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  البحث خلفية. أ

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

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

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

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

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

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

 تكن مل والرتبية .والشر اخلري بني يفرق أن على اقادر  اإلنسان كوني سوف الرتبية

 الدراسية واملناهج التدريس ومواد التالميذم و املعل:  وهي املختلفة العناصر نم خالية

  .ببعض بعضها مرتبطة العناصر وهذه. ذلك وغري والوسائل

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

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

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

لذلك نفهم  ۳استمرارها.من اللغة يف توطيد وجود األمة ودوامها و  أية وسيلة أقوىو 

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

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

                                                 
١

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

٢
, (قاهرة: دار املعارف, دراسات تحليلية و مواقف تطبيقية في تعليم اللغة العربية و الدين اإلسالميحسني سليمان قورة,  

 .٢٣), ص.١٩٨١

٣
 .٧دار الفكر , بدون تاريخ), ص. , (مصر :١, ج. المرجع  في اللغة العربية نحوها و صرفهاعلي رضا ,  

١ 
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منها اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية ولغة العرب اليت تسكن اجلزيرة املنسوبة 

    ٤إليها يف الطرف اجلنويب العرايب من آسيا.

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

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

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

   ١٩٧٣.٥ سنة

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

لغة الرمسية يف مجيع لن اآلا هيية. و بتعليم، وإنشاء جممع اللغة العر انتشر الالصحافة و 

األقطار العربية الشقيقة، ولغة التفاهم بني الشعوب العربية، كما أا لغة التعليم يف 

 مجيع املدارس واملعاهد وأكثر الكليات واجلامعات، وهي كذلك لغة الصحافة

   ٦ة.بيالعر د يف يف البالألواإلذاعة والقضاء والت

 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

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

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

ع: إن اللغة صعبة عند اتمياة اليومية. و احلفوائد اللغة يف وظائف أهل اللغة و 

منها اللغة يع الناس أن يطلقوا حاجة اللغة و لكن يف الواقع, اليستطوليست فائدة. و 

    ٧العربية.

                                                 
٤

  .١١, (مصر: دار املعارف, د. ت), ص., الوسيط فى األدب العرابمحد إسكاندار و مصطفى عناىنأ 

٥
, (مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و , تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبهرشدي أمحد طعيمة   

  .٣٤ص. ),١٩٨٩العلوم 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 كالّلغة وتعليمها العربية الّلغة تعّلم وعملية

: احلديدى قاله كما تواجههم الىت املشكالت هناك بل سهل بأمر ليس اإلندونيسيني

 أمكن الدراسة و البحث مع لكنه اهلني أو السهل باألمر ليس األجنبية اللغة تعلم و

 لغة أية تعليم إن معقول وجبهد قصري وقت يف غةالل لتعليم طرق عدة إىل الوصول

 تعليم أن عرفنا ذلك من ٨.هتماماالو  والبحث التفكري تستحق مشكلة عنها ألجنيب

  .ووسائله التعليم طريقة منها كثرية بأمور يتعلق العربية اللغة

املتوسطة اإلسالمية هي من إحدى املدارس بإندونيسيا  ٢ومدرسة فتوحية  

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

  هذه اللغة فيها:

 كّل مواعيد الدراسة  دم املعّلم طريقة التعليم متساويةأن يستخ. ١

 وأن يهتم املعّلم كل التلميذات وبدون اهتمام شخصيتها. ٢

 ه اللغةوأن اليستخدم املعّلم الوسائل التعليمية يف تعليم هذ. ٣

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

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

يستخدم الوسائل التعليمية يف التعليم لكي تستوعب التلميذات األهداف اللغوية 

  بشكل ممتع وجذاب.

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

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

بعد، نسبة الختالف اآلراء. فهناك من يقول بأن الوسائل التعليمية ميكن أن تقوم 

                                                 
٨

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

  .٣.ص
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مقام املعلم كما يعتقد بعض دعاة التعليمية املربمج، وهناك  يرفض هذه الرأي، ويرى 

أن أمهية الوسائل أو املعينات تنحصر يف كوا وسائل معينة للمعلم وال ميكن هلا حبال 

  ٩من األحوال أن حتل حملة، ألن املعلم يعترب لب املسألة الرتبوية.

 Clear Picture   نتاجإمسلسل كارتون تعليمي ومن الوسائل التعليمية هي 

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

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

 Clear  نتاجبتنفيذ اإل املتحدة اإلمارات العربية التعليم بدولةوزارة الرتبية و  إنتاج 

Pictureمسلسل   ١٠شكل ممتع.. يف حلقات كارتون ترفيهية لتسهيل توصيل املعلومة ب

 الرئيسيةالفيلم املناسب ميكن استكمال التجربة ب كارتون هو من أنواع األفالم. 

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

   ١١.اردة والقضايا ،القضايا الفعليةشف كألنه حيتوي على القيم، والرتفيه، و 

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

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

التي  اتلتلميذارغبة بين  الفرق" عن ستبحث الباحثة, البيان هذا على بناء

 Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي استخدام باللغة العربية  نتعّلمي

والتي يتعلمنها بدون المتحدة  وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةل

المتوسطة اإلسالمية بمرانجين  ٢ بمدرسة فتوحية في الفصل الثامن استخدامه

  ك"دما –

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

  .٣امللك سعود، دون سنة)، ص.
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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  المصطلحات توضيح. ب

 نمتعلالتي ي اتلتلميذارغبة بين  الفرق "قبل أن تقوم الباحثة ببحث   

لوزارة التربية  Clear Picture نتاجإمسلسل كارتون تعليمي م استخداباللغة العربية 

في  والتي يتعلمنها بدون استخدامهالمتحدة  والتعليم بدولة اإلمارات العربية

, ك" دما –المتوسطة اإلسالمية بمرانجين  ٢ بمدرسة فتوحية 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  ١٣مؤثر.حيمل احلاصل واملنفعة و 

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

  بلوغ األهداف.النجاح يف احلصول و 

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة Clear Picture   نتاجإمسلسل كارتون تعليمي . ٢

  املتحدة   اإلمارات العربية

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

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

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

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

Balai Pustaka, 2005), hlm. 284. 
١٤

  .٨٣٧), ص. ٢٠٠٧, (بريوت : دار العلم املاليني, عربي -المورد قاموس انجليزيمنري البعلبيكي,  
١٥

  .٣٦٥), ص.١٩٨٤, (بريوت: مكتبة لبنان, معجم المصطلحات العربية في اللغة و األدب جمدي وهبه وكامل املهندس, 
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فيلم سينمائي مؤلف من سلسلة من الرسوم كل  ون : رسوم متحركة،كارت

ويقابله  ١٦ختالفا طفيفا عن الرسم الذي قبله و الرسم الذي بعده.امنها خمتلف 

  .”cartoon“باللغة اإلجنليزية 

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

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

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

  ١٨سياسية أو أخالقية أو دينية أو علمية.

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

Clear Picture : ال الكارتونية شركة إنتاج إعالمي متخصصة يف إنتاج األعم

  ٢٠املشاهد.التعليمية للطفل و 

لوزارة الرتبية والتعليم Clear Picture  نتاجإسلسل كارتون تعليمي املراد مب 

لغة العربية و هنا هو مسلسل رسوم متحركة لتعليم الاملتحدة  بدولة اإلمارات العربية

وزارة الرتبية  فيها تشتمل األهداف اللغوية و الرتبوية من مناهج اللغة العربية إنتاج 

. ستستخدم Clear Picture نتاجبتنفيذ اإل املتحدة اإلمارات العربية و التعليم بدولة

الباحثة مسلسالن مناسبان بكتاب مقّرر يف الفصل الثّامن  حتت املوضوع  مها 

  .وصديقي القمر (حرف نصب + فعل مضارع) ح (مجلة فعلية)شجرة التفا 

 . رغبة٣

  ٢١.فيه وطمع الشيئ على حرص: رغبة -يرغب -رغب من هي

                                                 
١٦

  .٤٩, ص. المرجع السابقمنري البعلبيكي,  
17

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

١٨
  .١١٢ص. المرجع السابق, جمدي وهبه وكامل املهندس, 
١٩

  ,٧٨٧, ص.  , المرجع السابقمنري البعلبيكي 
20 http://www.clearpictures.tv/aboutus.htm. 



7 
 

“Minat adalah kecenderungan yang agak menetap, dimana subjek merasa 
tertarik pada bidang atau hal-hal tertentu dan merasa senang 
berkecimpung.”22 

  ).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.”24 

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

  ). بضرورياته مناسبة ما كل هو

 الّلغة العربية . تعّلم٤

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

  ٢٥.سلوكية تغريات عنها وينتج, الفرد

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

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

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

 مبدرسة أي املدرسة داخل  الثامن الفصل يف العربية اللغة يف تالميذ تعّلم هو العربية

  .دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية

  اإلسالمية املتوسطة . املدرسة٥

                                                                                                                                               
٢١

      .٣٥٦.ص, ٢.ط), ١٩٨٤, املعارف دار: مصر, (٢.ج,  الوسيط المعجم, األخر و آنس ابراهيم 
22

 W.S.Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 30. 
٢٣

  .٢٦٨ص. ,)١٩٧٧ ، (بريوت: دار املشرق،قاموس المنجد في اللغة واألعالم، لويس معلوف 
24

 Ismail SM, op.cit., hlm.28. 
  .٤٤ص. ,)٢٠٠١,اإلسالمية الدعوة كلية: طربلس(,العامة التدريس طرق فى المرشد,  وأصدقائه اهللا عبد السالم عبد٢٥
٢٦

    .٧.ص), ١٩٨٧,  العصربة املكتبة:  بريوت( ,العربية الدروس جامع, الغالييىن مصطفى 



8 
 

 باملدرسة تقابل إندونيسيا يف املشتمل هو كما البحث هذا مصطلح يف

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

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

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

  .دماك مراجنني وسطى

  شكلةالم تحديد. ج

  :يلى كما شكالتم هناك البحث هذا يف املكتوب عباملوضو  وفقا  

مسلسل كارتون  باستخدام يتعلمن اليت للتلميذات العربية اللغة تعّلم رغبة . كيف١

املتحدة   لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture نتاج إتعليمي 

 دماك؟ – راجننيمب اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة  الثامن الفصل يف

مسلسل   استخدام بدون يتعلمن اليت للتلميذات العربية اللغة تعّلم رغبة .كيف٢

 لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture تاج إنكارتون تعليمي 

 – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة ٢ فتوحية مبدرسة  الثامن الفصل يفاملتحدة  

 دماك؟

مسلسل  استخدام د الفرق بني رغبة التلميذات اليت يتعلمن اللغة العربية بيوج. هل ٣

 لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture نتاج إكارتون تعليمي 

 ٢ فتوحية مبدرسةيف الفصل الثامن  واليت يتعلمنها بدون استخدامهاملتحدة 

  ؟ دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة

مسلسل  استخدام . كم كمية الفرق بني رغبة التلميذات اليت يتعلمن اللغة العربية ب٤

 لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture نتاج إكارتون تعليمي 
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 ٢ فتوحية مبدرسةيف الفصل الثامن  واليت يتعلمنها بدون استخدامهاملتحدة 

  ؟ دماك – مبراجنني اإلسالمية املتوسطة

 منافع البحث. د

  البحث كما يلى: فوائدع املذكور فو سب 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

 الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةلوزارة Clear Picture  نتاجإكارتون تعليمي 

حىت  اللغة العربية ه لرتقية رغبة التالميذ  يف كفاءةفعاليتخصوصا و املتحدة  

  يف تعلمهم. واملشبع يشعروا باملللال

يف كلية الرتبية  و قسم تعليم اللغة العربية  يبحث العلمال. إن هذا البحث ليزيد ٣

 خاصة.

  
 


