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ABSTRACT
Learning media is part of the learning component and becomes an integral part of
the learning process. In this era of society 5.0, educators and students are required to be
able to solve various challenges and social problems by utilizing various media and
technological innovations that have developed from the 4.0 revolution era. One of the
supporters in the era of society 5.0 is Plotagon story application. The Plotagon story
application is an android application that is able to create animated films from any
previously written screenplay, very supportive of students in learning Arabic skills
because it is equipped with background themes that can be adapted to existing needs.
The research method uses literature study by collecting data from documentation using
descriptive analysis method. The purpose of this study is to help educators develop
android-based learning media in the form of animated videos and recordings in fluent
Arabic, are motivated to continue waiting for the materials that will be explained by
educators. so that Arabic language educators with minimal computer knowledge can
easily produce video-based animation media on smartphones or computers and apply
them the learning process in the classroom.
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املقدمة

 هي اجملتمع الذي قادرا على حتليل املشكالت واحتاد اجملتمع بوسيلة اخرتاعات٥.٠ العصر اجملتمع
 فارتفاع جودة. وغري ذلك، البياانت الكبرية، وتكنولوجيا، كاالنرتنيت٤.٠ املوجودة يف العصر الرقمي
 بعض الفرد ينتج أن.الرتبية والتعليم يكون شيئ مهم يف ارتفاع جودة املوارد البشرية يف أواخر هذا الزمان
 يبني بكثرة متخرجات املدرسة إما اجلامعة مل يستعيد لتوجه تقدم،جودة الرتبية والتعليم يف إندونيسيا قليل
 من هنا كثري. كثري متخرجات تعليم اللغة العربية مل يدرس ابجليد ويلقي املواد ابلواضح يف املدارس.العصر
 ألن من الرتبية يكون معاجلة،من ينتج أن الرتبية والتعليم كأمر هام يستطيع ارتفاع املوارد البشرية
.االتصاالت يف تقدم املعرفة الفرد
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هناك أمور كثرية يثري النجاح الطالب يف عملية التعلم والتعليم ،إحدى منها وسيلة التعليمية .فيه
أمر مهم يف اختيار وسيلة التعليمية ،منهم هدف التعليم ،نوع الواجب الطالب ،مواد التعليمية .وهدف
وسيلة التعليمية هو كآالت املساعدة التعليم اليت يؤثر ابإلكليم ،احلال ،الطبيعة التعلم اليت اخرتاعها املعلم.
استخدام وسيلة التعليمية يؤثر يف عمالية التعلم الطالب ،والطالب يكون حمامسا يف التعلم( .أزهر أرشد:
.)٢٠١١
استخدام وسيلة التعليمية يف الفصل ،يساعد املعلم يف منو محاسة الطالب يف التعلم ويؤثرها
الطالب يف التفكري املوسع واملتنوع .وسيلة التعليمية يصور املواد ابلواضح حىت فهم الطالب عن املواد
املعني .إحدى من نوع وسيلة التعليمية اليت تؤثر الطالب يف التفكري والتعلم النفسي يف الفيديو .يف
الفيديو يبني عن العملية الطالب واملواد التعليمية ابلواضح حىت يستطيعون الطالب يف تنظيمها ابلنفس.
استخدام الفيديو يعطي اخلربة الكثرية من وسيلة التعليم األخرى ،ألن عندما استخدام الوسيلة املتعلقة
ابحلواس يف نفس الطالب يسهلون الطالب يف اطالع وفهم املواد.
استخدام التكنولوجيا لألغراض التعليمية له أتثري إجيايب على نتائج تعلم الطالب ( ،Asrori
 .)2015وابلتايل ،من الضروري حماولة إدخال التكنولوجيا يف عملية التدريس والتعلم ،مبا يف ذلك
استخدام التكنولوجيا يف تعلم اللغة العربية .يعد استخدام هذه التكنولوجيا إحدى الطرق جلذب الطالب
لالستمتاع بتعلم اللغة العربية ( .)Azhar Arsyad, 2010من املتوقع أن تكون عملية التعلم ابستخدام برمج
فلواتغون ستوري ( )Plotagon Storyقادرة على ربط وزايدة انتباه الطالب ونشاطهم يف تعلم اللغة العربية
نظرا لطبيعة الرسوم املتحركة وهي تفاعلية وممتعة ومبتكرة .ونستطيع استخدامه ابهلاتف أو الشاشة أو
ً
الكمبيوتر.
منهجية البحث

يستخدم هذا البحث املنهج البحث املكتيب ( )Library Researchوهو البحث الذي يالحظ
كثريا من السجل والبحوث والكتب اليت تتحدث عن الربمج "فلواتغون ستوري" وكذلك عن وسيلة
التعليمية للغة العربية .ومدخل البحث الذي استخدمه الباحث والباحثة هو مدخل نوعي.
والبياانت اليت احتاج إليها الباحث والباحثة هي السجل ،والكتب ،والبحوث اليت تتعلق ابلربمج
"فلواتغون ستوري" وكذلك عن وسيلة التعليمية للغة العربية .وأما يف حتليل البحث هي حتليل املضمون
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وهو ينتاج مضمون املعلومات واملعرفات الظاهرة انتاجا موضوعيا ومرتبا (امحد عوزي .)١٩٩٣ ،بطريقة
استخالص املوضوعات واملفاهيم اليت تكون حضورا مهما يف داللة من خالل عملية التفسري والتأويل
لنتائج البحث (عادل خلف.)١٩٩٤ ،
البحث واملناقشة
التعليم ابلكمبيوتر
الكمبيوتر هو اآللة االلكرتونية يدخل الوسائط املتعددة يستعمل حلرص املعلومات املرتبة ابلرموز.
الكمبيوتر يطبق يف التعلم منذ قدمي ،الكمبيوتر يستطيع أن حترص أنواع احلواس وأعضاء اجلسم ،كاألذن
الستماع (مسعية) ،العينني (البصرية) ،واليد ،وهبذا احلرص يسهل يف نيل املعلومات املبهمة .التعلم على
أساس الكمبيوتر هو عملية التعلم والتعليم بواسلة الربجمة اجلاهزة فيها املادة التعلم والتعليم .جهاز الكمبيوتر
يبلغ املادة إىل نفس الطالب ومباشرة إىل الطالب بطريقة التفاعلية ابملادة اليت يربمج إىل برجمة الكمبيوتر،
وهذا يسمى ابلتعلم ابلكمبيوتر( .شاهيناز عبد الرمحن ومىن كامل)2017 ،
الوسائل التعليمية على الكمبيوتر هي وسائل تعليمية ،تقدم أسئلة حول املواد واختبار الكفاءة،
واليت ميكن استخدامها من قبل املعلمني كوسائل مساعدة يف التدريس ،والطالب ،كمصادر تعليمية
مستقلة ،واليت تتطلب أجهزة كمبيوتر للعمل .حتتوي هذه الوسائل على مادة دائرية تتضمن الكفاءات
األساسية ( )1حتديد عناصر وأجزاء الدائرة )2( ،حساب حميط ومساحة الدائرة )3( ،ابستخدام العالقة
بني الزوااي املركزية وأطوال القوس ومساحة التقاطعات يف حل املشكالت ،و ( )5ارسم الدوائر الداخلية
واخلارجية للمثلث .فيما يتعلق بـ  ،PBKيتم تضمني هذه الوسائط يف نوع وسائط التعلم مع الربامج
التعليمية واحملاكاة املتفرعة .يتم حزم املنتج النهائي هلذه الوسائط يف شكل قرص مضغوط ومثبت مما
يسهل التوزيع أو التطوير اإلضايف هلذه الوسائط( .شاهيناز عبد الرمحن ومىن كامل)2017 ،
الوسيلة التعليمية
كلمة "الوسيلة" من اللغة الالتنية "ميديوس" مبعىن "الوسط" .ومعىن الوسيلة عموما هي كل ما
يتعلق ابلواسطة لتشر ،محل ،أو بيان الشيء أو الرسالة إىل مرسل إليه .معىن الوسيلة التعليمية ابلواسع
هو كل الفرد ،املادة ،اآلالت ،أو الواقع الذي يساعد الطالب يف نيل املعرفة ،واملعلومات ،واحلواس
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(أحسن .)١٩٨٦ ،يف هذا املعىن أن املعلم ،الكتاب ،الكمبيوتر ،الربامج اجلاهزة ،الصورة ،والبيئة املدرسة
نوع من الوسيلة التعليمية.
كما قال عصر ان الوسيلة التعليمية األشياء اليت يعطي األخبار أو الرسالة يف تواصل عند عملية
التعليمية .استخدام مركز التعلم وسيلة التعليمية يكون اسرتاتيجيا يف التعلم والتعليم .أول وسيلة التعليمية
هي بصرية التعلم ،مث يكون مسعية بصرية التعليم ،مث اخرتع إىل وسيلة مسعية بصرية ،مث اخرتع إىل تكنولوجيا
التعليم (.)Asyhar, 2012
منافع الوسيلة التعليمية
الوسيلة التعليمية هلا منافع كثرية يف عملية التعلم والتعليم ،كما يلي يوضح أشياء املبهم يف التعلم
ألن املادة هتيئ ابلتفكر والواضح ،إما الوسيلة التعليمية ابلصور ،لقطة ،منمنمة ،أفالم ،فيديو ،رقس
التفاعلية ،كمبيوتر ،وغري ذلك .وابلوسيلة التعليمية يرتفع دوافع ،عملية ،وفهم الطالب يف التعلم والتعليم.
الوسيلة التعليمية يوضح ويبني متثيل املعلومات والرسائل حىت يسهل ويطور عملية وحاصل التعلم .منافع
الوسيلة التعليمية يف عملية التعلم الطالب ،كما يلي )1( :التعلم والتعليم جيذب اهتمام الطالب حىت
ينمو الدوافع للتعلم )2( .مادة التعلم أوضح معناه حىت يسهل الطالب يف الفهم واستعاب الدرس)3( .
طريقة التعليم أشكل ،وليس فقط إلقاء املفردات من املعلم ،حىت الطالب ال يسئم يف التعلم والتعليم.
( )4الطالب أكثر التعلم ألن ليس فقط استماع بيان املعلم ،ولكن الطالب يهتم ،يعرض ،ميثل ،وغري
ذلك(Ulin Nuha, 2012) .
أمهية الوسائل التعليمية
إحدى من بيئة التعلم اليت هلا دور مهم يف تسهيل استعاب الكفاءة لطالب وهو تنفيذ التكنولوجيا
يف استخدام الوسائل التعليمية .يف احلقيقة الوسائل التعليمية هي ألة مساعدة اليت يستطيع ان يستخدم
املعلم يف تساعد الوظيفة الرتبية .يسهل الوسائل التعليمية يف فهم الطالب على الكفاءة من املواد التعليمية
اليت يدرس له ،ويرجو يف ترقية نتيجة التعلم لدى الطالب)St. Mulyanta, 2009( .
ميلك الوسائل التعليمية دور مهم وهو جذب اإلهتمام ،ودور االتصال ،ودور يف دورها كجذب
اإلهتمام ،يصيف الوسائل التعليمية ليدعو إهتمام الطالب ،ويرقي معريفة الطالب وإلقاء املعلومات .يف
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دوره كدور االتصال ،يشرتك الوسائل التعليمية ليدافع ويساعد الطالب يف فهم املعلومات املعينة من
املدرس .ويف دوره هذا يساعد الوسائل التعليمية ليذاكر الفكرات اليت تناول يف تعليم اللغة العربيةUmi ( .

)Machmudah, 2008

أنواع الوسائل التعليمية
للوسائل التعليمية عدة أنواع منها ما يلي:
 .1الوسائل السمعية .هذه الوسيلة تتعلق ابألصوات على توجيه الرسائل الصوتية من ملقي إىل
إلقاء عليه ،ميكن للوسائل التعليمية مثل املذيع ،الشريط التسجيل ،القرس املدمج ،وغري
ذلك.
 .2الوسائل البصرية ،الوسائل واألدوات املعتمدة على البصر ،مثل :الشرائح والصور املعتمة،
واألفالم الثابتة واملتحركة ،والسبورة ،الرسوم البيانيّة ،البطاقات واللوحات ،الكرة األرضية،
اخلرائط ،العينات والنماذج ،املتاحف واملعارض.
 .3الوسائل السمعية البصرية وهي الوسيلة التعليمية اليت جتمع بني أكثر من نوع من أنواع
الوسائل معا يف وقت واحد ،مثل استعمال األفالم التعليمية ،وأجهزة احلاسوب ،وأشرطة
الفيديو أو استعمال التلفاز التعليمي.
 .4الرحالت واملتاحف واملعارض التعليميّة ،هذه الوسيلة حيث تكون هذه املعارض من أفضل
الطرق التعليمة اليت تساعد يف إيصال املعلومات واملعرفة للطالب بطريق سهلة وبسيطة مثل:
عرض أنشطة الطالب املختلفة كاجملسمات وقطع الرتكيب واألشكال اليت توصل هلدف
ومعلومة معينة بشكل عملي بسيط( .حسني محدى الطويب)1987 ،
برجمة فلواتغون ستوري

برجمة فلواتغون ستوري ( )Plotagon Storyهو الربجميات للمساعدة يف صنع الرسوم املتحركة اجليدة
والصحيحة حسب احلاجة بسهولة االستخدام ،ومن املمكن أيضا إدخال الصوت يف الرسوم املتحركة
حبيث ميكن مساع احلوار الذي يتم تسليمة للرسوم املتحركة بوضوح ( .)Widi Hastomo, 2007ويف رأي آخر
برجمة فلواتغون ستوري نوع عن الربجميات إلنشاء احملتوى بسهولة االستخدام للغاية وميكن استخدامه يف
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التعليم بسبب واجهة أو شكل صناعة األفالم القائمة على النصوص ،كأداة قصة اخليال لصنع األفالم
القصرية أو األفالم الطويلة (.)Derly & Johana, 2019
ويوجد رأى آخر أن برجمة فلواتغون ستوري هو التطبيق الذي يسمح للطالب واملعلمني إبنشا
مقاطع الفيديو املتحركة ثالثية األبعاد فقط عن طريق الكتاب يف املخطوطة .تتحدث الشخصية املوجودة
يف التطبيق عن النص املكتوب ابللغة اإلجنليزية أو إذا أردت ميكنك الكتابة أبي لغة لتسجيل صوت أي
لغة أيضا (.)Fauzi Syahputra, 2018
وهذه الربجمة (فلواتغون ستوري) هي برجمة جمانية ميكن تنزيلها جماان من قبل مستخدمي اإلنرتنيت.
ميكن تنزيلها هذه الربجمة يف فلي ستور ( .)Play storeهناك أرتعة أنواع من "فلواتغون" فيما يلي ،فلواتغون
ستوديو ،فلواتغون ستوري ،فلواتغون موجي ،فلواتغون تربوي .برجمة فلواتغون املستخدمة يف هذا البحث
هي برجمة فلواتغون ستوري ،ألن له نفس الوظيفة كفلواتغون تربوي .مت إصدار هذه الربجمة يف ستوكهومل،
السويد يف عام  .٢٠١٢يتيح فلواتغون للمستخدمني يف إنشاء الفيديو الرسوم املتحركة الثالثية األبعاد
دون التدريب اخلاص يف استخدامها .فقط خيتار الرسوم املتحركة ببساطة اخللفية تتضمن القصة إلنشاء
الرسوم املتحركة.
فلواتغون ستوري يدخل يف وسيلة التعليمية ملهارة االستماع ،ميكن فيها صناع الفيديو اليت خيتار
فيها الشخصية الواردة للمصنع الفيديو .تنزيل برجمة فلواتغون ستوري على أجهزة أندروئيد ،إيفون ،أيفاد،
الكمبيوتر ،ماك .يتضمن ذلك جمتمعا وقميا خاصا حيث يتم مشاركة مقاطع الفيديو اخلاصة ابلطالب،
ومعلم يستخدم هذه الربجمة ليسهل املعلم يف صناعة الفيديو اجملذب ،من غري تدريب اخلاص ،حىت ميكن
املعلم لسهولة صناعة وسيلة التعليمية اجملذبة للطالب.
كيفية استخدام برجمة فلواتغون ستوري لوسيلة التعليمية:

 .1ميكننا تنزيل أو حتميل فلواتغون ستوري من خالل فلي ستور جماان بدون الدفع.
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الصورة ١
 .2مث افتح برجمة فلواتغون ستوري ،وانتظر حىت يظهر شاشة األول لفلواتغون ستوري لصنع الفيديو
الرسوم املتحركة.

صورة ٢
 .3اخرت " ”create videoلصنع الفيديو اجلديد ،فيها أرضية الصورة املتنوعة حسب موضوع
الواردة للمعل .ستظهر املساحة الفارغة أسفلها.
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صورة ٣
 .4فتطهر الشاشة الواردة ابملوضوع ،مثل يف البيت ،املكتبة ،الغابة ،غرفة الطعام ،غرفة األكل ،يف
اتكسي ،وغري ذلك .فاختار واحد منهم املناسبة ابملوضوع املوجودة.

صورة ٤
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صورة ٥

بيان من الصورة هو:
 .1أيقونة حلفظ الفيديو الرموز املتحركة يف اهلاتف أو احلاسوب من برجمة فلواتغون ستوري.
 .2أيقونة لنقل املكان املناسب ابملوضوع يف املادة اللغة العربية.
 .3أيقونة يف اختيار الشخصية ،هناك رجل ،مرأة ،طفل ،شيخ ،وغري ذلك.
أيقونة يف اختيار تعبري الوجه لشخصية املختارة ،مثل حزن ،فرح ،جوع ،غضب ،سئيم ،تفكر،
.4
وغري ذلك.
أيقونة لطريقة تسجيل الصوت يف الفيديو ،يستطيع ابلصوت مباشر ،أو من تسجيل الصوت
.5
يف اهلاتف أو الكمبيوتر .ويستطيع أيضا بدل الصوت من الرجل أو املرأة.
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بيان من الصورة هو:

صورة ٦

 .1أيقونة لصناعة احلورف املتحركة يف الفيديو ،املعلم يستطيع أن يكتب اجلملة الطويلة ابالتباع
اخللفية املتنوعة ،مثل بطاقة معايدة للميالد ،بطاقة معايدة للنجاح ،قراءة من احلكاية ،وغري ذلك.
 .2أيقونة إلدخال املوسيق يف الفيديو الرسوم املتحركة مثل موسيق عن امليالد ،موسيق عن الفرح،
موسيق عن احلزن ،وغري ذلك .وأيضا يستطيع املعلم يف إدخال موسيق له ،مثل تنزيل املوسيق
من االنرتنيت أو مكتبة املوسيق يف هانفه أو كمبيوتر.
 .3أيقونة إلدخال أثر الصوت يف الفيديو الرسوم املتحركة مثل التشفيق اليدين ،صوت فتح الباب،
صوت الريح ،وغري ذلك .يستطيع املعلم يف إدخال موسيق له ،مثل تنزيل املوسيق من االنرتنيت
املهيئة من املربجمة.
 .4أيقونة لتعبري تفاعلي من الشخصية يف الفيديو ،وهو التعبري التفاعلي من الشخصية أول أو
خماطب أول إىل خماطب اثين أو ضده .مثل التجادل ،التسامح ،التعانق ،الدفع ،وغري ذلك.
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اخلالصة
استخدام التكنولوجيا لألغراض التعليمية له أتثري إجيايب على نتائج تعلم الطالب .من املتوقع أن
تكون عملية التعلم ابستخدام برمج فلواتغون ستوري ( )Plotagon Storyقادرة على ربط وزايدة انتباه
نظرا لطبيعة الرسوم املتحركة وهي تفاعلية وممتعة ومبتكرة .ونستطيع
الطالب ونشاطهم يف تعلم اللغة العربية ً
استخدامه ابهلاتف أو الشاشة أو الكمبيوتر.
برجمة فلواتغون ستوري هي برجمة جمانية ميكن تنزيلها جماان من قبل مستخدمي اإلنرتنيت .ميكن تنزيلها
هذه الربجمة يف فلي ستور ( .)Play storeهناك أرتعة أنواع من "فلواتغون" فيما يلي ،فلواتغون ستوديو،
فلواتغون ستوري ،فلواتغون موجي ،فلواتغون تربوي .برجمة فلواتغون املستخدمة يف هذا البحث هي
برجمة فلواتغون ستوري ،ألن له نفس الوظيفة كفلواتغون تربوي.
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