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 الفصل األول 

 ساسيات البحثأ

 خلفية البحثأ.

لسانا أو   باألخرين لواأف يتفاع تالميذعربية مهم, لكى يستطيع الغة التعلم الل
وىي  األربعةاللغة العربية  العربية إلستيعاب العلـو و مهارات م اللغةيؼ تعلىد كتابة.

 1.ومهارة الكتابة ومهارة الكالـ ومهارة القراءة ستماعمهارة اال

 : تعليم اللغة العربية منهاأىداؼ 

لفهم مقاصد آيات القراف و األحاديث, ألهنما مصدر األحكاـ اإلسالمية  .1
 وتعاليم اإلسالـ

 لفهم الكتب الدينية ادلؤلفة باللغة العربية و احلضارة اإلسالمية .2
 باللغة العربيةمهارة الكتابة  و كالـنمية مهارة اللت .3
 ستخداـ اللغة العربية كألة اإلتصاؿ بني الناسال .4
 2جلعل التالميذ مؤىلني ىف اللغة العربية .5

مهارة الكتابة  .لتنمية مهارة الكتابةىي  تعليم اللغة العربيةىف  ؼاىدحدى األإ
 استعماؿ ىيىف عملية التعليم وإحدى العناصر ادلهمة أيضا  م.يمهمة يف عملية التعل

أف  البد على ادلدرس فلذلكليثبت النجاح فيها. . و إف ذلا دورا مهما يةاسًتاتيجية تعليم
 يستوعب ثالثة أشياء، منها :

 استيعاب مهارات لغوية أربعة و خباصة مهارة اإلنشاء .1
 علـو العربيةربية وما فيها من الالتعمق باللغة الع .2
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    3استيعاب مهارة تعليم اللغة العربية .3

طابقة بأىداؼ التعليم فلذلك ينبغى للمدرس أف يستطيع اختيار االسًتاتيجية ادل
تفرض  اليت سًتاتيجية الا بيطلبط، بالضّ تعّلم لع يستطيأف  توىن بوزاف قاؿادلنشودة. 

بناء فردية اجلديد. ات من خالؿ فهم الذادلختلف، القاصي  دةم إىل الواحدةقاربة ادل
 سًتاتيجيةاال. جيات التعليمياسًتاتستعمل للمدرس أف ي مرحلة التقّدـ، لذلك ينبغيعلى 
ة لدى التالميذ ىف تعّلم اللغة ر ترقية مهارة الكتابة احلهبا ادلدرس على  ستطيعاليت ي

 اسًتاتيجية خرائط العقل. اسًتاتيجية خرائط العقلجيات ىي يالعربية، و من االسًتات
الدراسية إىل التالميذ ليستوعبواىا حىت حتصلوا احملتوى ادلواد يقتدرهبا ادلدرس على تعريف 

  4.على أىداؼ التعليم ادلرجوة

االسًتاتيجية التعليمية ىي أساليب اليت يستخدمها ادلدرس يف أداء عملية تعليمية 
على أىداؼ التعليم ادلنشودة يف وا أف حيصل تالميذل اليُعلِّم مادًة دراسيًة حىت يسهألنو 

التعليم و جناحة تعليم اللغة  اسًتاتيجيةاسًتاتيجية خرائط العقل ىي  5هناية التعليم.
خرائط العقل الىت قرب إىل العملية تدريس ة أو ادلادم يتفهمي و عملية لتقد العربية، و ىي

اسًتاتيجيات كإحدى اسًتاتيجية خرائط العقل تدور  لذلك،  6الطبيعية يف التفكري.
إبتكارية و إبداعية. و اسًتاتيجية خرائط العقل ىي تقنيات التصور الرسومية التعليمية 

 الكتابيةقدرة الدماغ دلساعدة التالميذ على إنتاج الفكرة من العلم الرتفاع و اكتشاؼ 
  ة.ر احلكتابة الخصوصا لًتقية مهارة عند التعليم اللغة العربية، إحدى أىدافها 
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حل عديدة من ادلراف، ابتداء من  اتنمية مهارة الكتابة حتتاج إىل أف دير التالميذ دبر 
أّما تعّلق هبذا البرث،  .ر اإلبداعي الترريكتابة احلروؼ و وصلها، و انتهاء بالتعبري

إحدى األىداؼ لتمّكن من توّطد الباحثة بتعليم اللغة العربية. يف تعليم اللغة العربية 
 ة. كتابة احلر مهارة الكتابة، خصوصا  

بسبب ليس إاّل إشراؾ مهارات يف أصعب، درجة بعيدة ىي  ةالكتابة احلر 
ن أيضا يصّب نظر الواسع عن ادلسألة  اليت استخداـ دراسة اخلط والنرو وادلفردات، ولك

ىذا النموذج وقد وجهت الدعوة التالميذ على التفكري اجملرد عن  ةالكتابة احلر  حبثها. يف
أهنا قد بدأت إلشراؾ اجلمهور نظرة عن مسألة إنشائهم الظواىر اليت حتدث يف احلياة. 

 احلقيقية. إنشاءؿ ىذا ىو بشكل الواسع. لذلك يستطيع أف يقا اجملتمع

الكتابة غري أّف اجلامعة. دلرحلة  ةالكتابة احلر على أّف لثانوية ىي  ادلوجو الكتابة 
تبعا بناء على ذلك اإلسالمية، ادلدرسة الثانوية ىف  ستعماؿإ لكي تستطيع أيضا ةاحلر 

 الصورة يقتدي ىف مثل إنشاء. أىداؼ  تبّسطب ستعماؿتستطيع إل ةالكتابة احلر الباحثة 
 . ىف ىذا البرثسيتلو كما أو القصة  ظر تناليت 

على ما بينتو الباحثة سابقة فاستعماؿ اسًتاتيجية تعليمية باستخداـ اعتمادا 
بالسعى إىل ترقية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية مناسب اسًتاتيجية خرائط العقل 

بتكارا يف اتباع عملية لدى التالميذ اللغة العربية، كما أهنا تعطى الفرصة لتالميذ ا ةاحلر 
جية باستخداـ يسًتاتللغة العربية أف يستعملوا ىذه االالتعليم. فينبغى على مدرس ا

 لدى التالميذ. ةاحلر  لًتقية مهارة الكتابةاسًتاتيجية خرائط العقل 

، خصوصا يف ادلدارس يسيةاللغة العربّية مادة من مواد تتعّلم يف ادلدارس بإندون 
حىّت ادلدرسة  احل. تبدأ من ادلدرسة اإلبتدائّية، مّث ادلدرسة ادلتوسطة،اإلسالمية لكّل مر 

اللغة العربّية مادة  .كوبانج جايا كمباربمدرسة اإلحساف الثانوية اإلسالمية الثانوية، منها 
 أساسّية يف ىذه ادلدرسة.
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مدرسة اإلحساف الثانوية يف تعليم اللغة العربّية ىف تستخدـ الىت الطريقة 
تدعمها االسًتاتيجية طريقة السمعية الشفوية ىي  كوبانج جايا كمباربمية اإلسال

 احلرة تعلم ادلدرس يأمر التالميذ لكتابةل الو ىف ك ستخدـ وسيلة الكتابتاألصوتّية و 
و لكن بعد التعليم و التقومي يتواجد أّف أىداؼ التعليم مل ىف الكتاب، ادلوضوع  ىحدإ

 ذلك، حلصوؿ على أىدؼ تعليم اللغة العربية أحدىا لتنميةل يبلغ إيل النتيجة األقصى.
مهارة الكتابة فاستخدـ طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم اللغة العربية ادلناسبة لًتقية مهارة 

  الكتابة احلرة.

كذلك جرت عملية تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة حيث مل يهتم ادلدرسوف 
الكتابة لدى التالميذ. كما أهنم مل يستخدموا اسًتاتيجية  اىتماما شديدا بًتقية مهارة

مع أهنا مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية مهمة  التعليمية ادلناسبة بًتقية مهارة الكتابة.
جدا. ومن أمهية مهارة الكتابة تتظاىر حينما ادلرء يريد أف يعرب ما خطر يف نفسو إىل 

ىي الكتابة. كما أف استعماؿ اللغة  وحيدة فيو ًتاتيجيةساالذين يكونوا يف مكاف بعيد، ف
إما أف يكوف شفويا و إما أف يكوف كتابيا أو حتريريا، وللرصوؿ على مهارة الكتابة يف 

 التعليمية ادلناسبة.اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية حيتاج إىل 
مدرسة ىف  بةيف تعليم اللغة العربية، خصوصا تعليم مهارة الكتاعراقيل بنظر إىل 

يترّقق لكّن مل  يعاقب مدرسما  كوبانج جايا كمبارباإلحساف الثانوية اإلسالمية 
 الباحثةختتار كذلك ،  ادلذكور مصاعبمن جرّاء  يعامجأىداؼ تعليم اللغة العربية 

اسًتاتيجية،  باستعماؿ ىذه  ما يعاقبة، احلر ًتقية مهارة الكتابة ل اسًتاتيجية خرائط العقل
 اسًتاتيجيةي يؤّكد أف الذ توىن بوزاف أليفي، األمثل خلرائط العقل يف كتابوجدت كما 

 ما يعاقب، تنظيم و تنقيح أفكارعلى  التالميذ واديكن أف يساعدخرائط العقل 
    ة لدى التالميذ. احلر ترقية مهارة الكتابة  ليساعد على فعالةاسًتاتيجية خرائط العقل 

 الظواىر كما يلي:فمستردث ، موارداتعلى حداثة من بالّتايل  

 باللغة العربية الصريرة ةاحلر الكتابة  ال يستطيعوف تالميذال ضبع .1
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 ةاحلر اعد اليت حفظوىا لتطبيق يف كتابة ال يفهموف قو  تالميذال عضب .2
 ة غري مطابقة بقواعد اللغة العربيةكتابة احلر يكتبوف ال تالميذال بعض .3
 تركيب الكلمات لتكوف مجلة صريرةلى ع  يستطيعوامل تالميذال بعض .4
 دةترتيب اجلمل  لتكوف فقرة جيّ على   يستطيعوامل تالميذال بعض .5

اسًتاتيجية استخداـ  بناء على الظواىر السابقة فتدافع الباحثة إىل القياـ بتجرييب
 حبثا علميا حتت ادلوضوع ستجعل الباحثة ىذا التجرييبيف تلك ادلدرسة، و  خرائط العقل

لترقية مهارة في تعليم اللغة العربية ستراتيجية خرائط العقل ا استخدام عاليةف" 
 "(كوبانج جايا كمبارب الثانوية اإلسالمية مدرسة اإلحسانبي ي)بحث تجر  الكتابة

 مشكالت البحثب. 

 كما يلى:ىناؾ ادلشكالت،  بناء على خلفية البرث، 

 يف تعلم اللغة العربية التالميذرغبة  .1
 باللغة العربية) ادلوضوع القصصي(  احلرةالكتابة  على التالميذقدرة  .2
  عن صعوبة تعلم اللغة العربية التالميذإدراؾ  .3
 التعليم اليت استخدمها ادلدرس يف أثناء التعليم اسًتاتيجية .4
  ادلدرس بالباحثة ةقياختالؼ طر  .5

 د البحثو حد. ج

 استخداـ فعاليةددىا يف أرادت الباحثة أف حتمشكالت البرث، بناء على 
التالميذ يف لدى ة احلر  لًتقية مهارة الكتابةسًتاتيجية خرائط العقل يف تعليم اللغة العربية ا

 كوبانج جايا كمباربدبدرسة اإلحساف الثانوية اإلسالمية الفصل العاشر 

 أسئلة البحثد. 
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 مهارة الكتابةلًتقية  ةفّعالسًتاتيجية خرائط العقل استخداـ ىل ا" سؤاؿ البرث ىو
  "؟ كوبانج جايا كمباربدبدرسة اإلحساف الثانوية اإلسالمية التالميذ لدى ة احلر 

 أهداف البحثه. 

لًتقية مهارة سًتاتيجية خرائط العقل استخداـ عرفة فعالية اإىل م ىذا البرث يهدؼ
 .مباركوبانج جايا كبدرسة اإلحساف الثانوية اإلسالمية دبالتالميذ لدى ة احلر الكتابة 

 أهمية البحث و. 

  وأما أمهية البرث فهي فيما يلي:

 ة يف تطوير تعليم اللغة العربيةادلْقتَػرَح و ادلداولة  للمدرس .1
 يف اتابع عملية تعليم اللغة العربية تالميذانبعاث دافع ال .2
يف ترقية مهارة الكتابة سًتاتيجية خرائط العقل ادلساعدة ادلدرس على اختيار  .3

 تالميذلدى ال ةاحلر 
 ةاحلر الكتابة يف ترقية مهارة سًتاتيجية خرائط العقل اتوسيع معرفة الباحثة عن  .4

 ذالتالميلدى 

 حات البحثمصطلز. 

شعرت الباحثة هبا لبياف ادلصطالحات ادلهمة يف فهم ادلوضوع، إلبعاد األخطاء عن 
 : ىذا ادلوضوع

 الفعالية .1

ىي مضبوطة، تأثري و الفعالية ة ادلبالغة. فعالية ىي مصدر من فعاؿ، و ىي أمثل
حتقيق األىداؼ وسداد الوقت و نا حاؿ تدؿ على تنفيذ كل وظيفة و و ادلراد ى 7نفوذ.
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ىي مصدر من فعاؿ، و ىي أمثلة اشًتاؾ األعضاء يف األنشطة التعليمية ناشطا. الفعالية 
.ادلبالغة

2 

 خرائط العقل .2

لتوليد األفكار، و تسجيل ما تعملو، أو  تالميذخرائط العقل ىو وسيلة خالقة لكل 
اف جيغل خرائط العقل خلق تتيح ذلم  تالميذطلب من الالتخطيط دلهمة جديدة. ي

 .التعرؼ بشكل واضح و خالؽ ما تعلموه أو ما كانوا خيططوف

 مهارة الكتابة .3

ىي عملية الصعبة لتطبيقها، و لذلك الكتابة ىي ادلسألة الصعبية ىف مهارة الكتابة 
على الكتابة باللغة حثة تقصدىا ىنا يعين قدرة التالميذ مهارة الكتابة اليت البا 9وصوذلا.

 العربية جيدا.

التعليم اليت يسخدمها ادلدرس  سًتاتيجيةاىنا ىي  سًتاتيجية خرائط العقلاادلراد ب .4
 يف اجراء عملية تعليم اللغة العربية.

ستعماؿ الكلمة النظامية يف على اتالميذ ادلراد دبهارة الكتابة ىنا ىي قدرة ال .5
 باللغة العربية ةحلر الكتابة ا
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