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 ملخص البحث

 لقة صالح ادلين ال يويب احل الرسوم املتحركةريسا سيساري : أ فعال الالكم التوجهيية يف فيمل 

نتاج ال وىل   (ادلراسة التدولية)  Multimedia Development Corporation ا 

نتا فيمل "صالح ادلين"  Multimedia Development Corporation (MDeC) جا 

Malaysia ىل أ هدافه أ ن يكون  للغة العربية. واب هو يقص قصة البطل املسمل اذلي أ راد أ ن يصل ا 

 بطال عظامي. يف هذا الفيمل تعربها أ جناس ال فعال الالكمية التوجهيية.

( معرفة أ جناس ال فعال الالكمية التوجهيية يف احلوارات لفيمل ۱الغرضان لهذا البحث هام 

نتاجال وىل لقة احل"رسوم متحركة صالح ادلين ال يويب  ظائف  ( معرفة و۲، و MDeC  " ا 

لقة احلال فعال الالكمية التوجهيية يف احلوارات لفيمل الرسوم املتحركة "صالح ادلين ال يويب 

نتاجال وىل  .MDeC " ا 

املس تعمل لهذا البحث هو وصفي حتلييل. ومصدر البياانت هو حوارات لفيمل "صالح املهنج 

نتاج وظائفها  البياانت يه الالكم اذلي يتضمن أ جناس ال فعال الالكمية و . وMDeC ادلين" ا 

يف  طريقة التسجيل و معلية مجع البياانت ابس تخدام مهنج الاس امتع و يف فيمل صالح ادلين. و

 اخلاريج اللغوي. التطابق اس تعملت الباحثة مهنج البياانت يلحتل 

" ال وىلنتيجة البحث لفيمل الرسوم املتحرمة "صالح ادلين ال يويب حلقة  الباحثة راجعتو 

نتاج وظيفهتا. ال ول أ جناس  ، من انحيتني هام أ جناس ال فعال الالكمية التوجهيية وMDeC ا 

 . والرصحييةال الالكمية التوجهيية غري أ جناس ال فعالثاين  و رصحييةفعال الالكمية التوجهيية الال  

فعال الالكمية التوجهيية و  و تطلب و فرض و أ مرمهنا أ مر  يه الوظيفة ال وىل و ،ظائف لل 

 الوظيفة الثالثة  ، وأ مل و و عرض متىن طلب ومهنا طلب  يه الوظيفة الثانية ، وتقدمي و جبارا  

غواء و دعوة ومهنا دعوة  يه  تذكري، وحتذير و يه نصيحة مهنا الوظيفة الرابعة  حتدي، و ا 

 منع. هنيي ومهنا  هنيييه الوظيفة السادسة  هتديد، و و توبيخ مهنا نقديه الوظيفة اخلامسة 
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