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 لفصل االولا
 أساسية البحث

 خلفية البحث . أ
يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصوير األفكار ، الكتابة ىي عملية معقدة

وتصويرىا يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنوا, ويف أساليب متنوعة ادلدى 
معاجلتها يف تتابع وتتدفق مث مع عرض تلك األفكار يف وضوح و  والعمق والطالقة

تنقيح األفكار والًتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط 
الكتابة ىي عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرموز من خطاب شفوي  1والًتاكيب.

ارئ بعيد عن الكاتب مكان و إىل قإىل نص مطبوع هبداف توصيل رسالة 
أىداف من مهارة الكتابة إن سيطرة على استخدام نظام بناء اجلملة و  2.زمان

ف الرئيسي يستطيع العريب أن يفهمو ىو اذلد العربية يف كتابة رسالة أو موضوع
مهارة الكتابة ىي مهارة الكتابة أن تصَت مهمة جّدا  أمهية 3من تعليم الكتابة.

معناه يف زلافظة و نشر و دراية التنمية شئ ما اإلكتشاف زين بصفة الفكر و 
إن  4الشعر و احلكاية وال الصناعة معُت سوف سهل الضائع و إال يف القيد.

 مهارات اللغة العربية.الكتابة  ىي من 
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عن عملية عقلية يقوم لعربية وىي عبارة فالكتابة ىي إحدى مهارات اللغة ا
الكتاب بتوليد األفكار وصياغتها وتنظيمها مث وضعها بالصورة النهائية علة 

 5الورق.

بكيفية  يقدر الطالبن أن و كتادلختلفة اليت  العربية أن يكتبم ييف عملية تعل
ال الىت ألن  .و ادلدرج الطالب من خالل عملية أن يقدر ذلك على. أخرى مرة

 تسّلقأن البّد منها  يستسهل يتعّلمها، لأخرى بكيفية مرة يقدر أن تستطيع
سًتاتيجية لبدء اإلأساسية  لكونوأن يستخدم ىذا  تعيُت ادلتوقعال ومن األولوية.

تستخدم إسًتاتيجية العصف عملية التعليم الكتابة منها مث ليؤيد   تعلم الكتابة.
ىي تقنية أو التدريس الذي يتم تنفيذه  (brainstorming) العصف الذىٍت .الذىٍت

شكلة إىل ادل نقدًنمن قبل ادلدرسُت يف الفصول الدراسية يعٌت عن طريق 
أو يعربون آرائهم أو تعليقاهتم حىت تتطور ادلشكلة إىل مشكلة  ون، مث جييبالطالب

ر  رلموعة من أفكا علىىا أيضا كوسيلة للحصول الكيَت جديدة، أو ديكن تفسَت 
 6.ادلعد الوق  الناس يف

دبنطقة   شماليةالتامبوسي   Filialاألوىلمية احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسال 
. اللغة العربيةفيها الطالب تعلم ياليت  روكان ىولورس يف اادلد إحدى ،روكان ىولو

وغرض من تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ىي ليكشف احتمال يف تعليم 
 يف ىذه ادلدرسة لغة العربية ال ةمدرسو  اللغة العربية خصيصا.الكتابة و القراءة 

ادلدّرسة يف عميلة تعليم اللغة  مث تستخدم ،يةاقتصاد اإلسالمج من قسم  متخر 
الواسلة و و  ادلختلفة منها طريقة القواعد والًتصبةادلتنوعة و طريقة الالعربية ىي 

لًتقية مهارة الكتابة  شبانون دقيقةومث حصة الدراسية أن يبلغ ، من ادلدرسة ادلرافق
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. اوكتاب الطالب شفوياكن أن تدعم مهارات سباليت  أنشطة ادلتنوعة هافيو  .جيدة
 الطالب يف ىذه ادلدرسة ألن فلذلك مل تكون مهارة الكتابة لدى الطالب جيدة.

 وأساسية ادلشكالت الشكيُّ للطالب .كتابةال أنشطةيف القي الصعوبة أن ي
الية دبنطقة شمالامبوسي ت  Filialكومية األوىل ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احل

 ر كما يلي:تظه روكان ىولو
 على كتابة ادلفردات وايتسّلط ملبعض الطالب  (1
 .الطالب مل يستطيعوا أن يكتبوا صبلة مفيدة سلتلفةبعض  (2
يف أنشطة  ةئية ادلتعادلبُت حرف ىجا أن يفرقوا مل يستطيعوا الطالببعض  (3

 .الكتابة
م اللغة العربية ييف عملية تعل التجديدإىل  ةسدرّ ادل ربتاجف و يف ىذه الظر 

 دلبتكرةاو  ةأسهلطريقة الالعربية ب اللغة دروس لطالبافهم يحىت  ،للطالب
 ىٌت.إسًتاتيجية العصف الذ ، منهاةالفعّ الو  ضحةاالو 

 فعالية ادلوضوعالباحية أن تقم بالبحث رب   وبناء على ماسبق تربوى
 الكتابة رقية مهارةلت brainstorming) ) يالذهنالعصف  إستراتيجيةتطبيق 

 Filialاألولى  في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية لدى الطالب
 .بمنطقة روكان هولوشمالية ال تامبوسي
 

 مشكالت البحث . ب
 .العربية دافع الطالب يف الكتابة .1
 .ادلفردات كتابةالطالب على   قدرة .2
 .الذي يناسب اجلملة ادلفيدة قدرة الطالب على أن يأليف الكلمات .3
 .مهارة الكتاب لدى الطالب .4
 .طريقة اليت تستخدمها ادلدّرسة يف تعليم اللغة العربية .5
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لًتقية مهارة الكتابة  brainstorming) )العصف الذىٍت تطبيق إسًتاتيجية  .6
 تامبوسي Filialاألوىل  اإلسالمية احلكوميةيف ادلدرسة ادلتوسطة لدى الطالب 
 .دبنطقة روكان ىولوالشمالية 

 ج. حدود البحث 
أن وبناء على خلفية ادلشاكلة ادلذكورة أعاله، فإن الكاتبة حيدون من مشكلة 

 رقية مهارةلت brainstorming) ) يالعصف الذهن إستراتيجيةتطبيق  فعالية
 األولى المتوسطة اإلسالمية الحكوميةفي المدرسة  لدى الطالب الكتابة
Filial  بمنطقة روكان هولو  شماليةالتامبوسي. 

 د. أسئلة البحث
 لًتقية مهارة  فعال brainstorming)) العصف الذىٍت تطبيق إسًتاتيجية ىل 
 Filial األوىل يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية لدى الطالب الكتابة

 ؟دبنطقة روكان ىولو  شماليةالتامبوسي 

 ه. أهداف البحث
 لًتقية مهارة brainstorming)) العصف الذىٍت إسًتاتيجيةتطبيق فعالية  دلعرفة
 Filial األوىل يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةلدى الطالب  الكتابة

 .دبنطقة روكان ىولو  شماليةالتامبوسي 

 أهمية البحثو. 

إلفادة النظرية، ومن ادلتوقع ىذا البحث لتطوير نظرية القائمة اليت ىي . 1
 العصف الذىٍت.إسًتاتيجية 

للباحية، كمدخالت أو خربات يف إجراء البحوث التجريبية، وخاصة فيما . 2
الصف اليامن  طالبيتعلق بكيفية ربسُت قدرة الكتابة للغة العربية من 
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دبنطقة   شماليةالتامبوسي  Filial األوىل احلكوميةادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 .إسًتاتيجية العصف الذىٍتب روكان ىولو

العصف الذىٍت  سًتاتيجيةإللمدرسُت، كمدخالت حول كيفية تطبيق . 3
العربية من الصف لتحسُت القدرة على كتابة مقال من طالب اللغة العربية 

  شماليةالتامبوسي  Filial األوىل ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية اليامن للمدرسة 
 .دبنطقة روكان ىولو

. للطالب، وىذا ىو لتدريب الطالب على التفكَت النقدي، وخالق، ومبتكرة. 4
وزيادة احلافز والشعور بالتضامن االجتماعي للطالب؛ وزراعة العادات وتطوير 

 مهارات الكتابة لدى الطالب.

 ثز. مصطلحات البح
فأىم الواردة يف ذلذا لبحث مصطلحات مهمة جيب بياهنا ابتعادا من التوىم. 

 ىذه الدراسة ىي:
ىي تقنية أو التدريس الذي يتم  (brainstorming) العصف الذىٍتإسًتاتيجية  .1

شكلة ادل نقدًنتنفيذه من قبل ادلدرسُت يف الفصول الدراسية يعٌت عن طريق 
أو يعربون آرائهم أو تعليقاهتم حىت تتطور ادلشكلة إىل  ون، مث جييبالطالبإىل 

ر  أفكا علىىا أيضا كوسيلة للحصول الكيَت مشكلة جديدة، أو ديكن تفسَت 
 .ادلعدرلموعة من الناس يف الوق  

مهارة الكتابة ىي عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرموز من خطاب شفوي إىل  .2
 .و زمان بعيد عن الكاتب مكان نص مطبوع هبداف توصيل رسالة إىل قارئ


