونيسيا كلغة   ُتدرس اللغة العربية . الاللغة العربية دلعرفة باستخداممن مصادر ا
فإن اللغة ، إلضافة إىل حفظ الثقافة احملليةا. بعرفةادلكلغة دينية فحسب ، ولكنها  
 .صوص العربيةلفهم أو تفسَت آيات القرآن واحلديث والنالعربية ىي مستخدمة 

الرغم أن اللغة العربية قد مت تطويرىا وتدريسها لفًتة طويلة يف إندونيسيا ، ب
ف وة بُت حقائق واليزال يظهر تعليم اللغة العربية  يمها مشكبلت. تعللكن يف 

، فإن زلتويات ومواد اللغة العربية كما ىو معمول بو حالًيا ادلدروسة احلياة وادلبادئ
 .إلنسانيةااألخبلقية  ائدية بطبيعتها وال هتتم بادلشكبلتعقىي أكثر مثالية و 
يم ىو اكتساب فإن التعلكما نقل عنو طربا ي  Rombepajungعند 
 و Kimble يقًتح التدريس أو اخلربة أو التعليم. مثهارة من خبلل ادلادة أو ادل

Garmezzy 34.رةثابت وىو نتي ة ادلمارسة ادلتكر الم تغيَت يف السلوك يأن التعل 

                                                           
2
 Kokom Komalasari,Pembelajaran Kontekstual Konsep dan 

Aplikasi,(Bandung:Rafika Aditama.2011),hlm.2 
3
Thobroni,2015.Belajar dan Pembelajaran.Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media.h.17. 
4 Ibid. 
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أن يكونوا أكثر  ويطلب منهم وليس تعليمهم أن يتعلمون م أنو جيب الطبلبيالتعل
ا وصياغتها وحلها والقدرة على نشاطًا يف البحث عن ادلشكبلت وإجيادىا وحتليله

  .ادلشكلةاستنتاج 
ادلعلم ه بُت ية ثنائية االجتام ىو "عملية اتصاليل باصلوا بأن التعليقو 

 وفًقا لقانون نظام التعليم الوطٍتيقوم بو الطبلب.  علم الت والطبلب، بينما
(UUSPN)  م ىو "عملية تفاعل ي، ينص على أن التعل3112لعام  03رقم

تعلم يبنيها الم كعملية يالتعل ". والطبلب مع ادلعلمُت وموارد التعلم يف بيئة التعلم
َت لدى الطبلب، القادر على ترقية مهارات التفكادلعلم لتطوير التفكَت اإلبداعي 

 .بشكل جيد والقادر على بناء معرفة جديدة كمحاولة لتحسُت استيعاب ادلادة
للتعبَت عن األفكار أو وسيلة مهمة جًدا معروفة بىي  واللغة العربية كما

 5لتواصل ومعرفة التطورات احلادثة.من خبلل اللغة ديكننا االرسائل. 
العربية ، كما ىو موضح يف  ة اللغ وخاصة اللغةال حيدث ىذا إذا مل نفهم 

 :03اآلية  يوسف يف سورة القرآن الكرمي
 َغدا يَرَتع َويَلَعب َوإنَا َلُو. حَلَِفظُوَن    أرِسلُو  َمَعَنا 

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan 

berbahasa Arab,agar kamu memahaminya.” (Q.S.Yusuf(12):2).  

 طفى الغاليين :وقال المص
  اللغة الفا ظ يعرب هبا كل قوم عن مقا صده

حلياة  كدليل  ، ألن القرآن واحلديثكانت للغة العربية دور مهم للمسلمُت
ادلسلمُت يف العبادة وسلوكهم مكتوب يف اللغة العربية، وىي العلوم ادلتعلقة بالعلوم 

                                                           
5 Pangewa, Maharuddin,2010.Perencanaan Pembelajaran.Makasar: 

Penerbit UNM.h.43. 
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باحلياة مًتابطة والتعلم  يمالعربية يف أنشطة التعلادة ادلتقدمي العديدة. لذلك فإن 
  .يتمكن الطبلب من إجياد أفكار أو مفاىيم وتطوير مهاراهتم اللغة العربيةلاليومية 

ة ادلاد لو ادلعلم يف حتقيق أنشطة تعليمم اللغة العربية ىو اجلهد الذي يبذيتعل
نه ية العملية إىل اجلهود ادل يم يف شلارستويشَت التعلللوصول إىل األىداف. و عينة ادل

 67تطوير تعلم الطبلب.لتنظيم بيئة التعلم من أجل 
م اللغة العربية كلغة ثانية يعٍت الشخص قادر على يتعلويف احلقيقة  
عند  الرموز اللغويةغَت اللغة األم ، وقادر على فهم لخرى اللغة األاستخدام 

 .والقراءة والكتابة ستماع ، وديكنو تطبيقها يف مهارة الكبلماال
ديكن فصلتها عن ادلسلمُت، ألنو ال فإن اللغة العربية ، على ذلك وبناءً 

.  واحدة اللغة العربية بطريقة ناض ةحيتاج استيعاب  ية الكافةتعاليم اإلسبلمالفهم ل
   .التفكَت العايلمن طريقتها باستخدام مهارات 
، ومها التفكَت اجلمع من كلمتُت ذلما معا ي سلتلفةمهارات التفكَت ىي 

ىي بينما ادلهارات  تفكَت عملية معرفية أي ادلعرفة والتذكر واإلدراك.ال. هاراتوادل
واختيارىا، والتحليل، واستخبلص النتائج، واألفكار، مع ادلعلومات االجراءات جل

 .القرارات والتفكَت وحل ادلشكبلت، وتقييم اخليارات، وأخذ
تفكَت تتطلب الىي عملية و غوناوان  اليت أوضحها التفكَت العايل مهارات
ادلعلومات واألفكار احلالية بطرق معينة دتنحهم فهًما وتأثَتات دلعاجلة من الطبلب 

على سبيل ادلثال ، عندما جيمع الطبلب احلقائق واألفكار يف عملية  .جديدة

                                                           
6
Abdul Wahab Rosyidi,op.,cit, hlm.  

7Mustafa Al- Ghulyaini,Jami’u Ad-Durasi Al-Arabiyah, (Beirut: Maktabah 

Isriyah, 200-8,hlm.3 
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نشاط يتوصل الطبلب إىل وحىت  التوليف والتعميم والشرح واالفًتاض والتحليل 
 8االستنتاج.

أحداثا ديكن أن حتدث العليا  أن مهارات التفكَت وايت روسن أوضحمث 
اجلديدة مع ادلعلومات ادلخزنة يف ذاكرتو ، مث يربطها عندما يربط الشخص ادلعلومات 

 حىت وصل إىل حتقيق األىداف ادلطلوبة.ادلعلومات  ويطورىا
 دودة علىوىناك مهارات التفكَت األساسي إال باستخدام ادلهارات احمل

وتكرارىا  ، على سبيل ادلثال حفظ ادلعلومات ادلقدمةلروتينية وادليكانيكيةاألشياء ا
 9لتفسَت ادلعلومات.فهي ادلهارات تش ع الطبلب   التفكَت العايلأما مهارات  مرارا.

الذاكرة فحسب، ولكنها  ادلهارات ال حتتاج إىلىي  التفكَت العايلمهارات 
وىي  التفكَت العايلمهارات  قياسلت ؤشرا. أن ادلخرىادلهارات األعلى األ حتتاج

ىي  التفكَت العايلمهارات  أنواعواإلبداع. و  تقييمالحليل و تشمل القدرة على الت
 ، واليت تتكون من ثبلث فئات منأىداف التعلم يف الفصول الدراسيةعلى  تعتمد

  و لتفكَت النقدي ،كا  HOTS وكاالنتقال   HOTS ىي التفكَت العايلمهارات 
HOTS ف.  يعرّ  دلشكبلتا كحل HOTS    على أنو مهارات لتطبيق كاالنتقال

 السياق اجلديد.م يف ييف التعلادلطورة ادلعرفة وادلهارات 
من خبلل  التفكَت العايلديكن يتآزر تعليم اللغة العربية على أساس مهارات 

 :كما يلي،    HOTSمؤشرات 
 مستوى التحليل .1

 دلهارات للتمييز والتنظيم والتواصل.يف ىذا ادلستوى، يتكون من القدرة أو ا

                                                           
8
Moh Zainal Fanani” STRATEGI PENGEMBANGAN SOAL HIGHER 

ORDER THINGKING SKILL (HOTS)DALAM KURIKULUM 2013 IAIN Kediri” 

Jurnal Pengembangan Penilaian Higher Order Thingking Skills, hlm, 4.  
9Fahul Mujib, RekonstruksiP Pendidikan Bahasa Arab: Dari Pendekatan 

Konvensional  ke Integratif Humanis,( Yogyakarta:Pedagogia,2010), hlm.VIII. 
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 التمييز .أ
تعترب القدرة على التمييز جزءا مهما من احلياة اليومية. ولتحقيق ىذه 
القدرة، تشمل األمثلة على األنشطة اليت ديكن تطبيقها يف تعليم اللغة 
العربية، كمثل الطبلب قادرين على التمييز بُت نوع الفعل والفاعل 

 اءة أو احملادثة.وادلفعول يف نص القر 
  التنظيم .ب

من خبلل ادلهارات التنظيمية، ديكن للطبلب إنشاء سلططات 
تنظيمية متنوعة. للحصول على ىذه القدرة، ىناك أمثلة من األنشطة 

 01اليت ديكن تطبيقها يف تعليم اللغة العربية.
 العزو .ج

جيب أن يعتاد الطبلب على التفكَت ادلكشوف للتغلب على ىذه 
بد للطبلب قدرة على حتليل ادلعلومات ادلختلفة ادلشكلة. وال

باستخدام وجهات نظرة سلتلفة. لتحقيق ىذه القدرة، ىناك أمثلة من 
األنشطة ديكن تطبيقها يف تعليم اللغة العربية كما يلي: ديكن أن يقوم 

 ادلعلم بإنشاء منتدى مناقشة ادلوضوع للطبلب.
 مستوى التقييم .5

قييم ىو القدرة على اختاذ تقرير ادلعايَت. من حيث ادلبدأ، أن  مستوى الت
 حيتوي ىذا ادلستوى على  التحقق من ادلهارات وانتقادىا.

 الفحص .أ

                                                           
10 Wiwik Setiawati, dkk, Buku Penilaian  Beroerientasi Higher Order 

Thingking Skills ( Jakarta : Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan  

Kementerian Pendidikan dan Budaya,2018),hlm.11-14 
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الفحص ىو عملية الكتشاف األخطاء يف عملية أو منتج. للحصول 
على ىذه القدرة، ىناك أمثلة من األنشطة اليت ديكن تطبيقها يف 

 م اللغة العربيةتعلي
 النقد .ب

دونيسي الكبَت، يعَرف النقد بأنو است ابة يف القاموس اإلن
مصحوبة بأوصاف واعتبارات جيدة وسيئة لنتائج العمل واآلراء وغَتىا. 

مناسبة لبلستخدام يف أشكال   HOTSالتفكَت العايلأن أسئلة مهارات 
 HOTSسلتلفة من تقييم الفصل الدراسي. فيما يلي خصائص أسئلة  

 اإلبداع مستوى .3
ادلعلومات باستخدام طرق  بعض ينظم الطبلب ستوى األعلى،يف ىذا ادل       

على دمج  تدريبا الطبلب قدمي . أو اسًتاتي يات جديدة أو سلتلفة عن ادلعتاد
 .األجزاء لتشكيل شيء جديد وأصلي

 
 صياغةال .أ

بعض الصياغة ىي شكل من أشكال التفكَت اإلبداعي الستكشاف 
لتغلب على ر اجلديدة لالنظأو وجهات  التخيبلت واألفكار واآلراء

 .شكلةادل
 اإلنتاج .ب

 ،. ولتحقيق ىذا النشاطشيء ماإلنتاج أو البناء ىو متابعة لتخطيط ا
  .م اللغة العربيةيأمثلة على األنشطة اليت ديكن تطبيقها يف تعل ىناك

ادلعلومات من  ون من استتك عملية  التفكَت ىوويف تعريف آخر، أن 
. ادلعلومات من ذكريات الطبلب بعض زينأو خارجو وخت نفس الطبلب داخل
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لتحسُت فأما طريقة ، ختلفةادل متطوير قدراهتوبالقدرة التفكَتية، يقدر الناس على 
 يتعلق ، ألن عمل الدماغ األدين والدماغ األيسرىي من خبلل حتسُت  مهاراتنا

 .قديالتفكَت الن التفكَت اإلبداعي ويتعلق الدماغ األيسر مبهاراتالدماغ األدين ب
من عمل الدماغ األدين ومها اجلمع التفكَت النقدي واإلبداعي إن مهارات 

مهارات نوعان من أنواع مهارات التفكَت النقدي واإلبداعي و  . والدماغ األيسر
 أغونج المبونج اجلنوبيةجايت ادلتوسطة مدرسة اذلدى  يف. كان  التفكَت العايل

معايَت احملتوى ومعايَت  بتكميل لقفيما يتعمنذ القدمي. و   3102منهج  تستخدم
مكن الطبلب من التفكَت يتمصممة لتصميمات  احملتوىيف معايَت  يعٍت  التقييم

يل ادلواد غَت ذات الصلة وتعميق عايَت الدولية من خبلل تقلو حسب ادلحتليلالنقدي و 
 التقييم من خبلل تكييف بينما تنفيذ معايَت .توسيع ادلواد ذات الصلة للطبلبمث 

على أكثر تركيزا ركز تقييم نتائج التعلم يالتدرجيية.  مناذج التقييم القياسية الدولية 
تحليل عندما يقدم ادلعلم وال ةبناًء على نتائج ادلبلحظ. و  التفكَت العايلمهارات 

قدمها ياألمثلة اليت تشبو طريقة تفكَت الطبلب أسئلة على الطبلب، فإن 
جيد وف سفعن األمثلة ،  سلتلفة قليلةأسئلة  بولكن عندما يُعطى الطبل .ادلعلم

 .الطبلب صعوبة
هًما وحفظو. م أن يتلقون شيئايُطلب من الطبلب غالبا ما ، يف ىذه احلالة

حل يقدرون على  فقط ألهنم لطبلب عند ا وىذه طريقة التفكَت ىي طريقة بطيئة 
نهج ادلمت تصميم  ،طوير التعليم على ادلستوى الدويليف ت وأما .ةنخفضادلاألسئلة 
 بتعميق ادلواد. ومن مثال ىذه التحسينات ىي تتعلق مع حتسينات سلتلفة 3102
لنماذج التقييم القياسية  ومعايَت التقييم  من خبلل التكيف التدرجيي وتوسيعها
 .الدولية
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الطبلب يف  مهارات ادلتوقع أن يساعد تقييم نتائج التعلم على ترقية من 
َت عايل أن يش ع الطبلب على التفكالالتفكَت ب، ألن  HOTS التفكَت العايل

 أجزاء جزءًا من التفكَت العايلمهارات  تعتربيتعلق بادلادة الدراسية.  واسعوالق يعمال
فقد   HOTS التفكَت العايلمهارات  م القائم علىيعملية التعل فيبلوم . ف  تصنيف

مل حيصل على  هفيذتنبالرغم أن  3102يع مستويات الفصل منهج مج استخدم 
 01  االثنُت يوم  التاسع معلمي الصف مع تائج ادلقابلةبناًء على نو مستوى األمثل. 

يف  التفكَت العايلعلى أساس مهارات م يعملية التعلب فيما تتعلق 3131كتوبر أ من
 منذ عامُت 3102نهج ادلأن ادلدرسة تستخدم  تعليم اللغة العربية. وقال ادلعلم

، ولو   HOTS  التفكَت العايليم ادلستخدم يعتمد على مهارات التعلادلاضي. كذلك 
ولكن من ادلدرسة ادلشكبلت، العديد من العقبات أو كان تنفيذ تعليمها يوجد 

. جيد بتنفيذ  HOTS أساس م علىيوادلعلمُت يبذلون جهدىم حىت يتم تنفيذ التعل
حول احملتوى  التاسع وبالتايل، أجرت الباحثة مبلحظة ومقابلة مع معلمي الصف 

   .م اللغة العربيةييف تعل مهارات التفكَت العايل لتحليل الرئيسي
على أساس م يألن التعل وكان سبب اختار الباحثة مستوى الفصل العايل

 أن تقوم الباحثة قبل العايل. التفكَت  الذي حيتاج  ميالتعلىو  التفكَت العايلمهارات 
لفحص  ةللباحثمراجعا ، واليت أصبحت يذ التعليمخطة تنفدرس ادلقدم ي، بادلبلحظ
مبعرفة ادلزيد عن  مث ترغب الباحثة أيضا . ميلتعلموجود يف خطة تنفيذ اما ىو شيئ 

وجو خاص، يهدف على يم على أساس مهارات التفكَت العايل. فكيفية عملية التعل
رفة كيفية معو  ىذا البحث إىل معرفة أي ادلكونات ادلوجودة يف خطة تنفيذ التعليم

البيان  ذلك اهتا أو مشكبلهتا . يظهر عقبدلعرفة ، واألخَت تنفيذىا  يف الفصل عملية
 :من نتائج الطبلب على النحو التايل
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منخفض في مدرسة مهارات التفكير العالي وال جدول الطالب الذين حصلوا على
 ية جنوبالمبونج ال جاتي أغونجالمتوسطة األهلية   الهدى

ةالنتيج الفصل  
IX   

 24 22 المجموع
 %31 %24 النسبة

  
 ىي كيفية ترقية مهارات  HOTS ومن أىداف مهارات التفكَت العايل

التفكَت النقدي يف  فيما يتعلق مبهارات، خاصة مستوى التفكَت األعلىالطبلب على 
ل ادلشكبلت باستخدام لتفكَت اإلبداعي حلايف ، و ادلختلفة تلقي أنواع ادلعلومات 

 11.القرارات يف ادلواقف ادلعقدة وإختاذ اخلاصة عرفةادل
مهارات وتعُت  ة أن تبحثالباحثالسابقة، أرادت بناء على وصف اخللفية 

ها مبوضوع "حتليل حبثة الباحث ختتار  لذلكف، يم اللغة العربيةيف تعلالتفكَت العايل 
التاسع يف يف تعليم اللغة العربية لطبلب الصف  HOTS مهارات التفكَت العايل

 مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية ".
 وفرعه ثتركيز البح .ج

حتليل مهارات على  البحث ويركز ىذابناء على خلفية البحث السابقة، 
يف تعليم اللغة العربية لطبلب الصف التاسع يف مدرسة  HOTS التفكَت العايل

 مبونج اجلنوبية.اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت أغونج ال

                                                           
11

 Dian Kurniati”KEMAMPUAN BERPIKIR  TINGKAT TINGGI  SISWA 

SMP DI KABUPATEN  JEMBER DALAM  MENYELESAIKAN SOAL  

BERSTANDAR PISA”Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.Hlm,3.  
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إىل ثبلثة الفرعي البحث  تركيز ق البحث ادلوصوف أعبله ، ينقسم سياومن   
 :أقسام كما يف التايل

م اللغة ييف تعل HOTSالعايل التفكَت  مهارات  كيف مؤشرات حتليل .0
العربية لطبلب الصف التاسع يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت 

 أغونج المبونج اجلنوبية.
يف تعليم اللغة العربية  HOTSف أسئلة حتليل مهارات التفكَت العايل كي .3

لطبلب الصف التاسع يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت أغونج 
 المبونج اجلنوبية.

يف تعليم  HOTSكيف خطوات إعداد حتليل مهارات التفكَت العايل  .2
األىلية  اللغة العربية لطبلب الصف التاسع يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة

 جايت أغونج المبونج اجلنوبية.
 د. مشكالت البحث

 وأما مشكبلت ىذا البحث فهي كالتايل :      
يف تعليم اللغة  HOTSمهارات التفكَت العايل   كيف مؤشرات حتليل .1

العربية لطبلب الصف التاسع يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت 
 أغونج المبونج اجلنوبية؟

يف تعليم اللغة العربية  HOTS يل مهارات التفكَت العايلكيف أسئلة حتل .5
لطبلب الصف التاسع يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت أغونج 

 المبونج اجلنوبية؟
يف تعليم  HOTSكيف خطوات إعداد حتليل مهارات التفكَت العايل  .3

اللغة العربية لطبلب الصف التاسع يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية 
 يت أغونج المبونج اجلنوبية؟.جا
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 ه. أهداف البحث
واستنادا إىل مشكبلت البحث السابقة، فإن األىداف من ىذا البحث وىي  

 كالتايل :
الصف التاسع دلعرفة مهارات التفكَت العايل يف تعليم اللغة العربية لطبلب  .1

 يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية.
يفية مؤشرات مهارات التفكَت العايل وأسئلتها وخطوات إعدادىا يف دلعرفة ك .5

تعليم اللغة العربية لطبلب الصف التاسع يف مدرسة اذلدى ادلتوسطة 
 األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية.

       فوائد البحث .و
 الفوائد النظرية .1

ىي ث ائد ادلتوقعة من نتائج ىذا البحمن الناحية النظرية ، فإن الفو 
للغة العربية تعليم ايف ، وخاصة لبصَتة وادلعرفة يف رلال التعليمالقدرة على توفَت ا

 همتعلميف ترقية نتائج الطبلب أن يكون معلما ىو قادر على مساعدة بعد ، و 
  يف ادلدرسة

 عمليةالفوائد ال  .5
 للطبلب .أ

م اللغة العربية لطبلب الصف ييف تعل HOTS  حتليلكان 
اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية  يف مدرسة  التاسع

 .تائج تعلمهمنترقية متحمسون حىت يتمكن من  ، فالطبلبدرًسا شلتًعا
 للمعلمُت .ب

يقدر ادلعلم  ،يم اللغة العربيةيف تعل HOTS  حتليلمن خبلل 
باإلضافة إىل . و العربيةيف درس اللغة ، وخاصة على ترقية جودة التعلم
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ادلهٍت ، ولديهم  إظهار األداء ادلعلمون أكثر ثقة وقدرة علىذلك ، يكون 
 .نشط يف تطوير ادلهارات وادلعرفة الشخصيةالدور فرصة ب

 ادلدرسة .ج

يف حتسُت  يم اللغة العربيةيف تعلمسامهة   HOTS حتليل يقدمس
 .التعلم، حىت تًتقى جودة ادلدرسة إىل الًتقية

 للباحثُت اآلخرين .د
  HOTS تحليلوىو يتعلق ب التايل للبحث مادة االصبلحاتك
 .م اللغة العربيةييف تعل

 السابقة الدراسات  .ز
يف . البحث ذا لدراسات السابقة ذات الصلة هبوقامت الباحثة ببحث ا

سات ادلطابقة للموضوع الذي لدراىذه الدراسات السابقة، حتاول الباحثة يف وصف ا
ذات الصلة ما  بعض الدراساتتتضمن  ة مع إظهار تركيز حبثها. الباحث تبحث عنها

 :يلي
حتليل أسئلة الرياضيات  الذي قامت بو فوسفيتا ساري مبوضوعالبحث   .1

لتفكَت بشخصية مهارات ا 3106/3102ادلدارس االبتدائية  يف اختبار
نهج ادلالتحليل الوصفي باستخدام أنواع ىذا البحث نوع من .  العايل
ختبار مع الغَت ا ألسلوبا مجع البيانات ادلستخدم ىو أسلوب. كميال

ىذا البحث ىو دلعرفة عدد خصائص من  . كان اذلدفستبيان الأداة ا
كل عنصر من ل  HOTS السؤال على أساس مهارات التفكَت العايل

لعام الدراسي ل دلستوى ادلدارس اإلبتدائية الرياضيات أسئلة عناصر
3106/3102 . 
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ة ىو يف حثقوم بو الباشابو ىذا البحث مع البحث الذي ستت
موضوع البحث الذي يبحث عن حتليل مهارات التفكَت العايل يف 

وأما اختبلف ىذا البحث يف موضع البحث وىو يف أسئلة  15األسئلة. 
 3106/3102اختبار الرياضيات للمدارس اإلبتدائية للعام الدراسي 

 وكان البحث باستخدام ادلدخل الكمي.
أدوات االختبار على تطوير  البحث الذي قامت بو مارتينا مبوضوع " .5

خطية  يف مادة نظام التشابو بُت (HOTS) ايلالع التفكَت مهاراتأساس 
الصف السابع يف مدرسة جيًتا ادلتوسطة من  Pyhagoras متغَتة ونظرية
من أنواع البحث والتطوير. خطوات البحث ىذا البحث  . ناحية جووا

والذي يتكون  Tessmerادلستخدمة على شكل 
النماذج  ومرحلة التقييم الذايت ومرحلة األولية رحلةادل من

احملصولة من مرحلة واستنادا إىل النتائج  .االختبار ادليدا ي ومرحلة األولية
احملددة، معايَت لإنتاج أدوات االختبار وفقا ل االختبار ادليدا ي، فهناك

اختبلف    .كان جيدا  ةتمييز القوة الوكذلك مستوى صعوبة االختبار و 
نوع طوير. أما تالبحث والىو  ا البحث يقع يف نوع البحث ادلستخدم،ىذ

 .كمي  حبث وصفي مبدخلهو فىذا البحث 
الرياضيات  اختبار حتليل أسئلة" البحث الذي كتبو لقمان قونية مبوضوع .3

 13على ضوء مهارات التفكَت العايل . للمدارس ادلتوسطة الوطنية

                                                           
12 Puspita Sari,” Analisis Soal Matematika Ujian Sekolah Dasar Tahun 

2016/2017 Berkarakter Higher Order Thingking Skills(HOTS)”.Skripsi,Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017. 
13

 Martina,”Pengembangan Instrumen Tes Higher Order Thingking Skills 

(HOTS) Pokok Bahasa Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Dan Teorema 

Pythagoras Kelas VII SMP Citra Samata Kab.Gowa,”Skripsi,Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makasar,2017. 
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 . وأساليبالوثائق حتليل دلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىوا
مع العديد من مصادر اخلرباء يف رلال  من خبلل ادلقابلةمجع البيانات 
يانات البويف أساليب حتليل البيانات باستخدام ختفيض   .تعليم الرياضيات

وعرض البيانات وحتقيق البيانات. تشابو ىذا البحث مع البحث الذي 
عن حتليل مهارات  ستقوم بو الباحثة ىو يف موضوع البحث الذي يبحث

وأما اختبلف ىذا البحث يف موضع البحث التفكَت العايل يف األسئلة. 
 وىو يف أسئلة اختبار الرياضيات للمدارس اإلبتدائية للعام الدراسي 

 وكان البحث باستخدام ادلدخل الكمي. 3102/3106
النهائي  حتليل جودة أسئلة االختبار  تو ديسي  مبوضوع "كتب  البحث الذي .4

اإلسبلمية يف للصف العاشر الًتبية الدينية  مادة الًتبية الدينية  اإلسبلمية يف
ىذا ادلدرسة الثانوية احلكومية ادلهنية األوىل بوروساري غونونج كيدول".  

من التوثيق  بياناتالمجع أسلوب باستخدام  ىو البحث الكميالبحث 
بار النهائي يف مادة أسئلة االخت من نتائج البحث عنو وادلبلحظة وادلقابلة. 

دلوثوقية حتليل الصبلحية وا اليت ظهرت منو بية الدينية اإلسبلمية الًت 
ىو ألسئلة رلموع عدد اديكن القول بأن ومستوى الصعوبة والقوة التمييزية. 

مستوى الصعوبة ألسئلة االختيار من متعدد ، وكان صحيح وموثوق
 قالية.كما يف األسئلة ادل  1،460 متوسطًا بقيمة مؤشر

 البحثمنهج  .ح
 ع البحثنو   .أ

والوصفي ألنو يهدف إىل البحث النوعي  أنواع من ذا البحثهف
عرض نتائج مث ت .تعمقة حول موضوع البحث كمثل األصلادلعلومات معرفة ادل
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تغيَت  احملصولة يف ادليدان دونىذا البحث بشكل سردي حسب البيانات 
 .ملةكا  البيانات وحتليلها يف وحدةحبيث تتم معاجلة 

البحث إجراء الباحثة على يسهل  كان البحث النوعي مرنا، حبيث
بتحليل  البحث ادلتعلقةعلى مشكبلت  ىذا منهج البحثعتمد اجلامعي. ي

 .يف أسئلة االمتحان لعليامهارة التفكَت العايل 
 موضوع البحث .ب

ادلستخدم كمصادر  ن ىم األفراد وضوع البحث أو ادلست بو م
ببحث حتليل  ىذا البحث يتعلق 14.يف مجع بيانات البحث دلعلومات البلزمةا

يف النهائي لطبلب الصف الثامن  مهارات التفكَت العايل حول أسئلة االختبار
مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية جايت أغونج المبونج اجلنوبية. ويف حتديد 

أي  أخذ العينات اذلادفة ، أسلوب ادلوضوع أو ادلست يب، تستخدم الباحثة
موضوع ىذا البحث  .دلعرفة والفهم والت ربة: ا 2خذ العينات بناًء على معايَت أ

 .ىو شخص يعرف ويفهم موضوع البحث
اذلادفة، وإذا  عينات الأخذ  في حالة استخدامف، ومع ذلك

  عيناتالأخذ  احملصولة غَت كافية، فسيتم تنفيذ أسلوبالبيانات  كانت
ىي  . موضوعات ىذا األسلوببعمق  أي عن طريق حفر ادلعلومات ،ادلتزايدة

مدرس  موضوع ىذا البحص فهو . أماادلصادر اليت تفهم البيانات يف ادليدان
 .اللغة العربية
 
 

                                                           
14

Lexy J. Moleong,Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja  

Rosdakarya,2010), hlm.6.  
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 جمع البيانات أسلوب .ج
 ا البحث ىو كما يلي : يف ىذأسلوب مجع البيانات ادلستخدم 

 قابلةادل .أ
 الشفهية يقوم هبا تقدمي األسئلة واألجوبة عمليةىي ادلقابلة 

مبوضوع البحث للحصول على يعرفون على ادلشاركُت الذين  الباحث
ادلتعمقة وعادة ما  ادلقابلةيف البحث النوعي ىي  ادلقابلة 1516.ادلعلومات

الباحث  ة حىت يسهلغَت منظم ىذه ادلقابلة من أنواع ادلقابلةكون ت
 احلصول على ادلعلومات ادلطلوبة.

قابلة ادلنظمة، وىي الباحثة نوع ادلم ويف ىذا البحث تستخد
 .سئلة تتعلق بالبحثعدة األاليت مت حتديدىا  ادلقابلة

 توثيقال .ب
 البيانات جلمع البيانات من خبلل مجعىي تقنية ىذا األسلوب 

حياول ىذا  .صورةادل وأكتوبة سواء من الوثائق ادلوثائق اليف شكل  وحتليلها
بحث ، وىي لإىل احلصول على البيانات ادلتعلقة مبشكبلت ا األسلوب

 الوثائق .النهائي لطبلب الصف مثل ادلستندات تتعلق بأسئلة االختبار
انات يف ىذا البحث ىي نص أسئلة اختبار ادلادة اليت ستكون مصدر البي

 العربية.
 
 

                                                           
15 M.Dzunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif,( Yogyakarta: Ar-ruzz Media,2012), hlm. 322 
16Sugiyono, Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D,( Bandung: Alfabeta,2016),hlm.203 
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 أسلوب التصديق وصحة البياناتد. 
يف عملية مجع البيانات، حتتاج عملية التصديق من صحة البيانات، 

البيانات غَت ذات الصلة حىت يتم اختبار احث  أن يهتم لذلك جيب على الب
التثليث ىو  17.البيانات باستخدام مصداقية البيانات ، أي باستخدام التثليث

تقنية للتحقق من صحة البيانات اليت جتمع بُت أسلوب مجع البيانات ومصادر 
نات  كانت اخلطوات اليت استخدمت الباحثة يف حتليل البيا .البيانات احلالية
 :ىي كما يلي

 تثليث ادلصدر .أ
 الختبار مصداقية البيانات عن طريق تثليث ادلصدر ىو أسلوب

البيانات اليت مت احلصول عليها من خبلل مصادر البيانات  فحص
على سبيل ادلثال ، الختبار مصداقية البيانات ادلتعلقة بسلوك  .ادلختلفة

 سطة ادلعلمُت وزمبلئديكن إجراء مجع البيانات واختبارىا بواالطبلب ، 
من ىؤالء  البيانات ال ديكن حساب متوسطو  .الطبلب وأولياء أمورىم

ا الثبلثة كما ىو احلال يف البحث النوعي ، ولكن ديكن وصفها وتصنيفه
 .مصادر البيانات الثبلثة من ىي خصائصوىي نفس اآلراء ادلختلفة و 

 مث ستنتاجالا إىل ة للوصولالبيانات اليت مت حتليلها من قبل الباحث
ُتستخدم ىذه الطريقة دلقارنة البيانات  .مصادر البيانات الثبلثةمنو يطلب 

ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من عدة مصادر ، فحص   عن طريق
 18.من ادلبلحظة أو ادلقابلة سواء
 التقٍت  تثليث .ب

                                                           
17Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,( Bandung: PT Remaja  

Rosdakarya,2010), hlm.174.  
18 Ibid.,hlm. 99.  
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يق اختبار مصداقية البيانات عن طر  إجراء التثليث التقٍت 
 بنفس ادلصادر ولكن باستخدام األساليبص البيانات فحاحملصولة من 

، مث لبيانات عن طريق إجراء ادلقابلةاعلى سبيل ادلثال، حتصل  .ختلفةادل
 .ادلبلحظة أو التوثيق أو االستبيانبالتحقق منها 

وتصديقها ادلستخدم من قبل الباحثة صحة البيانات إن فحص 
 شيء آخر ت باستخدامالبيانا ىو تثليث البيانات، وىو أسلوب لفحص

استخدام يف ىذا البحث بالتثليث و  . فحص البيانات أو مقارنتهاألغراض 
 :طرق ادلوارد. ويتم التثليث مع ادلصادر من خبلل

 وادلقابلة نتائج ادلبلحظة بياناتمقارنة  . أ
 .مقارنة ما يقال يف العلن مبا يقال يف السر . ب
مبرور  ما يقالو  ة ما يقولو الناس عن موقف البحث قارنم .ج

 .الوقت
، ىذا البحث يف .نتائج ادلقابلة مع الوثائق ذات الصلة ةقارنمد. 

ُت ، ومها مقارنة نتائج ادلبلحظة طريقت ت الباحثةاستخدم
 .الوثائق ادلوجودةبادلقابلة ومقارنة نتائج ادلقابلة ب

 :التثليث هبذه الطريقة بينما
 نتائج البحث باستخدام عدة التحقق من درجة الثقة يف . أ

 .جلمع البيانات أساليب
بيانات بنفس المصادر  يف بعض  التحقق من درجة مصداقية . ب

  .الطريقة
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 ه. أساليب تحليل البيانات
حتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي حتليل  وأساليب

األنشطة يف  دلفهوم الذي قدمو مايلز وىوبرمان، وتنفذالبيانات النوعية باتباع ا
النوعية بشكل تفاعلي ومستمر يف كل مرحلة من مراحل ىذا حتليل البيانات 

البيانات ،  ختفيض ىي البيانات نشطة يف حتليلاأل . والبحث حىت االنتهاء
 19.وحتقيق البيانات أو رسم االستنتاج وعرض البيانات ،
التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والًتكيز على  ىو البيانات ختفيض

توفر صورة لتكون البيانات  عن السمات واألمناط األشياء ادلهمة والبحث
 .التالية مجع البياناتالباحثة على إجراء أوضح وتسهل 

ها حتليلنظيم البيانات حبيث يسهل فهمها و عرض البيانات يعٍت ت
استخبلص البيانات الرأسية من البيانات  ها. أما حتقيق البيانات فهو ختطيطو 

 لبحث.جابة دلشكلة ااكاليت مت حتليلها  
 كتابة البحث   منهجية س. 
 : مقدمة لباب األولا

ىذا الباب على توضيح ادلوضوع، خلفية البحث، تركيز البحث حيتوي 
ث وفوائد البحث والدراسات السابقة وأىداف البح وفرعو، مشكبلت البحث

 .ومنه ية كتابة البحث البحث ذات الصلة، منهج
 إطار نظري  : الثا يالباب 

مثل: البحث، مبوضوع اب على إطار نظري يتعلق ىذا البحيتوي 
 ، أسئلة حتليلمؤشرات مهارات التفكَت العايل، ، مهارات التفكَت العايل تعريف
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D,( Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 373.  
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مهارات  ، خطوات إعداد أسئلةيم اللغة العربيةيف تعلمهارات التفكَت العايل 
تعليم  )عبلقة مهارات التفكَت العايل يفم اللغة العربية ييف تعل التفكَت العايل 

  اللغة العربية وفوائدىا(.

 البحثالباب الثالث : وصف مكان 
المبونج  ونجادلتوسطة األىلية جايت أغ درسة اذلدىة دلعام صورة . أ

  اجلنوبية
مدرسة اذلدى ادلتوسطة األىلية  يف عرض احلقائق وبيانات البحث . ب

 جايت أغونج المبونج اجلنوبية
 حتليل البحث : الرابعالباب 
 حيتوي على نتائج البحث وحبثها ت البحثحتليل بيانا . أ
 نتائج البحث  . ب
 تامتخ: ا اخلامسالباب 

تقدم  .األخَت على استنتاجات أو اقًتاحات أو توصيات توي البابحي
 .االستنتاجات بإجياز مجيع نتائج البحث اليت تتعلق مبشكلة البحث
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 HOTSالي مهارات التفكير الع .أ

 تعريف مهارات التفكير العالي .1
 Higher Order) فصل تعريف مهارات التفكَت العايلأن ينال ديكن 

Thingking Skills)   عن نظام تصنيف نتائج التعلم الذي اقًتحو بنيامُت
بلوم، وىو يصنف رلاالت نتائج التعلم إىل ثبلثة أجزاء رئيسية، وىي اجملاالت 

ركية. أوال، اجملال ادلعريف، يف ىذا اجملال  يهدف إىل نتائج ادلعرفية والعاطفية واحل
التعلم ادلتعلقة بالذاكرة حول ادلعرفة وادلهارات والقدرات الفكرية. يركز ىذا 
اجملال على تقييم االختبار وتطوير ادلناىج من خبلل حتديد أىداف النتائج  

 .كوصف لسلوك الطبلب
َتات يف ادلواقف )الرغبة والقيم ثانيا، يشمل اجملال ادلعريف من التغي

والتكيف وتطوير التقدير(. ال ديكن حتديد أىداف النتي ة يف اجملال العاطفي 
ويسبب  0بدقة. ال يستطيع ادلدرس يقاس خربات التعليم ادلبلئمة ذلذه النتائج.

 ذلك إىل صعوبة وصف السلوك حبسب النتائج ألنو يتعلق مبشاعر وأسرار.
ل ادلعريف إىل ستة مستويات من عمليات التفكَت. مث يقسم بلوم اجملا

تبدأ ادلستويات الستة من ادلستوى األدىن إىل ادلستوى األعلى، مثل ادلعرفة 
والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف، والتقييم. مث تصنف ادلستويات الستة 
لعملية التفكَت إىل مستويُت، ومها ادلستوى ادلنخفض وادلستوى العايل. تشمل 

                                                           
1 Mo. Zainal Fahmi,” Strategi Pengembangan Soal Higher Order Thingking 

Skill ( HOTS) dalam Kurikulum 2013”, dalam Jurnal  Edudeena  IAIN Kediri , Vol.2 

No.1 ( Januari 2018), hlm.74 
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مهارات التفكَت ادلنخفضة على ادلعرفة والفهم والتطبيق، بينما مهارات التفكَت 
العايل فتتكون من التحليل والتوليف والتطبيق. تسمى ىذه مهارات التفكَت 

.(Higher Order Thingking Skills) مبهارات التفكَت العايل 

صنف بلوم عن اجملاالت ادلعرفية بأهنا تتغَت بعد  أن حيسن ي
. ويف البداية، استخدم بلوم األمساء يف 3110ندرسون وكراثول يف عام أ

صياغة العمليات ادلعرفية، وىي ادلعرفة والفهم والتوقعات والتحليل والتوليف 
والتقييم. بعد حتسينها وتكميلها تغَتت العمليات ادلعرفية إىل الفهم والتطبيق 

 3والتحليل والتقييم واإلبداع.
مليات ادلعرفية يف تصنيف بلوم إىل ثبلث مث يقسم مستوى الع

( Lower Order Thingking Skill)فئات، وىي مهارات التفكَت األدىن 

واليت تتضمن عمليات التفكَت على مستوى الذاكرة، ومهارات التفكَت 
واليت تتضمن مستوى عملية ( Midle Order Thingking Skill )ادلتوسط 

 Higher)انات ومهارات التفكَت العايل التفكَت لفهم وتطبيق أحدث البي

Order Thingking Skill)  واليت تتضمن مستويات عملية التحليل والتقييم
 واإلبداع.

أن  مهارات التفكَت العايل  Nugrohoيف  N.S Rajendranكتب 
HOTS  ىو يطلب من الطبلب للتفكَت النقدي يف تقييم ادلعلومات والتوصل

ات. سينتج الطبلب أيضا شكبل من أشكال إىل االستنتاجات والتعميم
اإلتصالية األصلية. وسيقدرون على عمل تنبؤات وتقدمي حلول ادلشكبلت 
ادلتعلقة باحلياة اليومية، ويقدرون على تقييم األفكار والتعبَت عن اآلراء واختاذ 

 اخليارات والقرارات.
                                                           

2 Ibid., hlm.12. 
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بأن كل مؤشر يف تصنيف بلوم  Krathwohlو  Andersonيذكر 
 ح( ىو كما يلي:)ادلنق
 التذكر .1

التذكر ىو عملية استخراج ادلعرفة ادلطلوبة من الذاكرة الطويلة. إذا  
كان ىدف التعليم ىو تعزيز القدرة على اخًتاق ادلادة تشبو ادلادة دلدروسة، 

 فإن التذكر ىو نوع من أنواع ادلعرفية الصحيحة.
 الفهم .5

ها من خبلل الفهم ىو عملية بناء معٌت الرسائل، واليت يتم نقل
التدريس أو الكتب أو شاشات الكمبيوتر. يفهم ادلتعلمون عندما يربطون بُت 
ادلعرفة اجلديدة وادلعرفة القددية أو ادلعرفة اجلديدة ادلدرلة مع اإلطار ادلعرفية 

 2احلالية.
 التطبيق .3

تتضمن عملية التطبيق من  استخدام اإلجراءات ادلعينة ألداء أسئلة 
ادلشكبلت. تتكون ىذه الفئة من عمليتُت معرفيتُت، ومها التدريبات أو حلل 

تنفيذ الواجبة إال بشكل األسئلة  وتنفيذ الواجبة اليت تعتربىا مشكلة غَت 
 مألوفة.

 التحليل .4
يتضمن التحليل عملية تقسيم ادلادة إىل أجزاء أصغر حتدد كيفية 

 م وتسمية.ارتباط األجزاء وىيكل الكل. فئات العمليات ادلعرفية دتيز وتنظ
 

                                                           
3Lorin W. Anderson dan David R. Karthwohl, Kerangka Landasan Untuk 

Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen: Revisi Taksonomi Bloom,( Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar,2017),hlm.103.  
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 التقييم .5
يعرف التقييم بأنو اختاذ القرارات بناء على ادلعايَت. وادلعايَت 
ادلستخدمة غالبا ىي اجلودة والفعالية والكفاءة واالتساقية. ي كل معيار من 
ىذه ادلعايَت حيددىا الطبلب. ديكن أن تكون ادلعايَت ادلستخدمة كمية أو 

ة ادلعرفية لفحص القرارات ادلأخوذة على نوعية. وتتكون فيئة التقييم من العملي
4حسب ادلعايَت الداىلية. 

 

 اإلبداع .6
يتضمن اإلبداع من عملية ترتيب العناصر يف كل متماسك أو 
وظيفي. واألىداف ادلصنفة يف عملية اإلنشاء يطلب من الطبلب إلنشاء 

 بل .ادلنت ات اجلديدة بتنظيم العناصر أو األجزاء من األمناط غَت موجودة من ق
وعلى وجو عام، تتوافق العمليات ادلعرفية اليت ينطوي عليها اإلبداع 

 Kartwholو  Amdersonمع خربات التعلم السابقة. يف أبعاد ادلعرفة، حيدد 
 أربعة أنواع من ادلعرفة الواردة يف تصنيف بلوم كما يف التايل :

 ادلعرفة احلقيقية .أ
ب لتعلم ختصص أو العناصر األساسية اليت جيب أن يعرفها الطبل

 حلل ادلشكبلت يف ىذا التخصص.
 ادلعرفة ادلفاىيمية .ب

العبلقات بُت العناصر يف بنية كبَتة تسمح للعناصر بالعمل 
 اجلماعي.
 
 

                                                           
4Ibid.,hlm.118.  
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 ادلعرفة اإلجرائية .ج
كيفية القيام بشيء ما وشلارسة مناىج البحث ومعايَت يف استخدام 

 ادلهارات واخلوارزميات والتقنيات واألساليب.
 ة ما وراء ادلعرفيةادلعرف .د

 2ىي ادلعرفة اإلدراكية بشكل عام، والوعي ومعرفة اإلدراك الذايت.
لذلك،  فيمكن االستنتاج أن مهارات التفكَت العايل أو ما يسمى 

higher order thinking skill  وىي القدرة التفكَتية ليس التذكر وإعادة
لى التفكَت النقدي الصياغة واإلشارة دون معاجلة فحسب، ولكنها القدرة ع

 واإلبداعي أو ادلعلومات اإلبداعية وحل ادلشكبلت.
 نظريةعاليةالمستوى في مهارات القراءة .2

 . بدقة و العمل بسهولة تشغيل على القدرة ىي أن ادلهارة عند جوردون . أ
ادلهارة تعٍت تطوير العلوم احملصولة خبلل التدريبات واخلربات  Dinetteيرى  . ب

 . ادلهام بتنفيذ بعض
وىي ال حتتاج إال بالتدريبات، لكنها حتتاج إىل ادلهارات  ايفرسون ادلهارة عند  .ج

 األساسية.
 أربعة أقسام، ىي : إىل تنقسم ادلهارات  د. وفقا لروبينيس

  األساسية ادلهارات .1
 ادلهارات التقنية .5
 ادلهارات الذاتية .3
 حل ادلشكلة .4
 

                                                           
5 Ibid., hlm.41-42 
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 نظريةساخنة   .3
هارات التفكَت األعلى م بُت الفرق ( أن 0112ومسيث ) وعند لويس . أ

لؤلفراد  يف الصف معا أن تدرس ديكن ذلا وىو إذا كبل ترتيب  واألدىن
 ادلعينة.

 : وىي (،0182) لراسنيك وفقا . ب
  احلركة من ىوجزء .1
 ادلعقد التفكَت .5
 حلول ادلشكلة من الكثَت لو .3
 على التفسَتاتادلختلفة تنطوي .4
 ادلعايَتباحل ة تطبيق على سلتلف يشمل .5
 التدريس كل التحكم يف ديكن ال ، اليقُت عدم وي علىينط غالًبا ما .6
 التفكَت عملية يف الذايت التنظيم يشارك .7
   القدرة على حبث ادلشاكل .8

 العربية اللغة تعليم مهارات التفكير العاليفي مفهوم
إن التعليم ىو زلاولة يقوم هبا ادلعلم يف حتقيق نشاط دراسة ادلادة ادلواتية وللحصول على  

البيئة التعلمية من  والتعليم يف شلارستو يشَت  إىل احملاولة ادلنه ية إلدارة األىداف.
 تنمية دراسة الطبلب. أجل

كان تعليم اللغة العربية كتعليم اللغة الثانية وىو الشخص القادر على استخدام 
عند اإلستماع والقادر على  اللغوية الصيغة اللغة من غَت لغة األم، والقادر على  فهم

يقها يف مهارة القراءة والكبلم والكتابة.  تطب
عن  االجتماعي التواصل مهارات تطوير ىو جوىره يف العربية اللغة وتعليم
 . العربية اللغة استخدام طريق
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العربية ىي اجلملة يستخدمها العرب للتعبَت عن أغراضهم يف أثناء  واللغة
، واللغة العربية من أوسع اللغات تفاعلهم مع اآلخرين. وتأيت اللغة إلينا عن طريق النقل

 اليت كان حبثها حبثا عميقا.
مفصلة وجدا عرض و وصف ، اإلجهاض أغٌت و أوسع و لغة ىي العربية اللغة

 . داخل و 
 hotsإعداد األسئلة  خطوات
 hotsإجراؤه أسئلة  ديكن الذي  حتليل الكفاءة األساسية .0
 إعداد شبكة بنود األسئلة .3
 والسياقي لبلىتمامادلثَت  اختيار احلافز .2
 لدليل األسئلة بنود األسئلةوفقا كتابة .4
 اإلجابة مفتاح أو تس يل النقاط دليل إنشاء .2

 HOTSمؤشرات مهارات التفكير العالي  .4
 وادلؤشرات لقياس مهارات التفكَت العايل تشمل على:

 التحليل .1
حتليل ادلعلومات الواردة وتقسيمها إىل أجزاء أصغر لتحديد 

قات، والقدرة على حتديد ودتييز أسباب وتأثَتات السيناريو األمناط أو العبل
 ادلعقدة وحتديد األسئلة أو صياغتها.
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 اإلنشاء .5
إنشاء تعميمات الفكرة أو الطريقة للنظر إىل شيء ما، وتصميم 
حلل ادلشكبلت وتنظيم العناصر أو األجزاء لتكون تنظيمات جديدة غَت 

 6موجودة من قبل.
 التقييم .3

تقييم للحلول واألفكار وادلنه يات باستخدام معايَت تقدمي ال
مناسبة أو معايَت موجودة لضمان قيمة فعاليتها وفوائدىا، كذلك وضع 

 2الفرضية والنقد واالختبار وقبول أو رفض األسئلة حسب معايَت زلددة.
 في تعليم اللغة العربية HOTS. أسئلة  تحليل مهارات التفكير العالي 1

. مهارات التفكَت العايلعن ادلبادئ العامة لتقييم Brookhartطرح 
 عند إجراء التقييم على شكل عام، فإنو يتضمن عدة مبادئ أساسية كالتايل :

 حتديد شيئ ما يف تقييمو بوضوح ودقة  .5
تصميم أو اختبار األدوات اليت تتطلب من الطبلب إظهار ادلعرفة أو  .3

 ادلهارات ادلطلوبة.
ل على مدى إظهار الطبلب للمعرفة أو تستخدم اإلرشادات كدلي .4

 ادلهارات ادلطلوبة.
كانت ادلبادئ الثبلثة ادلذكورة مبلئمة لنوع التقييم، مبا يف ذلك تقييم 
مهارات التفكَت العايل. ويف تقييم مهارات التفكَت العايل، تتضمن مبادئ 

 إضافية:

                                                           
6 R Arifin Nugroho, HOTS Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi: Konsep 

,Pembelajaran, Penilaian dan Soal-soal,( Jakarta : PT Gramedia ,2018), hlm.20. 
7  
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 تقدمي ادلادة اليت سيفكر فيها الطبلب، عادة يف شكل نص دتهيدي، .1
 أو سيناريو مرئية، أو مصادر ادلادة، أو عدة أنواع من ادلشكبلت.

 تقدمي ادلادة اجلديدة اليت مل يعرضها ادلعلم يف الفصل .5
 التمييز بُت مستوى الصعوبة ومستوى مهارات التفكَت .3

نطاق  Bookhartباإلضافة إىل توضيح ادلبادئ ادلذكورة، يقسم 
 8سة أقسام:إىل مخ HOTSتقييم مهارات التفكَت العايل 

 تقييم القدرة على التحليل واإلبداع .5
 تقييم القدرة على التفكَت ادلنطقي .3
 تقييم القدرة على اختاذ القرار .4
 تقييم القدرة على حل ادلشكبلت .5
 تقييم القدرة اإلبداعية والتفكَت اإلبداعي. .6

ديكن يتآزر تعليم اللغة العربية على أساس مهارات التفكَت العايل من 
 ،  كالتايل :HOTS خبلل مؤشرات

 مستوى التحليل .5
 يف ىذا ادلستوى، يتكون من القدرة أو ادلهارات للتمييز والتنظيم والتواصل.

 التمييز .أ
تعترب القدرة على التمييز جزءا مهما من احلياة اليومية. ولتحقيق ىذه 
القدرة، تشمل األمثلة على األنشطة اليت ديكن تطبيقها يف تعليم اللغة 

الطبلب قادرين على التمييز بُت نوع الفعل والفاعل  العربية، كمثل
 وادلفعول يف نص القراءة أو احملادثة.

                                                           
8 Susan M. Brookhart,How to asses higher –order thingking skills  in your

clasroom,(United States of America: ASCD), hlm.17 
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  التنظيم .ب
من خبلل ادلهارات التنظيمية، ديكن للطبلب إنشاء سلططات 
تنظيمية متنوعة. للحصول على ىذه القدرة، ىناك أمثلة من األنشطة 

 1اليت ديكن تطبيقها يف تعليم اللغة العربية.
 العزو .ج

جيب أن يعتاد الطبلب على التفكَت ادلكشوف للتغلب على ىذه 
ادلشكلة. والبد للطبلب قدرة على حتليل ادلعلومات ادلختلفة 
باستخدام وجهات نظرة سلتلفة. لتحقيق ىذه القدرة، ىناك أمثلة من 
األنشطة ديكن تطبيقها يف تعليم اللغة العربية كما يلي: ديكن أن يقوم 

 دى مناقشة ادلوضوع للطبلب.ادلعلم بإنشاء منت
 مستوى التقييم .4

من حيث ادلبدأ، أن  مستوى التقييم ىو القدرة على اختاذ تقرير ادلعايَت. 
 حيتوي ىذا ادلستوى على  التحقق من ادلهارات وانتقادىا.

 الفحص .ج
الفحص ىو عملية الكتشاف األخطاء يف عملية أو منتج. للحصول 

نشطة اليت ديكن تطبيقها يف على ىذه القدرة، ىناك أمثلة من األ
 تعليم اللغة العربية.

 النقد .د
يف القاموس اإلندونيسي الكبَت، يعَرف النقد بأنو است ابة مصحوبة 
بأوصاف واعتبارات جيدة وسيئة لنتائج العمل واآلراء وغَتىا. أن 

                                                           
9 Wiwik Setiawati, dkk, Buku Penilaian  Beroerientasi Higher Order 

Thingking Skills ( Jakarta : Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan  

Kementerian Pendidikan dan Budaya,2018),hlm.11-14 
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مناسبة لبلستخدام يف أشكال   HOTSأسئلة مهارات التفكَت العايل
ل الدراسي. فيما يلي خصائص أسئلة  سلتلفة من تقييم الفص

HOTS.01 
 قياس مهارات التفكَت العايل .1

على أن مهارات  ( ACER )ينص اجمللس األسًتايل للبحوث الًتبوية 
التفكَت العايل ىي عمليات التحليل والتفكَت وتقدمي احل ج )األسباب( 

لتذكر أو وتطبيق ادلفاىيم على ادلواقف ادلختلفة والتأليف وليس القدرة على ا
 ادلعرفة أو التكرار.

 HOTSلذلك، فإن اإلجابات على أسئلة  مهارات التفكَت العايل 

غَت مكتوبة بصرحية يف ادلثَت. وتتضمن مهارات التفكَت العايل على حل 
، ومهارات التفكَت النقدي، والتفكَت (problem solvoing )ادلشكبلت 

اإلبداعي، ومهارات التفكَت التقدديي، ومهارات اختاذ القرار. أن مهارات 
التفكَت العايل وىي كفاءة مهمة يف العامل احلديث، لذلك جيب أن ديتلك كل 

 طالب.
 ، يتكون من: HOTSاإلبداع يف حل ادلشكبلت يف  مهارات التفكَت العايل      

 على حل مشكلة غَت مألوفةالقدرة  (0
القدرة على تقييم االسًتاتي يات ادلستخدمة يف حل ادلشكبلت من  (3

 وجهات نظرة سلتلفة
 حتديد النماذج اجلديدة ادلختلفة بالطريقة السابقة . (2
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 في تعليم اللغة العربية HOTS. خطوات إعداد األسئلة 2
على ليكون قادرا  HOTSيطلب من كاتب األسئلة يف إعداد أسئلة 

حتديد السلوك ادلقيس لو وصياغة ادلواد  ادلستخدمة كأساس األسئلة )التحفيز( 
يف سياق معُت وفقا للسلوك ادلتوقع. باإلضافة إىل ذلك، فإن وصف ادلادة 
ادلطروحة غَت متوفرة دائما يف الكتب ادلدرسية. وبالتايل، ففي كتابة أسئلة 

HOTS  ،ومهارات يف كتابة األسئلة ، حيتاج إىل استيعاب ادلادة الدراسية
)قواعد األسئلة(، وإبداع ادلعلم يف اختيار مثَتة األسئلة كذلك حتتاج إىل ظروف 

 :HOTSادلنطقة احمليطة بالوحدة التعليمية. فيما يلي بيان إعداد أسئلة 
أوال،  HOTSحتليل الكفاءات األساسية ديكن إجراؤىا أسئلة  .أ

ديكن طرحها على أسئلة خيتار ادلعلم الكفاءة األساسية اليت

HOTSوليس جلميع الكفاءات األساسية ديكن إعدادىا أسئلة .

HOTS. 
 إعداد شبكة األسئلة .ب

إىل مساعدة ادلعلمُت يف كتابة بنود  HOTSهتدف كتابة األسئلة 
 .HOTSاألسئلة
اختيار احلافز اجلذاب والسياق التحفيزي ادلستخدم مثَتا لبلىتمام،  .ج

 ب على قراءة احلافز.مبعٌت أنو يش ع الطبل
 HOTS.00كتابة بنود األسئلة وفقا لقواعد كتابة األسئلة .د
إعداد إرشادات تس يل النقاط أو مفاتيح اإلجابة لكل عنصر من  .ه

عناصر نظام التشغيل السريع وجيب أن يكون مزودا بإرشادات أو 
 مفتاح االجابات.

                                                           
11 Ibid.,hlm.17 
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 ربيةفي تعليم اللغة الع HOTSب. عالقة مهارات التفكير العالي 
مهارات التفكَت العايل ىي أنشطة التفكَت النقدي واإلبداعي ديكن تنفيذىا 
يف تعليم اللغة العربية حىت حيصل الطبلب على مهارات التفكَت العايل  تبدأ من 

مثل مستوى التحليل ومستوى التقييم ومستوى اإلبداع. واللغة  HOTSمؤشرات 
خرى، لذلك، يرتبط تقدمي ادلواد العربية يف العربية ىي علم يتعلق بالعلوم العديدة األ

أنشطة التعليم والتعلم باحلياة اليومية حبيث يتمكن الطبلب من العثور على أفكار أو 
مفاىيم وتطوير مهاراهتم العربية بناء على اخلربة أو ادلعرفة لديهم. يقال إن الطبلب 

ة  وقادرين على قادرون على حل ادلشكبلت إذا كانوا قادرين على حتليل ادلشكل
استخدام شيئ ما من معرفتهم يف الفروق الدقيقة اجلديدة. وتعرف ىذه ادلهارات 

 Higher Order Thinking Skills.03باسم مهارات التفكَت العايل 
  HOTSتعليم اللغة العربية على أساس مهارات التفكير العالي  .ج

 Second) إن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة كتعليم اللغة الثانية

language)  ويف حقيقتها شخص قادر على استخدام لغة أخرى من غَت اللغة .
األم، وقادر على فهم الصيغة اللغوية عند االستماع، وديكن تطبيقها يف الكبلم 
والقراءة والكتابة. وتعليم اللغة العربية ىو تطوير مهارات االتصال االجتماعي مع 

 لعربية كلغة تعليمية.اآلخرين الذين يستخدمون اللغة ا
وفقا لتوماس وتور، فإن مهارات التفكَت العايل ىي طريقة التفكَت األعلى 

منا القيام بشيء ما حسب احلقائق  HOTSمن احلفظ أو التطبيق. يتطلب برنامج 
ادلوجودة بُت احلقائق وتصنيفها وحتديدىا يف سياق جديد والقدرة على تطبيقها 

 ة ادلتعلقة بتعليم اللغة العربية اجلذابة عند الطبلب.الكتشاف حلول جديدة للمشكل

                                                           
12 Ibid.,hlm.41-42 
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كانت مهارات التفكَت األساسي إال باستخدام ادلهارات احملدودة يف 
 02األشياء اليومية ادليكانيكية، على سبيل ادلثال حفظ ادلعلومات ادلقدمة وتكرارىا.
حتليلها  ومهارات التفكَت العايل تش ع الطبلب على تفسَت ادلعلومات السابقة و 

والقدرة على معاجلتها حىت ال تكون رتيبة. من خبلل ىذا التعليم، يصبح الطبلب 
 مهتمُت بتعليم اللغة العربية واستيعاب مهارات التفكَت العايل. 
وىو دلعرفة  HOTSاذلدف من نتي ة قياس  مهارات التفكَت العايل 
احلصول عليها يف القياس مستوى الطبلب األعلى يف تصنيف التحليل. النتائج اليت مت 

ومنها، على أساس أصول ادلدرسة وعلى أساس اجملاالت ادلعرفية لتصنيف بلوم 
(C4)  .الذي يتضمن القدرة على التمييز والقدرة على التنظيم والقدرة على اإلسناد

يف  HOTSبعد إجراء القياس، سيوفر ادلدخبلت لتحسُت  مهارات التفكَت العايل 
 نظام التعليم.

 (HOTS)ئد مهارات التفكير العالي فوا .د
بشكل  HOTSيف مستهدي أنو إذا مت إجراء التعليم   Conklinقال 

صحيح، فسوف جيعل الطبلب متحمسُت ولديهم دوافع ولن يستسلموا بسهولة 
ويشعرون بأهنم حيتاجون التعلم. وأخَتا، يصبح الطبلب متعلمُت نشطُت. سيقدم 

ة للطبلب، وىناك فائدتان من مهارات التفكَت فوائد جيد HOTSالتعليم والتقييم 
 العايل كما يف التايل :

 زيادة اإلصلاز .1
 Cو  C0كانت مهارات التفكَت العايل ذلا مستوى إدراكي ويذكر أن 

 C 2و  C4، بينما LOTSنوع من أنواع مهارات التفكَت األدىن    C 2و  3
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بالتفكَت النقدي  أو معروف HOTSمن أنواع مهارات التفكَت العايل   C 6و 
 FRISCOويسمى أيضا  Critical and Creative Thingkingواإلبداعي 

)الًتكيز، التفكَت، االستدالل، ادلوقف، الوضوح، والنظرة العامة(، أو  معروف 
)اإلبداع، التفكَت النقدي  C4مبهارات التفكَت يف القرن احلادي والعشرين أو 

 والتعاون والتواصل(.
على مبدأ يتمثل يف تفكَت عايل من خبلل طرح  HOTSحيتوي تعليم 

أسئلة مهمة وأيضا طرح أسئلة ادلشكلة وجيب على الطبلب حلها. عندما يعتاد 
الطبلب على ىذه األسئلة، سينال الطبلب زيادة عن طريق التفكَت يف اجملال 

تخدام ادلعريف العايل، ويف النهاية سيزداد اإلصلاز الناتج ألن التعليم والتقييم باس
HOTS .لديهما تأثَت كبَت على إمكانات الطبلب وأسلوب تفكَتىم 

كان إصلاز الطبلب أو نتائج تعلمهم يف التعليم وىو أحد ادلعايَت 
ىو أساس من أسس  HOTSالرئيسية، وديكن القول إن مهارات التفكَت العايل  

ينز وىال وبومفيلد الًتبوية ألهنا قادرة على ترقية إصلاز الطبلب يف التعلم. يقوم ىي 
وموسلي يف نوجروىو بالبحث عن آثار تدخبلت مهارات التفكَت على القدرات 
ادلعرفية واإلصلاز وكذلك موقف الطبلب. مث خيلص بروكهارت إىل أن ذلك البحث 
يقدم دليبل على أن التدخل يف استخدام مهارات التفكَت يف التعلم كان فعاال 

 لدعم تفكَت الطبلب وإصلازىم.
 يادة التش يعز  .5

كانت مهارات التفكَت العايل ذلا منوذج التعليم والتعلم، ومجيع 
االسًتاتي يات اليت حتتوي على مهارات وراثية أو متأصلة كمثل رلموعات التعلم 
العلمي )االستفسار والتعليم القائم على حل ادلشكبلت، والتعليم القائم على 

عليم اذلادف والتعليم التعاو ي وما أشبو (، والتCTLادلشاريع(، والتدريس السياقي )
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أنواع طرق التعليم ادلتنوعة  HOTSذلك. يستخدم تعليم مهارات التفكَت العايل 
 ادلوجهة للطبلب  وىي طريقة السؤال واجلواب )االست واب(.

أن مهارات التفكَت العايل  Nugrohoيف  Brookhartأوضح 
HOTS  .قادرة على ترقية دوافع الطبلبHOTS  أي أهنا قادرة على فحص

٪ من  12، أن ىناك  HOTSأفكارىم. ومن خبلل مهارات التفكَت العايل 
كان شلتعا، وزادت نتائج الطبلب من   HOTSالطبلب موافقُت على أن تعليم 

 حيث الفهم.
، أن استخدام أوراق عمل الطبلب Yaniيف  Karsonoمث يف البحث 

لو تأثَت إجيايب وىام على  HOTSلعايل اليت حتتوي على تعليم مهارات التفكَت ا
دوافع التعلم لطبلب الصف التاسع يف ادلدرسة ادلتوسطة، وىناك مخسة أسباب تسبب 

ىي قادرة على ترقية دوافع الطبلب على  HOTSأوراق عمل الطبلب على أساس 
 النحو التايل:

 حتفيز رغبة الطبلب يف التعلم ألن الوسائل ادلعروضة تثَت الفضول. .أ
ع الشعور بالسعادة ألهنا تعرض مفاىيم مثَتة لبلىتمام وترتبط ارتباطا تش  .ب

 مباشرا حبياة الطبلب اليومية.
يساعد الطبلب على اظهار مفاىيم جديدة من خبلل ربط معرفة  .ج

 الطبلب.
حتفيز رغبة الطبلب يف التعلم ألن الوسائل اليت يقدمها الكتاب ىي من  .د

 موضوع ادلبلحظة.
طبلب ألهنم دينحون الفرصة لتكوين ادلخصصُت، أي تش يع استقبللية ال .ه

 القدرة على التفكَت النقدي مستقبل كان أو منفردا.
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  أسباب االهتمام باختيارتحليل الخدع.ه
ألن مهارات التفكَت العايل ىي عملية تفكَت الطبلب يف ادلستوى من 

التصنيف  و طريقة ادلعرفيةادلستويات ادلعرفية األعلى ودتتطويرىا خبلل ادلفاىيم ادلختلفة وال
  التعليمي تصنيف  و بلوم، تصنيف حل ادلشكبلت، طريقة كمثل التعليمي
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