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 الباب األول

 املقدمة

أغراض البحث، ػلتوي ىذا الباب األول على خلفية البحث، مسائل البحث، 

 ائد البحث، توضيح ادلصطلحات، البحوث السابقة و ترتيب البحثو حدود البحث، ف

 خلفية البحث .أ 

لقولو  لوسيلة التفكَت، أمرىا هللا تعاىل لنبيو من خالل سورة العلق.القراءة عملية 

رَْأ ِِبْسِم َربَِّك الَِّذى َخَلقَ  تعاىل يف القرأن الكرًن " ْنٰسَن ِمْن َعَلٍق  (ٔ) اِق ْ رَْأ  (ٕ)َخَلَق اْْلِ اق ْ

ْنٰسَن َما َلَْ يَ ْعَلْم  (ٗ)الَِّذى َعلََّم ِِبْلَقَلِم  (ٖ)َوَربَُّك اأْلَْكَرُم  أما القراءة ىي  ٔ . "(٘)َعلََّم اْْلِ

مفتاح ادلعارف و منبع العلوم  ، والقراءة ىي وسيلة للتعرف العاَل ، أّما الكتابة ىي مجيع 

معارف العاَل و الكون ، فإن من ػلب القراءة فيزداد معرفة العاَل ، ويزيد من ادلعلومات و 

  ٕ  ائج القراءة.ادلعرفة ادلكتسبة من نت

وكانت اللغة العربية ىي اللغة األجنبية الثانية يف العاَل بعد اللغة اْلصلليزية اليت هتتم  

و كانت اللغة العربية ىي لغة كتب الًتاث . كثَتا ِبلكتابة و كذلك ىي وسيلة للتفكَت
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رت منها العلماء يف العاَل و العلوم الطبيعية والعلوم الطبية واْلجتماعية الىت صد

مثل اْلمام ابن خلدون و العاَل الطىب ابن سينا وكذلك العاَل اجلبار امسو دمحم بن ن.ادلفكرو 

بون العلوم ِبللغة العربية مثل  الذين كانوا يكت ى اخلوارزمى وكذلك االمام الغزايلموس

 ٖكتاب إحياء علوم الدين،و هتافت الفالسفة ،و ادلنقذ من الضالل و غَت ذلك.

اللغة العربية يف األنشطة اليومية مثل يف ادلدارس الدينية و ادلعاىد  عاشت

اْلسالمية اليت درست العلوم اْلسالمية، وكثَت من الكتب ادلستعملة مكتوبة ِبللغة 

وغلب على مجيع ادلسلمُت أن ٗ . العديد من كتب العلماء مكتوبة ِبللغة العربية.العربية

يتعلموا اللغة العربية ألن أستخدمت لغة القرآن أساسا لألحكام يف وسط البشر. كما يف 

 ٘وََكَذِلَك أَنْ زَْلَناُه ُحْكًما َعَربًِيا". "وقال هللا تعال ٖٚتفسَت اجلاللُت على سورة الرعد اآلية 

 .طريق القراءةبوضح الشرح أعاله أّن ادلعرفة الكثَتة، فبذلك وجب علينا  أن يطلبو  

( ٕ( مهارة االستماع، )ٔس اللغة العربية ادلهارة ادلتنوعة وىي )لدر قد عرفنا أن 

، تكون  اتمن بُت ىذه ادلهار  ٙ ( مهارة الكتابة.ٗ( مهارة القراءة )ٖمهارة الكالم، )
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. مهارة القراءة اجليدة اتوالعصيبة وتتضمن رلموعة أصغر من ادلهار  مهارة القراءة ادلعقدة

 ٚ ستدعم صلاح ادلهارة األخرى.

تغَت تطور التعليم وجهة نظر مهارة القراءة اليت مشلت يف البداية فقط الرؤية 

والكالم أصبحت أوسع، واليت تنطوي علي نشاط العقل حبيث ميكن ان تنتج ادلعٍت 

اليت ىناك، وعالوة علي ذلك ينظر اليها علي اهنا عملية ربويل الصحيح وفقا لالدلة 

القيمة اليت غللبها ادلؤلف يف النص، حبيث يكون القارئ قادرا علي اسًتداد القيم الواردة 

ولذلك فانو من الضروري وجود أداة  ٛ يف النص الذي سيتم تطبيقو يف السلوك اليومي.

 .مهارة القراءة، واحدة ِبستخدام هنج فعال التعلم فعالة يف تعلم اللغات، وال سيما

تطوير التعليم ادلتقدم، واستخدام األساليب، واسًتاتيجية التعلم ادلطلقة يف وَل يعد 

غلب ان تكون ىناك ابتكارات ميكن ان ربسن  ٜ تعلم اللغة دور مركزي يف عملية التعلم.

من كفاءة ادلتعلمُت يف التعلم. ويتم ربويل استخدام الطرق ادلطلقة ضلو عوامل أخرى ربدد 

صلاح تعلم اللغة بنفس الطريقة، مثل ادلبادئ واالسًتاتيجيات وادلعلمُت وادلتعلمُت. وال 

دة ِبلفعل. ىناك رلاالت سلتلفة من يرتبط صلاح التعلم دائما ِبألساليب التقليدية ادلوجو 
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ٓٔ العلوم اليت ميكن اعتمادىا وتكييفها حىت متنوعة يف تدريس اللغة.
ولذلك فان دور  

 ادلعلم كمصمم جهاز التعلم أمر حاسم لنجاح عمليو التعلم.

اليت سبكن الطالب من  القراءة  علية استخدام مدخل جديد يف تعلم ادلهارةإّن أ

. غلب ان يتم تنفيذه من قبل ادلعلمُت القراءة ربسُت كفاءة التعلم يف تعلم ادلهارة

والطالب بررليا. )سًتتينغ فروم( زبطيط, تنفيذ حىت التقييم من يعلم. ولذلك فان دور 

ساسية ويتعُت علي ادلعلمُت فهم ادلكوانت اال ٔٔادلعلم مهم جدا يف عملية التعليم والتعلم.

مثل األغراض التعليمية، والنهج أو  ٕٔ يف تنفيذ أنشطة التعلم يف الفصول الدراسية.

  ٖٔ األساليب، وادلواد أو ادلواد ادلوضوعة، ووسائل االعالم، وادلوارد التعليمية، والتقييم.

للمتعلمُت التفكَت يف مستوايت العالية.  ٖٕٔٓ احلايل يويتطلب ادلنهج الدراس
ل اجلديد اليت ميكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية ىو مدخل مهارة واحدة من ادلدخ

علي تنقيح التصنيف بلوم. ويطبق  Krathwohlو  Andersonالتفكَت العليا اليت وضعتها 
 ىذا ادلدخل علي نطاق واسع يف نظام الدرس العام.
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ّما يف مهارة التفكَت العليا ىناك أىداف ادلعرفية.  ويشمل ذلك اجلانب و أ

القراءة مع فهم  ىالتفكَت العليا( ويشمل القدرة علادلعرفية للتفكَت عالية ادلستوي )مهارة 

وربديد ادلواد ، فضال عن استخالص النتائج. وىذا يعٍت ان ادلتعلمُت ليسوا مطالبُت فقط 

ن يكون لديهم القدرة علي أا وتطبيقها ، بل يطلب منهم أيضا دبعرفة القراءات وفهمه

 ٗٔ التحليل والتقييم واْلنشاء.

جودة ادلدخل مهارة التفكَت العليا يف أن الطالب لديهم مهارة التفكَت العليا. بُت 

مهارة التفكَت العليا القدرة على ربليل وتقييم وإنشاء ادلواد اليت ذبري دراستها. سيعمل 

ة التفكَت العليا على صقل منطق الطالب والتفكَت النقدي واْلبداع. ىكذا. مدخل مهار 

ميكن القول أن التعليم الذي يستخدم مدخل مهارة التفكَت العليا قادر على ربفيز 

يف التعليم الذي تطبيق ىذا ادلدخل متعّمد ٘ٔ الطالب على التعلم الفضويل واحلماسي.

 يت يستطيع أن يتطور كفاءة على الدرس.يتمكن الطالب للتفكَت مستوى العليا ح

أّما ادلشاكل اليت ربدث اآلن ىي اطلفاض كفاءة  عبدو  رىشبو  أمامة وفقا 

الطالب يف رلال مهارة القراءة النص ِبللغة العربية بسبب اسًتاتيجيات التعليم الرتيبة 
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، فإن إحدى ادلشكالت اليت يواجو  وفًقا لسودارمانٙٔ ووسائط التعلم اليت ال تدعم..

دنيا التعليم ىي مشكلة عملية التعليم الضعيفة. يف عملية التعليم ، يتم تشجيع الطالب 

غلب أن تكون أشياء مثل ىذه قادرة على التقليل إىل احلد  ٚٔ على تطوير مهارة التفكَت.

 األدىن حبيث ميكن أن ػلدث التعلم اجليد والفعال.

ن ىذه مهارة التفكَت العليا ستكون قادرة على ربسُت كفاءة افًتضت الباحثة ع

الطالب يف اللغة العربية يف مهارة القراءة. ألن ادلدخل الذي يتضمن التفكَت العميق 

سيساعد الطالب على التفكَت بعمق ومعرفة كفاءات كل طالب. دبساعدة من ادلعلمُت 

سيدعم تنفيذ التعلم القائم على مهارة  احملًتفُت ، فإن وجود مرافق التعلم ووسائل اْلعالم

 التفكَت العليا.

صحيح. ومع ذلك، ىناك ال ِبلىي لفهم اللغة العربية  مهارة القراءةعلية تعليم أ

يف  ةالباحث تر تا. وىكذا، اخم مهارة القراءةوِبت كثَتة يف تعلييزال الطالب يشعر بصع

أتمل يف مساعدة  التفكَت العليامهارة  دبدخل وضوع الذي يتعلقِبدل احبث علميته

اليت ميكن أن   مهارة التفكَت العليا عملية مدخلقان كيفية ادلعلمُت اللغة العربية  لفهم وإت
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نشطة يف تطوير . و واحد من ادلدرسة اليت ذلا االمهارة القراءةهبا الطالب يف فهم تيسر 

 ية جوندانج تولونج أجونج .ادلتوسطة اْلسالمية الشافعللغة العربية ىو ادلدرسة تعليم ا

ادلتوسطة اْلسالمية الشافعية جوندانج تولونج ادلدرسة اختارت الباحثة و قد 

, و يف ىذه ادلدرسةتطبق مهارة القرآءة دبدخل مهارة التفكَت العليا  أوال, االهنّ  أجونج.

ادلدرسة اختارت الباحثة ىذه ادلدرسة و يسّلط ادلدرس أيضا يف ىذا التعليم. اثنيا, ىذه 

و خاصة يف تعليم مهارة القراءة. اثلثا,   ةاكادميي ة أو غَتذلا أكثر االصلازات من اكادميي

ادلتوسطة اْلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج قريب من ادلدرسة كان موقع 

 ادلدينة و كثَت من الوسائل التعليمية و ادلرافق الكاملة

ألعليات العلمية إىل ادلدرسة كي يتطور و ترجو الباحثة يف ىذا البحث يعطي ا 

عملية التعليم و التعلم يف ادلدرسة. لذلك, حاولت الباحثة إىل القيام ببحث الكيفي على 

يف تعليم القراءة لدى طالب الصف  دخل مهارة التفكَت العليا"استخدام م ادلوضوع

 يعام الدراسج للالثامن ِبدلدرسة ادلتوسطة اْلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجون

ٕٜٓٔ-ٕٕٓٓ " 
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 مسائل البحث .ب 

 استنادا إىل ما تكتب الباحثة يف مسائل البحث العلمي ستكتب كما ايىل: 

كيف عملية تعليم مهارة القراءة ِبستخدام مدخل مهارة التفكَت العليا يف ادلدرسة  .1

-ٜٕٔٓ يوندانج بتولونج أجونج عام الدراسادلتوسطة اْلسالمية الشافعية ج

 ؟ ٕٕٓٓ

كيف مشكالت تعليم مهارة القراءة ِبستخدام ادلدخل من خالل مهارة التفكَت  .2

وندانج بتولونج أجونج عام ادلتوسطة اْلسالمية الشافعية جالعليا يف ادلدرسة 

 ؟ ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ يالدراس

كيف حّل ادلشكالت يف استخدام ادلدخل من خالل مهارة التفكَت العليا يف تعليم  .3

 راءة ؟مهارة الق

 

 أغرض البحث .ج 

 : أتسيسا على مسائل البحث يهدف ىذا البحث إىل

كيف عملية تعليم مهارة القراءة ِبستخدام ادلدخل من خالل مهارة التفكَت   ةعرفدل .1

ادلتوسطة اْلسالمية الشافعية جوندانج بتولونج أجونج عام العليا يف ادلدرسة 

 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسى 
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كيف مشكالت تعليم مهارة القراءة ِبستخدام ادلدخل من خالل مهارة ف  وصل .2

ادلتوسطة اْلسالمية الشافعية جوندانج بتولونج أجونج عام التفكَت العليا يف ادلدرسة 

 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسى 

كيف حّل ادلشكالت يف استخدام ادلدخل من خالل مهارة التفكَت العليا يف ة  عرفدل .3

 تعليم مهارة القراءة

 فوائد البحث   .د 

 ما الفوائد من البحث ىي: أ

 الفوائد النظرية .1

الفوائد النظرية يف ىذا البحث ىو السماح ذلذا البحث ِبن يضيف إىل 

علم ادلعرفة وكمرجع للبحوث ادلتعلقة ِبدلدخل مهارة التفكَت العليا الذي يعتمد 

 القراءة.علي مهارة التفكَت يف تعلم اللغة العربية األكثر خاصو يف مهارة 

 الفوائد التطبيقية .2

 للمعلمُت (أ 

أتمل الباحثة أن ىذا البحث ميكن أن يوفر نظرة اثقبة لتطوير علوم اللغة العربية 

 .للمعلمُت يف رلال اللغة العربية وخاصة
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 للطالب (ب 

أتمل الباحثة أن البحث ِبستخدام مدخل مهارة التفكَت العليا ميكن أن 

 يف تعليم اللغة العربية.ػلسن أنشطة التعليم وإشراك الطالب 

 للباحث (ج 

ادليدان،  ذىب إىل عندما التعليم تطوير ْلجراء للباحث كمرجع (ٔ

 . اجملتمع حتياجاتْل ووفقا أفضل بشكل خرغلُت ينتج حبيث

ادلناسبة،  التعليم اختيار لكيفية ادلباشرة اخلربة الباحث اكتساب (ٕ

 ادلعرفةلديهم  احملكمة إىل ذىب عندما الحق وقت يف والسماح

 والتجربة. واخلربة

 حدود البحث .ه 

 ربديد الزمان .أ 

 ٕٕٓٓأشهر و ىي يناير، فرباير  يستغرق ىذ البحث العلم ثالثة

 ربديد ادلوقع .ب 

سالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج يف اْل يف ادلدرسة ادلتوسطة تنفيذ ىذا البحث

. و أّما عنوان الويبسيت ىي ٖٗوعنوهنا يف الشارع برونطوسينو رقم  .الصاف الثامن
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 ربديد ادلوضوع .ج 

ادلوضوع يف ىذا البحث يعٍت استخدام مدخل مهارة التفكَت العليا   ةالباحث تحضر 

يف تعليم القراءة لدى طالب الصف الثامن ِبدلدرسة ادلتوسطة اْلسالمية الشافعية 

 . ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓجوندانج تولونج أجونج للعام الدراسى 

 ربديد ادلواد .د 

باب الثاين ِبدلوضوع ادلادة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي مادة ادلهارة القراءة يف ال

 ٛٔ"ادلهنة الطبّية"

 توضيح املصطلحات .و 

لسهولة البحث ْلجتناب من االخطاء يف الفهم يف تفسَت مقاصد ادلوضع، فتبُت الباحثة 

 ادلصطالحات العملية كما يلي : 

 يالتوضيح النظر  .1

 تعريف ادلدخل (أ 

ميكن أيًضا قول ىذا  ٜٔ.هنج الفعل  أو ىو عملية أو طريقةتعريف ادلدخل 

ادلدخل كموقف أو عرض لشيء عادة ما يكون يف شكل افًتاضات أو رلموعة من 
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Kementrian Agama Republik Indonesia, Bahasa Arab, (Jakarta: Kementrian Agama, 

2015), ISBN 978-602-293-073-0 
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وبعبارة أخرى ، فإن ادلدخل ىو دليل التدريس ادلفاىيمي  ٕٓ االفًتاضات ادلًتابطة.

 ٕٔ أو النظري.

ادلدخل يف التعليم قسمُت: وعلا ادلدخل ادلتمحور حول ادلعلم و ادلدخل 

ادلدخل ادلتمحور حول ادلعلم ىو منهج تعليمي يتم  ٕٕ لطالب.ادلتمحور حول ا

تنظيم تنفيذه وربديده بواسطة ادلعلم. حىت الطالب ليس لديهم أي فرصة تقريًبا 

لتحديد األىداف وطرق التعليم ادلستخدمة وفًقا ألظلاطهم. سيتم التعامل مع مجيع 

، فهي مكلفة  الطالب ِبلطريقة نفسها. ال ميكن أن تكون حرة مع أفكارىم

  م.يِبلقواعد اليت قدمها ادلعلم للطالب ، ويعترب ادلعلم ادلصدر الوحيد للتعل

يف حُت أن التعليم ادلتمحور حول الطالب ىو مدخل تتمثل مبادراتو 

التعليمية يف ربديد أىداف التعليم وتعتمد الطريقة ادلستخدمة لتحديد ىذه 

األىداف على الطالب أنفسهم. ادلعلم ىو رلرد ميسر التعليم. هبذه الطريقة ، يتمتع 

م التعليمية. تشَت العديد من الطالب بفرصة وحرية التعليم وفًقا ألظلاط واىتماماهت

الدراسات إىل أن ىذا ادلدخل أكثر مالءمة للطالب ادلستقلُت وأهنم سعداء للعثور 
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Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, tersedia di 

http://KBBI.Kemendikbud.go.id/entri/pendekatan , diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 

01.02 
20

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 40 
21

Lefudin, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish,2017), hlm. 171 
22

Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2017), hlm. 210 

http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pendekatan
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على البياانت والعثور عليها مباشرة ليس فقط لتلقي وابتالع ادلعلومات اليت قدمها 

 ٖٕادلعلم. 

 (Higher Order Thinking Skillsمهارة التفكَت العليا ) (ب 

العليا ىي القدرة علي التفكَت اليت تتطلب الطالب للتالعب  مهارة التفكَت

ادلعلومات واألفكار بطريقة معينة ان يعطيهم فهم جديد واآلاثر. كما ىو احلال 

 ٕٗ عندما توليف, التعميم, شرح, االفًتاض وربليل, وأخَتا إىل خاسبو.

، مهارة التفكَت العليا ىي عمليو التفكَت اليت تنطوي علي  رافعةوفقا ل 

النشاط العقلي يف زلاولة الستكشاف معقدة ، والتجربة االبداعيو اليت يتم القيام بو 

بوعي ربقيق ىدف ، واحلصول علي ادلعرفة تشمل مستوايت التحليل والتوليف 

 ٕ٘ والتفكَت التقييمي.

 مهارة القراءة  (ج 

أوضحوا أن مهارة القراءة ىي  ،واسط و دادانج سوانندارإسكاندار وفًقا ل  

القراءة ىو  ٕٙ مهارة للحصول على ادلعلومات وادلعٌت شلا ىو مكتوب يف النص.

                                                           
23

Wina Sanjaya dan Adi Budimanjaya, Paradigma Baru Mengajar, (Jakarta: Kencana, 

2017), hlm. 110-111 
24

Susthi Rahayuningsih dan Rani Jayanti, GRUP, HOTS DAN GENDER, (Ponorogo: Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 23 
25

Rofiah, Emi, Nonoh Siti Aminah, dan Elvin Yusliana Ekawati, "Penyusunan Instrumen 

Tes Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Fisika pada Siswa SMP." Jurnal Pendidikan Fisika 1.2 

(Tidak diterbitkan: 2013), hlm 17 
26

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa…, hlm. 246 
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ينقل رمز احلروف إىل تعبَتات شفهية ، وىذا ما يسمى القراءة القوية ، وميكن أيًضا 

  ٕٚ ترمجتو إىل معٌت ، يُطلق عليو عادة القراءة يف القلب.

 التوضيح التطبيقى .2

 ااستخدام مدخل مهارة التفكَت العلي"من موضوع  أما  التوضيح التطبيقى

افعية الصف الثامن ِبدلدرسة ادلتوسطة اْلسالمية الشيف تعليم القراءة  لدى الطالب 

يركز على كيفية استخدام ادلدخل  "م ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ يتولونج أجونج للعام الدراس

ادلعتمدة على مهارة التفكَت العليا يف تعليم مهارة القراءة يف دروس اللغة العربية وما 

ىي الطالب ادلؤىلُت يف تعليم اللغة العربية ِبستخدام مدخل يعتمد على ادلهارة 

 .التفكَت العليا

 الدراسات السابقة .ز 

Anisah  وSri Lastuti حثية حول تطوير ادلواد التعليمية بعنوان يف رللتهما الب

لتحسُت قدرة الطالب  امهارة التفكَت العليالبحث "تطوير ادلواد التعليمية ادلستندة إىل 

على حل ادلشكالت الرايضية" الصورة يف ىذا البحث التنموي ىي: كيف يتم تطبيق 

اليت تبدأ من التخطيط ،  ادلواد التعليمية القائمة على مهارة التفكَت العليا يف احملاضرات
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Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 68 
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التطوير والتنفيذ ، وسوف نرى كيف تؤثر على قدرة الطالب على حل القدرات 

 ٕٛ الرايضية.

التفكَت  بعنوان "تنفيذ مهارة نيل ريستو فاموعكاسمؤلف  وي مجعذال بحثمث ال

لتحسُت مهارة القراءة لدى طالب ادلدارس الثانوية". يهدف ىذا البحث إىل  العليا

لتحسُت مهارة قراءة  امهارة التفكَت العليتطوير ظلوذج لتعلم اللغة اْلصلليزية استناًدا إىل 

 ٜٕ الطالب.

مث حبث أطروحة كتبها ويندي براميتا أراينداري  ادلاجيسًت. مع عنوان البحث 

يم القائم على النهج العلمي مع التعليم اكتشاف يّتحد على مهارة "تطوير أدوات التعل

 ٖالتفكَت العليا ِبدلوضوع من عقبات الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 

 :جبمبَت". وجود بيان ادلشكلة

مهارة ما ىي عملية تطوير أداة التعلم القائم على النهج العلمي من خالل برانمج  (ٔ

موضوع أظلاط األرقام يف الصف  Discovery Learningادلتكامل  االتفكَت العلي

 .جبمبَت ٖالسابع من ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
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Anisah dan Sri Lastuti, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis HOTS untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa”, Jurnal Matematika (Tidak diterbitkan: 

2018), hlm. 4,  
29

Nailul Author Restu Pamungkas, “Penerapan Higher Order Thinkig Skills (HOTS) untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa SMA”, Jurnal Penelitian Vol. VIII No. 1 (Tidak 

diterbitkan: 2018), hlm. 3,  
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كيف ىي نتيجة تطوير أدوات التعلم القائم على النهج العلمي من خالل برانمج  (ٕ

، موضوع أظلاط األرقام يف الصف  امهارة التفكَت العليالتعلم السريع ادلدمج من 

 ٖٓ جبمبَت. ٖمن السابع 

بعنوان "تطوير الوحدة اْللكًتونية لتعلم حل  تيياس عينويف رزقي وحيونحبث كتبو 

". يف ىذه  4Dمع ظلاذج  لول لتحسُت مهارة التفكَت العلياادلشكالت ادلستندة إىل ح

 مشكلة:   تالدراسة ىناك تركيبا

كيف نتيجة التحقق من صحة اخلرباء حول تطوير الوحداة اْللكًتونية ادلستندة إىل  (ٔ

حل ادلشكالت يف موضوعات التاريخ اْلندونيسي يف ادلدرسة الثانوية يف الصف 

 ، 4Dاحلادية عشرة بنموذج 

كيف ميكن للوحدة اْللكًتونية للمشكلة أن يساعد تعليم التاريخ القائم على حل  (ٕ

األندونيسي يف ربسُت مهارة التفكَت العليا ادلستوى لدى طالب مدرسة التاريخ 

 ٖٔ الثانوية الصف احلادية عشرة.

 

 
                                                           

30
Weindy Pramita Ariandari,“Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Scientific 

Approach dengan Discovery Learning Terintegrasi HOTS Pokok Bahasan Pola Bilangan Kelas 

VII SMP”, (Tesis tidak diterbitkan: 2016), hlm. 4  
31

Novy Risky Wahyuningtyas, “Pengembangan E-Modul Pembelajaran Sejarah Berbasis 

Problem Solving untuk Meningkatkan High Order Thinking Skill (HOTS) dengan Model 4D 

”(Skripsi tidak diterbitkan: 2019 ), hlm. 9.  
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 : اإلرتباط بني الدراسات السابقة و البحث 1.1اجلدوال 

 باط هبذا البحث تاإلر  موضوع البحث االسم الرقم
النساء و سري  ٔ

 لستوتى
تطوير ادلواد التعليمية خبالل 

التفكَت العليا لتحسُت مهارة 
قدرة الطالب على حل 

 ادلشكالت الرايضية

العالقة بُت ىذا العنوان البحث و 
البحث الذي ستقوم بو الباحثة 
ىي: أدى ىذا البحث إىل استخدام 
مدخل مهارة التفكَت العليا  وحل 

ِبستخدام  الرايضيةادلشاكل يف تعلم 
 ىذا ادلدخل  

نيل أوطور رستو  ٕ
 فاموعكاس

 

تنفيذ مهارة التفكَت العليا 
(HOTS لتحسُت مهارة )

القراءة لدى طالب ادلدارس 
 الثانوية

العالقة بُت ىذا العنوان البحث و 
البحث الذي ستقوم بو الباحثة 

ىذا البحث إىل استخدام  ىي: أدى
مدخل مهارة التفكَت العليا يف تعليم 

 اْلصلليزية علي مهارة القراءة.
ويندي فاراميتا  ٖ

 ارييانداري
 

تطوير أدوات التعليم القائم 
على النهج العلمي مع التعليم 
اكتشاف يّتحد على مهارة 
التفكَت العليا ِبدلوضوع من 
عقبات الفصل السابع يف 

 ٖادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
 جبمبَت

العالقة بُت ىذا العنوان البحث و 
البحث الذي ستقوم بو الباحثة 

ىذا البحث إىل مندمج  ىىي: أد
مهارة التفكَت العليا يف تطوير أجهزة 
التعليم يف درس الرايضيات 
واستخدام ىذا النهج لقياس مهارة 

 التفكَت العليا 
نويف رزقي  ٗ

 وحيونيعتياس
 

 تطوير الوحدة اْللكًتونية
(E-Modul)  لتعلم حل

ادلشكالت ادلستندة إىل 
حلول لتحسُت مهارة التفكَت 

مع ظلاذج  (HOTS)العليا 
(4D) 

العالقة بُت ىذا العنوان البحث و 
البحث الذي ستقوم بو الباحثة 
ىي: أدى ىذا البحث إىل تطوير 

 (E-Modul)الوحدة اْللكًتونية 
لتحسن  (4D) مع  ظلوذج التعليمية
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 مهارة التفكَت العليا على الطالب
 

، سبكن استنتاج أن استخدام منهج قائم على من بعض الدراسات السابقات

مهارة التفكَت العليا فعال للغاية يف عملية التعليم. وميكن مالحظة ذلك من نتائج 

الدراسات السابقات اليت أجراىا الباحثون. يشرك ىذا النهج العديد من الطالب يف 

علمُت إنشاء التفكَت النقدي حىت يتمكن الطالب من فهم ادلادة بعمق. يتطلب من ادل

تعلم مبتكر وخالق حىت تصبح عملية التعلم شلتعة. ولذلك ركز الباحثة يف البحث على 

عملية التعليم ِبستخدام مدخل مهارة التفكَت العليا لدى طالب الصف الثامن ِبدلدرسة 

 ادلتوسط ة اْلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج.   

 ترتيب البحث .ح 

يف تعليم القراءة اللغة خدام مدخل مهارة التفكَت العليا "استالبحث ربت ادلوضوع 

العربية لدى الطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اْلسالمية الشافعية جوندانج 

ػلتوي على مناقشة منهجية. تستخدم " ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓتولونج أجونج للعام الدراسى 

، لتسهيل إعداد  بحثابة ىذا الادلناقشة ادلنهجية لتقدًن نظرة عامة على احملتوايت يف كت

 ىذا البحث ، وىناك عدة فصول منهجية رلهزة ِبدلناقشات ، وىي على النحو التايل:
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خلفية البحث، مسائل البحث، أغراض ) :ادلقدمة ابب األول

البحث، فوائد البحث، توضيح ادلصطلحات، الدراسة 

 .(السابقة، و ترتيب البحث

النظرية اليت غلعل يبحث الباب الثاىن عن ) :النظرايت الباب الثاين

عليا. المهارة التفكَت األساس للمباحثة يف الباب التاىل، 

مث مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية، استخدام مدخل 

  .(علياالمن خالل مهارة التفكَت 

, مكان وتصميم البحث و مدخل):منهجية البحث  الباب الثالث

در احلقائق ,طرائق مجع البحث, حضور البحث, مصا

احلقائق , طرائق ربليل احلقائق, صحة احلقائق, مراحل 

 (البحث.

تعرض البياانت, ونتائج البحوث, وربليل ):نتائج البحث  الباب الرابع

 (البياانت.

 .(اخلالصة و اْلفًتاحات)اْلختتام :   الباب اخلامس


