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  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

١".وبشروا وال تنفروا يسروا وال تعسروا، " 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دار الكتب العلمية، : بريوت(، صحيح البخارياإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي،  ١
 .٣١. ، ص)١٩٩٢



 اإلهداء

   البسيط واجلهد اليسري العمل هذا أهدي  

أيب عبد اللطيف مأمون الذي يربين عن الصدق واإلخالص،أسهل اهللا أموره وأسعده  إىل) ١
 يف الدارين

، غفر اهللا ذنوا ووسع مدخلها واجعل  الزمانالوقت وأمي صابرة اليت ترمحين طول  إىل) ٢
 قربها رياضا من رياض اجلنان  

 فة وزوجها وعالية املعرالكبرية  أخيت إىل) ٣

  زمرة األبراريإىل أخيت الصغرية ) ٤
 عميت بدرية  وإىل) ٥

   اويعلِّمو لغة العربيةال يتعلَّمون الّذين وإىل) ٦
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التصريح

 من اآلراء يتضمن ال العلمي هذاالبحث أن واألمانة بالصدق الباحثة صرحت
 ومصدرا مرجعا تكون أن إال الباحثون كتبها أو الناشر نشرها اليت املادة أو املتخصصني

  البحث هلذا
  

  ٢٠١١ مايو ٣٠،مسارانج

  الباحثة

  

  زاهرة امليمونة

 ٠٧٣٢١١٠٢٨:  الطالبة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



صملخ  

  

 التلميذات اليترغبة الفرق بني  حتت املوضوع) ٠٧٣٢١١٠٢٨ :رقم الطالبة( امليمونة زاهرة

لوزارة التربية   Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي استخدام باللغة العربية  نعلّميت

 يف الفصل الثامناستخدامه  دون لمنها بواليت يتعاملتحدة   والتعليم بدولة اإلمارات العربية

علمي يف كلية التربية ويل سوجنو  حبث. كدما –اإلسالمية مبراجنني املتوسطة  ٢ مبدرسة فتوحية
  .٢٠١١ اإلسالمية احلكومية مسارانج

 باستخدام يتعلمن اليت للتلميذات العربية اللغة تعلّم رغبة كيف) ١:املسائل هلذا البحث هي
املتحدة   اإلمارات العربيةلوزارة التربية والتعليم بدولة Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

 اللغة تعلّم رغبة كيف) ٢ دماك؟ – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة  الثامن الفصل يف
لوزارة Clear Picture تاج إنمسلسل كارتون تعليمي  استخدام بدون يتعلمن اليت للتلميذات العربية

 املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة  الثامن الفصل يفاملتحدة   التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية
يوجد الفرق بني رغبة التلميذات اليت يتعلمن اللغة العربية هل ) ٣ دماك؟ – مبراجنني اإلسالمية

 لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي استخدام ب
 مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية يف الفصل الثامن مبدرسة ها بدون استخدامهواليت يتعلمناملتحدة 

مسلسل استخدام كم كمية الفرق بني رغبة التلميذات اليت يتعلمن اللغة العربية ب) ٤ دماك ؟ –
واليت املتحدة  لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

  دماك ؟ – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية يف الفصل الثامن مبدرسة يتعلمنها بدون استخدامه

 املقابلةو طريقة املشاهدة البيانات يف هذا البحث فهيأما الطريقة اليت قامت ا الباحثة جلمع 
(independent الكمي  تحليلإجتهت الباحثة إىل ال حتليل البياناتويف . والتوثيق واالستبيان

tesT ( اختبار 
مسلسل كارتون  يستخدمن يتال اتالتلميذ رغبةالباحثة املتغريين بني  ، ألن أخذت"ت املستقلة"

 اللغة متعلّ يفاملتحدة   لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture نتاج إتعليمي 
لوزارة التربية Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي  يستخدمنال يتال اتالتلميذ رغبة و العربية

واتمع اإلحصائي املستعمل يف هذا . العربية اللغة متعلّ يفاملتحدة   والتعليم بدولة اإلمارات العربية
 دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية يف الفصل الثامن مبدرسة اتميذالتلكل البحث 
) أ(كالعينة يعين فصل الفصل الثامن فأخذت الباحثة فصلني متفرقني من . تلميذة ١٤٠ن وعدده



كمجموعة جتريبية، فيها عملت الباحثة ) أ(الفصل الثامن يعين . تلميذة ٩٠وعددهن ) ج(وفصل 
 بدولة اإلمارات العربيةلوزارة التربية والتعليم Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي بإعطاء 
عملت الباحثة مشاهدة , ابطةكمجموعة ض) ج(الفصل الثامن  لكن يفو. دريسيف عملية التاملتحدة 

  .يف عملية التعليم فحسب

مسلسل  باستخدام يتعلّمن اليت للتلميذات العربية اللّغة تعلّم رغبةإن قيمة املتوسط من درجة 
) ٧٨،٩٨( املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

ه بدون استخدام يتعلمن اليت للتلميذات العربية اللّغة تعلّم رغبةمن درجة  أعلى من قيمة املتوسط
" ومن احملاصلة أن قيمة . ٧٤،٩٥

ot " وتقارن الباحثة قيمة  ٢،٧٤٩هي "
tabelt " من احملاسبة بالقيمة

" إذا . يف اجلدول ٨٨أما درجة احلرية هي %. ٥و % ١من اجلدول على مستوى داللة 
ot " أكرب من

 "
tabelt "واحلاصل أن الفرق ذو داللة، والفرضية يف هذا البحث مقبولة.  

 مسلسلاستخدام بالعربية  اللغة تعلّم رغبةلفرق يوجد ااحملاصلة يف هذا البحث تدل على أن و
 املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture  نتاجإتعليمي  كارتون

بني وكمية الفرق  .املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢للتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسة فتوحية 
 Clear Picture نتاجإتعليمي  كارتون مسلسلالعربية باستخدام  اللغة نعلّملميذات اليت يتتال رغبة

يف الفصل الثامن واليت يتعلمنها بدون استخدامه  املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية
  %.٣،٠٥املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك هي  ٢مبدرسة فتوحية 
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Zahirotul Maimunah (073211028) “Perbedaan Antara Minat siswi Yang Belajar 

Bahasa Arab dengan Menggunakan Serial Kartun Pendidikan Produksi Clear Picture 

yang Bekerjasama dengan Menteri Pendidikan UEA dan Yang Belajar Bahasa Arab 

dengan Tidak Menggunakannya di Kelas VIII Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak”, 
Skripsi, 2011, Semarang, Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri 
Walisongo Semarang. 

 Masalah yang diangkat peneliti dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimanakah minat  
belajar bahasa Arab siswi kelas VIII dengan menggunakan Serial Kartun Pendidikan produksi 
Clear Picture yang bekerjasama dengan Menteri Pendidikan UEA di Mts Futuhiyyah 2 
Mranggen Demak? 2. Bagaimanakah minat belajar bahasa Arab siswi kelas VIII  yang tidak 
menggunakan media Serial Kartun Pendidikan produksi Clear Picture yang bekerjasama dengan 
Menteri Pendidikan UEA di Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak? 3. Apakah ada perbedaan 
antara minat siswi yang belajar bahasa Arab dengan penggunaan Serial Kartun Pendidikan 
Produksi Clear Picture yang bekerjasama dengan Menteri Pendidikan UEA dan minat siswi yang 
tidak menggunakannya di kelas VIII Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak? 4. Seberapa besar 
pebedaan antara minat siswi yang belajar bahasa Arab dengan penggunaan Serial Kartun 
Pendidikan Produksi Clear Picture yang bekerjasama dengan Menteri Pendidikan UEA dan 
minat siswi yang tidak menggunakannya di kelas VIII Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak?  

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat belajar bahasa Arab siswi dengan 
menggunakan Serial Kartun Pendidikan Produksi Clear Picture Bekerjasama dengan Menteri 
Pendidikan UEA di Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak. 

 Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara, metode angket dan metode 
dokumentasi. Dalam menganalisis data yang didapat, peneliti menggunakan  teknik analisis 
kuantitatif eksperimen. Subyek penelitian sebanyak 90 responden, Pengumpulan data 
menggunakan instrumen angket. 

Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik  
Uji T ( T-Tes Independent ). Pengujian hipotesis menunjukan bahwa : terdapat perbedaan minat 
belajar bahasa Arab dengan penggunaan media Serial Kartun Pendidikan produksi Clear Picture 
yang bekerjasama dengan Menteri Pendidikan UEA pada siswi kelas VIII Mts Futuhiyyah 2 

Mranggen Demak, ditunjukan oleh �� �2.746 lebih besar dari nilai (��) pada taraf signifikansi 5 

% (1,99), dan taraf signifikansi 1 % (2,36), hal ini menunjukan bahwa terdapat terdapat 
perbedaan yang signifikan pada minat belajar bahasa Arab siswi yang menggunakan media 
Serial Kartun Pendidikan produksi Clear Picture yang bekerjasama dengan Menteri Pendidikan 
UEA pada siswi kelas VIII Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak. Adapun kuantitas perbedaannya 
3.05%. 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa minat belajar bahasa Arab 
dengan menggunakan media Serial Kartun Pendidikan Produksi Clear Picture yang bekerjasama 
dengan Menteri Pendidikan UEA di Mts Futuhiyyah 2 Mranggen Demak diterapkan dengan 
baik. Indikator yang menunjukkan keberhasilan pembelajaran bahasa arab dengan media Serial 
Kartun Pendidikan Produksi Clear Picture yang bekerjasama dengan Menteri Pendidikan UEA 
ini adalah bahwa media Serial Kartun Pendidikan Produksi Clear Picture yang bekerjasama 
dengan Menteri Pendidikan UEA dapat membedakan minat siswi dalam memperoleh materi 
pelajaran, pembelajaran bahasa Arab menjadi menyenangkan, tidak membosankan, 
meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap materi bahasa arab, sehingga peserta didik 
senantiasa memperhatikan penjelasan Guru. 

 

 



والتقدير الشكر كلمة  

ل مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، والذي ختم الرساالت باإلسالم، والرس هللا احلمد
   :وبعدوختم الكتب بالقرآن الكرمي،وجعل العربية لسان هذا الدين اخلامت 

اللغة  نعلّميت التلميذات اليترغبة الفرق بني  : املوضوع حتت الباحثة أمتّت قدف

لوزارة التربية والتعليم   Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي استخدام بالعربية 

مبدرسة  يف الفصل الثامناستخدامه  دون واليت يتهلمنها باملتحدة   بدولة اإلمارات العربية

 كلية إىل الباحثة قدمته الذي  البحث وهذا. كدما –املتوسطة اإلسالمية مبراجنني  ٢ فتوحية
  .  الكرمي والقرآن العربية اللغة لنشر اجلهود من جهدا يكون أن راجية التربية

 علينا من إذ اجلزيل والشكر باحلمد وتعاىل سبحانه اهللا إىل نتوجه أن لنا فجدير
  : إىل شكرنا وخنص, إمتامه يف علينا ومن املوضوع هذا باختيار

 جامعة التربية كلية كعميد احلاج املاجستري شجاعي الدكتور السيد فضيلة. ١
 مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل

 يل أتاح قد الذي العربية اللغة تعليم قسم كرئيسالليث عاشقني  السيد فضيلة. ٢
 حاصونا هامشي أمحد الدكتوراندوس  ونائبه, هذاالبحث إجناز طوال النصائح من

 احلاج املاجستري

 اللذين يونيتا رمحوايت املاجستري السيدة و املاجستري صديق حمفوظ السيد فضيلة. ٣
 البحث هذا متام حىت يشرفاين

 مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة التربية بكلية املدرسني مجيع. ٤

املتوسطة  ٢ مبدرسة فتوحية التلميذاتو األساتيذ وسائررئيس املدرسة . ٥
 كدما –اإلسالمية مبراجنني 

   البحث هذا إلاء جبانيب وقفوا الذين واألصدقاء خوةاإل ومجيع والدي. ٦

الزمالء الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات من أوقام الغالية إلعطاء  وإىل. ٧
 .الدوافع بكتابة هذا البحث

فمني جزيل الشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء فإنه جيزى من يشاء بغري حسـاب    
وعسى أن يكون هذا البحث نافعا ىف الدين والدنيا واألخرة وموافقا ألذهان من اطّلع فيه 

  .  واحلمد هللا رب العاملني



  البحث حمتويات

  صفحة                          

   أ................................................................   املوضوع صفحة
   ب.................................................................  املشرف موافقة
  ج..............................................................   املناقشة جلنة تقرير

   د.......................................................................   التصريح
  ه.........................................................................  امللخص
   ز.........................................................................   الشعار
    ح.....................................................................  ... اإلهداء
      ط..........................................................  والتقدير الشكر كلمة

   ك...............................................................   البحث حمتويات
  مقدمة:  األولالباب 

 ١     ................................................................. البحث خلفية  .أ 

  ٥       ........................................................... املصطلحات وضيحت  .ب 

        ٨   ........   .........................................................حتديد املسألة   .ج 

 ٩.......      .......................................................... البحثمنافع   .د 

  البحث وفرضية النظري اهليكل:  الثاين بابال

 ١٠   ................................................................ النظري اهليكل. ١

لوزارة التربية Clear Picture اج نتإمسلسل كارتون تعليمي تدريس اللغة العربية باستخدام   . أ
    ١٠......     ..................................املتحدة التعليم بدولة اإلمارات العربية

 ١٠.....................      ...........................مسلسل كارترن تعريف  ) أ

لوزارة التربية والتعليم بدولة Clear Picture  جإنتامسلسل كارترن تعليمي  تعريف  ) ب
 ١١..............      ..................................املتحدة اإلمارات العربية

  ١٢.................................................     نشأة مسلسل كارتون)  ج
  ١٤...........     العربيةأسس يف استخدام وسيلة مسلسل كارتون يف تدريس اللغة ) د
       ١٥.............     فوائد استخدام وسيلة مسلسل كارتون يف تدريس اللغة العربية ) ه



   ١٦................    حماسن استخدام وسيلة مسلسل كارتون و عيوب استخدامها) و
  ١٨.    ...........خطوات استخدام وسيلة مسلسل كارتون يف تدريس اللغة العربية) ز

 ٢١     ..........................................العربية اللغة تعلّم يف اتالتلميذ رغبة  . ب

 ٢١      ..........................................................الرغبة تعريف). أ

   ٢٢........     .................................................التعلّم تعريف). ب
  ٢٣........................................................     تعلّمال يف رغبةال). ج
      ٢٤...........................................................      الرغبة فوائد). د
  ٢٤.................................................      التعلّم  رغبة عناصر). هـ 
 ٢٧...........................................       الرغبةعلى  تؤثر اليت عوامل).  و

     ٣١........     ..................................................... السابقة الدراسات. ٢

           ٣٣......       ......................................................... البحث فرضية. ٣
  البحث مناهج:  الثالثباب ال

  ٣٤........    ........................................................ البحث أهداف  .أ 

   ٣٥.........    .................................................. البحث ومكان وقت  .ب 

  ٣٥     ....... ..............................................ومؤشراته البحث متغريات  .ج 

   ٣٦  ........   ......................................................... البحث طريقة  .د 
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  البحث خلفية. أ

 وال عنها يستغين أن يستطيع فردال فال جتماعيةاو فردية ضرورة التربية إن

ومما. التربية إىل حاجته ازدادت رةااحلض سلم يف اإلنسان ارتقى كلما.تمعا 

 من اناإلنس ا ينتقل عملية التربية إن(  املربني أحد قاله ما التربية إىل احلاجة يؤكد

 هو التربية إىل حنتاج أجله من الذي السبب إن: (األخر وقال). ةيناملد إىل ةياهلمج

  ١.)التربية بفضل بشرا يصريون بل بشرا يولدون ال األطفال أن

. وقت أي ويف مكان كل يف نسانلإل اهللا من اإللزامي النشاط هي والتربية

 مل والتربية .والشر اخلري بني يفرق أن على اقادر اإلنسان كوني سوف التربية مع

 واملناهج التدريس ومواد التالميذم واملعل:  وهي املختلفة العناصر نم خالية تكن

  .ببعض بعضها مرتبطة العناصر وهذه. ذلك وغري والوسائل الدراسية

 ٢.أداة التفاهم و وسيلة التعبري عما بالنفس بني طوائف املخلوقات فاللغة هي

ألا أوثق العرى , ما يف حياة األمم مهما كانت هذه اللغة تلعب اللغة دورا عظي

ن على ما بينهم من صلة اليت تربط بني أفراد األمة أو اجلماعة و هي دائما برها

 ۳.استمرارهامن اللغة يف توطيد وجود األمة ودوامها و أية وسيلة أقوىو, دائمة 

ا كانت  من واجبات أل, لذلك نفهم أن اللغة هلا دورة هامة يف حياة اإلنسان

ألن يف كل بالد , الدراسة يف مدارسها وغريها من اللغة األصلية أو اللغة األجنبية

                                                 
١

 .٦ .ص  ،)٢٠٠٤,  حمفوضة احلقوق مجيع: دمشق( التدريس، طرائق يف لوجيزا ،  مجعة أمحد أسعد 

٢
, دار املعارف: قاهرة(, دراسات حتليلية و مواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية و الدين اإلسالمي, حسني سليمان قورة 

 .٢٣.ص, )١٩٨١
٣

 .٧.ص, )بدون تاريخ, دار الفكر  :مصر (, ١.ج,  املرجع  يف اللغة العربية حنوها و صرفها, علي رضا  

١ 



٢ 
 

العامل لغات منها اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية ولغة العرب اليت تسكن 

    ٤.اجلزيرة املنسوبة إليها يف الطرف اجلنويب العرايب من آسيا

نتها بني لغات العامل املعاصر و اعترف ا لغة اآلن قد أخذت العربية مكا

ولقد أصدرت اجلمعية . رمسية تستخدم يف اهليئة العامة لألمم املتحدة و يف منظماا

يف  ٢٢٠٦اجللسة العامة رقم ) ٢٨- د( ٣١٩٠العامة لالمم املتحدة قرارها رقم 

   ١٩٧٣.٥ ديسمرب سنة

لتطور والتقدم، فقد ارتقت ور احلديثة يأت اللغة عوامل جديدة لصويف الع

لغة الرمسية يف لن اآلا هيو. يةبتعليم، وإنشاء جممع اللغة العرانتشر الالصحافة و

مجيع األقطار العربية الشقيقة، ولغة التفاهم بني الشعوب العربية، كما أا لغة 

التعليم يف مجيع املدارس واملعاهد وأكثر الكليات واجلامعات، وهي كذلك لغة 

   ٦.ةبيالعرد يف يف البالألواإلذاعة والقضاء والت الصحافة

 دخول مع جنب إىل جنبا طويل، أمد منذ إندونيسيا يف العربية اللغة تعلم أبد

إن تعلم . إندونيسيا شعوب لدى ثانية لغة هي العربية واللغة. ندونيسياإ يف اإلسالم

. العوائقاملسائل و وجداللغة األجنبية يف بيئة اتمع الذي اليستخدم تلك اللغة ي

طيع أن يفعلوا اليست. كانت هذه املظاهر بقلة قدرات التالميذ يف تعلم هذه اللغة

إن اللغة صعبة : ععند اتمو. ياة اليوميةاحلفوائد اللغة يف وظائف أهل اللغة و

منها اللغة يع الناس أن يطلقوا حاجة اللغة واليستط, لكن يف الواقعو. وليست فائدة

    ٧.العربية

                                                 
٤

  .١١.ص, )ت. د, دار املعارف: مصر(, الوسيط ىف األدب العراب, محد إسكاندار و مصطفى عناىنأ 

٥
منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية و : مصر(, تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه و أساليبه, رشدي أمحد طعيمة   

  .٣٤.ص ,)١٩٨٩, العلوم و الثقافة

6 Tim Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 

Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada PT./IAIN, Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama, 

(Jakarta: Depag RI, 1974), hlm. 72 . 

7 Suja’I,  Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 3. 
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 واملعلمني للتالميذ األجنبية كاللّغة وتعليمها العربية اللّغة تعلّم وعملية

 قاله كما تواجههم الىت املشكالت هناك بل سهل بأمر ليس اإلندونيسيني

 و البحث مع لكنه اهلني أو السهل باألمر ليس األجنبية اللغة تعلم و: احلديدى

 إن معقول وجبهد قصري وقت يف غةالل لتعليم طرق عدة إىل الوصول أمكن الدراسة

 ذلك من ٨.هتماماالو والبحث التفكري تستحق مشكلة عنها ألجنيب لغة أية تعليم

  .ووسائله التعليم طريقة منها كثرية بأمور يتعلق العربية اللغة تعليم أن عرفنا

املتوسطة اإلسالمية هي من إحدى املدارس بإندونيسيا  ٢ومدرسة فتوحية  

وصورة . اليت يعلم فيها املدرس اللغة العربية إىل تلميذاته) دماك-يعين مبراجنني(

  :تعليم هذه اللغة فيها

 كلّ مواعيد الدراسة دم املعلّم طريقة التعليم متساويةأن يستخ. ١

 وأن يهتم املعلّم كل التلميذات وبدون اهتمام شخصيتها. ٢

 ه اللغةوأن اليستخدم املعلّم الوسائل التعليمية يف تعليم هذ. ٣

 .دائما يف تعليمها) أذن(وأن يستخدم آلة اإلستماع . ٤

ولذلك ينبغي للمعلم أن . وكذلك تعليم اللغة العربية هناك سأم ومشبع

يستخدم الوسائل التعليمية يف التعليم لكي تستوعب التلميذات األهداف اللغوية 

  .بشكل ممتع وجذاب

سهيل مهمة معلم اللغة ولقد سامهت تكنولوجيا التعليم حبظ وافر يف ت

األجنبية يف إيصال اللغة لطالبه، إن اجلدل حول حجم مسامهة تكنولوجيا التعليم 

فهناك من يقول بأن الوسائل التعليمية ميكن . مل حيسم بعد، نسبة الختالف اآلراء

                                                 
٨

, )التاريخ بدون, النشر و الطباعة  العريب الكاتب دار: القاهرة( ,العرب لغري العربية اللغة تعليم مشكالت, احلديدى على 

  .٣.ص
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أن تقوم مقام املعلم كما يعتقد بعض دعاة التعليمية املربمج، وهناك  يرفض هذه 

أن أمهية الوسائل أو املعينات تنحصر يف كوا وسائل معينة للمعلم الرأي، ويرى 

  ٩.وال ميكن هلا حبال من األحوال أن حتل حملة، ألن املعلم يعترب لب املسألة التربوية

 Clear Picture   نتاجإمسلسل كارتون تعليمي ومن الوسائل التعليمية هي 

مسلسل رسوم متحركة هو .  املتحدة ةوالتعليم بدولة اإلمارات العربي لوزارة التربية

لتعليم اللغة العربية و فيها تشتمل األهداف اللغوية و التربوية من مناهج اللغة 

  نتاجبتنفيذ اإل املتحدة اإلمارات العربية التعليم بدولةوزارة التربية و العربية إنتاج 

Clear Picture .١٠.شكل ممتعيف حلقات كارتون ترفيهية لتسهيل توصيل املعلومة ب 

الفيلم املناسب ميكن استكمال التجربة ب . مسلسل كارتون هو من أنواع األفالم

بشكل  مادية ، وإعطاء صورةجديدة، وجذب اهتمام مستمر أفكارصيد و الرئيسية

 والقضايا ،القضايا الفعليةشف كأفضل ألنه حيتوي على القيم، والترفيه، و

   ١١.اردة

 من رغبة ستعجب املتأثرةو الفرحانة تعليمال حالة أن يعرف ذلك أجل من

  ١٢.األقصى احلد على التعليم أهداف بلوغ حىت عمليا الدراسة الشتراك التالميذ

اليت  اتلتلميذارغبة بني  الفرق" عن ستبحث الباحثة, البيان هذا على بناء

 Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي استخدام باللغة العربية  نتعلّمي

واليت يتعلمنها بدون املتحدة  وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةل

                                                 
جامعة -عمادة شؤون املكتبات: الرياض( املعينات البصرية يف تعليم اللغة،حممود إمساعيل صيين وعمر الصديق عبد اهللا،  ٩

  .٣.، ص)امللك سعود، دون سنة

10 http://www.maxforums.net/archive/index.php/t-136184/24/12/2008 

11 Fatah Syukur, Teknologi Pendidikan, (Semarang: RaSAIL, 2005),  cet. I,  hlm. 30. 

12 Ismail SM,  Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail, 

2008), hlm.18. 
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 –املتوسطة اإلسالمية مبراجنني  ٢ مبدرسة فتوحية يف الفصل الثامن استخدامه

  "كدما

  املصطلحات توضيح. ب

 نمتعلاليت ي اتلتلميذارغبة بني  الفرق "قبل أن تقوم الباحثة ببحث   

لوزارة  Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي م استخداباللغة العربية 

 واليت يتعلمنها بدون استخدامهاملتحدة  التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

, " كدما –املتوسطة اإلسالمية مبراجنني  ٢ مبدرسة فتوحية يف الفصل الثامن

حمددا  تنبغي هلا أن تشرح مصطلحات هذا املوضوع ليكون اإلصطالح واضحا و

  :وهو كما يلي

 فعالية  .١

ستطيع أن فعالية أصله من فعال معناه حسن احلصول وسديد وصحيح و ي

يقال أفعال فعالة إذا تكون األفعال أن تبلغ  ١٣.مؤثرحيمل احلاصل واملنفعة و

راد بفعالية هي استطاعة وامل. وأما تدل فعالية على أن تبلغ األهداف. أهدافها

  .بلوغ األهدافالنجاح يف احلصول و

لوزارة التربية والتعليم بدولة Clear Picture   نتاجإمسلسل كارتون تعليمي . ٢

  املتحدة   اإلمارات العربية

السينما (تنشر يف جملة أو يعرض على شاشة ) أو الفيلم ( رواية : مسلسل 

: مسلسل, كامل املهندسوعند جمدي وهبه و ١٤.على حنو متسلسل) أو التلفزيون

   ١٥.وائي عادة يوضع للنشر يف أزمنة متقطعة بدورية من الدورياتسرد ر

                                                 
13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), hlm. 284. 
١٤

  .٨٣٧. ص, )٢٠٠٧, دار العلم املاليني: بريوت (, عريب -املورد قاموس اجنليزي, منري البعلبيكي 
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فيلم سينمائي مؤلف من سلسلة من الرسوم  رسوم متحركة،: ون كارت

 ١٦.ختالفا طفيفا عن الرسم الذي قبله و الرسم الذي بعدهاكل منها خمتلف 

  .”cartoon“ويقابله باللغة اإلجنليزية 

“Cartoon is film made by photographing a series of drawings.”
17
 

  )ر أو الرسوم ة الصوفيلم ينتجه تصوير فطغرايف من سلسل: كارتون (

صفة تطلق على العمل األديب الذي يكون هدفه الرئيسي نقل :تعليمي 

  ١٨.رسالة سياسية أو أخالقية أو دينية أو علمية

  ١٩.الصناعة من السلع أو كامل ما ينتجه املصنع, عملية اإلنتاج: إنتاج 

Clear Picture : ال شركة إنتاج إعالمي متخصصة يف إنتاج األعم

  ٢٠.املشاهدالكارتونية التعليمية للطفل و

لوزارة التربية والتعليم Clear Picture  نتاجإسلسل كارتون تعليمي املراد مب 

لغة هنا هو مسلسل رسوم متحركة لتعليم الاملتحدة  بدولة اإلمارات العربية

 العربية و فيها تشتمل األهداف اللغوية و التربوية من مناهج اللغة العربية إنتاج 

 Clear نتاجبتنفيذ اإل املتحدة اإلمارات العربية وزارة التربية و التعليم بدولة

Picture .  ر يف الفصل الثّامنستستخدم الباحثة مسلسالن مناسبان بكتاب مقر

+ حرف نصب (وصديقي القمر  )مجلة فعلية(ح حتت املوضوع  مها شجرة التفا

  .)فعل مضارع

 رغبة. ٣

                                                                                                                                               
١٥

  .٣٦٥.ص, )١٩٨٤, مكتبة لبنان: بريوت(, معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدب ,جمدي وهبه وكامل املهندس 
١٦

  .٤٩. ص, املرجع السابق, منري البعلبيكي 
17

 Oxford University Press, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (Newyork: Oxford University 
Press, 2005), hlm. 59. 

١٨
  .١١٢.ص ,املرجع السابق ,جمدي وهبه وكامل املهندس 

١٩
  .٧٨٧. ص,  املرجع السابق, منري البعلبيكي 

20 http://www.clearpictures.tv/aboutus.htm. 
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  ٢١.فيه وطمع الشيئ على حرص: رغبة - يرغب -رغب من هي
“Minat adalah kecenderungan yang agak menetap, dimana subjek merasa 

tertarik pada bidang atau hal-hal tertentu dan merasa senang 

berkecimpung.”
٢٢ 

  ).فيه يرغب و معني شيئ إىل الفاعل يرغب الذى, الساكن امليل هي لرغبةا(

 - رغب أو رغبة - يرغب – رغب من مصدر هو املنجد القاموس ويف

  ٢٣.أحبه و أراده, فيه رغبة و ورغبا -رغبا -يرغب
“Minat adalah kecenderungan yang tetap ke arah sesuatu yang sangat 

berharga bagi seseorang. Semua yang berharga bagi seseorang adalah yang 

sesuai dengan kebutuhanya.”
٢٤ 

 له قيمة ذو الذي الشئ و .لرجل قيمة ذو شيء إىل  الساكن امليل  هي الرغبة( 

  ). بضرورياته مناسبة ما كل هو

 اللّغة العربية تعلّم. ٤

 عند امهية له معني هلدف دف و الفرد نشاط من تنتج عملية هو التعلّم

  ٢٥.سلوكية تغريات عنها وينتج, الفرد

 وصلت وقد, أغرضهم عن العرب ا تعرب الىت الكلمات هي العربية ةغاللّ

. الشريفة النبوية األحاديث و الكرمي القرآن وهي لغة ٢٦.النقل طريق عن إلينا

 تعلّم وأما .الدراسية املواد إحدى من تعد العربية الىت اللغة مادة هي هنا واملراد

 أي املدرسة داخل  الثامن الفصل يف العربية اللغة يف تالميذ تعلّم هو العربية اللغة

  .دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة

                                                 
٢١

      .٣٥٦.ص, ٢.ط, )١٩٨٤, املعارف دار: مصر(, ٢.ج,  الوسيط املعجم, األخر و آنس ابراهيم 

٢٢
 W.S.Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 30. 

٢٣
  .٢٦٨.ص ,)١٩٧٧ دار املشرق،: بريوت(، قاموس املنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف 

٢٤
 Ismail SM, op.cit., hlm.28. 

  .٤٤. ص,)٢٠٠١,اإلسالمية الدعوة كلية: طربلس(,العامة التدريس طرق ىف املرشد,  وأصدقائه اهللا عبد السالم عبد٢٥

٢٦
    .٧.ص, )١٩٨٧,  العصربة املكتبة:  بريوت( ,العربية الدروس جامع, الغالييىن مصطفى 
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  اإلسالمية املتوسطة املدرسة. ٥

 باملدرسة تقابل إندونيسيا يف املشتمل هو كما البحث هذا مصطلح يف

 يف الباحثة تبحث هنا. العربية البلدان يف األكمالية أو ديةاإلعدا أو الثانوية

 مدرسة بني تقع هي. دماك مبراجنني  اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مدرسة

 شارع يف يعين العالية اإلسالمية ٢ فتوحية مدرسة و اإلسالمية اإلبتدائية فتوحية

  .دماك مراجنني وسطى صبوران

  شكلةامل حتديد. ج

  :يلى كما شكالتم هناك البحث هذا يف املكتوب عباملوضو وفقا  

مسلسل  باستخدام يتعلمن اليت للتلميذات العربية اللغة تعلّم رغبة كيف. ١

لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

 اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة  الثامن الفصل يفاملتحدة   العربية

 دماك؟ – راجننيمب

مسلسل  استخدام بدون يتعلمن اليت للتلميذات العربية اللغة تعلّم رغبة كيف.٢

لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture تاج إنكارتون تعليمي 

 اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة  الثامن الفصل يفاملتحدة   العربية

 دماك؟ – مبراجنني

استخدام د الفرق بني رغبة التلميذات اليت يتعلمن اللغة العربية بيوجهل . ٣

لوزارة التربية والتعليم بدولة Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

يف الفصل الثامن  واليت يتعلمنها بدون استخدامهاملتحدة  اإلمارات العربية

  ؟ دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة
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استخدام كم كمية الفرق بني رغبة التلميذات اليت يتعلمن اللغة العربية ب. ٤

لوزارة التربية والتعليم بدولة Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

يف الفصل الثامن  واليت يتعلمنها بدون استخدامهاملتحدة  اإلمارات العربية

  ؟ دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة

 منافع البحث. د

  :البحث كما يلى فوائدع املذكور فوسب املوضحب

  .واملبتكرة مساعدة الباحثة يف استعداد النفس لتكون معلمة اللغة العربية املاهرة .١

مسلسل مساعدة القراء يف بعض النظر حول استخدام وسائل التعليم عموما و . ٢

التربية والتعليم بدولة اإلمارات لوزارة Clear Picture  نتاجإكارتون تعليمي 

 اللغة العربية ه لترقية رغبة التالميذ  يف كفاءةفعاليتخصوصا و املتحدة   العربية

  .يف تعلمهم واملشبع يشعروا باملللحىت ال

يف كلية التربية  و قسم تعليم اللغة العربية  يبحث العلمالإن هذا البحث ليزيد . ٣

 .خاصة

  
 



١٠ 

  الثاينالباب 

  اهليكل النظري و فرضية البحث

  

 اهليكل النظري. ١

 Clear   اجنتإمسلسل كارتون تعليمي تدريس اللغة العربية باستخدام   . أ

Picture املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية  

 تعريف مسلسل كارترن  ) أ

السينما أو (شاشة  تنشر يف جملة أو يعرض على )أو الفيلم(رواية : مسلسل 
: مسلسل, و عند جمدي وهبه و كامل املهندس ١.على حنو متسلسل) التلفزيون

   ٢.سرد روائي عادة يوضع للنشر يف أزمنة متقطعة بدورية من الدوريات
فيلم سينمائي مؤلف من سلسلة من الرسوم كل , رسوم متحركة : كارتون 

ويقابله  ٣.و الرسم الذي بعدهمنها خمتلف إختالفا طفيفا عن الرسم الذي قبله 
  .”cartoon“باللغة اإلجنليزية 

“Cartoon is film made by photographing a series of drawings.”
4 
 

   )ر أو الرسوم تجه تصوير فطغرايف من سلسلة الصوفيلم ين: كارتون (
أو تعرض على السينما رسوم متحركة  كارتون هومبسلسل  فاملراد

  .فالموهو من أنواع األ  .سلمبتسل التلفزيون

لوزارة التربية Clear Picture  جإنتاتعريف مسلسل كارترن تعليمي  ) ب

   املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية
                                                      

 .٨٣٧. ص, )٢٠٠٧, دار العلم املاليني: بريوت (, عريب -املورد قاموس اجنليزي, منري البعلبيكي ١

 .٣٦٥.ص, )١٩٨٤, مكتبة لبنان: بريوت(, معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدب ,جمدي وهبه وكامل املهندس ٢

 .٤٩. ص, سابقاملرجع ال, منري البعلبيكي ٣

4 Oxford University Press, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (Newyork: Oxford University 

Press, 2005), hlm. 59. 
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لوزارة التربية والتعليم Clear Picture  نتاجإسلسل كارتون تعليمي املراد مب
لتعليم اللغة العربية  هنا هو مسلسل رسوم متحركةاملتحدة  بدولة اإلمارات العربية

وزارة  و فيها تشتمل األهداف اللغوية و التربوية من مناهج اللغة العربية إنتاج 
  .Clear Picture نتاجبتنفيذ اإل املتحدة اإلمارات العربية التربية و التعليم بدولة
 Clear Picture:  شركة إنتاج إعالمي متخصصة يف إنتاج األعمال الكارتونية

هذه الشركة إىل ارتقاء باملستوى الثقايف دف  .العريب للطفل و املشاهدالتعليمية 
لدى الطفل واملشاهد العريب من خالل توفري أعمال كارتونية هادفة و تعليمية 

يف مسلسل كارتون تضمني األهداف اللغوية و التربوية و ٥.مرحة وجذبة وعصرية
 )عطف(عقلة اإلصبع و )فعلية مجلة(شجرة التفاح مثاله , من مناهج اللغة العربية

وأسلوب التعجب  )سم ضمريا(قصة وردة وكرم الضيافة و )نعت(حلم مجيل و
) فعل مضارع+حرف نصب(صديقي القمرو )مجلة النداء(أرنوب وسلحوف و

  :٦أما فريق العمل فيها .)ستفهاما(وعلم بالدي 
  أمحد ورد: قصة وسيناريو

  الغايلعبد اهللا : تصميم الشخصيات و لوحة القصة
Modelling : حامت دياب وضياء الدين وعلي جنيب و أمحد ورد  

أمحد عبد احملسن وحممد األمري وشادي صبحي وأسامة حممد : رسوم متحركة
وإيهاب مصطفى وراشد عبد احلليم وحممد وحيد ورفعت حممد وخالد حممد 

  .وأمحد السيد
  حممد عبد املقصود: فطغرايف
  عبد الغايل: إخراج

                                                      

5 http://www.clearpictures.tv/aboutus.htm.   
6 http://www.maxforums.net/archive/index.php/t-136184.html/24/12/2008 
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  )حشام عبد العزيز( املتحدة اإلمارات العربية رة التربية و التعليم بدولةوزا: منتج
 Clear Picture: منتج منفذ

  نشأة مسلسل كارتون)  ج

 اكتشف. رسامالفكرة الختراع املسلسل الكارتون من أبرزت ال
و تستطيع . الصور املرمسة ةيربز الفكرة حلرك (cinematography)وغرايف سنيماط

ألا تستطيع أن تدور أيا شيئ الذي . ن تربز احلالة اجلذابة و اهلزليةتلك الصورة أ
ويستطيع الالعب يف هذا الفيلم أن يصبح عجيبا . الميكن أن يدوره اإلنسان

٧.واستطاعة للطريان وقد يصبح صغريا وكبريا فجأة
 

  : مثاله.جيرب اإلنسان أن حيركوا صورم, ويف األزمنة القدمية
 أرجل يف مكانة  ٨توجد الصورة وفيها , بإسبانيا الشمالية يف غار لسجؤك). ١

تدل هذه الصورة على سرعة فرار احليوان كاحلرتير . متفرقة ومتركمة
 .عام تقريبا ٢٠٠٠٠٠وعمرها . واحلصان والبيسون

رسم . يبث مواطن مبصر صورم عن املصارع. م.ق ٢٠٠٠ويف عام ). ٢
 .املصارع يتماسك يف هذه الصورة

هر صورة يبان القدمية مسار القصة تظ )٧٩٤-١١٩٢( Heian يف زمان هيئانو ).٣
 .احلية

ورقة القرص وكرتون ( Thaumatrope توجد لعبة توماترويف  ١٩ويف القرن ). ٤
وإذا فتل باليد , كثيف الذي يرسم فيه الطري يف القفص واعتصم جانبان احلبل 

 ).فكأن الطري متحركا

                                                      

7 Onong Uchjana Effendy, Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2003), hlm. 216 
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وغرافية لسجل ألة فط Jean Mareyجيئان ماري يستخدم  ١٨٨٠ويف عام  ).٥
 .هذه األلة تسمى بألة التصوير اآلن. حركة الطري مستمرا

  كوفسينتشر لعبة براكسنو  Emile Reynauldدأميل رينول ١٨٩٢ويف عام  ).٦
Praxinoscope )تربز سلسلة مائة صورة يف املرأة و أصبحت رسوما متحركة.( 

 .م كارتونيقدم فيل ١٩٠٢ويف عام ). ٧ 

أول من يصنع رسوم متحركة بسيطة  Emile Cohlهل أميل ك١٩٠٨ويف عام  ).٨
 .العبها من الكربيتو

يصنع الفيلم  Winsor Mc Cay يونسور مك ك ١٩٠٩ ويف عام). ٩
صورة يف كل  ١٦, ويصنع عدة الوقت. Gertie The Dinosaurus:وموضوعه

 .وقت

 .نتشر يف أمريكابدأ فيلم كارتون أن ي ١٩١٣ويف عام  ).۱٠

 .كارتون ظل بأملانيا Lotte Reineger انتشر ليت رينيجري ١٩١٩ويف عام ). ۱۱

من فرنسا قطعة فيلم كارتون و  Bertoschصنع برتسجه  ١٩٣٠ويف عام ). ۱٢
 Waltويف هذا العام صنع ولت دسين من أمريكا . العبه من قطعة اخلشب

Disney  كارتون صويت وباملوضوع"Mickey Mouse"  و"Donald Duck". 

: أول من يصنع الفيلم امللون وباملوضوع  Disneyدسين  ١٩٣١ويف عام ). ۱٣
“Flower and Trees”. 

دم الدمية هولند أن يستخ منGoegle Pal فال بدأ جوجل  ١٩٣٤ويف عام  ).۱٤ 
 .كارتون قصرييف فيلم 

ن روسيا أن م Alexsander Ptushkoبدأ ألكساندر فتسكو  ١٩٣٥ويف عام ). ۱٥
 ."The New Gulliver": يصنع كارتون الدمية الطويل وباملوضوع 

 Snow“ :مسلسل كارتون وباملوضوع  Disneyصنع دسين  ١٩٣٨ويف عام ). ۱٦

White and Seven Dwarfs”. 



14 
 

  ٨.وكذلك نشأة مسلسل كارتون يستمر انتشارا خبصائص املنتج و أسلوبه

 ون يف تدريس اللغة العربية أسس يف استخدام وسيلة مسلسل كارت) د

ا املعلم يف اختيار الوسيلة رشد تسهناك بعض اإلعتبارات اليت ميكن أن ي 
  :٩اسبةاملن
  .ىلوسيلة إذا قورنت بالوسائل األخراألهداف التربوية اليت حتققها ا. ١
الوقت و اجلهد الذي يتطلبه استخدام الوسيلة من حيث احلصول عليها و . ٢

وذلك إذا قورنت , خدامها وأسلوب استخدامها وكيفيتهاالستعداد الست
  .حتقق نفس الغرض بالوسائل األخرى

أثر الوسيلة يف التشويق إثارة اهتمام الدارسني وما ميكن أن تثريه من نشاطات . ٣
  .هلا مضامينها وتطبيقاا التعليمية

الناحية وكذلك جودة الوسيلة  ودقتها من , صحة احملتوي من الناحية العلمية. ٤
  .الفنية وصالحيتها لالستخدام

  .مناسبة الوسيلة ملستويات الطالب وإمكانية استخدامها من جانبهم. ٥
  .جتربة الوسيلة واالستعداد السابق الستخدامها. ٦

عند ما يقوم املعلم بإعداد الوسيلة التعليمية واستخدامها يف تنفيذ الدرس  
  :۱۰التربوية واليت اينبغي مراعاة الشروط أو األسس النفسية و

  .حتديد األهداف للدرس. ١
  .ارتباط الوسيلة باملنهج وطريقة التدريس. ٢
  .أن يتم إعداد الوسيلة يف ضوء خصائص التالميذ العمرية والعقلية والبيئية. ٣

                                                      

8 http://animeindonesian.blogspot.com/2009/08/asal-mula-film-animasi.html 
جامعة امللك - عمادة شؤون املكتبات: الرياض(, البصرية يف تعليم اللغة املعينات, حممود إمساعيل صيين و عمر الصديق عبد اهللا ٩

 .٧-٦.، ص)سعود، دون سنة

 .١٠٠.ص, )۲۰۰٤, حمفوضة احلقوق مجيع: دمشق( التدريس، طرائق يف الوجيز ,أمحد مجعة أسعد ١٠
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  .مراعاة خصائص املعلم املعرفية واملهنية. ٤
  .تدريب الوسيلة قبل استخدامها أمام التالميذ. ٥
  .ل على يئة الظروف املناسبة لالستخدام الوسيلةالعم. ٦
  .تفادى ازدحام الدرس بالوسائل ألن ذلك يعمل على تشتيت االنتباه. ٧
  .التقومي عنصر أساسي يف إعداد الوسيلة واستخدامها. ٨
 .استمرارية الوسيلة وعالقتها باألنشطة التعليمية الالحقة. ٩

ل الكارتون ليناسب باملادة وكذلك جيب على املعلم أن خيتار املسلس
جيب على املعلم أن يعرف ويشاهد املسلسل الكارتون , وقبل التدريس. املدروسة

  .ملعرفة املنافع للدراسة والتلميذات

 فوائد استخدام وسيلة مسلسل كارتون يف تدريس اللغة العربية) هـ

، ماعتدريب مهارات االستجدا ل ةمناسب يف كونه وسيلة لتدريس اللغة الفيلم
األسئلة على من خالل طرح  تتم ستماعممارسة مهارات االف.، والكتابةواحملادثة

تتم من خالل إعطاء  احملادثة ممارسة مهاراتو املعروضة، أساس مضمون القصة
ه مع الطالب تطبيقممارسة الكتابة ميكن و شفهيا، مرة أخرى الوظيفة بإيراد القصة

١١.كتابيا ة خمتصرةموجزقصة تقدمي  بأن يطلب كل واحد منهم
وأما فوائد  

  :فهي استخدام وسيلة مسلسل كارتون يف تدريس اللغة العربية
  .تفاعل بناطق اللغة من خالل الفيلمة أن تستطيع التلميذت. ١
 .على التعلم ةدفع التلميذأن ت.٢

  .ةأن يرتقي إجناز التعلم للتلميذ. ٣
  .يزيد املفردات اجلديدة. ٤
  .ةلم اجلديدة للتلميذيعطي خربة التع. ٥

                                                      
١١

 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: PT. Intan Pariwara, 1988), hlm. 55-56. 
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  .يزيد املتنوع يف إلقاء املادة. ٦
  ١٢.أن يرتقي ابتكار األستاذ يف إلقاء املادة. ٧
   ١٣.جيعل ما يتعلمه يدوم لفترة طويلة. ٨

 احماسن استخدام وسيلة مسلسل كارتون و عيوب استخدامه )و

. ةعالم السمعية والبصريوسائل اإلو فالماأل أنواع نوع من مسلسل كارتون

 : مزايا، منها لفيلملن أعالم باملقارنة مع غريها من وسائل اإل

وبالتايل فإن . والبصريةوالسمعية من خالل املعلومات اللفظية بثّ األمور ميكن . ١
 ستقبلاملعلومات اليت ستكون أكثر واقعية حىت يسهل استيعاا من قبل م

 . ملعلوماتا

 . صريكن توضيح األشياء الكثرية يف وقت قمي. ٢

١٤.علمنياملدون وجود  هاميكن عرض .٣
  

۱٥.يستطيع الفيلم أن يكرر لزيادة فهم التلميذات. ٤
 

  ١٦.تدريس باستخدام الفيلم إجياز وعملي. ٥

وآخرون يف تأليفهم   ومن حماسن استخدام األفالم عند عارف سادمان

  :هي
 ونحصليتس ال أذكياء أمألطفال ا كان  سواء. الدراسةيف هو القاسم املشترك . ١

املهارات اللغوية يف القراءة ميكن التغلب . املعرض الفيلمنفسها من مور على األ
 . عليها عن طريق استخدام الفيلم

  . متكررةركات بطيئة وحب ميكن عرضه. ٢

                                                      

12  http://www.scribd.com/doc/36209098/Bab-2 
 .١٧٨.ص, )بدون سنة, اجلامعات االردنية: عمان(, مقدمة يف التربية, إبراهيم ناصر ١٣

14 Soeparno,op.cit., hlm. 56. 

15 Nasution, Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 104.   

16  http://www.scribd.com/doc/36209098/Bab-2/hlm. 32. 
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 .داخل الصف اجمموعة من اخلرباء وصو ميكن إحضار. ٣

 ،ركة ، والرسوم املتحركةاستخدام تقنيات مثل اللون ، وبطء احل ميكن بوسيلته .٤
 .لبيان أمر من األمور غري ذلكو

  .نتباه األطفالال ةفالم مثرياأل .٥
حسب رغبات من جديد مرة أخرى  نفأيستالفيلم أكثر واقعية، ميكن أن . ٦

وتوضح  .، وفقا الحتياجاا غري ذلك، ووميكن إيقافها مىت نشاء، املشاهدين
 . أصبحت واضحة اردة األمور

 .حواسنا احملدودةلتغلب على اكن مي. ٧

  ۱٧.يف متابعة شيء من األشياء ألطفاليصبح دوافع وحوافز قوية لميكن أن . ٨

واآلن سنستعرض عن عرفنا من العرض السابق أن لألفالم حماسن كثرية، 

  :مآخذهاعيوا وبعض 
  .أدواا غالية فصعب شراؤها لعدم وجود إمكانية مالية يف أغلبية املدارس. ١
احتياجها إىل وقت طويل يف إعداد براجمها، وأكثر املدارس ليس هلا خرباء يف . ٢

  هذا األمر
۱۸.استخدامها يف حاجة إىل قاعة خمصصة هلا. ٣

     
۱۹ .نقصان املادة املدروسة. ٤

 

نتهاء العرض سيعكر ا ,اليستطيع الفيلم أن يعطي البيان يف وقت عرض الفيلم. ٥
  .تركيز التلميذات

  .أن تتبع الفيلم جيدا إذا عرض الفيلم سرعة تطيع التلميذةالتس. ٦
 ٢٠.تكريرا مجيعاقد مر الشيئ صعبة للتكرير إال . ٧

 

                                                      

17 Arief Sadiman, Raharjo, dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009),  hlm. 68-69. 

18 Soeparno, op cit,  hlm. 56 

19 http://www.scribd.com/doc/36209098/Bab-2/hlm. 32. 
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٢١.تدريس بالفيلم ليس للفرد. ٨
 

حترك الصور مستمرا حىت التستطيع بعض التلميذات أن , يف وقت عرض الفيلم. ٩
  .تتبعن املعلومات يف الفيلم

  ٢٢.ف التدريس املرجوةقد يناسب الفيلم بأهدا. ١٠
ومن أجل ذلك، عرفنا أنه ال ميكن استخدام هذه الوسيلة إال من املدارس اليت 

  .هلا إمكانية مالية متوفرة، ووسائل كافية، ومتتلك عددا من اخلرباء يف هذا اال
إضافة إىل املآخذ املذكورة فقد ذكرت يف كتب أخرى أن األفالم ليس هلا 

وإذا نظرنا إىل عالقة األفالم ٢٣ة من حوائج عملية التعليمقدرة يف إعطاء كل حاج
ودراسة اللغة العربية فإن األفالم تعطي ثالثة من املهارات األربعة فقط، وهي 

  .االستماع، والكالم، والكتابة

 خطوات استخدام وسيلة مسلسل كارتون يف تدريس اللغة العربية) ز

عند س اللغة العربية استخدام وسيلة مسلسل كارتون يف تدريخطوات 
  :٢٤يهحممود إمساعيل صيين وعمر الصديق عبد اهللا 

فإذا وجد , يعد املعلم نفسه الستخدام الفيلم مبشاهدته قبل استعماله. االستعداد. ١
أنه ال يتناسب مع أهدافه من حيث أهداف الدرس ومن حيث احملتوى أو 

اهدة الفيلم ميكن ومن مش. فال مانع من استبعاده, طريقة معاجلة املوضوع
فيحدد النقاط , للمدرس أن يتعرف على حمتوى الفيلم وخيتار عرض املوضوع

الرئيسية اليت يعرضها ويستعني على ذلك بالدليل الذي يصاحب الفيلم يف 

                                                                                                                                                            

20 Usman M Basyirudin dan Asnawir, Media Pembelajaran, ( Jakarta : ciputat Press, 2002) , hlm. 
96. 

21 Tim Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 

Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada PT./IAIN, Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama, 
(Jakarta: Depag RI, 1974), hlm. 120. 

22 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 50. 

23 Arief Sadiman, Raharjo, dkk, Op.cit., hlm. 71. 
 .٢٧- ٢٦.ص, املرجع السابق, حممود إمساعيل صيين و عمر الصديق عبد اهللا ٢٤
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ويقوم املعلم بتسجيل الكلمات اهلامة اجلديدة وخيطط لكيفية . أغلب األحيان
شكالت اليت يعاجلها موضوع الفيلم تدريسها ويعد قائمة بأهم األسئلة أو امل

كما يعد املعلم حجرة الدراسة , ملناقشتها قبل العرض وكتابتها على السبورة
  .وأماكن جلوس الطالب وشاشة العرض ووسائل إظالم الغرفة

وقد , جمرد عرض األفالم اليساهم كثريا يف عملية التعليم. إعداد ويئة الطالب. ٢
أن يئة الطالب وإثارة اهتمامهم للموضوع , لميةثبت بالتجربة والبحوث الع

حيث تصبح املشاهدة شيئا يسعى , املعروض أمامهم يؤدي إىل زيادة التعلم
وفيما يلي . عن بعض األسئلة أو املشكالت الطالب من ورائه إىل اإلجابة

بعض األساليب اليت ميكن للمدرس اتباعها لتهيئة أذهان الطالب و إثارة 
  :اهتمامهم

 .ر عنوان الفيلم و فكرة موجزة عن حمتوياتهذك .أ 
عمل قائمة بالنقاط الرئيسية اليت يرغب املعلم يف إثارة اهتمام الطالب ا  .ب 

وكذلك إعداد بعض األسئلة اليت جييب عنها الفيلم موضوع العرض 
 .وباملثل إعداد قائمة بالكلمات اجلديدة

  .تذكري الطالب مبا يعقب العرض من مناقشة .ج 
على املعلم أن حيث الطالب على املشاركة . الطالب على التفكريتشجيع . ٣

وذلك بأن يقوم بعض الطالب بتشغيل جهاز العرض , الفعالة يف هذه العروض
أن يقطع كما على املعلم . و قراءة التعليق املكتوب على الصور املعروضة

 ٢٥.ليضفي عليها الشرح والتوضيح, املدرس العرض عند مرور الصور اهلامة
ى املعلم أن يتوجه ببعض األسئلة اليت تعمل على تقوية املالحظة كما عل

, وتشجع الطالب على التعليق والنقاش حول الصور وإصدار األحكام بشأا

                                                      

٢٥
   .١٧٤. ص, )دار السالم(, التربية اإلسالمية وفن التدريس, عبد الوهاب عبد السالم طويلة  
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ويلجأ كثري من املعلمني إىل تقسيم الصف إىل جمموعات تتوىل كل جمموعة 
توجيه  مثل تسجيل املالحظات أو, إحدى النقاط املتعلقة مبوضوع العرض

  .مما حيقق التفاعل واملشاركة بني طالب الفصل الواحد, بعض األسئلة
وجيب أال يقتصر الدرس على جمرد مشاهدة العرض ألن . املتابعة بعد العرض. ٤

بل جيب أن يعقبه كثري من األنشطة , ذلك ال حيقق التعلم بدرجة كافية
. وى الفيلم باللغة العربيةالتعليمية مثل النقاش والتعليق وكتابة التقارير عن حمت
  .وعادة تبدأ النشاطات التعبريية احلرة بعد انتهاء العرض

عند استخدام وسيلة مسلسل كارتون يف تدريس اللغة العربية وأما خطوات 
  :٢٦ويدودوا فهي

 قبل التدريس .أ 

احلاسوب وشاشة العرض : أن يعدد املعلم اآلالت والوسائل التعليمية مثل. ١
  .ون املختارواملسلسل الكارت

  .أن يعدد املعلم األسئلة للتلميذات. ٢
  .أن يعدد املعلم التلميذات للتعلم. ٣

 خطوات التدريس .ب 

  .أن يبني املعلم أهداف التدريس. ١
  .أن يوزع املعلم التلميذات إىل جمموعات. ٢
  .أن تشاهد التلميذات املسلسل الكارتون املختار. ٣
  .أن يوزع املعلم األسئلة للتلميذات. ٤
  .أن تشارك التلميذات األسئلة اجتماعا. ٥
  .أن تقرأ كل جمموعة اإلجابة أمام الفصل. ٦

                                                      

26 http://www.scribd.com/doc/36209098/Bab-2/hlm. 34-35.  
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  .مشاورة الفصل يقودها املعلم. ٧
  .التقومي. ٨
  .الصورة املنعكسة واإلختتام. ٩

  العربية اللغة تعلّم يف اتميذالتل رغبة. ب

   الرغبة تعريف). أ

 واإلرادة االهتمام هي لرغبةا أن: النفس وعلم الفلسفة قاموس يف تبني كما
  ٢٧ .واحلب

 ابغْر -  بغَري - بغر أو ورغَبةً ةًبغْر - بغَري - بغر من مصدر هي الرغبة
غَورةً ابغْبالقيام لدفع العناصر هلما االهتمام أو واإلرادة ٢٨.وأحبه أراده :فيه ور 

 ههرظم يف استعداد هي رغبةال إن العزيز عبد صاحل قال كما. التعلم مثل بالشيء
٢٩ .الفعال

 

 .لرجل قيمة ذو الذي شيء إىل  الساكن امليل  هي الرغبة م.س إمسعيل عند
 هي الرغبة ونكيل وقال ٣٠.بضرورياته مناسبة ما كل هو له قيمة ذو الذي وشيء

 تملحت وال ٣١.فيه ويرغب املعني الشيء يف يرغب الفاعل كان الذي الساكن، امليل
٣٢.بعد فيما رزحت بل متولّد نذم الرغبة

علم النفس ويف اصطالح علماء التربية و 
تؤثر الرغبة على درجة التحصيل . الرغبة هي اإلغراق والغرية العالية على الشيء

  ٣٣.املعينةللنتيجة عند األطفال يف مواد الدروس 

                                                      

27 Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 156. 
 .٢٦٨ .ص, )۱٩٧٧دار املشرق، : بريوت(، قاموس املنجد يف اللغة واألعالم لويس معلوف، ٢٨

٢٩
 .٢٠٦ .ص ،)١٩٧٨املعارف، دار:  مكة( ،التدريس وطرق التربية ، ايد عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل  

30 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail, 2008), 
hlm.28. 

31 W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 30. 

32 Djaali,Psikologi Pendidikan. ( Jakarta : Bumi Aksara : 2008), cet. III, hlm. 121   

33 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2010), hlm. 133.  
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احلب واالهتمام يف أنشطة بدون  هي الرغبة أن عرفت السابق، البيان من
ر والدافعة والرغبة يف التعريف والشعو باالهتمام علقةتم عادة الرغبة وهذه. األمر

  .واحلاجة

 مالتعلّ تعريف). ب
 املعرفة حدود يف ليس ،أساسية مشكلة بالتعلم املقصود املعىن حتديد إن
 اليت املختلفة والتطبيقات عليه، تترتب اليت العديدة للنتائج وإمنا املفهوم، هلذا النظرية
 التدريسية اخلطط ويف التدريس يف كبري أثر التعلّم مفهوم لتحديد وكان به، تتربت

 اخلربة طريق عن السلوك يف تعديل أو داءاأل تغيري بأنه التعلم ويعرف واملناهج،
   ٣٤.واملران

 أو النمو أشكال من شكل هو التعلّم أن (Oemar Hamalik) مهلك عمر قال
جيتس  وقال ٣٥.والتدريب اخلربة بببس جديد بسلوك يظهر اليت شخص رزحلا
)Gates ( و الطرق اليت جتعلنا نشبع دوافعنا أالتعلم بأنه عبارة عن عملية اكتساب

هو يغري من شخصية  التعلّم أنأسعد أمحد مجعة  وقال ٣٦ .نصل إىل حتقيق أهدافنا
دل نظرته إىل األشياء ويتعالفرد حبيث ال ميكن أن يقال عنه إنه تعلم ما مل يتغري 

٣٧.على معاجلة البيئة واحلياة فيهاسلوكه ويصبح أكثر قدرة 
 

 تعلم عند الفرد ا يقوم اليت الواعية العملية إىل يشري فمصطلح اللغة تعلّم أما
 على والقدرة ومعرفتها اللغة بقواعد الوعي التفصيل، وجه وعلى الثانية اللغة

                                                      

 الدعوة كلية منشورات:  طرابليس( العامة، التدريس طرق يف املرشد ب،اصحا و اجلعندي اهللا عبد السالم عبد ٣٤
 . ١٤.ص ،)٢٠٠١اإلسالمية،

 35 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar, ( Bandung, Tarsito, 1990), 

hlm. 21. 

 .٢١.ص, )بدون سنة, دار مصر: مصر(, سيكولوجية التعلم, مصطفى فهمي ٣٦

        .٦. ص، املرجع السابق ،مجعةأمحد  أسعد ٣٧
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 الرمسي التعلم العملية ههذ على نطلق الىت األخرى األوصاف ومن. عمها التحدث
  ٣٨.يحرالص التعلم أو

 الستيعاب املتعلم ا يقوم اليت احملاولة هو التعلم السابقة التعاريف ومن
 ريالتغي لتحصيل قومية بطريقة اتميذالتل أذهان إىل املعلّم ألقها اليت املعلومات

 أو قيدةالع أو الصوت أو املشي أو احلركة يف التغيري يكون وقد. نفيه السلوك
متسك هذا . التعلم هو مفتاح إىل باب العلوم .ذلك حنو أو املعلومات أو العاطفة

وعدو . الختاف يف طلب العلم. املفتاح، افتح وادخل فيها فيوجد واسعة العلوم
  .العلم هو صحابة اجلهل

  تعلّمال يف رغبةال). ج

 النتائج على اأيض تؤثر اليت العديدة العوامل هناك ،اللغة واكتساب التعلم يف
الرغبة يف التعلم هي شعور احلب أو  .ةالرغب هي العوامل أحد من . واألهداف

اهتمام التالميذ بالدرس حىت يدفعهم الستيعاب املعلومات واخلربة وذلك يدل 
وبالرغية، التلميذ أقوى الفكرة عن الدراسة . خبالل مسامهة يف طلب العلم واخلرية

وكذلك حيصل التلميذ نتيجة التعلم اجليد  .أفهمه ذيلممث الت، اليت يعطيها املعلم
   .وارتقاء إجناره

يف التعلم، أي  اتميذاالهتمام واالنتباه يف نفس التلوتتبع من هذه الرغبة 
يف عملية يرجى فيها تغيري مهارات الفرد وخلقة الثابت من  اتميذاهتمام التل

  .لتلميذ ولكن هو فرحانوبالرغبة، التعلم ليس العبء ل .التجارب والتدريبات

                                                      

٣٨
 والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة منشورات: مصر( وأسالبيه، مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي   

 .٣٠.ص ،)١٩٨٩: والثقافة
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الباحثة أن حيقق النجاح يف تعلم اللغة العربية أنه حيتاج إىل التفكري  تعرف
أن  ةولكن أهم منها فعلى كل تلميذ. واملعاجلة واالهتمام يف استيعاب هذه اللغة

  .تعلم مؤثرة على نتيجة الدرسالرغب يف تعلم اللغة العربية، ألن الرغبة يف ت

    الرغبة فوائد). د

  :٣٩ يلي ما منها كثرية، فوائد للرغبة
  .األمل حركة على تؤثر الرغبة). ١
 .القوية ةوالباعث كالدافعة الرغبة). ٢
  .التعلم إجناز على تؤثر الرغبة). ٣
  .الرغبة تؤثر على تركيز التعلم). ٤
 .تستطيع الرغبة أن تنقص مشبع التلميذات على الدرس). ٥

  التعلّم  رغبة عناصر). هـ
 ال املستخدمة الدراسية املواد كانت ذاإ التعلّم، يف وتأثريها العظمى غبةالر

 ال ألن جيدا، نيتعلم لن اتميذفالتل ،نعنه مرغوب أى اتميذالتل برغبة تتفق
 كونتس الدراسية وادامل يف الرغبة كانت ذاإ بالعكس، و. نلديه افتتان يوجد

 ليةعم سهلست الرغبة ألن. املعرفية الذاكرة يف نفاظوحي ا اتمهتم اتميذالتل
  : وهي التالية، ؤشراتامل إىل التعلّم رغبة حول الباحثة تشري مثّ، ومن ٤٠.التدريس

  هتماماال). ١
 يف النفس وقدرة الطاقة تركيز يعين التركيز هو وينكل عند هتماماال معىن  

 هي ناسبامل الوقت يف الرغبة. املناسب الوقت يف بالرغبة يعىن أو الكائن وجه

                                                      

39  Astuti Prasetyaningsih, “Minat Belajar”, http://edukasi.kom pasiana.com/2010/10/02/minat-

belajar. 
٤٠ Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), Ed I, hlm. 131. 
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 أخرى، وبعبارة ٤١.دراسته يف جتري اليت املسائل من مسألة يف املرء اهتمام ذبج
 معة يوجهون الذين هم أى األفراد أنشطة مجيع يف التركيز هو هتماماال

 تلك يف وتركز تسكب أنشطته فجميع ،الشيء الفرد يهتم ذاإ مثال،. الكائنات
   ٤٢.الشيء

تعبري الوجه وحركة البدن واستجابة من أعضاء هتمام يدله املستمع على اال
وإذا , إذا مل يعرف املستمع عن ما يتكلمه املتكلم فهو يعبس جبهته: مثاله. البدن

وإذا كان أن يظهر سروره فاملستمع متبسم , شعر حزن املتكلم فهو يغيم جفنه
 ٤٣و يدل أيضا على سكوت املستمع.ذلكوغري 

 مخسة إىل هتماماال ينقسم املختلفة، اجلوانب من هتمامالا استعرض حني
  : ٤٤وهي أقسام

 هتماماو عفوي هتماما إىل هتماماال ينقسم هتمام،اال ظهور ناحية من يراقب   .أ 
. (bersifat pasif)  سليب أى بنفسه هتماماال أبرز هو عفوي هتماما. عفوي غري

 . عمدا هتمامأبرز اال هو عفوي غري هتماما أما
 هتماماال فينقسم مناسب، وقت يف درجهاأ اليت األشياء عدد ناحية من يراقب  .ب 

 واحد وقت يف الفرد هتماما هي ضيق هتماما. واسع هتماماو ضيق هتماما إىل
 على واحد وقت يف الفرد هتماما هي واسع إهتمام إما القليل، الشئ على

 .الكثرية األشياء
 هتماما إىل امهتما ينقسم ،وراملذك واسع هتماماو ضيق هتماماب بطةتاملر .ج 

 .توزيعي هتماماو تركيزي
                                                      

41 W. S Winkel, Psikologi Pengajaran, ( Jakarta: Gramedia wisiasarana Indonesia, 1996), hlm. 

188. 
42 Baharudin, Psikologi Pendidikan refleksi Teoritis Terhadap Fenomena, (Jogjakarta : Ar- ruzz 

Media, 2007), hlm. 178. 
43 Ice Sutary, dkk., Menyimak, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek 

Penataran Guru SLTP, 1998), hlm. 94-95. 

44 Baharudin, Op.cit.,hlm. 179-181. 
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 هتماماو )ثابت هتماما( متوازن هتماما إىل  ينقسم صفة،ال ناحية من يراقب .د 
 .)متغري هتماما( دينامي

 ومستوى عال مستوى هتماما إىل ينقسم االهتمام درجة ناحية من يراقب .ه 
 .منخفض

. على لههذا النشاط مع االهتمام مكثفة أن تكون أكثر جناح، و حتقيق أ
فهو ناجح يف  كثفاملبذلك، إذا كان التلميذ يف إقبال الدرس مع االهتمام و

  .دراسته
 الشعور). ٢

 من الشعور وهذا ٤٥.الكرهة أو احلب على املبىن القلب تعيني هو الشعور
اليت  الشعور هي نشيطة النفس ٤٦.املكروهة أو احملبوبة األشياء ملعرفة نفسية صفة

خبالل الشعور، قام . الشعور تؤثر غرية التعلم. لقيم من الكائنفيها الشخص خيابر ا
عبر تقييم إجيايب يف شعور . التلميذ قيمة عفوية على خربة التعلم يف املدرسة

و تقييم سليب يف شعور غري ). ذلك اقتناع، سرور، عطف، وغري(الفرحانة 
رغبة و لاسأظهر شعور الفرحانة ). نفور، كره، خوف، وغري ذلك(الفرحانة 

وقف املو شعور غري الفرحانة تعوق التعلم، ألا ال حتصل . يضاأجيايب اإلوقف امل
        ٤٧.دافع الداخليال نموتال  ساعد الرغبة يف التعلم حىتتوال  جيايباإل

 وهذا. كبريا سعيا نيله إىل يسعى سوف شيء إىل شعور له من أن هنا املراد
 نبغيت هنا من. والكره احلب نوعان، شعوروال. الرغبة عناصر من عنصر الشعور

 .التعلم أو املطالعة مثل للشيء احلب شعور نهل كونت أن اتميذللتل

                                                      

٤٥ Sudarsono, Op.cit., hlm. 192.  

46 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.  66. 

47 W.S. Winkel, Op. cit., p. 30-31. 
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. يفعله أن ويدفع فيه، الرغبة إىل مييل الشيء حب الرغبة، ينمي واحلب
 يتال اتميذالتل أن أخرى وبعبارة. فعله عن يبعد الشيء كره الرغبة، جيتنب والكره

 عنه يرغنب التعلم يكرهن يتال اتميذالتل ولكن ينجحن،ه فسفي غنبير التعلم نبحيب
 أو احلب مثل أوال، الشعور منو من بد ال الشيء يف الرغبة لنمو ،نإذ. يفشلنسف

. تعلمال أثناء والسرور بالفرحة اتميذالتل تعلمت هنا منو. القوية اإلرادة أو الدافعة
  .جيدا واملرتلية ةاملدرسي اواجباعلى  اتميذالتل قومت وأخريا

 الدافعة). ٣
. هناك الدافعة تكان إذا الدراسة نتائج. الدراسة يف ضروري أمر هي الدافعة

أسعد أمحد مجعة هي  عند الدافعة. دريسالت فسينجح بتمام الدافعة عطىت حينما
. الطاقة الكامنة يف احلي اليت تدفعه كي يسلك سلوكا معينا يف العامل اخلارجي

دفع مثريات خارجية وداخلية باطنية تؤدي إىل وجود رغبة يف وحتركه أي لل
هذه الطاقة ترسم للكائن احلي أهدافه ليحقق أحسن تكيف مع بيئته . النشاط

 النفس علم كتاب يف  (Wasty Sumanto) سومانطا واسطىوعند ٤٨.اخلارجية
  ٤٩.ي حالة تعطي الدافعة إىل املخلوقات لتحصيل األهدافه الدافعة التربوي،

، والدافعة اتميذدافعة مهمة لنتيجة الدرس عن التلبأن ال: واتفق علماء التربية
إذا كانت الدافعة القوية، . لتحصيل األشياء نيف أعماهل نأن جيتهد القوية تدفع

   ٥٠.إىل حتصيل الدرس املرجو املرام وبالعكس  نأن يصل اتسهل للتلميذتف

  الرغبة على تؤثر اليت عوامل).  و

 وباألشياء نفسها يف املختلفة األحوال حسب التغيري مقابلة الرغبة أن أساسا،
إن  .اآلخرينب ةثرأتم وإما ننفسهبأ متأثرة إما اتالتلميذ رغبة ٥١.نفسها خارج

                                                      

   .٣٣.ص, السابق املرجع ,أسعد أمحد مجعة ٤٨

49 Wasty Sumanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Rineka cipta, 1990),  hlm. 193. 
50 Hasbullah Thabrany, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) , hlm. 30. 
٥١ Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta : Rineka Cipta,  1999), hlm. 248. 
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وأما  ٥٢.ن مثل صحة التلميذة وموهبها وميوهلا واهتمامهابأنفسه متأثرةالرغبة 
 طريقة أو ،األصدقاء أو املعلمني، أو باءاأل من تؤثر يعىن باآلخرين متأثرة الرغبة

٥٣ .أو اتمع أو حالة البيئة التعليمية لائوسال أو التدريس،
وعند حمبني تشتمل  

أسرة ومعلم وأصدقاء وجار (بيئة االجتماع : العوامل اخلارجية على نوعني
وآلة التعلم وحالة ووقت  بناء املدرسة والبيت(وبيئة غري االجتماع ) وجمتمع
  ٥٤).التعلم

  
 األباء) ١

 التعليم حيصل الفرد ألن باألوىل يسمى. األوىل يةوالترب البيئة هي األسرة
حماولة األباء للتعليم مؤثرة .أيضا األسرةب األطفال حياة مير و. األسرة يف واإلرشاد

جيب على األباء مستعدا حني حيتاج الولد مساعدة عن درس . على رغبة التلميذة
عرف نشأة التعلم للولد يف كل يوم ويعطي وسائل التعلم صعب يف املدرسة وأن ي

وحيرس نظافة ومطمئنة البيت ليشعر الولد باألمن والسهلة خللقة التركيز يف 
 . الدراسة

 املعلم) ٢
 أولئك هم اتمع رأي يف املعلمون. اتمع يف حمترمة مكانة املعلمون حيتل

 يف أيضا بل فقط رمسيا رورةبالض ليس خاصة، مكان يف التعليم ينفذون الذين
  . ذلك غري أو البيت، يف أو  لى،املص يف أو  املساجد،

                                                      

52 http://edukasi.kom pasiana.com/2010/10/02/minat-belajar. 

53 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan,(Jakarta : Rineka cipta, 2007), hlm.56 . 
54 Muhibbin syah, Op.cit., hlm. 135. 
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 املعلم ويركّز .األمة أجيال يعلّم ولكنه هخبربت ةاملناسب املادة تعليم املعلم ليس
 التعلّم قيام. التعلّم بقيام املناسبة األشياء إىل يهتم صوصوباخل تالميذه لدى هتماماال
 ٥٥.تالميذال قاعتا وجود من هو

و إعداد املادة وطريقة التدريس  التعلمية الوسائل تنويع املعلمعلى  ويطلب
  .يف الدراسة اتميذلترقية رغبة التلاملتوسطة 

 األصدقاء) ٣
 نشأةو منو حتقيق يف احتياجا أشد وجودهم التعلّم، يف اءكالشر مه األصدقاء

 والسليمة الطيبة املسابقة نأل. والسليمة الطيبة املسابقة حال يف كما .الرغبة
 أو ةفردي مسابقة ماإ الدراسة، يف اتميذالتل ولتشجيع الرغبة لبناء كأداة ةستخدمم

   :تعاىل اهللا قالكما  . ةيمجاع مسابقة

99 99 ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ  îî îîππππ yy yyγγγγ ôô ôô____ ÍÍ ÍÍρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏ jj jj9999 uu uuθθθθ ãã ããΒΒΒΒ (( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ7777 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### 44 44 tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ﴿٥٦﴾١٤٨   

 أن يأ. التدريس عملية يف والتفكري الدموقراطي جو تؤثر املسابقة تلك
 .  اجليدة الدراسة نتائج لنيل يستبقن اتالتلميذ

 التدريس طريقة) ٤

 فكلما للمتعلم، واملهارة واملعرفة العلم لنقل الوسيلة هي التدريس فطريقة
 وقابليته وذكائه املتعلم عمر مع ومنجسمة مي،يلتعلا للموقف املالئمة تكان

 ٥٧.فائدة أكثر و عمقا وأكثر أوسع عربها املتحققة األهداف كانت وميوله
 

                                                      
 

55 Dimyati dan Mudjiono,  loc.cit.     
 .٢٣.ص ،) هـ ١٤٢٢ ،دار ابن كثري: بريوت( ،)١٤٨:  البقرة  سورة(  الكرمي القران ٥٦

 .١٨.ص السابق، املرجع ، اصحاب و اجلعندي اهللا عبد السالم عبد ٥٧
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 واملتعلم، املعلم على اهنفس تفرض ن،اآل حىت التدريس طريقة كانت ولقد
 بل األجنبية، للغةا متعلمي إىل األصل يف موجهة بتكت مل تدرس اليت الكتب نأل
  .اللغة بتلك األصليني الناطقني إىل

 ةيالتعليم لائالوس )٥

 ألة هي اصطالحا ماوأ املتوسط، أو بوسيط حرفيا التعليمة لائالوس تعين
 عملية دفع من اتميذلتلة لواإلراد والفكر العقل حتفز أن وميكن الرسائل لتبليغ

 ٥٨.ذاته حد يف التدريس
 

 هلا التعليمية الوسيلة. التعليمية التوصية وأنية املتوسطة لةآك التعليمية لائالوس
 جلميع الزمة األخرى جهة من املعينة والوسائل. دريسالت ليةعم يف مهم دور

 ميدان من ا وتقترب اللفظي النقل جمرد عن باخلربة تبعد ألا التدريس مواقف
  .املباشر العمل

  اتمع) ٦
ستوجد التلميذة . على أنشطة التعلم للتلميذةحالة اتمع املسكني ستؤثر 

  .صعبة حني حيتاج األصدقاء للتعلم أو املشاورة أو استعارة آلة التعلم
  حالة البيئة) ٧

مثاال إذا تكدر بناء بيوت اتمع . تؤثر حالة البيئة أيضا على رغبة التلميذة
  .ستعكر التلميذة يف التعلم

  :٥٩مخصائص التلميذة اليت ترغب يف التعل
 متلك امليل الساكن الهتمام الشيئ مستمرا ) أ

 يوجد احلب و الفرحان يف الشيئ املرغوب فيه  ) ب

 يف الشيئ املرغوب فيه حتصيل الفخر واالقتناع  ) ت

                                                      

58 Usman M Basyirudin dan Asnawir, Op.cit , hlm. 92      

59 http://www.informasiku.com/2010/12/minat-belajar-untuk-meningkatkan.html 
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 الشيئ املرغوب فيه أحب من األشياء األخرى  ) ث

 ظهر خبالل مسامهة يف األنشطة ) ج

  الدراسات السابقة. ٢

  :البحث منها ع هذاوضومب قة املتعلقةبحثة األحباث السااالب دتوج

 العربية اللغة تعليم ىف  الطالب رغبة على الصور وسيلة استخدام تأثري. ١
 منورة إعداد دماك, كاجة احلكومية اإلسالمية املتوسطة مبدرسة

)٣١٠٤٢٥٣( 

 يتعلمون الذين للطالب العربية اللغة تعلم ىف برغبة فرق يف هذا البحث كان
 العربية اللغة تعليم يف الصور وسيلة استخدام أن. ابدو و الصور وسيلة استخدام

  .العربية اللغة تعلم ىف رغبة على كبري أثر هلا
لترقية رغبة تعلم اللغة العربية  الصور وسيلة وهي تركز على استخدام 

مسلسل فتركز الباحثة يف هذا البحث على استخدام , وبالنظر إىل ذلك. للطالب
لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات  Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

  .لترقية رغبة تعلّم اللّغة العربية للتلميذاتاملتحدة  العربية

حماولة املعلم يف تنمية رغبة الطالبات يف تعلّم اللغة العربية خاصة يف . ٢
 أمي مادية توكورجيا مسارانج إعداد" احلكمة"تعلّم القواعد النحوية مبعهد 

 )٣١٠٤٠٦٤   (  
جيب على املعلّم استخدام  ,الستيعاب القواعد النحوية عميقا الىت تكتىب فيها

الطريقة املناسبة اليت تفهم الطالبات يف دروسهن، ألن طريقة التدريس أثر كبري يف 
وجتعل الطريقة اهلدف واضحا أمام املتعلم، . التعلم وا حتسن النتيجة أوال حتسن

مكانيتها أن حتسن توجيه املعلم إىل موضوع الدرس وتكون الطريقة اجليدة إ
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تعليمية الطريقة اليستخدم املعلّم  و. وأهدافه وحثهم على عمل ما ينبغي القيام به
  . املناسبة لتنمية رغبة الطالبات

وهي تركز إىل اختيار الطريقة التعليمية املناسبة لتنمية رغبة الطالبات يف تعلم 
فتركز الباحثة يف هذا البحث على استخدام , إىل ذلكوبالنظر . القواعد النحوية

لوزارة التربية والتعليم بدولة   Clear Pictureنتاجإمسلسل كارتون تعليمي 
   . لترقية رغبة تعلّم اللّغة العربية للتلميذاتاملتحدة  اإلمارات العربية

حلياة اليومية  األفالم العربية ودورها يف استيعاب اللغة العربية وممارستها يف ا.  ٣
لدى التالميذ مبدرسة عالية ضة العلماء اهلداية قدس إعداد نيل زلفى رقم 

  ).٣١٠٥٢٣١(الطالبة 
يف هذا البحث تدل أن دور استخدام وسيلة األفالم العربية يف تعليم اللغة 

  : العربية مبدرسة عالية ضة العلماء اهلداية قدس، هو النحو اآليت
  .تالميذ يف متابعة دروس مادة اللغة العربيةلتنشيط أو حتفيز ا) ١
، تدريب مهارات اإلستماع واحملادثة تقدمي مواد الدرسيف  درسنيتيسري امل) ٢

  .لدى التالميذ
 ستماع ميكنألنه باإلضافة إىل اإلتسهيل التالميذ يف فهم الدروس العربية، ) ٣

 .احداث يسمعواأل مشاهدةأيضا  للتالميذ

ة دور األفالم يف استيعاب اللغة العربية وممارستها يف وهي تركز من ناحي
مسلسل فتركز الباحثة يف هذا البحث على استخدام , وبالنظر إىل ذلك. الكالم

 لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture  إنتاجكارتون تعليمي 
  . لترقية رغبة تعلّم اللّغة العربية للتلميذاتاملتحدة 

  البحث فرضية. ٣
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 هي أو.  البحث متغريات من أكثر أو متغريين بني العالقة وصف عبارة هي
 الىت البحث حمل الظاهرة متغريات بني للعالقة حمتمل أو مؤقت أو مقترح تفسري
 اإلجابة هي الفرضية إن أريكونطا سوهارسيمي قال و٦٠.بيايجتر مالحظتها ميكن

 الىت الفرضية وأما ٦١.اموعة البيانات يقحتق قبل البحث مسائل عن األولية
استخدام بالعربية  اللغة تعلّم رغبةيوجد الفرق  فهي البحث هذا يف الباحثة تعرضها
لوزارة التربية والتعليم بدولة  Clear Picture  نتاجإتعليمي  كارتون مسلسل

املتوسطة  ٢للتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسة فتوحية  املتحدة اإلمارات العربية
  .اإلسالمية مبراجنني دماك

  

                                                      

, ) ٢٠٠٨, الدولية الشروف مكتبة:  القاهرة(  ,اإلجتماعية علوم ىف التحليل وأصول البحث مناهج, غامن البيومى إبراهيم ٦٠
 .٤٢.ص

61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm. 71 
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34 

  الثالث الباب

  البحث مناهج

  

 البيانات مجع يف استخدمتها الىت املناهج الباحثة تقدم الباب، هذا يف       

 البيانات جلمع واملكان والوقت البحث أهداف وهي أحباث وفيه. وحتليلها

 أخذ وطريقة عينةالو ئياإلحصا واتمع البحث وطريقة ؤشراتاملو تغرياتاملو

  .حتليلها وطريقة بياناتال مجع وطريقة العينة

  البحث أهداف. أ

  : يلى  كما األهداف على حتصل أن الباحثة ترجو البحث هذا من

مسلسل  باستخدام يتعلّمن اليت للتلميذات العربية اللّغة تعلّم رغبة معرفة. ١

لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

 اإلسالمية املتوسطة ٢مبدرسة فتوحية   الفصل الثامن يف املتحدة العربية

  .دماك – مبراجنني

مسلسل  بدون استخدام يتعلمن اليت للتلميذات العربية اللّغة رغبة تعلّم معرفة. ٢

لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

 اإلسالمية املتوسطة ٢ة فتوحية مبدرس الثامن الفصل ىف املتحدة العربية

  .دماك – مبراجنني

مسلسل كارتون تعليمي استخدام برغبة تعلّم اللّغة العربية الفرق  معرفة. ٣

املتحدة  لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture نتاج إ

 راجننيمب اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسةللتلميذات يف الفصل الثامن 

  .دماك –
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مسلسل كارتون استخدام برغبة تعلّم اللّغة العربية معرفة كمية الفرق . ٤

 لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture نتاج إتعليمي 

 اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسةللتلميذات يف الفصل الثامن املتحدة 

  .دماك – مبراجنني

 البحث انمكو وقت. ب

 ١٢ تاريخ يف يوينته فربيري ٨ تاريخ منذ البحث هذا البيانات مجع بدأ

 اإلسالمية املتوسطة ٢درسة فتوحية م مدير إشراف حتت م ٢٠١١ مارس

درسة م يعين ومكانه .هـ.م, .هـ.س, احلاج خالد منصور ،دماك – مبراجنني

   .دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية 

    ؤشراتاملو اتتغريامل. ج

 .البحث يف موضوعا يكون ما كل هي  البحث متغريات  

“Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek dalam penelitian.”
1 

  ٢.عناصر تؤثر على املتغريات و أصبحت بؤرة البحث املؤشرات هيو

  :هذا البحث فهي  أما متغريات البحث يف

مسلسل  استخدام هو البحث هذا يف )variable indepeden( املستقل املتغري . ١

لوزارة التربية والتعليم بدولة Clear Picture   نتاجإكارتون تعليمي 

 : باملؤشرات(X)  يف  تعليم اللغة العربية املتحدة اإلمارات العربية

                                                      
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm. 116. 

2 Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 

hlm. 43.  
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مسلسل كارتون تعليمي  يتعلمن اللغة العربية باستخدام يتال اتالتلميذ . أ

 لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture  نتاجإ

) املتحدة )1X.   

مسلسل كارتون  استخدامدون اليتعلمن اللغة العربية ب يتال اتالتلميذ . ب

لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات Clear Picture  نتاجإتعليمي 

)  املتحدة العربية )2X.  

تعلم  يف اترغبة التلميذ البحث هذا يف (variable dependen) التابع املتغري. ٢

 :٣باملؤشرات ,(Y) اللغة العربية

 هتماماال . أ

 والشعور . ب

 والدافعة . ج

   طريقة البحث .د

طريقة البحث هي آلة يف عملية البحث من مجع البيانات وحتليلها وحتليل 

  ٤.اختبار الفرضية إلجابة أسئلة البحث

هي تستخدم الطريقة . طريقة جتريبية الباحثة يف هذا البحثدمت واستخ

  .ملعرفة األثر من الوسائل و اآلالت و احلاالت املقتصدة تعقد على الفرقة
“ Metode Eksperimental adalah suatu metode yang dipakai untuk mengetahui 

pengaruh dari suatu media, alat, atau kondisi, yang sengaja diadakan terhadap 

gejala sosial berupa kegiatan dan tingkah laku seseorang atau sekelompok 

individu.”
5
  

                                                      

3 http ://www.informasiku.com/2010/12/minat-belajar-untuk-meningkatkan.html 

4 Heri Jauhari, Op. cit., hlm. 33. 
5
 Burhan Bungin, Metodologi penelitian kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), hlm. 146.  
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مسلسل كارتون  الباحثة هذه الطريقة ملعرفة فعالية استخداماستخدمت 

 لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمـارات العربيـة  Clear Picture نتاج إتعليمي 

 مبدرسـة   الثـامن  الفصل رقية رغبة تعلم اللغة العربية للتلميذات يفلتاملتحدة  

   .دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية

و ) أ( الثـامن  يف هذا البحث أخذت الباحثة فصلني متفرقني مها الفصل

كما جمموعة جتريبية، فيها عملت الباحثة جتريبا يعـين  ) أ( ثامنالالفصل ). ج(

لوزارة التربية والتعلـيم  Clear Picture  نتاجإكارتون تعليمي  مسلسلبإعطاء 

) ج( ثامناللكن يف الفصل و. دريسيف عملية التاملتحدة  بدولة اإلمارات العربية

) تدريسمشاهدة يف عملية ال(ابطة، فيها صارت الباحثة مراقبة ضكما جمموعة 

 T.Test)ر املستقلة مث عملت الباحثة حتليل البيانات باستخدام  االختبا .فحسب

Independent)  نتاج إمسلسل كارتون تعليمي للمقارنة بني العينة اليت تستخدم 

Clear Picture دريس يف تاملتحدة  لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

 Clear نتـاج  إمسلسل كارتون تعليمي اللغة العربية، والعينة اليت ال تستخدم 

Picture اللغة  تدريس يفاملتحدة  لتربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةلوزارة ا

  .العربية

  حصائياإل عمات. هـ

كل أعضاء جمموعة الشخصيات أو الواقعة   املراد باتمع اإلحصائي هو

 ٦.اتمع اإلحصائي هو مجيع أفراد مبحوثة,إذن. أو احملسوسة املنظومة وضحا

 لثامنالفصل ا يف اتالبحث فهو كل تلميذ أما اتمع اإلحصائى ىف هذا

  .تلميذة ١٤٠ن وعدده, املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢مبدرسة فتوحية 

                                                                                                                                                            

 

6 Moh. Ainin , Metodologi Penelitian Bahasa Arab, ( Malang: Hilal Fajar Keimuan Islam, ٢٠٠٧) 

, hlm. 92. 
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  العينة أخذ وطريقة عينةال. و

العينة : وقالت سوهارسيمي ٧.والعينة هي جزء من اتمع اإلحصائي

 فهي عينةال اختيار يف املستخدمة الطريقة أما ٨.هي وكيل من جمتمع مبحوث

 العينة أخذ طريقة هي القصيدة أو الغرضية العينة. القصيدة أو الغرضية العينة

 معني، نظر على بناء الباحثة عند الثابتة أو املخترة العينة أن واقع، على بناء

 .البحث واهداف املسائل إىل نظر يعىن
(Sampling Pertimbangan adalah salah satu tehnik pengambilan sample yang 

didasarkan pada suatu realitas, bahwa sample yang dipilih atau ditetapkan 

oleh peneliti di dasarkan pada pertimbangan tertentu).9 

 ).Purposive sampling( اهلادفة العينة القصيدة أو الغرضية العينة وتسمى

 البحث، هذا يفو. املخصوصة األغراض على لنيل الطريقة هذه واستعملت

 اليتقدرة التلميذات ول لثامنا الفصل وهي الصف درجة ملساوة مأخوذة العينة

 .مستوية تقاس

ومها الفصل . كعينة ثامنفأخذت الباحثة الفصلني املتفرقني من الفصل ال

الذى يستخدم مسلسل كارتون تعليمي ) أ(يعين الفصل , )ج(و) أ( ثامنال

يف   املتحدة تربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةلوزارة الClear Picture  نتاجإ

الذى اليستخدمه ) ج(تلميذة و الفصل  ٥٠ نوعدده  تدريس اللغة العربية

  .تلميذة ٤٠ن وعدده

  البيانات مجع طريقة. ز

  :أما الطرق الىت استخدمتها الباحثة جلمع البيانات فهي   

  طريقة املشاهدة. ١    

                                                      

7 Ibid., hlm.94 

8 Suharsimi Arikunto, Op.cit., hlm. 131. 

 
9
 Moch Ainin ,op.cit., hlm.98. 
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أو أكثر من أبعاد الظاهرة اليت يسعى الباحث التتبع املباشر لبعد هي 

 ١٠.لدراستها؛ وذلك عن طريق احلواس وحدها، أو مع أدوات مساعدة

البيانات عن حالة البيئة و  استخدمت الباحثة هذه الطريقة الكتسابو

يف  دريسعملية التو  دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية  مدرسة

  .الفصل الثامن

فصل يف ال اتميذالبحث قامت الباحثة مبشاهدة حالة التل وألجل هذا

إضافة إىل ذلك، ). ج(و ) أ(الثامن مأخوذة كالعينة يعين الفصل  الثامن

مجلة "اللغة العربية مبوضوع  مادةيف  دريسعملت الباحثة املشاهدة بعملية الت

مسلسل  فعالية استخدام لتشاهد" فعل مضارع+ حرف نصب و فعلية

لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات  Clear Picture نتاج إيمي كارتون تعل

وشاهدت الباحثة . لترقية رغبة تعلم اللغة العربية للتلميذاتاملتحدة   العربية

والكتب  .لتدريسة اي، الشعور والدافعة حينما يف عملاتاهتمام التلميذ

 هي  دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية  درسةمباملستخدمة 

  .٢٠٠٨ فوترا، طه: مسارنج ،٢ العربية اللغة تعليم هدايات،. د .١

  .٢٠٠۹أنيكا علم،  : مسارنج، ٢تدريس اللغة الغربية إمام مرشيد، . ٢

  . ٢٠١٠هداية، : دماك، ٢الندوة  أبو سعيد،. ٣

تيجا  : مسارنج، Fasih Berbahasa Arab 2، إبراهيم. درسونو وت. ٤

  .٢٠٠٨سراغكي، 

مجلة ( النشاطات ىف املدرسةو )مجلة امسية( الساعةهي فحمتويتها ما أ

فعل +  لِـ, لَن, أَنْ( اهلوايةو )مفعول به(النشاطات ىف البيت و) فعلية

                                                      

١٠
, )۲٠٠٨, مكتبة الشروف الدوليـة : القاهرة(, مناهج البحث و أصول التحليل ىف العلوم االجتماعية, إبراهيم البيومى غامن  

      .٨٧. ص
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من املواد السابقة املناسبة  ).مصدر مؤول+ فعل مضارع (املهنة و  )مضارع

لوزارة التربية Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي  باستخدام

+ لِـ  , لَن, أَنْ(و) مجلة فعلية( هياملتحدة   والتعليم بدولة اإلمارات العربية

  .  )فعل مضارع

 طريقة املقابلة . ٢ 

بة و يتواجه بني لبيان ألهداف البحث بأسئلة و أجوهي عملية لنيل ا

   .املخرب و املخرب
“ Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan responden.”11  

 ٢مدرسة فتوحية قدم الباحثة هذه املقابلة إىل مدير تالبحث  ويف هذا

 ثامنالفصل الاللّغة العربية يف  معلّمو دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة

  .ا

  :والسؤال اليت قدمتها الباحثة منها 

  دماك؟ –مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية  كيف حالة عامة. أ

 ن؟وكم عدده اتكيف حالة التلميذ. ب

  العربية ذه املدرسة؟ تدريس اللغةكيف عملية . ج

  نياستبطريقة اال .٣

ه أو االستبيان هو أن تطلب من شخص ما أن يبني عن موقفه أو رأي

هي الطريقة املستخدمة ن ياطريقة اإلستب ١٢.معلوماته بشأن موضوع معني

مبجموعة من األسئلة املكتوبة لنيل البيانات من املستجيب منها التقرير وما 

                                                      
11

 Burhan Bungin, Op. cit., hlm. 126. 
١٢

 .١٠٨. ص, سابقاملرجع ال ,إبراهيم البيومى غامن 
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 يف اتوهذه الطريقة مستخدمة حلصول البيانات عن رغبة التلميذ ١٣.عرفه

 Clear Picture  تاجإنتعليمي  تعلم اللغة العربية باستخدام مسلسل كارتون

 جنس وأما. بدونهوالعربية املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات 

  .)ليكرت مقياس( Skala Likert ب االستبيان هو االستبيان من

  

  ۱ اجلدوال

  العربية اللغة تعلّم يف اتميذالتل رغبة دليل

  

  

  رقم

 يف اتميذالتل رغبة املؤشرة

  العربية اللغة تعلّم

  مجلة  األسئلة رقم

  سليب  إجيايب

  هتماماال  ۱
  

٥،٨،۱٣،۱٦،۱٨ ،

  ۲۲و
٧،٩،۱٤،۱٥،۱٩ ،

  ۲٠و
۱٣  

  ۲٤ و ۱٧  ٤و ۱،۲  الشعور  ۲
  

٥  

 ٦،۱٠،۲۱،۲٣  الدافعة  ٣

   ۲٥و

  ٧   ۱۲و  ۳،۱۱

  ۲٥  ۱١  ۱٤  األسئلة مجلة  
 

 ربعةأ األسئلة فلكل ،سؤاال وعشرون مخس االستبيان تلك وجمموع

  ١٤.سلبية ألسئلة ٤ ،٣ ،۲ ،۱ و إجيابية ألسئلة ۱ ،۲ ،٣ ،٤ وقيمته أجوبة،

  طريقة التوثيق. ٤

                                                      

13 Suharsimi Arikunto , Op.cit., hlm. 128. 

14 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung; Alfabeta, 2009), 

hlm.12. 
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هي البحث عن البيانات لألمور أو املتغري تكون منها املذكرة والنسخة 

و الكتب و اجلرائد و النقوش و دفتر األساتيذ و اجلدول و غريها الىت تدل 

البيانات  الباحثة هذه الطريقة جلمع استخدمتو ١٥.البيانات الواقعيةعلى 

واملوقع  دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية عن حالة 

  .والتلميذات وتركيب اإلدارة وأحوال املعلم اجلغرايف

  طريقة حتليل البيانات. ح

  توصيف البيانات . ١   

  :تكون هذا البحث فصلني متفرقني مها  

 Clear  نتاجإمسلسل كارتون تعليمي م يستخد يالذ) أ( ثامنالفصل ال . أ

Picture   دريست يف املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية 

)اللغة العربية )1X. 

     نتاجإمسلسل كارتون تعليمي اليستخدم  يالذ) ج(ثامن الفصل ال . ب

Clear Picture يف املتحدة ارات العربيةلوزارة التربية والتعليم بدولة اإلم 

)اللغة العربيةتدريس  )2X.  

طريقة حتليل البيانات الىت تستخدمها الباحثة بعد تناول البيانات هي 

و ألن العينة من الفصلني ,  (T.Test Independent) "ت"باملعادلة اختبار 

  " .ت"املتفرقني فباملعادلة اختبار 

 :يوهثالثة أشياء قني فتبحث الباحثة يف من هذا الفصلني املتفر

  أعلى القيمة لكل فرقة من الفرقتني وأدنامها). ١

  قيمة املتوسط لكل فرقة من الفرقتني باستخدام املعادلة). ٢

                                                      

15 Suharsimi Arikunto , Op.cit.,  hlm. 135. 
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١٦

n

X
X
∑

:  

  

  :البيان

X   :قيمة املتوسط  

 ∑ X : جمموع القيمةx ل فرقةمن ك  

n   :جمموع العينة لكل فرقة  

  اإلحنراف املعياري باستخدام هذه املعادلة). ٣

  
١٧

kd

x

.
:

2

∑
xS  

 

  :البيان

   xS   :اإلحنراف املعياري  

∑
2x  : فرقة مربع لكل من الدرجة رغبة يف تعلّم اللغة العربية  جمموع من   

   .اتميذلتلل
  kd.   :n-1   

 حتليل اختبار الفرضية. ٢

 البيانات حتقيق قبل البحث مسائل عن األولية اإلجابة هي الفرضية

 ةرغب يوجد الفرق "اليت تقدم الباحثة يف هذا البحث فهي  والفرضية١٨.اموعة

 Clear Picture  إنتاجكارتون تعليمي  مسلسل استخدامبالعربية  اللغة تعلّم

                                                      

16 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, (Bahan Mata Kuliah Statistik Pendidikan), 

(Semarang: t.p., 2006), hlm. 7.  

17 Ibid., hlm. 8. 

18 Suharsimi Arikunto, Op.cit., hlm. 71 
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للتلميذات يف الفصل  املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

 ".املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢الثامن مبدرسة فتوحية 

البيانات هي ل وطريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة بعد تناو

  :فهي ،)T. Test Independent( املستقلة "ت"باملعادلة اختبار 
١٩

 

 

 

 

  :البيان

1X   : قيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن

لوزارة التربية  Clear Picture   إنتاجمسلسل كارتون تعليمي باستخدام 

  .املتحدة اإلمارات العربيةوالتعليم بدولة 

2X  : قيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن بدون

لوزارة التربية    Clear Picture جنتاإمسلسل كارتون تعليمي استخدام 

  . املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية

  1x    :مربع لكل من الدرجة بقيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية  فرق

 Clear جنتاإمسلسل كارتون تعليمي للتلميذات اليت يتعلمن باستخدام  

Picture   املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية.  

                                                      

19 Karnadi Hasan, Op Cit, hlm 17. 
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2x  :درجة بقيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية فرق مربع لكل من ال

 جنتاإمسلسل كارتون تعليمي للتلميذات اليت يتعلمن بدون استخدام 

Clear Picture   املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية.  

   1n  :اليت يتعلمن  جمموع العينة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات

لوزارة التربية    Clear Picture جنتاإمسلسل كارتون تعليمي باستخدام 

  .املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية

   2n  : جمموع العينة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن بدون

لوزارة التربية    Clear Picture جنتاإمسلسل كارتون تعليمي استخدام 

  .املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية

   df  :درجة احلرية.  

من " tabelt"من احملاسبة ستقرا الباحثة بقيمة " test" وبعد نيل القيمة 

أكرب من قيمة " test" ، إن كانت قيمة% ٥و %  ١اجلدول على مستوى داللة 

"tabelt "وبالعكس، إن كانت قيمة . ففرضية الباحثة مقبولة"test " أصغر من

  .فهذه الفرضية ليست مقبولة" tabelt"قيمة 

  
 



٤٦ 

  الباب الرابع

 نتائج البحث

 

  دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢الصورة العامة ملدرسة فتوحية    . أ

 – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية درسة ملاجلغرافية والتارخيية . ١

  دماك

يف دماك  – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية  درسةمتقع 

 ،)٠٢٤(٣٢١۳٦٧٧ رقم اهلاتف ماكد-صبوران وسطى مبراجنني شارع

. ٥٩٥٦٧ الرمز الربيدي ،mts_fuyada@yahoo.com :الربيد اإللكتروين

هي من إحدى املدارس حتت امللجاء مؤسسة املعهد اإلسالمي فتوحية 

إىل ويلجأ هذا املعهد أيضا املدارس من روضة األطفال . دماك-مبراجنني

  .العالية

هي املدرسة . ١٩٨٣يوليو  ١٢وبنيت هذه املدرسة يف تاريخ 

وزارة الدينية زيادة باملادة احمللية وتطبق منهج . اإلسالمية للبنات املتوسطة

  .النحو والصرف واإلعالل و اخلط والثقافة: خصوصا للمعهد ومنها

 الميةاإلس املتوسطة ٢ملدرسة فتوحية واألهداف  ،الرؤية واملهمة. ٢

  دماك – مبراجنني

 دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ملدرسة فتوحية الرؤية واملهمة . )١ 

ارتقاء املوارد البشرية اإلسالمية  واألخالقية تتواجه إىل وجود : الرؤية 

  .اجليل وله أفكار واسعة واستطاعة املسابقة وأخالق كرمية



٤٧ 
 

  : املهمة 

م واإلشراف لتستطيع التلميذات أن تؤثر أنشطة التعليم والتعل). أ

  .باحلد األقصى مناسبا بقدرن ينتشرن

  .تنشر قيمة احلياة اإلسالمية). ب

  .تنشر حاالت املسابقة اإلجيابية). ج

  دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية غرض . )٢  

ا علوم واملنفعة واملؤمنة واملتقية وهل تطبع جيل املسلمات املؤهلة "   

  ."وتكنولوجيا خدمة يف الدين والشعب والبلد يف وسط أزمة متعدد األبعاد

  املناهج الدراسية املستخدمة. ٣

دماك كبقية  – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢إن مدرسة فتوحية 

 )KTSP( املدارس اليت تطبق املقررات الدراسية املوحدة من قبل احلكومة

لدراسة وجوانبها ووسائلها، فاستخدمت مطلوبة بتحسني كافة نوعية ا

طريقة نظرية الوحدة تلبية هلذه  اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية 

 .املطالبة

  الوسائل التعليمية . ٤ 

 املكتبة). ١

  معمل اللغة). ٢

  معمل احلاسوب). ٣

  معمل العلم الطبيعي). ٤



٤٨ 
 

 معمل علم االجتماع). ٥

  تلميذات البيان عن األساتذة واملوظفني وال. ٥

  البيان عن األساتذة واملوظفني). أ

لديها دماك حاليا  – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢مدرسة فتوحية        

  : اجلدول التايل انظر  ،موظفني ٥ و، مدرسا ٢٢

  

  ١ اجلدول

  أحوال األساتيذ

 قمر

 سرية التربية أمساء املدرسني

 املاجستري .هـ.م, .هـ.س,احلاج خالد منصور   ١

 املدرسة العالية اإلسالمية كياهي صديق مطهر   ٢

 ديبلوما أرما أندرياين ٣

 الليسانس .ه إ.س, موريت أندرين   ٤

 الليسانس .س إ.س, توفيق أرمونانتو ٥

 الليسانس .ف د إ.س, أمحد مصطفى جواد

 الليسانس .ف د.س, حمفوظي ٧

 الليسانس .أ ج. س, شفاعة ٨



٤٩ 
 

 ليسانسال .ف د.س, نور خالق ٩

 الليسانس .ف د.س, أين تري راهيوا ١٠

 الليسانس .ف د إ.س, خريية ١١

 الليسانس .أ ج. س, خري املنصور ١٢

 الليسانس .ف د.س, أنا لستيووايت ١٣

 الليسانس .ف د.س, سيت مسارندية ١٤

 الليسانس حممد نور صاحي. ر س. د   ١٥

 الليسانس .أ ج. س, مسروري ١٦

 الليسانس .س ف, سري وحيوين ١٧

 الليسانس .ف د.س, حممد نور حبيب ١٨

 الليسانس .ف د إ. س, أمحد جميب ١٩

 الليسانس .ف د إ. س, ضياء امللة ٢٠

 الليسانس .أ.س, أبو طالب

 الليسانس .ف د.س, نور هداية ٢٢

 

 

 



٥٠ 
 

  ٢اجلدول 

 أمساء املوظفني

 سرية التربية أمساء املوظفني رقم

الية اإلسالميةاملدرسة الع مفرحة ١  

 املدرسة العالية اإلسالمية حممد زين الطالبني ٢

 املدرسة العالية اإلسالمية عبد احلكيم ٣

 الليسانس حممد زين املتقني ٤

 املدرسة العالية اإلسالمية حكيم حممد معروف ٥

 

  البيان عن التلميذات). ب

 اإلسالمية وسطةاملت ٢مدرسة فتوحية البيانات الواردة من باستنادا       

عرف أن عدد التلميذات  ٢٠١١/ ٢٠١٠عام دراسي  دماك – مبراجنني

     :التايل تلميذة انظر اجلدول  ١٤٠يف الفصل الثامن 

  ٣اجلدول

 أحوال التلميذات

 

 

  



٥١ 
 

 

 رقم

عدد  الفصل

 التلميذات

 جمموع

 ٥٠ ٥٠ الثامن أ ١

 ٥٠ ٥٠ الثامن ب ٢

 ٤٠ ٤٠ الثامن ج ٣

   ١٤٠ 

 – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية  درسةم لغة العربية يفال تعليم. ٦

  دماك

 مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢فتوحية درسة م اللغة العربية يف ميتعل  

حيث ال ) all in one systemكل يف نظام واحد (يشري إىل النظام دماك  –

هذا النظام . مجيع املهارات اللغوية املوجودة يف اللغة العربية منفصال تدرس

ويعترب  .ةاملدرسة العالي يفأو  ملتوسطةهو نظام املقبولة عموما يف املدرسة ا

، لذلك كان يعرف هذا  هذا النظام جيدة لزيادة قدرة التالميذ يف اللغوية

  ١.رية الوحدةالنظام بنظ

  

  

 

                                                           

  ٢٠١١فربيري  ٢٢مشاهدة يف تاريخ  ١



٥٢ 
 

 توصيف البيانات. ب

مي مسلسل كارتون تعلييستخدمن  يتال اتالبيانات عن رغبة التلميذ

يف  املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture  نتاجإ

. يف تعلّم اللغة العربية ها ال يستخدمنيتال اتتعلّم اللغة العربية والتلميذ

بديالت اإلجابة هي ) أربع( ٤سؤاال حتتوي على  ٢٥واالستبيان مكون من 

  :كما تلي

يتعلمن باستخدام  يتال اتغة العربية للتلميذالبيانات عن رغبة تعلم الل. ١

لوزارة التربية والتعليم بدولة Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

   املتحدة اإلمارات العربية

  

  ٤اجلدول 

باستخدام مسلسل يت يتعلمن ال اتللتلميذ درجة رغبة تعلم اللغة العربية

التربية والتعليم بدولة اإلمارات  لوزارة Clear Picture   نتاجإكارتون تعليمي 

  املتحدة العربية

 البيان الدرجة رقم

٧٥ ١  

٧٩ ٢  

٧٩ ٣  

٦٩ ٤  

٧٩ ٥  



٥٣ 
 

٧٩ ٦  

٧٠ ٧  

٨٦ ٨  

٨٢ ٩  

٩٠ ١٠  

٧٠ ١١  

٦٩ ١٢  

٨٢ ١٣  

٩٢ ١٤  

٨٩ ١٥  

٨٤ ١٦  

٨٥ ١٧  

٩٠ ١٨  

 الدرجةأعلى  ٩٥ ١٩

٧٩ ٢٠  

٦٩ ٢١  

٧٨ ٢٢  



٥٤ 
 

٨٣ ٢٣  

٧١ ٢٤  

٧٩ ٢٥  

٧٣ ٢٦  

٧٤ ٢٧  

٦٩ ٢٨  

٨٦ ٢٩  

٧٤ ٣٠  

٩٣ ٣١  

٧٩ ٣٢  

٨٩ ٣٣  

٦٩ ٣٤  

٧٢  ٣٥   

 درجةال أدىن  ٦٨  ٣٦

٨٧  ٣٧   

٧٧  ٣٨   

٧٧  ٣٩   



٥٥ 
 

٧٢  ٤٠   

٧٠  ٤١   

٧٨  ٤٢   

٧٧  ٤٣   

٧٥  ٤٤   

٨٣  ٤٥   

٧٧  ٤٦   

٨٢  ٤٧   

٨٤  ٤٨   

٧٤  ٤٩   

٨٧  ٥٠   

   ٣٩٤٩  جمموع

  

  :فاستطعت الباحثة أن تقدم كما تليمن اجلدول السابق 

  وأدناها درجةأعلى ال). أ
 

 



٥٦ 
 

   ٥اجلدول 

    ٢توجيه الدرجة

  الداللة  درجة احلروف  درجة الرقم

  جيد جدا A  أعلى  -٨٠

٧٩-٦٦   B  جيد  

٦٥-٥٦  C كفاية  

٥٥-٤٦  D ناقصة  

  فاشل E  أدىن -٤٥

  

تعلمن ي يتال اترغبة تعلم اللغة العربية للتلميذل درجةأن أعلى ال

لوزارة التربية Clear Picture نتاج إباستخدام مسلسل كارتون تعليمي 

وتدل على أا بتقدير  ٩٥املتحدة هي  والتعليم بدولة اإلمارات العربية

  .كفاية وتدل على أا بتقدير ٦٨ ، وأما أدناها فهي جيد جدا

  املتوسط). ب 

 اتية للتلميذملعرفة قيمة املتوسط من درجة رغبة تعلم اللغة العرب

 Clear Picture نتاج إيتعلمن باستخدام مسلسل كارتون تعليمي  يتال

املتحدة ، فاستخدمت  لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

  :الباحثة املعادلة التالية
                                                           

٢. Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 
hlm.35 



٥٧ 
 

1

1

1
n

X
X

∑= ٣
 

  :البيان

X    :املتوسط  

  اموع:    ∑

1X    : ٥٠إىل  ١قيمة من  

1n    :جمموع العينة  

  :وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي

1

1

1
n

X
X

∑=  

 
50

3949
1 =X  

98.781 =X  

ومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن قيمة املتوسطة من رغبة يف   

مسلسل كارتون يتعلمن باستخدام  يتال اتللغة العربية للتلميذتعلم ا

 لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture نتاج إتعليمي 

  .جيدوتدل على تقدير ٧٨،٩٨هي املتحدة 

                                                           

3. Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, (Bahan Mata Kuliah  Statistik 

Pendidikan), (Semarang: t.p٣., 2006), hlm. 7. 

 



٥٨ 
 

يتعلمن  يتال اتاالحنراف املعياري لرغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذ). ج

لوزارة التربية Clear Picture نتاج إارتون تعليمي مسلسل كباستخدام 

  . املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربية

dk

x
Sx

∑=
2

1

1

٤ 

 

  :البيان

1Sx  :  االحنراف املعياري  

∑ 2

1x    : جمموع من فرقة مربع لكل من الدرجة رغبة يف تعلم اللغة العربية

 نتاج إمسلسل كارتون تعليمي يتعلمن باستخدام  يتال اتللتلميذ

Clear Picture لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية 

  املتحدة

dk    : ١–جمموع العينة.  

  

  :وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي
  

dk

x
Sx

∑=
2

1

1  
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98.2620
1 =Sx  

48938776.531 =Sx  

314.71 =Sx  

                                                           

4.  Karnadi Hasan, Op.cit.., hlm. 8. 
 



٥٩ 
 

ومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن قيمة االحنراف املعياري هو 

٧،٣١٤.  

يتعلمن باستخدام  يتال اتالبيانات عن الرغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذ. ٢

ليم بدولة لوزارة التربية والتعClear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

  .املتحدة اإلمارات العربية

 

  ٦ اجلدول

م ادون استخدبيتعلمن  يتال اتللتلميذ درجة رغبة تعلم اللغة العربية

لوزارة التربية والتعليم بدولة  Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

  املتحدة اإلمارات العربية

 البيان درجةال رقم

٧٠ ١  

٧٨ ٢  

٧٦ ٣  

٧٥ ٤  

 درجةأعلى ال ٩١ ٥

٦٨ ٦  

٧٣ ٧  



٦٠ 
 

٦٣ ٨  

٨٠ ٩  

٧٢ ١٠  

٧٤ ١١  

٦٨ ١٢  

٨٠ ١٣  

٧٠ ١٤  

٧٧ ١٥  

٦٩ ١٦  

٧٦ ١٧  

٨٢ ١٨  

٧١ ١٩  

٧١ ٢٠  

٦٩ ٢١  

٨٠ ٢٢  

٧٥ ٢٣  

٧٦ ٢٤  



٦١ 
 

٨٠ ٢٥  

٦٨ ٢٦  

٨٣ ٢٧  

٨٠ ٢٨  

٨٠ ٢٩  

٧٦ ٣٠  

٨٤ ٣١  

٧٢ ٣٢  

٧٥ ٣٣  

٦٢ ٣٤  

٨٠  ٣٥   

٧٥  ٣٦   

٧٤  ٣٧   

٨٥  ٣٨   

٧٩  ٣٩   

 درجةأدىن ال ٦١ ٤٠

  ٢٩٩٨  جمموع



٦٢ 
 

  :من اجلدول السابق فاستطعت الباحثة تقدم كما يلي

  وأدناها درجةأعلى ال). أ

  ٧اجلدول 

    ٥توجيه الدرجة

  الداللة  درجة احلروف  درجة الرقم

  جيد جدا A  أعلى  -٨٠

٧٩-٦٦   B  جيد  

٦٥-٥٦  C كفاية  

٥٥-٤٦  D ناقصة  

  فاشل E  أدىن -٤٥

 

 يتال اتلدرجة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذ درجةأعلى ال

 Clear Picture  نتاجإمسلسل كارتون تعليمي دون استخدام بيتعلمن 

وتدل على  ٩١: هي املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

  .كفاية على أاوتدل  ٦١: ، وأما أدناها فهيجيد جداأا بتقدير 

  املتوسط). ب

 اتملعرفة قيمة املتوسط من درجة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذ

 Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي دون استخدام بيتعلمن  يتال
، فاستخدمت الباحثة املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

 : املعادلة التالية
                                                           

5. Anas Sudijono,  Op.cit.,  hlm.35.   
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2

2

2
n

X
X

∑= ٦ 

  :البيان

2X    :املتوسط  

  اموع:    ∑

2X    : ٤٠إىل  ١قيمة من  

2n   :جمموع العينة  

  :وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي

  

2

2

2
n

X
X

∑=  

40

2998
2 =X  

95.742 =X  
غبة يف ومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن قيمة املتوسط من ر

  .ى جيدوتدل عل ٧٤،٩٥ :تعلم اللغة العربية فهي

فبناء على حساب السابق فعرفت الباحثة أن قيمة املتوسط من 

ل مسلسن باستخدام يتعلم يتال اتميذتعلم اللغة العربية للتلدرجة رغبة 

لوزارة التربية والتعليم بدولة  Clear Picture نتاجإكارتون تعليمي 

تعلم اللغة العربية  قيمة املتوسط من رغبةمن  أعلى املتحدة اإلمارات العربية

 نتاجإمسلسل كارتون تعليمي استخدام بدون ن يتعلم يتال اتميذللتل

Clear Picture فهي املتحدة ربيةلوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات الع: 

ن يتعلم يتال اتميذرغبة تعلم اللغة العربية للتلوقيمة املتوسط ل. ٧٨،٩٨

                                                           

 6 Karnadi Hasan, Op.cit., hlm. 7. 
 



٦٤ 
 

لوزارة  Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي دون استخدام ب

  .٧٤،٩٥هي املتحدة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

ن يتعلم يتال اتميذلتلل االحنراف املعياري من رغبة يف تعلم اللغة العربية). ج

لوزارة  Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي  بدون استخدام

  .املتحدة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

dk

x
Sx

∑=
2

2

2

٧ 

  

  :البيان

2Sx   :االحنراف املعياري  

∑ 2

2x    :جة رغبة يف تعلم اللغة العربية جمموع من فرقة مربع لكل من الدر

 نتاج إمسلسل كارتون تعليمي استخدام دون يتعلمن ب يتال اتللتلميذ

Clear Picture املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية  

dk   : ١–جمموع العينة.  

  

  :وتطبيق هذه املعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي 

  

dk

x
Sx

∑=
2

2

2  

 

 

 

                                                           

7 Karnadi Hasan, Op.cit. ,  hlm. 8.   
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ومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة قيمة االحنراف املعياري هو 

٦،٣٨٩.  

  اختبار الفرضية . ج

 رغبةيوجد الفرق "الفرضية اليت قدمتها الباحثة يف هذا البحث هي 

 Clear Picture  نتاجإتعليمي  كارتون مسلسلاستخدام بالعربية  اللغة تعلّم

للتلميذات يف الفصل  املتحدة والتعليم بدولة اإلمارات العربيةلوزارة التربية 

 ".املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢الثامن مبدرسة فتوحية 

وأما طريقة حتليل البيانات اليت استخدمتها الباحثة بعد تناول 

  :هي ،)T. Test Independent(املستقلة  "ت"البيانات فهي باملعادلة اختبار 

٨ 

 
  

  :نالبيا

1X   : قيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن

لوزارة  Clear Picture   إنتاجمسلسل كارتون تعليمي باستخدام 

  .املتحدة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

2X  :لعربية للتلميذات اليت يتعلمن قيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة ا

   Clear Picture جنتاإمسلسل كارتون تعليمي بدون استخدام 

  . املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

                                                           

8. Karnadi Hasan, Op.cit. , hlm. 17.   
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  1x    : فرق مربع لكل من الدرجة بقيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة

مسلسل كارتون استخدام  العربية للتلميذات اليت يتعلمن ب

لوزارة التربية والتعليم بدولة    Clear Picture جنتاإتعليمي 

  .املتحدة اإلمارات العربية

2x  : فرق مربع لكل من الدرجة بقيمة املتوسط رغبة يف تعلم اللغة

سل كارتون مسلالعربية للتلميذات اليت يتعلمن بدون استخدام 

لوزارة التربية والتعليم بدولة    Clear Picture جنتاإتعليمي 

  .املتحدة اإلمارات العربية

   1n  : جمموع العينة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن

لوزارة    Clear Picture جنتاإمسلسل كارتون تعليمي باستخدام 

  .املتحدة ليم بدولة اإلمارات العربيةالتربية والتع

   2n  : جمموع العينة رغبة يف تعلم اللغة العربية للتلميذات اليت يتعلمن

   Clear Picture جنتاإمسلسل كارتون تعليمي بدون استخدام 

  .املتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

   df  :درجة احلرية.  

  ٥٠٠ ،٠أو  ٠،١٠٠حمتوى املقارنة       

  

  :فحساب البيانات السابقة كما تلي

  

1X 1x 2 رقم

1x 2X 2x 2

2x 

٤،٩٥- ٧٠ ١٥،٨٤٠٤  ٣،٩٨- ٧٥ ١  
  

٢٤،٥٠٢٥ 



٦٧ 
 

٩،٣٠٢٥ ٣،٠٥ ٧٨ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٢ 

١،١٠٢٥ ١،٠٥ ٧٦ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٣ 

٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ٤  ٠،٠٠٢٥ ٠،٠٥ ٧٥ 

٢٥٧،٦٠٢٥ ١٦،٠٥ ٩١ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٥ 

٤٨،٣٠٢٥ ٦،٩٥- ٦٨ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٦ 

٣،٨٠٢٥ ١،٩٥- ٧٣ ٨٠،٦٤٠٤ ٨،٩٨- ٧٠ ٧ 

١٤٢،٨٠٢٥ ١١،٩٥- ٦٣ ٤٩،٢٨٠٤ ٧،٠٢ ٨٦ ٨ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٩،١٢٠٤ ٣،٠٢ ٨٢ ٩ 

٨،٧٠٢٥ ٢،٩٥- ٧٢ ١٢١،٤٤٠٤ ١١،٠٢ ٩٠ ١٠ 

٠،٩٠٢٥ ٠،٩٥- ٧٤ ٨٠،٦٤٠٤ ٨،٩٨- ٧٠ ١١ 

٤٨،٣٠٢٥ ٦،٩٥- ٦٨ ٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ١٢ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٩،١٢٠٤ ٣،٠٢ ٨٢ ١٣ 

٢٤،٥٠٢٥ ٤،٩٥- ٧٠ ١٦٩،٥٢٠٤ ١٣،٠٢ ٩٢ ١٤ 

٤،٢٠٢٥ ٢،٠٥ ٧٧ ١٠٠،٤٠٠٤ ١٠،٠٢ ٨٩ ١٥ 

٣٥،٤٠٢٥ ٥،٩٥- ٦٩ ٢٥،٢٠٠٤ ٥،٠٢ ٨٤ ١٦ 

١،١٠٢٥ ١،٠٥ ٧٦ ٣٦،٢٤٠٤ ٦،٠٢ ٨٥ ١٧ 

٤٩،٧٠٢٥ ٧،٠٥ ٨٢ ١٢١،٤٤٠٤ ١١،٠٢ ٩٠ ١٨ 



٦٨ 
 

١٥،٦٠٢٥ ٣،٩٥- ٧١ ٢٥٦،٦٤٠٤ ١٦،٠٢ ٩٥ ١٩ 

١٥،٦٠٢٥ ٣،٩٥- ٧١ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٢٠ 

٣٥،٤٠٢٥ ٥،٩٥- ٦٩ ٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ٢١ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٠،٩٦٠٤ ٠،٩٨- ٧٨ ٢٢ 

٠،٠٠٢٥ ٠،٠٥ ٧٥ ١٦،١٦٠٤ ٤،٠٢ ٨٣ ٢٣ 

١،١٠٢٥ ١،٠٥ ٧٦ ٦٣،٦٨٠٤ ٧،٩٨- ٧١ ٢٤ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٢٥ 

٤٨،٣٠٢٥ ٦،٩٥- ٦٨ ٣٥،٧٦٠٤ ٥،٩٨- ٧٣ ٢٦ 

٦٤،٨٠٢٥ ٨،٠٥ ٨٣ ٢٤،٨٠٠٤ ٤،٩٨- ٧٤ ٢٧ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ٢٨ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٤٩،٢٨٠٤ ٧،٠٢ ٨٦ ٢٩ 

١،١٠٢٥ ١،٠٥ ٧٦ ٢٤،٨٠٠٤ ٤،٩٨- ٧٤ ٣٠ 

٨١،٩٠٢٥ ٩،٠٥ ٨٤ ١٩٦،٥٦٠٤ ١٤،٠٢ ٩٣ ٣١ 

٨،٧٠٢٥ ٢،٩٥- ٧٢ ٠،٠٠٠٤ ٠،٠٢ ٧٩ ٣٢ 

٠،٠٠٢٥ ٠،٠٥ ٧٥ ١٠٠،٤٠٠٤ ١٠،٠٢ ٨٩ ٣٣ 

١٦٧،٧٠٢٥ ١٢،٩٥- ٦٢ ٩٩،٦٠٠٤ ٩،٩٨- ٦٩ ٣٤ 

٢٥،٥٠٢٥ ٥،٠٥ ٨٠ ٤٨،٧٢٠٤ ٦،٩٨- ٧٢  ٣٥ 



٦٩ 
 

٠،٠٠٢٥ ٠،٠٥ ٧٥ ١٢٠،٥٦٠٤ ١٠،٩٨- ٦٨  ٣٦ 

٠،٩٠٢٥ ٠،٩٥- ٧٤ ٦٤،٣٢٠٤ ٨،٠٢ ٨٧  ٣٧ 

١٠١،٠٠٢٥ ١٠،٠٥ ٨٥ ٣،٩٢٠٤ ١،٩٨- ٧٧  ٣٨ 

١٦،٤٠٢٥ ٤،٠٥ ٧٩ ٣،٩٢٠٤ ١،٩٨- ٧٧  ٣٩ 

١٩٤،٦٠٢٥ ١٣،٩٥- ٦١ ٤٨،٧٢٠٤ ٦،٩٨- ٧٢  ٤٠ 

٨٠،٦٤٠٤ ٨،٩٨- ٧٠  ٤١    

٠،٩٦٠٤ ٠،٩٨- ٧٨  ٤٢    

٣،٩٢٠٤ ١،٩٨- ٧٧  ٤٣    

١٥،٨٤٠٤ ٣،٩٨- ٧٥  ٤٤    

١٦،١٦٠٤ ٤،٠٢ ٨٣  ٤٥    

٣،٩٢٠٤ ١،٩٨- ٧٧  ٤٦    

٩،١٢٠٤ ٣،٠٢ ٨٢  ٤٧    

٢٥،٢٠٠٤ ٥،٠٢ ٨٤  ٤٨    

٢٤،٨٠٠٤ ٤،٩٨- ٧٤  ٤٩    

٦٤،٣٢٠٤ ٨،٠٢ ٨٧  ٥٠    

  ١٥٩١،٩ ١،٩ ٢٩٩٨ ٢٦٢٠،٩٨ ٠ ٣٩٤٩  جمموع
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98.781 =X  

95.742 =X  
= 2620.98 

 

501 =n  

402 =n  
  :وتطبيق يف املعادلة كما تلي
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  . ٢،٧٤٦هي otومن املعادلة السابقة فعرفت الباحثة أن  حماصلة 

 ةاللغ تعلّم رغبةيوجد الفرق  الفرضية اليت قدمتها الباحثة هي

لوزارة  Clear Picture  نتاجإتعليمي  كارتون مسلسلاستخدام بالعربية 

للتلميذات يف الفصل الثامن  املتحدة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

واستخدمت الباحثة  .املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢مبدرسة فتوحية 

  .الختبار بني املتغريين% ٥و % ١املستوى 

= df ٨٨= ٢ -٤٠ +٥٠  

٢،٦٣= %١  

١،٩٩= %٥  

tabelt:ot  

 ٢،٦٣>   ٢،٧٤٦  

٢،٧٤٦<  ١،٩٩  

هي  وتقارن الباحثة " ot" ومن احملاسبة السابقة عرفت أن قيمة 

و % ١من احملاسبة بالقيمة من اجلدول على مستوى داللة " tabelt" قيمة 

". tabelt" أكرب من " ot" إذن . يف اجلدول ٨٨أما درجة احلرية هي %. ٥

  . واحلاصل أن الفرق ذو داللة، والفرضية يف هذا البحث مقبولة

 كارتون مسلسلاستخدام بالعربية  اللغة تعلّم رغبةوكمية الفرق 

 والتعليم بدولة اإلمارات العربية لوزارة التربية Clear Picture  نتاجإتعليمي 

املتوسطة اإلسالمية  ٢للتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسة فتوحية  املتحدة

  %.٣،٠٥هي  مبراجنني دماك



٧٢ 
 

  

 تعلّم يوجد الفرق رغبة أنوهذه احملاصلة يف هذا البحث تدل على 

 Clear Picture  نتاجإتعليمي  كارتون مسلسلالعربية باستخدام  اللغة

للتلميذات يف الفصل  املتحدة رة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةلوزا

   .املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢الثامن مبدرسة فتوحية 

 

 



٧٣ 
 

  الباب اخلامس
  االختتام

  

  اخلالصة. أ

وبعد أن حتصل الباحثة البيانات وتعمل التحليل البيانات بالطريقة 

  :واملناهج البحث فال بد للباحثة أن تلخص النتائج كما تلي

مسلسل  باستخدام يتعلّمن اليت للتلميذات العربية اللّغة تعلّم رغبةإن . ١

لوزارة التربية والتعليم بدولة Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

 املتوسطة ٢مبدرسة فتوحية   الفصل الثامن ىفاملتحدة  اإلمارات العربية

  ،٧٨ ، بتقدير ممتاز يعين من قيمة املتوسطدماك – مبراجنني اإلسالمية

٩٨ .  

 بدون استخدام يتعلمن اليت للتلميذات العربية اللّغة تعلّم رغبةإن . ٢

لوزارة التربية والتعليم Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي 

 ٢مبدرسة فتوحية  الثامن الفصل ىف املتحدة بدولة اإلمارات العربية

، بتقدير ناقصة يعين من قيمة دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة

  .٧٤،٩٥املتوسط

مسلسل كارتون استخدام برغبة تعلّم اللّغة العربية يوجد الفرق . ٣

لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات  Clear Picture  نتاجإتعليمي 

 املتوسطة ٢ فتوحية للتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسةاملتحدة  العربية

حماصلة  ألن .دماك – مبراجنني اإلسالمية
o
t أكرب من  ٢،٧٤٦ هي 

tabel
t مبعىن ذو داللة، والفرضية يف هذا البحث )  ٢،٦٣/١،٩٩( 

  . مقبولة
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العربية باستخدام  اللغة نعلّملميذات اليت يتتال رغبةبني وكمية الفرق . ٤

لوزارة التربية والتعليم  Clear Picture نتاجإتعليمي  كارتون مسلسل

يف واليت يتعلمنها بدون استخدامه  املتحدة بدولة اإلمارات العربية

املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك هي  ٢مبدرسة فتوحية  الفصل الثامن

٣،٠٥.%  

  االقتراحات.ب

مناسبة مبا قدمته الباحثة من خالصة البحث، فجدير ا أن تقدير 

 : االقتراحات على ما يتعلق ذا البحث، فمن أمهها

 مسلسل مثاال باستخدام يزيد املتنوع يف إلقاء املادة أن لمعلمينبغي ل. ١

بدولة  لوزارة التربية والتعليم Clear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

قي رغبة تعلم اللغة تألنه يستطيع أن ير ،املتحدة اإلمارات العربية

 .للتلميذات العربية

املتوسطة  ٢الفصل الثامن مبدرسة فتوحية يف  اتتلميذلل نبغيت. ٢

اللغة العربية  ن دروسيهتمن وعلمتأن ي اإلسالمية مبراجنني دماك

سواء كان يف الفصل أم خارج الفصل بوسيطة الكتب أو جبهود، 

 يف طلب العلوم نلنجاحه ألا تساعد االت املكتوبة باللغة العربية

 .اللغة العربية خصوصا يف دروس ن،قيمة يف دراستهوترقية ال

  اخلامتـة. ج

والصالة احلمد هللا الذى علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، 

والسالم على نىب األمم، سيدنا حممد األجل األكرم، وعلى أله وصحبه، 

  .أما بعد. ومن تبعهم بإحسان إىل يوم األعظم

حتـت  بعون اهللا وهدايته وتوفيقـه  كتابة هذا البحث  انتهتقد ف

اللغـة العربيـة    نعلّم يـت التلميذات الـيت رغبة الفرق بني " املوضوع
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لوزارة التربية   Clear Picture نتاج إمسلسل كارتون تعليمي استخدام ب

ـ  والـيت يتع املتحـدة    والتعليم بدولة اإلمارات العربية دون لمنـها ب

املتوسـطة اإلسـالمية    ٢ مبدرسة فتوحية يف الفصل الثامناستخدامه  

 ولذا،. وتظن الباحثة أن فيه يوجد اخلطيئات والنقوص ."كدما –مبراجنني 

. رجو منكم العفو مجيعاوت قتراحات إلكمال هذا البحثالباحثة اإلترجو 

وأخريا، ما أصابك من حسنة فمن  .ولعل أن تأخذ املنفعة منه جلميع القراء

  .اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك
 

 



 املراجع

 املراجع العربية  . أ

 .ت. د ،دار املعارف: مصر، األدب العراب ، الوسيط يفأمحد و مصطفى عناىن ،إسكاندار

 .١٩٩٢دار الكتب العلمية، : بريوت ،صحيح البخاريالبخاري، 

 .٢٠٠٧ ،دار العلم املاليني: بريوت  ،عريب -املورد قاموس اجنليزي، منري ،البعلبيكي

 الطباعة  العريب الكاتب دار: القاهرة ،العرب لغري العربية اللغة تعليم مشكالت ي،عل ،ياحلديد

  .التاريخ بدون ،النشر و

  .١٩٨٧ ، العصربة املكتبة:  بريوت ،العربية الدروس جامع ،مصطفى الغالييين،

  . هـ ١٤٢٢ ،دار ابن كثري: بريوت ، الكرمي القران

  .٢.ط ،١٩٨٤ ،املعارف دار: مصر ،٢.ج ، الوسيط املعجم ،براهيم واألخرإ ،آنس

  .٢٠٠٤,  حمفوضة احلقوق مجيع: دمشق التدريس، طرائق يف الوجيز  ،أمحد أسعد ، مجعة

  .بدون تاريخ دار الفكر،: مصر  ،١.ج ، املرجع  يف اللغة العربية حنوها و صرفها ،علي رضا،

عمادة : الرياض تعليم اللغة،املعينات البصرية يف حممود إمساعيل وعمر الصديق عبد اهللا،  ،صيين

 .جامعة امللك سعود، دون سنة-شؤون املكتبات

منشورات : مصر ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه و أساليبه ،رشدي أمحد ،طعيمة

  .١٩٨٩ ،املنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة

دون التاريخ : دار السالم ،وفن التدريسالتربية اإلسالمية  ،عبد الوهاب طويلة ،عبد السالم

  .واملكان

  .١٩٧٨املعارف، دار:  مكة ،التدريس وطرق التربية ، ايد عبد العزيز وعبد صاحل ،العزيز عبد



 الدعوة كلية: طربلس، العامة التدريس طرق يف املرشد ،وأصدقائه السالم عبد، اهللا عبد

  .٢٠٠١، اإلسالمية

 مكتبة:  القاهرة ،اإلجتماعية علوم ىف التحليل وأصول البحث مناهج البيومي، إبراهيم ،غامن

  .٢٠٠٨, الدولية الشروف

  .سنةالبدون  ،دار مصر: مصر ،سيكولوجية التعلم ،مصطفى ،فهمي

الدين طبيقية يف تعليم اللغة العربية ومواقف تدراسات حتليلية و، حسني سليمان ،قورة

 .١٩٨١ ،دار املعارف: قاهرة ،اإلسالمي

  .١٩٧٧ دار املشرق،: ، بريوتقاموس املنجد يف اللغة واألعالم ،لويس ،معلوف

  .بدون سنة ،اجلامعات االردنية: عمان ،مقدمة يف التربية ،إبراهيم ،ناصر

مكتبة : بريوت ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدب ،جمدي وكامل املهندس ،وهبه
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PEDOMAN WAWANCARA KEPADA GURU BAHASA ARAB 

 

1. Menurut bapak, secara umum bagaimanakah minat siswa dalam belajar bahasa arab di 

sekolah ini? 

2. Bagaimana cara Bapak menumbuhkan minat siswa dalam belajar bahasa arab? 

3. Selama ini, apa saja metode yang digunakan Bapak dalam pembelajaran bahasa arab?   

4. Apakah di setiap metode pembelajaran yang berbeda, respon dan minat siswa berbeda 

pula?  

5. Ketika menggunakan metode tersebut, apa hambatan yang Bapak alami? Apa yang 

Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut?  

6. Bagaimana tanggapan Bapak jika ada yang menggunakan film kartun berseri sebagai 

salah satu media tambahan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran 

khususnya dalam bahasa arab? 

7. Apakah Bapak pernah mencoba menggunakan film kartun untuk pembelajaran bahasa 

arab? 

8. Bagaimana Bapak memberikan apresiasi kepada siswa yang kompeten dalam 

pelajaran bahasa arab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KEPALA MADRASAH 

 

1. Apakah Anda mengetahui pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan film 

kartun  berseri? 

2. Apakah media tersebut sudah sesuai dengan kurikulum Bahasa Arab yang 

semestinya? 

3. Apakah minat dan prestasi belajar siswa terhadap pelajaran Bahasa Arab meningkat 

setiap tahunnya? 

4. Bagaimana Bapak memberikan apresiasi kepada pelajaran Bahasa Arab itu sendiri? 

5. Apa yang dilakukan Bapak sebagai Kepala Madrasah untuk meningkatkan minat dan 

prestasi belajar Bahasa Arab, baik untuk siswa maupun gurunya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET MINAT SISWA 

 DALAM BELAJAR BAHASA ARAB DI MTS FUTUHIYYAH 2 MRANGGEN 

DEMAK  

 

TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

No Indikator Nomor Butir Pertanyaan 

Positif Negatif Jumlah 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Minat Belajar Bahasa 

Arab 

 

Perhatian 

 

 

 

Perasaan 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

5, 6, 10, 19, 

24 dan 25 

 

 

1, 2 dan 4 

 

 

 

3, 12, 17, 21 

dan 23 

 

 

 

7, 8, 11, 13, 

16 dan 18 

 

 

14 dan 22 

 

 

 

9, 15 dan 20 

 

 

 

13 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 Jumlah Butir Pertanyaan 14 11 25 

 

  

Masing-masing butir pertanyaan diikuti 4 alternatif jawaban; sangat setuju (A), setuju 

(B), tidak setuju (C), dan sangat tidak setuju (D). Untuk mempermudah penggolongan data 

statistiknya, item soal positif  diberi skor sebagai berikut :  

1) Untuk alternatif jawaban A di beri skor 4 

2) Untuk alternatif jawaban B di beri skor 3 

3) Untuk alternatif jawaban C di beri skor 2 

4) Untuk alternatif jawaban D di beri skor 1 

Sedangkan untuk item soal negatif diberi skor 1, 2, 3, 4. Setelah semua data 

terkumpul kemudian data tersebut di susun dalam tabel. 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN ANGKET PENELITIAN TENTANG MINAT SISWA 

 DALAM BELAJAR BAHASA ARAB DI MTS FUTUHIYYAH 2 

MRANGGEN DEMAK  

TAHUN AJARAN 2010/2011 

1. Identitas Diri 

1. Nomor   : 

2. Nama   : 

3. Kelas   : 

4. Alamat tempat tinggal :  

 

2. Petunjuk 

Berikut ini di sajikan sejumlah pernyataan mengenai minat belajar siswa. 

Bacalah setiap nomor dengan cermat, kemudian anda dipersilahkan untuk 

memilih satu tanggapan untuk setiap nomor, yang dianggap paling sesuai dengan 

diri anda sendiri dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang disediakan, 

yaitu :  

Sangat setuju  : bila anda sangat sesuai dengan pernyataan 

Setuju   : bila anda sesuai dengan pernyataan 

Tidak setuju  : bila anda tidak sesuai dengan pernyataan 

Sangat tidak setuju : bila anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan. 

Apabila ada pernyataan yang anda belum mengalaminya, anda bisa 

membayangkan bila suatu saat anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi 

anda terhadap hal tersebut. 

Skala ini bukan merupakan suatu test, sehingga tidak ada tanggapan yang 

dianggap salah, asalkan tanggapan tersebut cocok dan sesuai dengan keadaan diri 

anda yang sebenarnya. Kami menjamin kerahasiaan identitas anda dan jawaban 

anda. Oleh karena itu, kami memohon kesungguhan dan kejujuran anda demi 

kualitas hasil penelitian ini, untuk itu sebelumnya kami mengucapkan terima 

kasih. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

        

        Demak,   Maret  2011 

        Peneliti 

 

 

   

       Zahirotul Maimunah 

 

 

 

 



 

3. Definisi Operasional 

Minat belajar 

Minat adalah suatu rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal/aktivitas,  tanpa 

ada yang menyuruh. Sedangkan minat belajar adalah rasa suka/ketertarikan 

peserta didik terhadap pelajaran sehingga mendorong peserta didik untuk 

menguasai pelajaran tersebut.  

 

4. Daftar Pernyataan 

 

1) Pelajaran bahasa arab adalah suatu mata pelajaran yang menyenangkan. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

2) Saya senang belajar bahasa Arab baik di sekolah maupun di rumah. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

3) Motivasi saya belajar bahasa arab adalah untuk menerapkanya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

4) Saya senang jika pembelajaran bahasa arab diselingi dengan menonton film 

kartun berseri. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

5) Pada saat pelajaran bahasa Arab saya duduk di bangku depan. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

6) Ketika pelajaran bahasa Arab sedang berlangsung saya memperhatikan 

penjelasan guru. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

7) Saya tidak pernah mencatat apa yang diterangkan oleh guru walaupun itu 

penting. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

8) Saya membolos, ketika ada pelajaran bahasa Arab di sekolah. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

9) Teman yang pintar bahasa arab membuat saya menjadi jenuh. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

10) Ketika pelajaran bahasa arab kosong, saya belajar sendiri. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 



11) Saya  sering bermain diluar kelas saat pelajaran bahasa arab. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

12) Dengan menggunakan film kartun berseri, saya akan lebih mudah memahami 

pelajaran bahasa arab. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

13) Ketika guru bahasa arab tidak masuk, saya juga ikut tidak masuk. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

14) Pelajaran bahasa Arab sangat sulit untuk dimengerti. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

15) Saya belajar bahasa arab untuk mendapat pujian dari guru dan orang tua. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

16) Pada saat pelajaran bahasa Arab berlangsung, saya bersenda gurau dengan 

teman sebangku. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

17) Saya menonton film kartun berseri berbahasa Arab untuk menambah 

pengetahuan. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

18) Saya mengantuk ketika mengikuti pelajaran bahasa Arab. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

19) Saya selalu bertanya tentang pelajaran bahasa Arab jika saya tidak faham. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

20) Saya belajar bahasa arab karena ingin mendapat nilai bagus. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

21) Dengan menggunakan film kartun berseri, semangat belajar bahasa Arab 

saya bertambah. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

22) Saya tidak senang mengikuti pelajaran bahasa arab apabila guru mengajar 

dengan media maupun tidak. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

 

 



23) Saya terdorong untuk mengembangkan sendiri materi bahasa Arab yang telah 

dipelajari. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

 

24) Setelah pulang sekolah pelajaran yang telah diajarkan saya baca ulang 

kembali. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

25) Ketika ada PR bahasa Arab saya selalu mengerjakannya. 

a. Sangat setuju   c. Tidak setuju 

b. Setuju    d. Sangat tidak setuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA KEPADA KEPALA MADRASAH 

 

 

1) Saya tahu ada pembelajaran dengan menggunakan kartun CD. Saya pernah 

menjumpainya di supermarket dan toko buku.  

2) Saya belum merasa memiliki tetapi saya berusaha untuk mendapatkannya. Oleh 

karena itu, saya belum tahu sejauh mana kartun tersebut sesuai dengan kurikulum. 

3) Menurut kami, minat siswi Mts stagnan, tetapi saya berusaha untuk memotivasi siswi 

dan menambah fasilitas-fasilitas pembelajaran seperti LCD dan lab. bahasa. 

4) Kami berusaha meningkatkan kinerja guru B. Arab dengan cara mengikutkan seminar 

dan pelatihan serta menambah fasilitas-fasilitas pembelajaran. 

5) Untuk meningkatkan minat guru: mengikutkan seminar dan pelatihan serta menambah 

fasilitas-fasilitas pembelajaran. 

Untuk meningkatkan minat siswi: memotivasi siswi agar suka pelajaran B. Arab 

karena B. Arab merupakan bahasa al- quran dan bahasa sumber ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN WAWANCARA KEPADA GURU B. ARAB 

 

 

1. Minat siswa dalam belajar b. Arab di Mts ini cukup-cukup saja. 

2. Cara saya menumbuhkan minat belajar siswa yaitu dengan memotivasi mereka agar 

suka pelajaran B. Arab karena B. Arab merupakan bahasanya Nabi Muhammad, 

bahasa al- quran dan bahasa penduduk surga kelak. 

3. Metode yang saya gunakan dalam mengajar b. Arab: metode qira’ah, metode 

tarjamah, metode audiolingual dan metode eklektik. 

4. Ya terutama ketika saya mengajar dengan menggunakn metode qira’ah dan 

audiolingual. 

5. Hambatan yang saya alami ketika menggunakan metode tersebut: siswa mengalami 

kesulitan ketika saya menyuruh untuk menterjemahkan dari b. Indonesia ke b. Arab. 

Untuk mengatasi hal tersebut, saya selalu memberi tugas dan PR kepada siswa agar 

mereka terbiasa. 

6. Saya sangat setuju karena dengan menggunakan media tersebut siswa akan tertarik 

dan mudah faham. 

7. Belum pernah 

8. Saya memberinya hadiah/surprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI  

KEADAAN SISWA KETIKA MENGIKUTI PELAJARAN BAHASA ARAB 

DI KELAS KONTROL 

 

NO  Nama Aktif ikut 
pelajaran 

Mengantuk Bersendau 
gurau 

Mengerjakan 
PR pelajaran 

yang lain 

1 Agri Sitia F  �    

2 Ainin Nada �     

3 Akhlaqul karimah  �    

4 Alfi Ifadatul Umami �     

5 Anis Syahdatil laili     

�  

6 Aprilia Devi W  �    

7 Ayda Apriliani    �  

8 Badriyah �     

9 Dina Mutiara S   �   

10 Dyah Atminingsih   �   

11 Emilia Rahmawati �     

12 Faizatul Hidayah    �  

13 Fariha Maula R �     

14 Fatichatus Syifa �     

15 Hesty Mayasari    �  

16 Khafidatur R   �   

17 Khoiriyatu Zulfa   �   

18 Khoirun Nisa  �    

19 Lina H �     

20 Liqour Rosyidah �     

21 Maratus S �     

22 Miratul Jaziroh   �   

23 Nabilah B �     

24 Naily Nihla A �     

25 Niam Farida �     

26 Ni’matul Hamidah   �   

27 Niswatun Nikmah    �  

28 Nur Azizah �     

29 Nurul fadlilah  �    

30 Rifqi Azka Nisa   �   

31 Rima Anis S �     

32 Septi Tri W �     

33 Shifa I R    �  

34 Shofa I H  �    

35 Shofiyatul A   �   

36 Sicha Alfiyatur  �    

37 Siti Lukmiyani  �    

38 Tri Trisyarini    �  

39 Umi Nur F �     

40 Uzlifati Izza Mursyida �     



 


