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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  المفهوم النظرى .1
 مفهوم الفعاليةال . أ

فعالية ىي مصدر من فعال, وىي أميلة ادلبالغة, دبعٌت تأثر أو نفوذ. يف ادلنجد 
الفعالية يف معجم  12الذى يؤدى إىل نتائج.أن معٌت الفعالية ىي النافذ, ادلؤثر, 

العصرى تأثَت, عاقبة. و الفعالية ىي كيفية ادلنظمة لتكون ناجحة يف انتفاع 
 13ادلصادر لتحقيق ىدف التشغيلية.

 مفهوم اإلستراتيجيةال  . ب
" دبعٌت علم احلرب أو قائدة strategiaاإلسًتاتيجية تأخذ من اللغة يوناين "

" إذا تربط اإلسًتاتيجية بالتعليم فتفهم اإلسًتاتيجية gagneاحلرب. نقل ججٍت "
  14على مهارة الطالب يف التفكَت و حل ادلشكلة وازباذ القرار.

 Brainstorming العصف الذهني مفهومال . ج
ىي تقنية أو التدريس الذي يتم تنفيذه من  (brainstorming) العصف الذىٍت

، مث الطالبشكلة إىل ادل نقدًنقبل ادلدرسُت يف الفصول الدراسية يعٌت عن طريق 
أو يعربون آرائهم أو تعليقاهتم حىت تتطور ادلشكلة إىل مشكلة جديدة، أو  ونجييب

ر  رلموعة من الناس يف أفكا علىىا أيضا كوسيلة للحصول الكيَت ديكن تفسَت 
 15.ادلعدالوق  

                                                             
12

 952. ص 2008, ادلكتبة الشرقية : بَتوت, لبان, قاموس ادلنجد يف اللغة و اإلعالم الطبعة اليالية و األربعونلويس معلوف, . 
13 . E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah,  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

5115. hal 25  
07

.  Iskandar Wassied dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 5100. hal 11 

 
15

 . Dra. Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 5110.  Hal 31-

37 
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يف لغة  (brainstorming) العصف الذىٍتقال  شفا سيت مكرمي أن 
إندونيسيا مسي بتبادل األفكار أو تدفق األفكار أو ادلشورة بالتربع. عندئذ 

استخدام قدرة الدماغ يف  (brainstorming) ىٍتالعصف الذالفضيلة من ىذه 
, (brainstorming) العصف الذىٍتربديد الفكرة أو تسليمها لفكرة. يف عملية 

فيكون   سيطلب طالب إلزالة كل األفكار وفقا للبصَتة النفسية والقدرات
 16دقيقا جدا لوصف ىذه العملية بسهولة وفعال. العصف الذىٍت

   العصف الذىٍت (, بأن2008 وفخور )ويؤكد ذلك ماورد عن حسُت
(brainstorming)  ىو أسلوب يعتمد على نوع من التفكَت اجلماعي وادلناقشة بُت

رلموعات صغَتة, هبدف إثارة األفكار وتنوعها, وبالتايل توليد قائمة من األفكار 
الىت ديكن أن تؤدي إىل حل للمشكلة مدار البحث, حيث تساىم األفكار 

 17ليد أفكار جديدة.ادلتبادلة بُت من اجتمعوا يف تو 
مستخدمة من قبل ادلدرس أو األستاذ  (brainstorming) العصف الذىٍت

بقصد دعوة الطالب صب رأيهم من األنشطة. ىذه األنشطة جيب أن تكون يف 
السيطرة من جانب ادلدرس أو األستاذ, ولكن ال تقيد صبيع األفكار أو اآلراء 

  18اليت تظهر يف الطالب اإلجراء.
 ادلدرس أو األستاذ بطرح الرأي أو الفكرة.بدأ  .1
يطلب الطالب أو التالميذ أن يهطلوا رأيهم بطريق كتاب بعض الكلمات او  .2

 اجلمل ادلهمة على السبورة.

                                                             
 16. Syifa Siti Mukrima, Metode belajar dan Pembelajaran, Bandung: Bumi Siwangi, 

5107, hlm. 21 

, أثر استخدام طريقة العصف الذىٍت يف تنمية التحصيل الدراسي يف مادة قواعد اللغة العربية دراسة مستحية على طلبة . زلمود عوض بٍت ذياب          17
الشارقة(  –, رؤى اسًتاتيجية, )سلتصص يف ادلناىج وطرق تدريساللغة العربية أكادديية العلوم الشرطية ارة الشارقة بدولة اإلماراتالصف احلادي عشر يف  إم

 79ص: , 

  
12

. Umi Machmudah, Abdul  Ahab Rasyidi , 5112, Active Learning dalam 

pembelajaran Bahasa Arab, Malang: Uin-Malang Press, hal. 030 
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أية من ىذه األفكار ىي موافقة عليها أو عدم ادلوافقة, ودلاذا؟ وىل ىذه  .3
 الفكرة حيتاج إىل ذبميع.  

مات ادلفتاحية ىف النهاية بعدما أمت الطالب ادلدرس أو األستاذ الكل  امتك .4
 تقدم األراء واألفكارىم بأنفسهم.

 19ىذه إسًتاتيجية فعالية جدة دلعرفة ماكان معروفا من الطالب. 
 العصف الذهنيمزايا  . ج

 ذكر روستياتة  أن تعبَت األفكار مستخدم ألن فيو  مزايا كيَتة كما يلي:
 أرآءىم.الطالب نشيطون يف التفكَت لتقدًن  .1
 تديب الطالب على التفكَت بسرعة وترتيبها منطقيا. .2
دافع الطالب دائما على استعداد يف تقديط ادلشكلة الىت تتعلق دبا قدمها  .3

 ادلدرس.
 زيادة اشًتاك الطالب يف تلقي الدروس. .4
اكتسب الطالب الذي أقل قدرا من اسًتاك مساعدة من أصدقاءه ماىرين أو  .5

 ادلدرس.
 تزاضبا سليما وصحيحا.يكون الطالب  .6
 يشعر الطالب باحلرية وادلرحة. .7
 اجياد جو التعليم والتعلم دديقراطيا حيث يشًتك فيو اجلميع. .8

 Brainstorming العصف الذهنيعيوب د. 
  20ذكر سدجانا أن ذلذه االسًتاتيجية عيوب ربتاج إىل معاجلة: 
رلربون اعتبار الطالب أقل قدرا من االىتمام أو أقل جرأة يشعرون بأهنم  .1

 أفكارىم.
                                                             

19 . Hamzah. B. Uno, Nurdin Muhammad, 5105, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM: 

Pembelajran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 97 
 

20
.  sudjana,5101, Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif, Bandung : Falah 

production, hlm32 
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 سبيل اإلجابات إىل أن زبلص من اإلجابات أو اآلراء السابقة. .2
 سبيل الطالب إىل االعتقاد بأن يتم قبول صبيع اآلراء. .3
 تنطلب مزيدا من التقوًن لتحديد ترتيب أولويات أو الرأى عرض  الفكرة  .4

 Brainstorming العصف الذهني. خطوات من ه
( فما 75-74: 2008) طريقة العصف الذىٍتذكر روستياتة  خطوات   

 21يلي:
 مساعدة االستعالمات و زلّرض  .1

ادلشكالت أو ادلوضوعات الذي سب  مواجهتو مع اخللفية س يشرح ادلدر 
 .األفكارىم يدعو ادلتعلمُت النشطُت إىلو 
 تعّرف .2

 .العصف الذىٍت قدر اإلمكان خاطئدعوة لتقدًن  الطالبيف ىذه ادلرحلة 
 تصنيف .3

اليت مت إنشاؤىا وادلوافقة عليها  إىل ادلعيار يستند  اخلطوة التالية ىي تصنيف
 اجملموعة.

 تدقيق .4
 تتطلع اجملموعة بشكل صباعي إىل ادلصنفة.

 استنتاج .5
 كيفية حل ادلشكلة اليت تعترب األنسب.  خر، مث ازبذ اتفاق اآلضيبعد كل ر 

 مهارة الكتابة  .2
 مفهوم مهارة الكتابة  . أ

الكتابة ىي عملية معقدة, يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصوير األفكار 
وتصويرىا يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنوا, ويف أساليب متنوعة ادلدى 

                                                             
21 . Dra. Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 5110.  Hal 32 
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والعمق والطالقة مع عرض تلك األفكار يف وضوح ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق مث 
تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط تنقيح األفكار والًتاكيب اليت 

الكتابة تصوير خطي ألصوات منطوقة أو فكرة ذبول يف النفس أو  22والًتاكيب.
رأي مقًتح أو تأثر حبادثة أو نقل دلفاىيم و افكار  و علوم معارف وفق نظام من 

. ومهارة الكتابة ىي 23الرسم والًتميز متعارف على قواعده و أصولو و أشكالو
الفكر والتفكَت والشعور يف النفس بالرموز اللغوية بشكل الكتابة اليت سبكن تعبَت 

( يوضح الكتابة ىي يكاشف األكار 19: 1987مث مرووتو ) 24ادلرء للفهم.
 25شاكلة الكتابة كما متسع من الوق .

إن الكتابة ىي إحدى من ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية. الكتابة 
رة عما يفكر الناس على شكل الكتابة.  ىذه ادلهارة تتكون من باحلقيقة ىي عبا

جهاتُت فهما مهارة عبارة الكتابة واحلس بالكتابة. باحلقيقة مهارة الكتابة. ألن  
حينما قرانا كتابة عند ذلك ننظر ونتذكر عن شكل الكتابة. الكتابة تشَت إىل 

لب معينة تفرضها على رلموعة من األنشطة وادلهارات الىت تتميز كل منها دبطا
ىذه األنشطة تبدأ بتحويل الصوت ادلسموع يف اللغة إىل شكل مرئي  26الكتاب.

متفق عليو, وىذه العملية ال تتضمن أكير من ربط الرموز الصوتية بالرموز ادلرئية 
 أي كتابة األصوات باحلروف الدالة عليها.

ة حيث ذكر الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين و دليل على عظم
علماء األنير بولوجي أن اإلنسان حُت اخًتع الكتابة  بدأ تارخيو احلقيقي. الكتابة 
سجل تارخيو و جافظ على بقائو,  وبدوهنا قد ال تستطيع اجلماعات أن تبقي يف 

                                                             
  1994, 242, األلوكة : الجديد الحصري ,ص مهارة الكتابة ونماذج تعليمهاإبراهيم علي ربابعة,  .
22    
 69(. ص: 2008) عمان : دار صفاء, الفتية للكتابة والتعبَت, األسسى خليل النحار  . فخرى 23

 
57

. Zhul Fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ Untuk meningkatkan keterampilan 

menulis siswa kelas VIIC Mts Muhammadyyah 15 pemalang, Journal Of Arabic Learning And 

Teaching, 5101, hlm: 25 

 
25.  Dalman, Keterampilan Menulis, Jakarta: PT  RAJAGRAFINDO Persada,5102, hlm: 

7 
114. ص: , طروق تدريس اللغة العربية لغَت العرب ) من النظرية إىل التطبيق(ييمر الدين بردانشاة.  26.  



11 
 

بقاء ثقافاهتا و تراثها, وال أن تستفيد و تفيد من نتاج العقل اإلنساين الذي ال 
 27بة أداة حلفظو وز نقلو و تطويره.بديل عن الكلمة ادلكتو 

يستند من العامل الرأي يتم أن يكون كتابة ىي طريقة إرسال الفكرة أو ومهي 
 28أو حسى يف شكل رمز أو فاصلة أو كتابة اليت ادلعٌت.

 أهمية الكتابة  . ب
تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة. كما تعترب القدرة على الكتابة 

أىداف تعلم اللغة األجنبية. ومع أمهية الكتابة كمهارة لغوية ىدفا أساسيا من 
وكوسيلة من وسائل التعليم وأداة من أدوات اإلنسان يف االتصال والتعتبَت عن 
النفس وحفظ الًتاث إال أهنا ال تلقى يف تعليم اللغات األجنبية االىتمام ادلناسب 

 .خاص مع ظهور االذباىات احلديية يف تعليم ىذه اللغات
 وأما اذلدف بسيط التدريس الكتابة كمايلي:

دبناسبة العالمة القراءة وتراكيب الكلمات  صحيحاالكتابة  يقدر الطالب .1
 والناحية ادلورفوجلي و علم تراكيب الكالم ) علم النحو و الصرف (.

يعبَت األفكار و الذىٍت والشعر يف الكتابة الكلمات الذي  يقدر الطالب أن .2
 ل.دبعٌت كاميل وصبي

طالب متناسق التفكَت و نظامي و ظاىر و صحيح و يف قدرة التعبَت  .3
  29الشكلة الكتابة.

مث حيدد رشدي أىداف ادلقبولة يف تعليم الكتابة من تعليم اللغة العربية لغَت 
 الناطقُت هبا فيما يلي: 

 الكتابة خبط سبكن قراءتو. .1
 معرفة ادلبادئ اليت تؤدى إىل وضوح اخلط. .2

                                                             
 113, ص: نفس ادلرجع.27 

 22. Op.Cit, hlm: 7 

 
55

. Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif, 

Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 5102. hlm 21-27. 
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 الكتابة من اليمُت إىل اليسار.القدرة على  .3
 معرفة مبادئ اإلمالء و العالقى بُت الرمز و الصوت. .4
 استخدام القواعد استخداما صحيحا. .5
 30تكوين الكلمات من احلروف. .6

 ج. أنواع الكتابة 
 للكتابة معٌت عام معروف, وتفرع ىذا ادلعٌت العام إىل ثالثة فروع:

و أساليب معينة, و ىو ما فصلناه يف الكتابة معٌت التعبَت و ادلشاعر بألفاظ  .1
 تدريس التعبَت.

الكتابة دبعٌت الرسم اإلمالئى للكلمات و احلروف ادلعربة عن الصور الذىنية  .2
 ذلذا الرموز التعبَت.

 الكتابة دبعٌت ذبويد رسم احلروف و الكلمات ذبويدا خطيل واضحا متناسقا. .3
بة يف العناية بيالثة و عند زلمود رشدي خاطر ة آخرون يًتكز تعليم الكتا

أمور : قدرة الدراسُت على الكتابة الصحيحة إمالئيا و إجادة اخلط و قدرهتم على 
  31التعبَت  عما لديهم من أفكار يف وضوح دقة.

 المفهوم اإلجرائى ب.
منهم  واحد م اللغة العربية، مث التدريب وإتقان مهم جدا.يألمهية تعليتذكر و 

لذلك  أي من خالل تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة. درسديكن أن يتم من قبل ادل
 طريقة ، وربديددريسطرق الت و ذكاء يف اختيار اسًتاتيجية درسجيب أن يكون ادل

بيئة تعليمية  .شيقك  درسيعمل ادل حيث أنّ  الطالب نشطون يف التعلم حىتالتعلم 
  .الطالب اإلستطاعة يرتفع و األميل يستطيع شلتعة و

 

                                                             
  118 -117,  ص. Cahaya Firdaus :2017, تعليم علم األصوات بُت النظري و النطقُترشدي, .  30
 186ه ( ص.  1410, ) مصر: جامعة ادلصور, تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبارشدي أضبد طعمة,   . 31
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  Brainstorming لعصف الذهنيإستراتيجية ا خطوات . أ
 .على إحدى الفقرات ادلكتوبة باللغة العربية ادلشكلة ةسدرّ ادلعطي ت .1
ترشد ادلدّرسة بتوجيو الطالب إىل ادلشكلة من أجل إجيادمن األفكار )  .2

 .العصف الذىٍت (
 .على السبورةاالعًتاضات الطالب  كل األفكار و  درسةكتب ادلت .3
ضيح اآلراء ادلکتوبة من خالل فقرات الکتب ادلدرسية وطالب بت دّرسةم .4

 العربية.
 .ألفكاراتالتوجيو للطالب دلراجعة ا دلدرسةعطي ات .5
 فرصة للطالب إلسبام نقطة ادلشكلة. دلدرسةعطي ات .6
يف الكتاب باللغة العربية  اخلالصةكتابة للمن الطالب  درسةطلب ادلت .7

 .الطالب إستطاعةب
 ستنتاجاهتم يف الكتابة العربية.الطالب يف ا درسةرشد ادلت .8
 طالب الفرصة لإلبالغ عن استنتاجاهتم. اىل دلدرسةعطي ات .9
 فرصا للطالب اآلخرين للرد. دلدرسةعطي ات .10
 قام  ادلدّرسة بالتقوًن .11

 

 :مهارة الكتابة مؤشراتب. 
 .صحيحايكتبوا االحرف على أن يقدر الطالب  -
 .أن يكتبوا صبلة مفيدة سلتلفة على يقدر الطالب -
 .يقدر الطالب على أن يستخدموا ادلفردات للكتابة  -
 .ة ييقدر الطالب على أن يقدموا أفكار بالكتابة عما يتعلق بادلواد الدراس -
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 اتج. الدراسات السابق

  الدراسات السابقة مستخدمة كادلقارنة هبذا البحث البتعاد عن التقليد يف كتابة
ولتأكيد البحث الذى قام بو البحث. وأما الدراسة السابقة يف ىذا عملية 
, وىي طالبة من جامعة سلطان م الذى قدمتو فطري فتح اجلنة 2017حث الب

تنفذ طريقة شلارسة الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو, بالعنوان: " فعالية 
ى الطالبات يف ادلدرسة أمنط اجلملة بوسيلة الرمز والصيغة لًتقية مهارة الكتابة لد

  طريقة شلارسة أمنط اجلملة". اليانوية اإلسالمية دبعهد اإلحسان دبنطقة كمبار
كتابة م اللغة العربية لو تأثَت جيد جدًا لتعزيز القدرة على اليلتعل طريقةكال

 .اإلحسان دبنطقة كمباراإلسالمية دبعهد  ليانويةيف ادلدرسة ا لطالب
 
 مة كادلقارنة هبذا البحث البتعاد عن التقليد يف كتابة الدراسات السابقة مستخد

عملية ولتأكيد البحث الذى قام بو البحث. وأما الدراسة السابقة يف ىذا 
م الذى قدمتو عكرمة رمضان, وىي طالبة من جامعة سلطان  2017البحث 

الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو, بالعنوان: " فعالية استخدام اسًتاتيجية 
يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة طالب  (brainstorming) تعبَت األفكار

الصف الياين يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد دار احلكمة بكنبارو". 
م اللغة العربية لو ياتيجية لتعلكاإلسًت  (brainstorming) تعبَت األفكاراسًتاتيجية 

تأثَت جيد جدًا لتعزيز القدرة على التحدث لطالب الصف اليامن يف ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد دار احلكمة بكنبارو. 

 فرضية البحث 
Ha  :  العصف الذىٍت تطبيق اإلسًتاتيجيةفعالية ((brainstorming   لًتقية مهارة

األوىل  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الكتابة الكتابة لدى الطالب
Filial   دبنطقة روكان ىولو  الشماليةتامبوسي. 
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Ho : العصف الذىٍت تطبيق اإلسًتاتيجية ((brainstorming لًتقية فعال   غَت
 األوىل  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةلدى الطالب  الكتابة مهارة

Filial دبنطقة روكان ىولو الشمالية تامبوسي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


