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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 المفهوم النظريأ. 

 تعريف الفعالية (1

دبعٌت تأثَت أك نفوذ. يف ادلنجد ، ٓٔفعالية ىي مصدر من فعاؿ، ك ىي أمثلة ادلبالغة
الفعالية يف معجم العصرل  ٔٔأف معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذم يؤدم إىل نتائج.

سية أف الفعالية أم شيء الذم فيو تاثَت يم الكبَت اللغة اإلندكنعاقبة. يف ادلعجتأثَت، 
كربصل على احلاصلة. الفالية ىي كيفية ادلنظمة لتكوف ناجحة يف انتفاع ادلصادر لتحقيق 

كيقصد بالتعليم الفّعاؿ ىو التعليم الذم يؤدم إىل أقصى درجة  ٕٔىدؼ التشغيلية.
ة من التعليم بأفضل الطرؽ كأقلها جهدا ككقتا مع النتيجة على أكرب قدر من شلكن

 ٖٔادلكاسب الًتبوية األخرل.
:  ما يلي:ك ليتحقق التعليم الفّعاؿ، البد من توفر شركط عديدة، منها ك  

 على ادلدرسة أف تعرؼ كيف التعليم. .أ 
على ادلدرسة اف تعتمد على مظهر الئق ألف طالهبا تعتربكهنا قدكة ذلم  .ب 

 كتتفحصوهنا من قمة رأسها إىل أمخص قدميها.
 صوت ادلدرسة أف يكوف كاضحا يسمعو كل طالهبا يف الصف. .ج 
 على ادلدرسة أف تعد درسها قبل دخوذلا الصف. .د 
 على ادلدرسة أف تعرؼ أكثر شلا ربويو الكتاب ادلقرر. .ق 
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 ۹٘۲ص.  بَتكت: دار ادلشرؽ، ،ادلنجد يف اللغة ك األعالـ ،۸۹۱ٙ، لويس معلوؼ  ٔٔ
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البد على ادلدرسة أف تشجع طالهبا بادلدح ادلخلص ك باجلوائز ادلعنوية ك  .ك 
 ادلادية لتجذهبم إليها ك إىل درسها لتشويقهم ك ضماف انتباىهم.

 على ادلدرسة أف تراعي الفركؽ الفردية بُت طالهبا. .ز 
مل طالهبا بلطف ك مودة فتجعل جو الصف تسود على ادلدرسة أف تعا .ح 

 ٗٔ.عالقات اجتماعية صحية
بناء على الرأم السابق فخالصتو أف الفعالية حاصلة يف تنفيذ الشيء كذلا 

 ادلطابقة كالعاقبة ك التاثَتة من ذلك التنفيذ.
 خرائط العقل  (2
 خرائط العقل تعريف ( أ

خالقة لكل تالميذ لتوليد األفكار، ك تسجيل ما تعملو، أك  خرائط العقل ىو كسيلة
التخطيط دلهمة جديدة. يطلب من التالميذ اف غلغل خرائط العقل خلق تتيح ذلم 

بربار فرصيع يغرض  .التعرؼ بشكل كاضح ك خالؽ ما تعلموه أك ما كانوا ؼلططوف
(Barbara Prashing)  ۸۹۹۱ىف سنة  توين بوزافمنتشر عند  الذمخرائط العقل عن ،

 تصويرك  تصميميف الثورّم نظاـ ىي خرائط العقل  .(Gelb) غيليتكّوف عند حقيقّي 
، َيْسَتِنُد خرائط العقلصناعة . كّل أضلاء العاملأشخاص يف   ماليُت حياةَت تغالنّص الىت 

ثانية يتضّمن إىل العقل ألف الرشاش ابتكار يف أنار ر طبيعّية العقل ك يستطيع زلض إىل
 ٘ٔنا.عقلدع ص

 على أف نظاـىذا مستعمل عامل التعليم، يف حاؿ اجلديد. ليس  خريطة العقلحقيقة 
إىل متعّدد  العقلأحد طرؼ  منيشّع  ىي (طبعا) العقل اإلنسافزلضر  سنُت عديدة.

ىذا  .(Radiant Thinking) تعبَتد أك مقيّ  دباالعائد  منتشردائما ك ، األخر فكرةنقابة 
           .۸۹۹۱يف مستهّل سنة  توين بوزافمنتشر عند موجود ك الذم التعبَت 

                                                           
 ۱۲نفس ادلراجع، ص.  ٗٔ
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إف خريطة العقل ىي أداة فكرية مثالية لتنظيم أفكارؾ، ك إف خريطة العقل ىي 
اال السهل لتخزين ادلعلومات ىف سلك، كاستخراجها منو، إهنا كسيلة إبداعية فعالة  ريقةالط

  ٙٔلتدكين ادلالحظات الىت "ترسم خرائط" ألفكارؾ. كىى طريقة ىف غاية البساطة.

من العقل،  ادلعلوماتيب ك تّتخذ تستجاال السهل ل الطريقة ىيخريطة العقل هبكذا 
يبّلغ ل ناحية أخرل إىلكتابة  لو شكل الصورة الذم فيواألصلّي الّشكل إىل الّداخل  مث

لكي بعد ؽ، رسم ك لوف ادلشوّ د األشكاؿ متعدّ القارئ يف  على غَت مباشر كمارسالة  
 أكمل.بشكل  الشرعيّ ع م الواضحو بشكل موجّ يستطيع  مذكور ادلعلومات

 فائدة خرائط العقل  ( ب

 فائدة خرائط العقل كما يلي : 

 كما متعاكف  األؽلنادلخ األيسر ك عمال  عمليثَت  .9
 يشرع التعلمحينما عقدة النظاـ من مجيع النفس ػلّرر  .8
 القّصةإطار ؼلّطط أك  .3
 الفكرة يتطّور .4
 اىتماـرّكز على يستطيع  .5
 الفهميشتّد  .6
  سهل الذّكر  كمفرّح  .2

ة، فائدة خرائط العقل ىف الًتبيّ . ًتبومّ الادلنبسط دبا فيو دلتعّدد مستعمل خرائط العقل 
الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد اإلحساف يف كوبانج جايا   خصوصا ىف

 ، كما يلي : ركمبا

 شعبةأك مسألة مت ،موضوع كبَتسريعة شاملة على نظرة من إلقاء سبكنك  .9
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 تأليف الفكرةالّصورة أك الىت ستتبعها للطرؽ سبكنك من التخطيط  .8
  ٚٔعملىبالعلى حاؿ ادلشاكل تشجعك  .3

تساعدؾ خرائط العقل على تعلم كتنظيم كزبزين أكرب قدر تريده من ادلعلومات،كما 
ك بسرعة )ذاكرة قوية( دلا  تساعدؾ على تصنيفها بطرؽ طبيعية ذبعلك تصل بسهولة

 تريد.

ادلزيد من ادلعلومات كلما كضعت أخرل : فقد تعتقد أنك  شليزات ذلا كخرائط العقل 
منو. أما خرائط معلومة إخراج أل صعوبة كزادت ازدحاما رأسك أكثر أصبح رأسك، ىف 

 إىلمعلومة تضيفها فإف كل الفكرة سباما! كيف؟ مع خرائط العقل ىذه فتغَت العقل 
ككلما ىناؾ.  لبالفعادلوجودة األخرل أتوماتيكيا مع ادلعلومات مج"  تند سوؼ"مكتبتك 

ربتاجها. معلومة أية "استخراج" زادت سهولة رأسك، ىف ادلًتابطة عدد ادلعلومات زاد 
  سهولة تعلم كمعرفة ادلزيد!زادت أكثر، كلما عرفت كتعلمت ،  خرائط العقلكمع 

 احلياةتساعدؾ على جعل عدة شليزات العقل لو إف رسم خرائط خالصة القوؿ، 
 أسهل كأكثر صلاحا.

 العقل  خرائطلرسم ى تحتاجه الذج( 

فإف مستلزمات رسم " خريطة العقل" قليلة كطبيعية، سهلة الرسم  العقلألف خرائط 
 جدا : 

 غَت سلططةصفحة بيضاء  .9
 أقالـ ألواف ك قلم رصاص .8
 عقلك .3
 ٛٔخيالك .4

                                                           
17

 ۹نفس ادلراجع، ص.  



 
 

12 

 العقل : خرائطمثل 

 
 لرسم خريطة العقل السبع  الخطواتد( 

ادلنتصف من البدء ألف دلاذا؟ وانب. مطوية اجلبيضاء صفحة من منتصف ابدأ  .9
بشكل نفسو عن لتعبَت كااالذباىات، مجيع لالنتشار ىف سلك احلرية يعطى 
 احلرية.كدبزيد من طبيعى 

عن تغٌت ألف الصورة دلاذا؟ ادلركزية. عن فكرتك تعرب أك صورة شكال استخداـ  .8
أعلية، ألهنا أكثر كالصورة ادلركزية خيالك. استخداـ على كتساعدؾ ألف كلمة، 

 كتصفى ذىنك!الًتكيز، على تساعدؾ 
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كاأللواف الصور. مثل سلك تثَت ألف األلواف اذا؟ دلالرسم. األلواف أثناء استخداـ  .3
تفكَتؾ ىائلة إىل طاقة كتضيف العقل خريطة من احلياة على   أكرب قدراتضفى 

 شلتعة!أهنا كما اإلبداعى،  
من الفركع  .كالثالثالثاىن. كصل ادلستول بالصورة ادلركزية، ركع الرئيسية صل الف .4

غلب فهو الذىٌت. بالربط ادلخ يعمل اذا؟ ألف دلكالثاىن، كىكذا. بادلستويُت األكؿ 
بُت الفركع، كصلت فإذا  معا. أشياء( أربعة )أك ثالثة، أكشيئُت بُت الربط 

ىيكال ؼللق الرئيسية بُت فركعك إف الربط شديدة. بسهولة كتتذكر تفهم فسوؼ 
من اجلذع، فركع شجرة الىت تنبثق هبا الطريقة يشبط كىذا ألفكارؾ. أساسيا 

بُت فجوات ىناؾ كانت فإذا  ثانوية. أخرل فركع ق من الفركع الرئيسية كتنبث
كاألغصاف، الثانوية الرئيسية كالفركع ىذه الفركع أك بُت الرئيسية ك الفركع اجلذع 

فسوؼ خريطة العقل، فركع بُت  كبدكف الًتابططيب! بشكل الطبيعة تسَت فلن 
تصل بينها ليك أف عغلب لذا . كتعلمك!()كخاصة ذاكرتك شىء  ينهار كل

 مجيعا!
اخلطوط ألف مستقيمة. دلاذا؟  خطوطشكل كليست على متعرجة، اجعل الفركع  .5

مثل فركع طبيعى، بشكل ادلتعرجة أما الفركع ادلخ بادللل. ادلستقيمة تصيب 
 كإهبارا لعينيك.ذبية فأكثر جاار، األشج

كلمات رئيسية داـ  ألف استخدلاذا؟ كل سطر. كمفردة ىف  استخداـ كلمة رئيسية  .6
مضاعفا  مفردة سبثلكلمة أك صورة ككل   سبنح خريطة العقل القوة كادلركنة.مفردة 

رئيسية كلمات تستخدـ  كعندما الذىنية. كالعالقات يولد سلسلة من الركابط 
على أكثر قدرة ك من مث حرية،  أكثرتكوف سوؼ منها كاحدة كل فإف  مفردة، 
التأثَت ىذا تعوؽ أك اجلمل فإهنا العبارات أما جديدة، كخواطر أفكار توليد 

الىت اليد تشبو الرئيسية أكرب من الكلمات عدد هبا الىت العقل كخريطة ز. احملف
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أك مجل عبارات هبا الىت العقل أما خريطة األصابع، مفاصل مجيع تعمل هبا 
 مفاصل باألصابع!كجود لعدـ يدا يابسة فتشبو 

شأف الصورة شأهنا صورة، كل ألف  ا؟ دلاذالفركع. رسم صورا عند استخدـ  .2
خريطة صور على عشر لديك كاف ا إذا  لذمة. كلألف  عن أيضا تغٌت كزية، ادلر 

االؼ  من عشرة تتكوف مالحظات أنك دكنت فهذا يعٌت اخلاصة بك، العقل 
  ٜٔكلمة!

 خرائط العقلمزايا و عيوب  ( ه

لديها عدد من ادلزايا كالعيوب. كفيما يلي بعض مزايا رائط العقل خفإف يف تنفذية، 
 : خرائط العقلكعيوب من 

 خرائط العقلمزايا 
 : منهاخرائط العقل أما ادلزايا من 

 إمجاالينظر إىل الصورة سهل  .9
 ك يصدر عالقةيقارف ساعد على الدماغ لَتشد ك يتذكر ك  .8
 ادلعلومات جديدمجع يسّهل  .3
 سريعا استعراضع يستطي .4
 كل خرائط الفريد .5

 خرائط العقل عيوب
 من خرائط العقل منها : لعيوبأما ا

 اكرةعالقة بالذعلى الىت ال حصل الوقت لكتابة مفردات ضائع  .9
 ال مناصمنهاالىت مفردات العائد ضائع الوقت لقراءة  .8
 ظربالنّ  األساسيّ كلمة ضائع الوقت ليحرص   .3
 تلّخصادلفردات الىت عد  قاطعاألساسّي بالّنظر كلمة بُت  عالقة  .4
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 ادلقاسمنفصل عند لّنظر األساسّي باكلمة  .5
 

 أهمية الكتابة (3
معٌت الكتابة يف اللغة ىي اجلمع ك السد ك التنظيم، كما تعٍت: االتفاؽ على احلرية، 

لغ فالرجل يكاتب عبده على ماؿ يؤديو بالتقسيط، أم يتفق معو على حريتو مقابل مب
من ادلاؿ يدفعو أقساطا، كتعٍت أيضا: القضاء ك اإللزاـ  ك اإلغلاب، قاؿ اهلل نعاىل: 

( اجملادلة :   ٕٕٓٔ)َكَتَب اهللُ أَلْغِلََبَّ أَنَا َك ُرُسِلي ِإفَّ اهلَل َقِومٌّ َعزِيْػزه

مهارة الكتابة مهارة من مهارات تنبغي ؽللكها التالميذ بعد تعّلم. ، الكتابةمهارة 
عامة ىي اتصاؿ بالكتابة. الكتابة حقيقة ىي عبارة شلا تتفكر هبا ىف الكتابة إىل األخر. 

هارة تشكل الفابُت ك تتلفظها. ثنيهما مهارة ىذه ادلهارة تتكوف على ناحيتُت: أكذلما م
 89تنمى الفكرة ك احلاسة.

مهمة من مهارات اللغة . كما القدرة على الكتابة ىدفان أساسيا من  الكتابة مهارة
، قل أعلية عن احلديث أك القراءةيم اللغة األجنبية. كالكتابة كفن لغول ال تأىداؼ تعل

بو ، فإذا كاف احلديث كسيلة من كسائل اتصاؿ اإلنساف بغَته من أبناء األمم األخرل
ك إذا كانت القراءة أذاة أفكاره ك يقضى حاجاتو ك غاياتو، ينقل انفعاالتو ك مشاعره ك 
فإف ة العابرة ك الثقافات ادلختلفة، سافات البعيدة ك األزمناإلنساف ىف الًتحاؿ عرب ادل

الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساىن ك دليل على عظمتو حيث ذكر علماء األنثر 
ة سجل تارؼلو ك بولوجى أف اإلنساف حُت اخًتع الكتابة بدأ تارؼلو احلقيقى. فبالكتاب

ك تبقى ىف بقاء ثقافاهتا ك تراثها، ف ك بدكنو ال يستطيع اجلماعات أحافظ على بقائو، 
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ال أف يستفيد ك تفيد من نتاج العقل اإلنساىن الذل ال بديل عن الكلمة ادلكتوبة أداةن 
 حلفظو ك نقلو ك تطويره.

ية ك إذا كاف اللغة ىف حياة اإلنساف ك ظيفتاف أساسيتاف علا االتصاؿ ك تسهيل عمل
فنحن ؽلكننا ادرة على أداء ىاتُت الواظيفتُت، فإف الكتابة قفس، التفكَت ك التعبَت عن الن

ك تعبَت عن النفس بأف التعبَت الكتاىب كسيلة من كسائل اإلتصاؿ كما أنو ترمجة للفكر 
 ٕٕك لكونو كذلك أصبح ذا أعلية كبَتة ىف حياة الفرد كاجلماعات.ىف ذاة الوقت، 

كمع أعلية الكتابة كمهارة لغوية ك كوسيلة من كسائل التعلم ك أداة من أذكات 
اإلنساف ىف االتصاؿ ك التعبَت عن النفس ك حفظ الًتاث إال أهنا ال تلقى ىف تعليم 

دلناسب خاصة مع ظهور االذباىات احلديثة ىف تعليم ىذه اللغات االجنبية اإلىتماـ ا
اللغات ك الىت تركز على اجلانب الشفول منها أكثر من اجلوانب األخرم مثل ادلدخل 
السمعي الشفول الذم سبق احلديث عنو. كما أف الشكول عادة ما ترتفع من الضعف 

ذا الضعف ال يرجع إيل يف كتابة اللغة األجنبية كتقدـ الدارسُت البطئ فيها. كلعل ى
صعوبة الكتابة باللغة األجنبية بقدر ما يرجع إيل قصور يف طرؽ التدريس كيف الربامج 

كقلة ادلساعدات ادلقدمة اإلعداد الكايف لتعليم الكتابة،  ادلعدة لتعليم الكتابة كعدـ
راحل كالنقص يف التدريب ادلنظم يف ادلتوجههم ضلو كيفية تطوير كتابتهم، للداسُت اليت 

 الكتابة دكف غرض أك ىدؼ أك دكافع، كاطلراط الدارسُت يف ، األكىل من دراسة اللغة
الكتابة احلرة قبل أف أك إجبار الدارسُت على دًن موضوعات غَت مناسبة للكتابة، كتق

يصلوا إىل درجة كافية من السيطرة على اللغة. لكل ىذا كجب االلتقات أىل الكتابة 
 ٖٕ.مفهوما كىدفا كطريقة
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فيما يتصل باجلانب الفكرل كىى ىنا اللغة العربية ة األجنبية أما تعليم الكتابة ىف اللغ
من الكتابة فنعتقد ىف ضركرة االكتفاء فيو باالذباه األكؿ ك يصبح مستول ادلهارة الفكرية 

اللهم إالىف تللك قط، باجلانب الوظيفى من الكتابة فىف الكتابة باللغة العربية زلدكدان 
احلاالت النادرة جدان ك الىت يهدؼ فيها الدارس األجنيب من تعلمو الكتابة باللغة العربية 

 ٕٗ.أف يكتب أدبان عربيان 

 ةحر مهارة الكتابة ال (4
 ةحر الة كتابتعريف ال ( أ

ىو تألف مجل أك فقرات دكف الكتابة احلرة الكتابة احلرة ىي التعبَت التحريرم احلر. 
التالميذ، ىف ىذه احلالة، لديهم حريّة لتحوؿ ك توجيو أك أمثلة على اجلمل غَت ادلكتملة. 

كما ىي استمرار   ادلوجوالكتابة اعلى مرحلتها من  الكتابة احلرةتعبَت فكرهتم. ىذه 
 ةة منفصل من مهارة إنشاء ادلوجهادلوجو. كلكن مهارة إنشاء احلر  إفألنشطة لسلسلة 

الكتابة احلرة  85ألهنا لديها كيفّيات كإجراءات ك مراحل متخصصة عندما نطّورىا أعمق.
ادلرحلة األخَتة من سبثل كما ،  ألمل ادلنشود األم برنامج يف تعليم اللغة اذلدؼسبثل ا

 ك ىي نوعاف :مراحل تعليم مهارة الكتابة 
 كتابة كظيفية .9
 كتابة إبداعية .8

أخرا. كأظلاط احلكم الكلمات يتحدث قلبو من خالؿ اختيار  التالميذحلة ر ادلىذه 
مقاؿ ا ادلوضوع، كالعناصر، كىو بشأف ىذ التوجيهاتال تزاؿ تعطي ادلدرسُت لكن 
 ٕٙ.طويل

                                                           
  ۸٘۹القاىرة: دار ادلعرفة اجلامعية، ص. ،طرؽ تدريس اللغة العربيةـ، ۸۹۹۸، امساعيل، زكريا 24
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 استخداـ ىذه األساليب، كفقاىي يف صورة عامة، ؽلكن للمرسُت ىذه ادلرحلة 
 يعلم. التعليم كقاؿ انودلستول 
 ةحر بة الكتاال موضوعات  ( ب

 تقسيم موضوعات الكتابة احلرة إىل ما يلي : يقوؿ اخلويل من ادلمكن

 ادلوضوع القصصي  .ٔ

تتناكؿ الكتاب ىنا سرد قصة حقيقية أك خيالية. كيكوف ترتيب األحداث زمنيا يف 
العادة. كيغلب ىنا استعماؿ الفعل ادلاضي ألف القصة تكوف قد كقعت يف الزمن ادلاضي 

    ٕٚافًتاضيا. كقوعاحقيقيا أك

 ادلوضوع الوصفي .ٕ

ك تكوف الواقائع يتناكؿ ادلوضوع الوصفي كصف احلاضر أك ادلاضي أك ادلستقبل. 
الفعل كأما صيغة كلكن من ادلمكن أف يكوف ادلوضوع خياليا أيضا. حقيقية يف العادة، 

أف كصف ما ىو قائم كزلسوس أسهل  شك كالفتتناسب مع زمن موضوع الوصف. 
 ادلوضوعات على ادلبتدئ.

 العرضيادلوضوع  .ٖ

 خالؿ التعريف أك التحليل أك ادلقارنة.مامن عرض فكرة يتناكؿ مثل ىذا ادلوضوع 

 اجلديل ادلوضوع  .ٗ

خاص ػلاكؿ إقناع يتناكؿ مثل ىذا ادلوضوع فكرة خالفية كيكوف للكتاب رأم 
 فية أك عملية أك بدمج الطريقتُت معا. بطريقة عاطبو القارئ 

 
                                                           

27
 ۸ٗ۲ص. ، ادلرجع السابقزلمد علي اخلويل،   



 
 

19 

 التلخيص .٘

كيطلب منو أف مربزا األفكار الرئيسية. يطلب من ادلتعلم أف يقرأ نّصا ما كيلخصو 
كأف يطلب منو أف ؼلتصر األصل إىل الثلث أك الربع يفعل ذلك يف حدكد كمية معينة،  

 أك أف يكتب يف حدكد عدد معُت من الكلمات. 

 علم مع ىذه األنواع من ادلوضوعات ػلسن بو أف يراعي ما يلي : كعند تعامل ادل

 بادلوضوعات الوصفية ألهنا أسهل األنواعيبدأ ادلعلم  .9
إىل ادلوضوعات القصصية ألهنا تأيت بعد ادلوضوعات الوصفية يف ينتقل ادلعلم  .8

 السهولة
را لصعوبة تناكؿ يؤجل ادلعلم ادلوضوعات العرضية كاجلدلية إىل مرحلة متأخرة، نظ .3

 ه ادلوضوعاتمثل ىذ
من ادلمكن أف يوازم التلخيص ادلوضوعات الوصفية كالقصصية ألنو يعادذلا يف  .4

 ٕٛ.درجة السهولة

دلوضوع القصصي ىف عملّية تعليم اللغة باىف ىذا حبث التجرييب، تستخدـ الباحثة 
 .يف مهارة الكتابة احلرةالعربية خصوصا 

 ةحر كتابة الالمهارات الفرعية  ( ج

ألداء التعبَت التحريرم أف يزكدىم اللغة العربية عند إعداد تالميذ  ينبغي على معلم
لفرعية للكتابة احلرة. ك نقدـ ببعض ادلهارات الالزمة اليت يطلق عليها أحيانا ادلهارات ا

 ا يلي طائفة من ىذه ادلهارات :فيم

 ادلهارات التنظيمية .9
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 ۸ٗ۲ص.نفس ادلرجع،  
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 ا أف تكوف للمتعلم القدرة على : كيقصد هب

 عمل سلطط . أ
 كضع العنواف كالتاريخ كاذلامش  . ب

 ادلوضوع إىل مقدمة ك عرض كخاسبة ميتقس ج.

 مستقلةكتابة كل فكرة رئيسية يف فقرة د.  

 ادلهارات األسلوبية اللغوية  .8

 كيقصد هبا اآليت : 

 ادلناسبةاختيار الكلمة  . أ
 لةمراعاة نظم اجلم  . ب

 استخداـ أدكات الربط ادلناسبةج. 

 مراعاة الصحة اللغويةد. 

 الضبط كاإلمالءق. 

 احلاؿك. مراعاة مقتضى 

 الفكرية ادلهارات .3
 أف تتوافر يف األفكار احلداثة كالطرافة . أ

 األفكارأف يراعى الًتتيب ادلنطقي كالتسلسل يف تناكؿ  . ب

 دلوضوعأف تتوافر الوحدة ك التماسك يف تناكؿ ا ج.
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   ٜٕالشخصية أف تتغلب ادلوضوعية على اآلراءد. 

 الكتابةتعليم  أهدافد( 
 : ىي الكتابة يف هناية ادلرحلة الصوتية عدة أمور، هدؼ تعليم التالميذي

فلذلك من شأنو زيادة :  إشباع رغبتو يف تعريف الشكل ادلكتوب للرموز اللغوية .9
 ثقتو بالربنامج ك إحساسو بأنو ؽلارس اللغة يف سلتلف أشكاذلا.

من التالميذ  تدعيم طريق نطق احلركؼ ك الكلمات ك اجلماؿ، ك ذلك بتمكُت .8
 شلارسة نطقها منفردا يف البيت.

 على تعرؼ طريقو نطق كلمات أخرل قد ال ترد يف احلصة. ذالتالميتدريب  .3
من حفظ ادلادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل ك اسًتجاعها عند  التالميذسبكُت  .4

 احلاجة إليها.
لتعليم ادلهارات اللغوية األخرل، ك إف الكتابة نشاط لغوم مركب،  التالميذهتيئة  .5

عند مساعها ك نطقها ك قراءهتا، ك ذلك  إذ يستلـز القدرة على سبييز األصوات
 قبل الشركع يف كتابتها.

دبهارات كظيفية ػلتاجها بعد التالميذ  إف التدريب على الكتابة من شأنو أف يزّكد .6
  ٖٓذلك يف حياتو.

 فهي فيما يلى:الكتابة احلرة ك أما أىداؼ تعليم 
 على تركيب األحركؼ لتكوف كلمة صحيحة. التالميذيستطيع  .9
 على تركيب الكلمات لتكوف مجلة صحيحة. التالميذيستطيع  .8
 على ترتيب اجلمل  لتكوف فقرة جيدة. التالميذيستطيع  .3

 
 

                                                           
: الدار العادلية النشر كالتوزيع، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، ـ۲۱۱۱، دكتور عمر الصديق عبد اهلل ٜٕ  ۸۲۹ص. ، اخلرطـو

 ۹۱ص.، ادلرجع السابق مجاؿ عبد الناصر زكريا،31 
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 الدراسات السابقة ب.
الدرسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابة علمية كلتأكيد  

 بحث الذم قاـ بو الباحثة. كمن الدراسة السابقة ىذ البحث كما يلي:ال

ترقية نشاطة تعلم اللغة العربية بادلوضوع " ۲۱۸۲ سفياف العرفُت، يف السنة (9
لطالب باستخداـ اسًتاذبي خرائط العقل يف الصف العاشر بادلدرسة العالية 

 "اإلسالـ" ركمبيو كمبار."

ترقية نشاطة تعلم اللغة العربية  ربت ادلوضوع : ُتسفياف العرفالبحث الذم يبحث 
ستخداـ كالفرؽ بينهما, ىذا البحث عن اخرائط العقل.  ةجييلطالب باستخداـ اسًتات
سفياف لًتقية مهارة الكتابة كأما البحث يف تعليم اللغة العربية  اسًتاتيجية خرائط العقل

، خرائط العقل ةجيياستخداـ اسًتاتترقية نشاطة تعلم اللغة العربية لطالب بعن  العرفُت
 يف تعليم العربية. اسًتاتيجية خرائط العقلستخداـ كالعالقة بينهما متساك ا

فعالية ظلوذج التعليم خرائط بادلوضوع " ۲۱۸۲/۲۱۸۸ رلهوؿ اإلسم، يف السنة (8
 ."حبث ذبريب بادلدرسة ادلصباح األطفاؿ يف سوكابومىالعقل يف تعليم النحو، 

كالفرؽ فعالية ظلوذج التعليم خرائط العقل يف تعليم النحو يبحث عن  البحث الذم
لًتقية يف تعليم اللغة العربية  اسًتاتيجية خرائط العقلبينهما، ىذا البحث عن إستخداـ 

فعالية ظلوذج التعليم خرائط العقل عن  اإلنساف ىف سوكابومىمهارة الكتابة كأما البحث 
  يف تعليم. خرائط العقلما متساك إستخداـ ، كالعالقة بينهيف تعليم النحو

 
 المفهوم اإلجرائيج. 
 األنشطة التمهيدية( 1
 ك إعجاب التالميذ قديرتفتح ادلدرسة الّدرس بتّ  .9
 ادلدرسة أىداؼ التعليم ادلادة ك فوائدىا يف احلياة اليومية ك تشرح  تقدـ .8
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 األنشطة األساسية( 2
 عقلصورة خرائط الإىل  ادلدرسة شَتت .9
 خرائط العقلسلطط وا ربديد صنعأف ي التالميذو توج ادلدرسة .8
 خبرائط العقل معااء اليت ستألف اإلنشموضوع  ك التالميذادلدرسة تثّبت  .3
ادلخطط  ورة كالستكماؿ السبّ ىف كسط لكتابة ادلوضوع ادلدرسة ك التالميذ  َتشت .4

 يف السّبورةاإلنشاء اليت تكتب 
 كرقة فارغة ك  كريوفلى كّل التالميذ  عتوزّع ادلدرسة  .5
اإلنشاء خبرائط العقل من ادلوضوع  ادلخططتطلب ادلدرسة كّل التالميذ لتصنع  .6

 ادلخصوص
 خرائط العقلة بناء على ادلوضوع كتابة احلر بادلدرسة كّل التالميذ تأمر  .2
 لتقوًن منعلى حسب مؤشرات االتالميذ اإلشاء الىت تألف ادلدرسة  فحصت .2

 .ةنشاء احلر مهارة الكتابة خصوصا إل
 األنشطة الخاتمة (3
  الدرس معا يف هناية التعليم تالميذتلخص ادلدرسة ك ال .9
 تقـو ادلدرسة التقوًن .8

 
   فروض البحث . د

 : Haلًتقية مهارة  ةفّعاليف تعليم اللغة العربية  سًتاتيجية خرائط العقلا ستخداـا
كوبانج بدرسة اإلحساف الثانوية اإلسالمية دب العاشرفصل التالميذ يف اللدل  الكتابة

 .جايا كمبار

 : Hoلًتقية  ةفّعالغَت يف تعليم اللغة العربية  سًتاتيجية خرائط العقلاستخداـ ا
درسة اإلحساف الثانوية اإلسالمية دب العاشرالتالميذ يف الفصل لدل  الكتابة مهارة

 .كوبانج جايا كمبارب


