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الفصل األول

املقدمة

خلفية البحث.أ
اذا، .االكتساب املعرفة وإدارتالميذالاملدرس ويعملذيالالتعليم هو جهد

مشكلة لكن هيغة العربية ليست املشكلة البساطةد لتطور جودة تعليم اللفإن اجله
يتاليف العامة، األساسية املشكلة . نوعية املدرسم ويجودة التعل،بداعمعقدة ومرتابطة 

لنتيجة من اقل هيمنة املدرس يف ةضعيفيم و عملية التعلاملدرس اليوم هيهايواجه
. التعليم وإصدار التعلم املتاخريوادو مطريقة التعليماستخدام سرتاتيجية و

، فلم تعد أنظمة التعليم القدمية ميم أكثر نشاطًا يف التعليتعلجيب أن يكون ال
ثري . املعاصرمناسبة لتطبيقها يف التعليم درسحول املTeacher Centeredمثل  هذا له 

وم هيدر التعلألن مص. ميدر التعل، وخاصة من حيث األدوات أو مصتلميذعلى ال
.مييف التعليذتلمدم لتحسني ومساعدة استقالل المكون واحد يستخ

الكتاب يللغة العربية هتلميذلدعم فهم الكثريا دمستخيم يمصدر التعل
ب مل توفر االكتوتدريسالبالكن الكت.يستخدم أيًضا الكتب وما إىل ذلكتدريسال

.وشاملمبعنييف فهم املواد املساعدتلميذسهل على الياملعرفة الكافية ومجيعه
ا، أربعة جوام اللغة العربيةيتعل مهارة ، وهي نب من املهارات اليت جيب إتقا
,Munir(.الكتابةمهارةوالقراءة مهارةالكالم ومهارةواالستماع  واحدة من )٢٠١٧

املبادئ وة، النحو هو األساسيوهي تعليم النحأربع مهارات العناصر األساسية لتحقيق 
صياغة املبادئ اليت جتعل القواعد، وميكن أيضا أن تفسر على املبادئ ووالتوجيه
,Mahmud Yunus(.القان ١٩٨٣(
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األخطاء وسيواجه شخص لديه الكثري من الصعب، ابدون قدرة النحو جيد
يم النحو يصبح شرطًا أساسيًا فرتاض أن تعلنشط وسليب، بيف استخدام اللغة العربية 

,Saiful Mushtofa).م اللغة العربيةيعند تعل علم النحويفتبحثيف هذه احلالة، (٢٠١١
دين اللعمل السامي لإلمام شريفالعمريطي هو ا. ستخدام كتاب العمريطي, خاصا

هذا الكتاب مجيع شرحيعلم النحو، للكتاب اية  كأساس ، الذي أثىن على اجلرومحيىي
ونيسيا يف إنداملعهدو درسةتقريًبا من قبل مجيع املهذا الكتاب يتعليم. النحوقواعد

(Bifnif Bek Dayab, ١٩٩٨)

م يم وأصبح مرجع يف تعلنظ/ آية ٢٤٥حوايل" يطالعمري"بلغ عدد كتاب 
ت فيه يشرح املادة واألمثلة اليت فحص يف كل البابالنظم. حوالن النظمسيقوم . هو اآل

هم بنفسك دون توجييتعللوتذكرها ، ولكن من الصعب النحو م حفظ مادة يبتسهيل تعل
النظميف شكل معهد اإلحتاد العلوماملستخدم يف " يطالعمري"، ألن كتاب درسمن امل

. مثال منفصل-، دون ترمجة كاملة وممارسة أسئلة للغة العربية
تعمل الباحثة مع املدرس يف معهد اإلحتاد العلوماألوىلةاملالحظبناء على 

شعر يف هذا الوقت خاصًة يف الفصل ذيالو وحم النييف تعلةباحثال٢٠١٩فرباير ٢٣
ستخدام كتاب ا حتاد العلوم اإلمعهدم يف ييف عملية التعل"يطالعمري"حلادي عشر 

ت العمتلميذظام السوروغان، ال يستطيع الستخدام ن ي مث إيداع طريسوى حفظ آ
النحو م ي، فإن تعلالنحوم ي، إذا رأينا من نتائج عملية التعلومع ذلك. درسالتحفيظ مل
نه ال يزال هناك العديد ، ألغري كافٍ عشر ىاحديف الفصلكتاب العمريطيستخدام  

ليومية وجتعل من التجربة امن حيث املمارسة والنحوم يتعلالذي ال يفهمتلميذمن ال
م ي، يف حني أن التعلنشط واإلبداع يف عملية التفكريالنأن يكو التلميذالصعب على 

نشطًا وإبداعًيا وكذلك أن يكونتلميذيتطلب من ال١٣املطبق على املنهج الدراسية 
.تفكريًا املستوى عايل
ب اكل كتيف شابدعم الكتهناك يستخدمإىلةالباحثلصختلذلك، 

تدريسب الايف الكتالنحويف قواعد اللغة واستكمال عرض تلميذإلثراء قدرة الالتدريس
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املدرسة يف مستوى املستخدمالكفاءت األساسية واملنافسة األساسية على أساس 
عتباره املوضط، وكذلك اختيار كتاب العمريالعالية م يالرئيسي يف املساعدة يف التعلع ي 
على أساس مهارات التفكري العليا " العمريطي"تطوير كتاب ةالباحثتدار أ،النحو

)HOTS(م النحو مع هذا الكتاب ليكون أسهل وأكثر يفهم تعلتلميذ، حبيث ميكن ل
مثلة ومتإلضافة إىل ذلك.هولة مستقلةس ارين وكذلك ، مت تزويد هذا الكتاب 

.على التفكري مبستوى عالٍ تلميذات تساعد المعلوم
حيث يكون املدرس جمرد . مياملطبقة على التعلمهارة التفكري العلية تطبيق نظام 

رنو ميسر الذي يكمله خالل عملية التعليم عبد هللا الوهابالكتابيف) ١٩٨٧(، سو
سليب من قبل ب، وليس مقبوًال تلميذمن قبل التشكل بنشاط يذكر املعرفة أو الفهم 

إىل رأس شخص آخر ) درسامل(نقل املعرفة من دماغ شخص ما يستطيعال . مدرس
ل شخص إىل شخص ميكن نقله بسهولة من عقةألن املعرفة ليست عنصر ) تلميذال(

,Toni Pransiska(.على التجربة لديهمبتقيمتفسري ما مت نقله تلميذآخر، يتعلم ال ٢٠١٩(

على حتسني مهارة التفكري تلميذلى تدريب القدرة املدرس عتطلبيف العملية 
لنقد يتمتعالتلميذحيث يُطلب أن يكون ، )Hingher Order Thinking Skill(العاليا 

واإلبداع واالبتكار يف استكشاف التجارب املعقدة ، كما يف رأي لويس آند مسيث 
ليا تشمل اأو مهارات التفكري الع" Hingher Order Thinking Skill"أن ) ١٩٩٣(

Riduan Abdullah)."النقدي والتفكري اإلبداعي وحل املشكالت واختاذ القراراتالتفكري

Sani, جيب . ، حتتاج إىل أن تغرس وتطويرها يف وقت مبكرايالعالمهارات التفكري (٢٠١٩
. حىت لو كان جمرد نشاط بسيطاعاليالتفكري الة على مهارات أن حيتوي التعليم يف املدرس

إىل Hingher Order Thinking Skillعلى ضوءتدريسحيتاج تطوير الكتب ال
لتعليم خاصة يف تعليم النحو، ألن كتاب النحو املطبق يف دوائر خمتلفة . تالميذتطوير لل
يف اليت تستخدمتدريسأحد الكتب ال. بشكل مستقلتالميذالخاصة إذا درسالصعب
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هذا الكتاب طي املستخدم يف مدرسة االحتاد العلوم، يكتاب النظم العمر ووهاملعهد
بة يف إعداد .علمهلتقنيةوالتطريقةأقل إبداًعا يف تطبيق الدرسنيامل، خاصة أن هرتيب لر

واملواد التعليمية اليت ،ميبنماذج التعلدرسع ذلك أيًضا إىل قلة معرفة املويرج
Hingher(التفكري العالياةمهار على ضوءم يمل تصل بعد إىل التعلدرساملميستخد

Order Thinking Skill(أن ويف أنشطة التمرين وهمهارة التفكري العاليا حيث تظهر
، التفكري وراء املعريف واإلبداعي تفكري الناقد واملنطقي واالنعكاسعلى اليكون التلميذ 

. على التفكري بشكل جيدأن يكون قادرالتلميذ ، يُطلب ٢٠١٣يف هذا مناهجبينما
Hingher(التفكري العليا ةار مهعلى ضوءم يعن التعلأيًضا ال يعرفدرسنيهذا ألن امل

Order Thinking Skill.(

ألن من املؤسف جًدا أن وضوعبرفع هذا املةتم الباحث، من الوصف أعاله
ه اخلاصة، ألن هذا الكتاب له مبدون حتديدتدريسهذا الكتاب الخيري لذلك . زا

لكتاب بسهولة هذا اعهديف املتلميذطوير هذا الكتاب حبيث يفهم اليف تةرغب الباحثت
الذي ال يستقل تالميذكما ميكن استخدام من قبل ال،وميكن استخدامه بشكل مستقل

.املدارس العامةأو ميكن أن يطلق Boarding Schoolرساملد

أسئلة البحث.ب
مهارة التفكري العلياعلى ضوءيف تعليم النحو " العمرطي"كتاب تطويركيف. ١

)Hingher Order Thinking Skill(حتاد العلوماإلالعالية مبعهد املدرسة تلميذل
؟لوبوك لينكو

على ضوء مهارة يف تعليم النحو استخدام كتاب العمرطي فعاليةما مدى . ٢
العالية مبعهداملدرسة تلميذل)Hingher Order Thinking Skill(التفكري العليا 
؟لوبوك لينكواالحتاد العلوم
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أهداف البحث.ج
يعريف خطوات تطوير كتاب العمريطي على ضوء مهارة التفكري العليا يف ل.١

تعليم النحو
تعريف فعالية كتاب العمريطي على ضوء مهارة التفكري العليا يف تعليم النحول.٢

أمهية البحث.د
مهية النظريةأ.١

ت العلمية املتعلقة .ا ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمسامهة يف البيا
ج مهارات التفكري العليا يبتطوير كتاب العمر  ستخدام  ).HOTS(طي 

ال ، م اللغة العربيةييف تعلتالميذأن تسهل نتائج هذه الدراسة الميكن .ب
تالميذكن لمي. بشكل مستقلمهيتعلتالميذسيما تعليم النحو وميكن ل

مكنوا من احلصول على نتائج تعليم بشكل أفضل حىت يتميفهم التعل
ستخدام كتاب ، للحصول على إجنازات تعليمية اجيد لطبع  مرضية 

.العمرطي املطور
و عملية البحثيف ةالدراسة املعرفة واخلربة للباحثتوفر نتائج هذه .ج

، يف حماولة لتطوير Research and Development"يستخدم انواع البحث 
.طي يف معهد االحتاد العلوميكتاب العمر 

تطبيقيةمهية الأ.١

، مت تطويره للمؤسسات ذات الصلةطي اليتيأمثلة على كتب العمر ىأعطأ
لبحث يف نوع .البحث التطويريوكذلك مواد قراءة إضافية متعلقة 
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لبحث التطويريدرساكتسب املب Research and"إهلاًما يتعلق 

Development يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف تعليم النحو، كما حصل
.طي الذي مت تطويرهيكتاب العمر وم وهيعلى أمثلة من أدوات التعل

طي  ييف املدرس الداخلية استخدام كتاب العمر الذي ال يقيمتلميذميكن لج
.النحوميم اللغة العربية خاصة يف تعليكمرجع لتعل

الدراسات السابقة..ه
ستخدام منوذج يتطوير تصميم التعل"وضوعاملRiska Sriharyantiأطروحة .١ م 

Discovery Learning على ضوء مهارات التفكري العليا)Higher Order Thinking

Skill(السادسة و املوضوع الثاين يف املدرسة على املوضوعاخلامس فصلاللتالميذ
دف هذه الدراسة إىل تطوير تصميم . اإلبتدئية احلكومية الثاىن يف لبوحان راتو

ستخدام مناذج يالتعل مهارات التفكري العليا ضوءإىلDiscovery Learningم 
)Higher Order Thinking Skill(تالميذمام قدر اإلمكان ، ومساعدة الاملثرية لالهت

م النشط يتطوير التعل. فهمهلتالميذمبستوى عاٍل حبيث يسهل على العلى التفكري 
ت الو  حني أن املعادلة مبوضوع توضع الباحثة يف.تالميذاإلبداعي يف تطوير إمكا

و . كان منوذج التعليم املستخدم لتطوير املواد التدريس وهو مهارات التفكري العليا
Riska(. الفرق يف هذا البحث ميكن يف مكان و موضوع البحث املطروح

Sriharyanti, ٢٠١٧(

م يتطوير املواد التعليمية يف القواعد لدعم تعل"املوضوعإلياس إسكندر وحة دمحمأطر .٢
كبوفاتنينداعكاملدرسة العالية احلكومية العاشر يف فصلاللغة العربية من ال

للغة العربية م ايم يف دعم تعليدف هذه الدراسة إىل أن تطوير التعل". ديري اك
م اللغة ييف تعلتالميذوتساعد على تسهيل ال. املستوىيف هذا تالميذمناسب لل

لقو  االحتمال . رالتطويتستخدم هذه الدراسة نوًعا من البحث و. يداالعربية 
م اللغة يالقواعد لدعم تعليشعرون مبساعدة من وجود كتاب تالميذاملوجود هو أن ال
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ولكن تتكيف أيًضا قواعد بسيطة عميقة بعض الشيءيقدمةالعربية، ألن الباحث
بينما تقوم املعادلة مع الباحثة بتطوير كتاب القواعد .على الفهمتالميذمع قدرة ال

النحو لتسهيل التالميذ على فهم قواعد حنو وميكن للتالميذ التقدم يف التواصل 
لباحثة نوع البحث ستخدام اللغة العربية وفقا لقواعد النحو و الصرف وتستخدم ا

R&D..)Moh. Ilyas Iskandar, ٢٠١٦(

ستخدام كتاب الالت" املوضوعطروحة أنيس دمحم نور هداية أ.٣ عمريطيعليم النحو 
نتول الوسطى الثاين مدرسة دينية النحوي الفصليف  عام ابنة جاجارن فلريت 

ستخدم كتاب حمور البحث يف هذه الورقة. ٢٠١٤/٢٠١٥ وهو تعليم النحو 
بينما تقوم املعادلة مع .كيفيةاسة نوًعا من البحث الوتستخدم هذه الدر . العمريطي

املوضوع اليت توضع الباحثة هي الكتاب املستخدم يف تعليم النحو هو كتاب 
,Anis Muhammad Nur Hidayat(.العمريطي ٢٠١٥(

أيًضا يف مناقشة تطوير ةحثارغب البتاملذكور أعاله، ةمن خالل مراجعة األدبي
ستخدام كتاب  (مهارات التفكري العليا ضوء على " طييالعمر "تعليم النحو  HOTS يف )

السابقة دراساتيد من الفروق عن الالبحث، توجد العدايف هذ. معهد االحتاد العلوم
بينما توجد أوجه . تركيز البحثالبحث وأغراضخلفية البحث والبحث ومداروهي 

التطويرمواد التعليميةع الذي أثري يف ذلك حول به يف البحث أعاله حول املوضو التشا
املناهج األساليب وطي ويستخدام كتاب العمر نحوم اليتعليف شكل منتجات و

سم البحث التطويرياور البحث والتطويواملستخدم وه املعروفة  (Research and

Development).


