
١٠ 

  الثانيالباب 

  الهيكل النظري و فرضية البحث

  

 الهيكل النظري. ١

 Clear Picture   اجنتإمسلسل كارتون تعليمي تدريس اللغة العربية باستخدام    . أ

  المتحدة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية

 تعريف مسلسل كارترن   ) أ

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

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

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

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

   )ر أو الرسوم تجه تصوير فطغرايف من سلسلة الصو (كارتون : فيلم ين
 أو التلفزيونتعرض على السينما رسوم متحركة  كارتون هومبسلسل   فاملراد

  .فالموهو من أنواع األ  .سلمبتسل

لوزارة التربية والتعليم Clear Picture  جإنتا تعريف مسلسل كارترن تعليمي   ) ب

   المتحدة بدولة اإلمارات العربية
                                                      

 .٨٣٧), ص. ٢٠٠٧, (بريوت : دار العلم املاليني, عربي -المورد قاموس انجليزيمنري البعلبيكي,  ١

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

 .٤٩, ص. سابقالمرجع المنري البعلبيكي,  ٣

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



11 
 

لوزارة الرتبية والتعليم بدولة Clear Picture  نتاجإسلسل كارتون تعليمي املراد مب
لتعليم اللغة العربية و فيها  هنا هو مسلسل رسوم متحركةاملتحدة  اإلمارات العربية

وزارة الرتبية و  تشتمل األهداف اللغوية و الرتبوية من مناهج اللغة العربية إنتاج 
  .Clear Picture نتاجبتنفيذ اإل املتحدة اإلمارات العربية 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 مرحة 
يف مسلسل كارتون تضمني األهداف اللغوية و الرتبوية من مناهج و  ٥وجذبة وعصرية.

حلم مجيل و  )عطفعقلة اإلصبع (و  )فعلية مجلةشجرة التفاح (اللغة العربية, مثاله 
أرنوب وسلحوف وأسلوب التعجب و  )سم ضمريقصة وردة وكرم الضيافة (او  )نعت(
 .ستفهام)) وعلم بالدي (احرف نصب+فعل مضارعصديقي القمر(و  )مجلة النداء(

  :٦أما فريق العمل فيها
  قصة وسيناريو: أمحد ورد

  الغايلتصميم الشخصيات و لوحة القصة: عبد اهللا 
Modelling : حامت دياب وضياء الدين وعلي جنيب و أمحد ورد  

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

  فطغرايف: حممد عبد املقصود
  إخراج: عبد الغايل

  (حشام عبد العزيز) املتحدة اإلمارات العربية رة الرتبية و التعليم بدولةوزامنتج: 

                                                      

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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 Clear Pictureمنتج منفذ: 

  نشأة مسلسل كارتونج)  

وغرايف سنيماط رسام. اكتشفالفكرة الخرتاع املسلسل الكارتون من أبرزت ال
(cinematography) ن تربز الصور املرمسة. و تستطيع تلك الصورة أ ةيربز الفكرة حلرك

احلالة اجلذابة و اهلزلية. ألا تستطيع أن تدور أيا شيئ الذي الميكن أن يدوره 
اإلنسان. ويستطيع الالعب يف هذا الفيلم أن يصبح عجيبا واستطاعة للطريان وقد 

٧يصبح صغريا وكبريا فجأة.
 

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

متفرقة ومرتكمة. تدل هذه الصورة على سرعة فرار احليوان كاحلنزير واحلصان 
 عام تقريبا. ٢٠٠٠٠٠والبيسون. وعمرها 

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

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

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

 الطري متحركا).

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

                                                      

7 Onong Uchjana Effendy, Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2003), hlm. 216 

 



13 
 

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

 م كارتون.يقدم فيل ١٩٠٢ويف عام ). ٧ 

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

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 أمريكا.بدأ فيلم كارتون أن ي ١٩١٣ويف عام  ).۱٠

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

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

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

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 قصري.يف 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”. 

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

                                                      

8 http://animeindonesian.blogspot.com/2009/08/asal-mula-film-animasi.html 
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 ون في تدريس اللغة العربية أسس في استخدام وسيلة مسلسل كارتد) 

ا املعلم يف اختيار الوسيلة شد رت سهناك بعض اإلعتبارات اليت ميكن أن ي 
  :٩اسبةاملن
  .ىلوسيلة إذا قورنت بالوسائل األخر . األهداف الرتبوية اليت حتققها ا١
الوقت و اجلهد الذي يتطلبه استخدام الوسيلة من حيث احلصول عليها و . ٢

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

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

الناحية . صحة احملتوي من الناحية العلمية, وكذلك جودة الوسيلة  ودقتها من 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  
  :۱۰الرتبوية 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
  . مراعاة خصائص املعلم املعرفية واملهنية.٤

                                                      

جامعة -, (الرياض: عمادة شؤون املكتباتالبصرية في تعليم اللغة المعيناتحممود إمساعيل صيين و عمر الصديق عبد اهللا,  ٩
 .٧-٦امللك سعود، دون سنة)، ص.

 .١٠٠), ص.۲۰۰٤, حمفوضة احلقوق مجيع: دمشق( التدريس، طرائق في الوجيز ,أمحد مجعة أسعد ١٠
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  . تدريب الوسيلة قبل استخدامها أمام التالميذ.٥
  ل على يئة الظروف املناسبة لالستخدام الوسيلة.. العم٦
  . 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 املدروسة. وكذلك جيب على املعلم أن خيتار املسلس
وقبل التدريس, جيب على املعلم أن يعرف ويشاهد املسلسل الكارتون ملعرفة املنافع 

  للدراسة والتلميذات.
 فوائد استخدام وسيلة مسلسل كارتون في تدريس اللغة العربيةهـ) 

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

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

١١.كتابّيا ة خمتصرةموجز قصة تقدمي  يطلب كل واحد منهم
استخدام وأما فوائد  

  فهي: وسيلة مسلسل كارتون يف تدريس اللغة العربية
  تفاعل بناطق اللغة من خالل الفيلم.ة أن تستطيع التلميذ. ت١
 على التعلم. ةدفع التلميذ.أن ت٢

  .ة. أن يرتقي إجناز التعلم للتلميذ٣
  . يزيد املفردات اجلديدة.٤
  .ةلم اجلديدة للتلميذ. يعطي خربة التع٥
  . يزيد املتنوع يف إلقاء املادة.٦

                                                      
١١

 Soeparno, Media Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: PT. Intan Pariwara, 1988), hlm. 55-56. 
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  ١٢. أن يرتقي ابتكار األستاذ يف إلقاء املادة.٧
   ١٣. جيعل ما يتعلمه يدوم لفرتة طويلة.٨
 امحاسن استخدام وسيلة مسلسل كارتون و عيوب استخدامه و)

ة. عالم السمعية والبصريوسائل اإلو  فالماأل أنواع نوع من مسلسل كارتون
 : مزايا، منها لفيلملن أعالم باملقارنة مع غريها من وسائل اإل

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

 ملعلومات. ا

 . صريكن توضيح األشياء الكثرية يف وقت قمي. ٢

١٤.علمنياملدون وجود  هاميكن عرض .٣
  

۱٥. يستطيع الفيلم أن يكرر لزيادة فهم التلميذات.٤
 

  ١٦تدريس باستخدام الفيلم إجياز وعملي.. ٥
وآخرون في تأليفهم   ومن محاسن استخدام األفالم عند عارف سادمان

  :هي
 ونحصليتس ال أذكياء أمألطفال ا كان   الدراسة. سواءيف . هو القاسم املشرتك ١

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

  . متكررةركات بطيئة و حب ميكن عرضه. ٢
 داخل الصف. اجمموعة من اخلرباء وصو ميكن إحضار. ٣

                                                      

12  http://www.scribd.com/doc/36209098/Bab-2 
 .١٧٨, (عمان: اجلامعات االردنية, بدون سنة), ص.مقدمة في التربيةإبراهيم 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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 ،ركة ، والرسوم املتحركةاستخدام تقنيات مثل اللون ، وبطء احل ميكن بوسيلته .٤
 .لبيان أمر من األمور غري ذلكو 

  نتباه األطفال.ال ةفالم مثري األ .٥
حسب رغبات من جديد مرة أخرى  نفأيستالفيلم أكثر واقعية، ميكن أن . ٦

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

 .حواسنا احملدودةلتغلب على اكن مي. ٧

  ۱٧يف متابعة شيء من األشياء. ألطفاليصبح دوافع وحوافز قوية لميكن أن . ٨
واآلن سنستعرض عن عرفنا من العرض السابق أن لألفالم حماسن كثرية، 

  مآخذها:عيوبها و بعض 

  . 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 هذا ٢

  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
 ٢٠تكريرا مجيعا.. قد 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. 

20 Usman M Basyirudin dan Asnawir, Media Pembelajaran, ( Jakarta : ciputat Press, 2002) , hlm. 
96. 
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٢١. تدريس بالفيلم ليس للفرد.٨
 

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

  ٢٢ف التدريس املرجوة.. قد يناسب الفيلم بأهدا١٠
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 قدرة 

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

  والكالم، والكتابة.
 خطوات استخدام وسيلة مسلسل كارتون في تدريس اللغة العربيةز) 

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

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

اهدة الفيلم ميكن للمدرس أن معاجلة املوضوع, فال مانع من استبعاده. ومن مش
يتعرف على حمتوى الفيلم وخيتار عرض املوضوع, فيحدد النقاط الرئيسية اليت 
يعرضها ويستعني على ذلك بالدليل الذي يصاحب الفيلم يف أغلب األحيان. 
ويقوم املعلم بتسجيل الكلمات اهلامة اجلديدة وخيطط لكيفية تدريسها ويعد 

                                                      

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.المرجع السابقحممود إمساعيل صيين و عمر الصديق عبد اهللا,  ٢٤
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شكالت اليت يعاجلها موضوع الفيلم ملناقشتها قبل قائمة بأهم األسئلة أو امل
العرض وكتابتها على السبورة, كما يعد املعلم حجرة الدراسة وأماكن جلوس 

  الطالب وشاشة العرض ووسائل إظالم الغرفة.
إعداد ويئة الطالب. جمرد عرض األفالم اليساهم كثريا يف عملية التعليم, وقد . ٢

لمية, أن يئة الطالب وإثارة اهتمامهم للموضوع ثبت بالتجربة والبحوث الع
املعروض أمامهم يؤدي إىل زيادة التعلم, حيث تصبح املشاهدة شيئا يسعى 

عن بعض األسئلة أو املشكالت. وفيما يلي  الطالب من ورائه إىل اإلجابة
بعض األساليب اليت ميكن للمدرس اتباعها لتهيئة أذهان الطالب و إثارة 

  اهتمامهم:
 ر عنوان الفيلم و فكرة موجزة عن حمتوياته.ذك  .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 
الطالب على التفكري. على املعلم أن حيث الطالب على املشاركة الفعالة تشجيع . ٣

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

ى املعلم أن كما عل  ٢٥عند مرور الصور اهلامة, ليضفي عليها الشرح والتوضيح.
يتوجه ببعض األسئلة اليت تعمل على تقوية املالحظة وتشجع الطالب على 
التعليق والنقاش حول الصور وإصدار األحكام بشأا, ويلجأ كثري من املعلمني 
إىل تقسيم الصف إىل جمموعات تتوىل كل جمموعة إحدى النقاط املتعلقة مبوضوع 

                                                      

٢٥
   .١٧٤, (دار السالم), ص. التربية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة,   
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توجيه بعض األسئلة, مما حيقق التفاعل  العرض, مثل تسجيل املالحظات أو
  واملشاركة بني طالب الفصل الواحد.

املتابعة بعد العرض. وجيب أال يقتصر الدرس على جمرد مشاهدة العرض ألن . ٤
ذلك ال حيقق التعلم بدرجة كافية, بل جيب أن يعقبه كثري من األنشطة التعليمية 

وى الفيلم باللغة العربية. وعادة تبدأ مثل النقاش والتعليق وكتابة التقارير عن حمت
  النشاطات التعبريية احلرة بعد انتهاء العرض.

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

 قبل التدريس  .أ 

. أن يعدد املعلم اآلالت والوسائل التعليمية مثل: احلاسوب وشاشة العرض ١
  ون املختار.واملسلسل 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 جمموعات٢
  . أن تشاهد التلميذات املسلسل الكارتون املختار.٣
  .. أن يوزع املعلم األسئلة للتلميذات٤
  . أن تشارك التلميذات األسئلة اجتماعا.٥
  . أن تقرأ كل جمموعة اإلجابة أمام الفصل.٦
  . مشاورة الفصل يقودها املعلم.٧

                                                      

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

  العربية اللغة تعّلم في اتميذالتل رغبةب. 
   الرغبة تعريف). أ

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

 ابً غْ رَ  - بُ غَ رْ يَـ  - بَ غِ رَ  أو وَرَغَبةً  ةً بَ غْ رَ  - بُ غَ رْ يَـ  - بَ غِ رَ  من مصدر هي الرغبة
 القيام لدفع العناصر هلما االهتمام أو واإلرادة ٢٨.وأحبه أراده :فيه وَرْغَبةً  ابً غَ ورَ 

 ههر ظم 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 متوّلد نذم الرغبة

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

  ٣٣املعينة.األطفال يف مواد الدروس 

                                                      

27 Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 156. 

 .٢٦٨ ), ص.۱٩٧٧بريوت: دار املشرق، (، قاموس المنجد في 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

 النظرية املعرفة حدود يف ليس ،أساسية مشكلة بالتعلم املقصود املعىن حتديد إن
 ترتبت اليت املختلفة والتطبيقات عليه، ترتتب اليت العديدة للنتائج وإمنا املفهوم، هلذا
 واملناهج، التدريسية اخلطط ويف التدريس يف كبري أثر التعّلم مفهوم لتحديد وكان به،

   ٣٤.واملران اخلربة طريق عن السلوك يف تعديل أو داءاأل تغيري بأنه التعلم ويعرف
 أو النمو أشكال من شكل هو التعّلم 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  التعّلم 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 

٣٧على معاجلة البيئة واحلياة فيها.سلوكه ويصبح أكثر قدرة 
 

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

                                                      

 الدعوة كلية منشورات:  طرابليس( العامة، التدريس طرق في المرشد ب،اصحا و اجلعندي اهللا عبد السالم عبد ٣٤
 . ١٤.ص ،)٢٠٠١اإلسالمّية،

 35 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar, ( Bandung, Tarsito, 1990), 
hlm. 21. 

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

        .٦ص. ، المرجع السابق ،مجعةأمحد  أسعد ٣٧
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 التعلم أو الرمسي التعلم العملية ههذ على نطلق الىت األخرى األوصاف ومن. عمها
  ٣٨.يحر الص

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

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

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

  تعّلمال في رغبةال). ج

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

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

   وكذلك حيصل التلميذ نتيجة التعلم اجليد وارتقاء إجناره. أفهمه. ذيلممث الت

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 فرحان.وبالرغبة، التعلم ليس العبء ل التجارب والتدريبات.
الباحثة أن حيقق النجاح يف تعلم اللغة العربية أنه حيتاج إىل التفكري  تعرف

أن  ةواملعاجلة واالهتمام يف استيعاب هذه اللغة. ولكن أهم منها فعلى كل تلميذ
  تعلم مؤثرة على نتيجة الدرس.الرغب يف تعلم اللغة العربية، ألن الرغبة يف ت

                                                      

٣٨
 والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات: مصر( وأسالبيه، مناهجه بها الناطقين لغير العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي   

 .٣٠.ص ،)١٩٨٩: والثقافة
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    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
  التعّلم  رغبة عناصر). هـ

 تتفق ال املستخدمة الدراسية املواد كانت ذاإ التعّلم، يف وتأثريها العظمى غبةالر 
 يوجد ال ألن جيدا، نيتعلم لن اتميذفالتل ،نعنه مرغوب أى اتميذالتل برغبة
 اتميذالتل كونتس الدراسية وادامل يف الرغبة كانت ذاإ بالعكس، و. نلديه افتتان
 ومن ٤٠.التدريس ليةعم سهلست الرغبة ألن. املعرفية الذاكرة يف نفاظوحي ا اتمهتم

  : وهي التالية، ؤشراتامل إىل التعّلم رغبة حول الباحثة تشري مثّ،
  هتماماال). ١

 يف النفس وقدرة الطاقة تركيز يعين الرتكيز هو وينكل عند هتماماال معىن  
 ذبج هي ناسبامل الوقت يف الرغبة. املناسب الوقت يف بالرغبة يعىن أو الكائن وجه

 هتماماال أخرى، وبعبارة ٤١.دراسته يف جتري اليت املسائل من مسألة يف املرء اهتمام

                                                      

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

40 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), Ed I, hlm. 131. 

41 W. S Winkel, Psikologi Pengajaran, ( Jakarta: Gramedia wisiasarana Indonesia, 1996), hlm. 
188. 
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 ذاإ مثال،. الكائنات معة يوجهون الذين هم أى األفراد أنشطة مجيع يف الرتكيز هو
   ٤٢.الشيء تلك يف وتركز تسكب أنشطته فجميع ،الشيء الفرد يهتم

تعبري الوجه وحركة البدن واستجابة من أعضاء هتمام يدله املستمع على اال
البدن. مثاله: إذا مل يعرف املستمع عن ما يتكلمه املتكلم فهو يعبس جبهته, وإذا 
شعر حزن املتكلم فهو يغيم جفنه, وإذا كان أن يظهر سروره فاملستمع متبسم وغري 

 ٤٣و يدل أيضا على سكوت املستمعذلك.
 مخسة إىل هتماماال ينقسم املختلفة، اجلوانب من هتمامالا استعرض حني

  : ٤٤وهي أقسام
 غري هتماماو  عفوي هتماما إىل هتماماال ينقسم هتمام،اال ظهور ناحية من يراقب    .أ 

 أما. (bersifat pasif)  سليب أى بنفسه هتماماال أبرز هو عفوي هتماما. عفوي
 . عمدا هتمامأبرز اال هو عفوي غري هتماما

 هتماماال فينقسم مناسب، وقت يف درجهاأ اليت األشياء عدد ناحية من يراقب   .ب 
 واحد وقت يف الفرد هتماما هي ضّيق هتماما. واسع هتماماو  ضّيق هتماما إىل

 على واحد وقت يف الفرد هتماما هي واسع إهتمام إما القليل، الشئ على
 .الكثرية األشياء

 تركيزي هتماما إىل امهتما ينقسم ،وراملذك واسع هتماماو  ضّيق هتماماب بطةتاملر   .ج 
 .توزيعي هتماماو 

 هتماماو  )ثابت هتمام(ا متوازن هتماما إىل  ينقسم صفة،ال ناحية من يراقب  .د 
 .)متغري هتمام(ا دينامي

                                                      

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

على له. هذا النشاط مع االهتمام مكثفة أن تكون أكثر جناح، و حتقيق أ
  .فهو ناجح يف دراسته كثفاملبذلك، إذا كان التلميذ يف إقبال الدرس مع االهتمام و 
 الشعور). ٢

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

لقيم من الكائن. الشعور تؤثر غرية التعلم. خبالل الشعور، قام الشخص خيابر ا
التلميذ قيمة عفويّة على خربة التعلم يف املدرسة. عّرب تقييم إجيايب يف شعور الفرحانة 

ذلك). و تقييم سليب يف شعور غري الفرحانة (نفور،   (اقتناع، سرور، عطف، وغري
يضا. و أجيايب اإلوقف املرغبة و لاكره، خوف، وغري ذلك). سأظهر شعور الفرحانة 

ساعد الرغبة يف توال  جيايباإلوقف املشعور غري الفرحانة تعوق التعلم، ألا ال حتصل 
        ٤٧دافع الداخلي.ال نموتال  التعلم حىت
 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

 والكره. يفعله أن ويدفع فيه، الرغبة إىل مييل الشيء حب الرغبة، ينمي واحلب
 نبحيب يتال اتميذالتل أن أخرى وبعبارة. فعله عن يبعد الشيء كره الرغبة، جيتنب
 عنه يرغنب التعلم يكرهن يتال اتميذالتل ولكن ينجحن،ه فسفي غنبير  التعلم

 أو احلب مثل أوال، الشعور منو من بد ال الشيء يف الرغبة لنمو ،نإذ. يفشلنسف

                                                      

45 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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. تعلمال أثناء والسرور بالفرحة اتميذالتل تعلمت هنا منو . القوية اإلرادة أو الدافعة
  .جيدا واملنزلية 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. وحتركه 

دفع مثريات خارجية وداخلية باطنية تؤدي إىل وجود رغبة يف النشاط. هذه أي لل
وعند ٤٨اخلارجية.الطاقة ترسم للكائن احلي أهدافه ليحقق أحسن تكيف مع بيئته 

ي ه الدافعة الرتبوي، النفس علم كتاب يف  (Wasty Sumanto) سومانطا واسطى
  ٤٩.حالة تعطي الدافعة إىل املخلوقات لتحصيل األهداف

، والدافعة اتميذدافعة مهمة لنتيجة الدرس عن التلواتفق علماء الرتبية: بأن ال
لتحصيل األشياء. إذا كانت الدافعة القوية،  نيف أعماهل نأن جيتهد القوية تدفع

   ٥٠إىل حتصيل الدرس املرجو املرام وبالعكس.  نأن يصل اتسهل للتلميذتف
  الرغبة على تؤثر التي عوامل).  و

 وباألشياء نفسها يف املختلفة األحوال حسب التغيري مقابلة الرغبة أن أساسا،
إن الرغبة  .اآلخرينب ةثر أتم وإما ننفسهبأ متأثرة إما اتالتلميذ رغبة ٥١.نفسها خارج
 متأثرة الرغبةوأما  ٥٢ن مثل صحة التلميذة وموهبها وميوهلا واهتمامها.بأنفسه متأثرة

 أو التدريس، طريقة أو ،األصدقاء أو املعلمني، أو باءاأل من تؤثر يعىن باآلخرين
٥٣ .أو اتمع أو حالة البيئة التعليمية لائوسال

وعند حمبني تشتمل العوامل اخلارجية  
                                                      

   .٣٣, ص.السابق المرجع 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. 

51 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta : Rineka Cipta,  1999), hlm. 248. 
52 http://edukasi.kom pasiana.com/2010/10/02/minat-belajar. 
53 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan,(Jakarta : Rineka cipta, 2007), hlm.56 . 
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على نوعني: بيئة االجتماع (أسرة ومعلم وأصدقاء وجار وجمتمع) وبيئة غري االجتماع 
  ٥٤وآلة التعلم وحالة ووقت التعلم). (بناء املدرسة والبيت

  
 األباء) ١

 التعليم حيصل الفرد ألن باألوىل يسمى. األوىل يةو الرتب البيئة هي األسرة
حماولة األباء للتعليم مؤثرة .أيضا األسرةب األطفال حياة ميرّ  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 الرتكيز يف الدراسة. 

 املعلم) ٢
 أولئك هم اتمع رأي يف املعلمون. اتمع يف حمرتمة 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،

 املعلم ويرّكز .األمة أجيال يعّلم ولكنه هخبربت ةاملناسب املاّدة تعليم املعلم ليس
 التعّلم قيام. التعّلم 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. اتميذلرتقية رغبة التلاملتوسطة 

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

 والسليمة الطيبة املسابقة نأل. والسليمة الطيبة املسابقة حال يف كما .الرغبة

                                                      

54 Muhibbin syah, Op.cit., hlm. 135. 
 

55 Dimyati dan Mudjiono,  loc.cit.     
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 أو ةفردي مسابقة ماإ الدراسة، يف اتميذالتل ولتشجيع الرغبة لبناء كأداة ةستخدمم
   :تعاىل اهللا قالكما  . ةيمجاع مسابقة
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﴿148﴾٥٦   
 أن يأ. التدريس عملية يف والتفكري الدموقراطي جو تؤثر املسابقة تلك

 .  اجليدة الدراسة نتائج لنيل يستبقن اتالتلميذ
 التدريس طريقة) ٤

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

 ٥٧.فائدة أكثر و عمقا وأكثر أوسع عربها املتحققة األهداف
 

 نأل واملتعلم، املعلم على اهنفس تفرض ن،اآل حىت التدريس طريقة كانت ولقد
 إىل بل األجنبية، للغةا متعلمي إىل األصل يف موجهة بتكت مل تدرس اليت الكتب

  .اللغة بتلك األصليني الناطقني

 ةيالتعليم لائالوس )٥

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

 ٥٨.ذاته حد
 

                                                      
 .٢٣.ص ،) هـ ١٤٢٢ ،دار ابن كثري: بريوت( ،)١٤٨:  البقرة  سورة(  الكرمي القران ٥٦

 .١٨.ص السابق، المرجع ، اصحاب و اجلعندي اهللا عبد السالم عبد ٥٧

 

58 Usman M Basyirudin dan Asnawir, Op.cit , hlm. 92      
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 هلا التعليمية الوسيلة. التعليمية التوصية وأنية املتوسطة لةآك التعليمية لائالوس
 مواقف جلميع الزمة األخرى جهة من املعينة والوسائل. دريسالت ليةعم يف مهم دور

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

  ) اتمع٦
على أنشطة التعلم للتلميذة. ستوجد التلميذة حالة اتمع املسكني ستؤثر 

  صعبة حني حيتاج األصدقاء للتعلم أو املشاورة أو استعارة آلة التعلم.
  ) حالة البيئة٧

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

 الشيئ املرغوب فيه أحب من األشياء األخرى   ) ث

 ظهر خبالل مسامهة يف األنشطة  ) ج

  . الدراسات السابقة٢

  البحث منها: ع هذاو ضو مب قة املتعلقةبحثة األحباث السااالب دتوج
 العربية اللغة تعليم فى  الطالب رغبة على الصور وسيلة استخدام تأثير. ١

 منورة إعداد دماك, كاجة الحكومية اإلسالمية المتوسطة بمدرسة
)٣١٠٤٢٥٣( 

                                                      

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



31 
 

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

  .العربية اللغة تعلم ىف رغبة على كبري أثر
لرتقية رغبة تعلم اللغة العربية للطالب.  الصور وسيلة وهي تركز على استخدام 

مسلسل كارتون وبالنظر إىل ذلك, فرتكز الباحثة يف هذا البحث على استخدام 
املتحدة  لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture نتاج إتعليمي 

  لرتقية رغبة تعّلم الّلغة العربية للّتلميذات.
. محاولة المعلم في تنمية رغبة الطالبات في تعّلم اللغة العربية خاصة في ٢

أمي  تعّلم القواعد النحوية بمعهد "الحكمة" توكوريجا سمارانج إعداد
  )   ٣١٠٤٠٦٤(  مادية

جيب على املعّلم استخدام  ,الستيعاب القواعد النحوية عميقا الىت تكتىب فيها
الطريقة املناسبة اليت تفهم الطالبات يف دروسهن، ألن طريقة التدريس أثر كبري يف 
التعلم وا حتسن النتيجة أوال حتسن. وجتعل الطريقة اهلدف واضحا أمام املتعلم، 

مكانيتها أن حتسن توجيه املعلم إىل موضوع الدرس وأهدافه وتكون الطريقة اجليدة إ
تعليمية املناسبة الطريقة اليستخدم املعّلم  . ووحثهم على عمل ما ينبغي القيام به

  لتنمية رغبة الطالبات. 
وهي تركز إىل اختيار الطريقة التعليمية املناسبة لتنمية رغبة الطالبات يف تعلم 

إىل ذلك, فرتكز الباحثة يف هذا البحث على استخدام القواعد النحوية. وبالنظر 
لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات   Clear Pictureنتاجإمسلسل كارتون تعليمي 

   لرتقية رغبة تعّلم الّلغة العربية للّتلميذات. املتحدة  العربية
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لحياة .  األفالم العربية ودورها في استيعاب اللغة العربية وممارستها في ا٣
اليومية  لدى التالميذ بمدرسة عالية نهضة العلماء الهداية قدس إعداد نيل 

  ).٣١٠٥٢٣١زلفى رقم 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 العربية.لتنشيط أو حتفيز ا) ١
، تدريب مهارات اإلستماع واحملادثة لدى تقدمي مواد الدرسيف  درسنيتيسري امل) ٢

  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 الكالم. وهي تركز من ناحي
مسلسل كارتون وبالنظر إىل ذلك, فرتكز الباحثة يف هذا البحث على استخدام 

املتحدة  لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةClear Picture  إنتاجتعليمي 
  لرتقية رغبة تعّلم الّلغة العربية للّتلميذات. 

  البحث فرضية. ٣

 هي أو.  البحث متغريات من أكثر أو متغريين بني العالقة وصف عبارة هي
 ميكن الىت البحث حمل الظاهرة متغريات بني للعالقة حمتمل أو مؤقت أو مقرتح تفسري

 عن األولية اإلجابة هي الفرضية إن أريكونطا سوهارسيمي قال و٦٠.بّيايجتر  مالحظتها
 يف الباحثة تعرضها الىت الفرضية وأما ٦١.اموعة البيانات يقحتق قبل البحث مسائل

                                                      

),  ٢٠٠٨, الدولية الشروف مكتبة:  القاهرة(  ,اإلجتماعية علوم فى 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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 كارتون مسلسلاستخدام بالعربية  اللغة تعّلم رغبةيوجد الفرق  فهي البحث هذا

 املتحدة لوزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية Clear Picture  نتاجإتعليمي 
  .املتوسطة اإلسالمية مبراجنني دماك ٢للتلميذات يف الفصل الثامن مبدرسة فتوحية 

  


