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Abstrak
Bahasa Arab sebagaimana bahasa lainnya terdiri dari empat keterampilan yaitu mendengar, berbicara, membaca
dan menulis. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang keterampilan membaca karena membaca
merupakan keterampilan terpenting dalam bahasa Arab. Dalam suatu pembelajaran dibutuhkan strategi, teknik,
metodedan media yang beranekaragam untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan
mengemasnya semenarik mungkin sehingga menjadikan siswa lebih mudah untuk memahami materi yang
diberikan oleh guru. Seiring dengan bergulirnya waktu dan berkembangnya IPTEK, guru dituntut untuk
menciptakan pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya adalah media
Flip Book yang dapat meningkat kan maharah qiro’ah siswa.
Kata Kunci: qiro’ah, media, flip book

املقدمة
اللغة هي وسيلة التعبري عما خطره اإلنسان يف أفكاره ووسيلة اإلتصال والتفاهم بني الناس فردا أو مجاعة .كما عرفنا إن
كثريا من العلوم اإلسالمية كالعلوم الدينية واالقتصادية واحلضارة والفلسفة مكتوبة ابللغة العربية .اللغة العربية هي اللغة املشهورة يف
العامل اليت يستخدمها أكثر من مائتني مليون إنساان ،وتستخدمها رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل .حىت تكون اللغة العربية
األعجمي يتعلموهنا ويفهموهنا وحيتاجون إليها
للعريب ،بل
اآلن من إحدى اللغات املوجودة يف هذا العامل لتطورها يتعلمها ليس االّ ّ
ّ
أيضا 1.وفضل على ذلك أبن اللغة العربية هي إحدى اللغات الىت تستخدم رمسيا يف هيئة األمم املتحدة سوى اللغة اإلجنيليزية.
كانت اللغة العربية كلغات أخرى هلا مهارة لغوية كثرية وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة 2.ولكن يف

هذالبحث ٬يبحث الباحث عن املهارة القراءة ألهنا واحدة من اهم املهارات اللغوية األربعة .ألن القراءة تساعد الطالب لتطوير

املتنوعة 3.وكلّها بنسبة مهارات اللّغة
األفكار و تنمية العلم .ويف تعليم اللغة حيتاج املعلمون إىل الطريقة واألساليب ووسائل التعليم ّ
حىت ينال الطالب فهما جيدا .ومبرور الزمان وتطوير العلم
ّ
ومادهتا حيث أبن يعلّم املعلم الطالّب اللّغة العربيّة ابلسهولة واجل ّذابة ّ
والتكنولوجية ين بغي للمعلمني لصناع بيئة تعليمية مبتكرة من خالل االستفادة من التكنولوجيات الناشئة ،حبيث التعلم أكثر إاثرا
لالهتمام وممتعة .وسيلة من وسائل التعليمية العصرية هي  Flip Bookاليت تساعد لرتقية مهارة القراءة.
Flip Bookهي برانمج من برانمج احلاسوبية اليت متكن أن تغيري مظهر من ملفات  PDFو ملفات الصور أكثر
اهتماما للعرض .وتشمل أنواع الربجميات نوعان مها  Ncesoft Flip Book Maker 2.5.0و 3.6.10Kvisoft
 .Flip BookMakerيف Ncesoft Flip Book Maker2.5.0نستطيع أن نزيد ملفات الصور و ملفات pdf
وملفات  swfوملفات الفيديو بتنسيق  .FLVأما Kvisoft FlipBook Maker 3.6.10ميكننا أن نزيد ملفات
1ترجم من:
AzharArsyad, Bahasa Arab danMetodePengajarannya, (PustakaPelajar: Yogyakarta,2003), hal.1
2
رشدي أمحد طعيمة ٬تعليم اللغة اعربية لغري الناطقني هبا (الرابط :املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  ٬ )1410 :ص15 .
3حممد طاهر و حممد بيهقي وغريها ٬املدخل إىل طرق تدريس اللغة العربية لإلندونيسيني (سورااباي  :احلكومة اإلندونيسية والبنك األسالمي للتنمية  ٬)2013 :ص32.
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الصور و ملفات  pdfوملفات  swfوملفات الفيديو بتنسيق FLVو  4.MP4وفوائد فليف بوك ابعتبارها واحدة من وسائل
التعليمية املبتكرة أن تسهل الطالب و املعلمني يف املواد التعليمية مما جيعل الطالب أكثر اهتماما يف املواد التعليمية 5.فلذلك قام

الباحث مبوضوع" استخدام وسيلة  Flip Bookلرتقية مهارة القراءة للطالب.
البحث

6

أن تعريف للوسائل اإلعالم فليف بوك هي كتاب يتقلب .كلمة فليف بوك مشتقة من لعبة األطفال اليت تتكون
منصور خمتلفة ٬إذا تفتح من صفحة واحدة إىل صفح أخرى فتجعل الصور متحركة .فليف بوك هي إحدى الرسوم املتحركة
التقليدية اليت تصنع من أوراق مثل كتاب متحرك يف كل صفحتها تصور عملية تتعلق شيئا تنظر متحركة بعدها.
Flip Bookهي برانمج من برانمج احلاسوبية اليت متكن أن تغيري مظهر من ملفات  PDFو ملفات الصور أكثر
اهتماما للعرض .وتشمل أنواع الربجميات نوعان مها Ncesoft Flip Book Maker 2.5.0و 3.6.10 Kvisoft
 .Flip Book Makerيف Ncesoft Flip Book Maker2.5.0نستطيع أن نزيد ملفات الصور و ملفات pdf
وملفات  swfوملفات الفيديو بتنسيق  .FLVأما Kvisoft Flip Book Maker 3.6.10ميكننا أن نزيد ملفات
الصور و ملفات  pdfوملفات  swfوملفات الفيديو بتنسيق FLVو  7.MP4وفوائد فليف بوك ابعتبارها واحدة من وسائل
8
التعليمية املبتكرة أن تسهل الطالب و املعلمني يف املواد التعليمية مما جيعل الطالب أكثر اهتماما يف املواد التعليمية.

أ-

كيفية استخدام وسيلة فليف بوك

-1

تطبيقات مفتوحة Kvisoftدفرت صور متحركة صانع ،ابدأ>كافة الربامج>>kvisoftصانع  Kvisoftدفرت
صور متحركة

4ترجم من :
http://istiyanto.com/pembuatan-media-ajar-dengan-flip-book-maker diaksespada 26 April 2016
ترجم من:

5

http://www.slideshare.net/NiitaSaraswati/pembelajaran-multimedia-kel-2 diakses pada 26 April 2016

6ترجم من:
http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=flipbook diakses pada 26 April 2016
7ترجم من :
http://istiyanto.com/pembuatan-media-ajar-dengan-flip-book-maker diakses pada 26 April 2016
8ترجم من:
http://www.slideshare.net/NiitaSaraswati/pembelajaran-multimedia-kel-2 diakses pada 26 April 2016
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-2

مث ستظهر عرض  Kvisoft FlipBookصانع برو كما هو مبني أدانه.

-3

يف املرة األوىل اليت فتح التطبيق فالش دفرت صور متحركة صانع حنن يف إضافة ملف .أول شيء نقوم به هو السترياد
امللف الذي سوف نقوم دفرت صور متحركة فالش عن طريق الضغط على زر يف منتصف أو عن طريق اختيار
القائمة استرياد تقع يف اجلزء العلوي من التطبيق .ميكننا إما استرياد اانشد أنواع خمتلفة من امللفات ،مثل ،PDF
وملفات الصور وملفات الفيديو أو ملف فرنك سويسري.
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-4

بعد الضغط على زر استرياد ،ومن مث خنتار امللف الذي سنبذل دفرت صور متحركة فالش .بعد حتديد كافة امللفات
اليت سيتم استريادها واضغط على زر فتح.

-5

بعد الضغط على زر فتح ،مث ستظهر انفذة كما هو مبني أدانه :وهنا علينا أن حندد حجم وسائل االعالم دفرت صور
متحركة لدينا ،هناك خيار من السيارات ،ونصف عرض الصفحة األوىل واملالبس ،وخنتار العرف .يف العرض عرض
العمود حنن إدراج دفرت صور متحركة وسائل اإلعالم والعمود ارتفاع وحنن يف ملء األرقام لطول دفرت صور متحركة
أننا سوف خلق .حجم مم .وجتدر اإلشارة إىل أنه للحصول على نتيجة أفضل التأكد من عرض وطول دفرت صور
متحركة ميكننا أن نضع معا مع عرض وطول امللف حنن نذهب السترياد .هنا ميكنين استخدام أدويب فوتوشوب
لتصميم مظهر كل صفحة كتاب .دفرت صور متحركة الذي أقطعه أبعاد mm100العاشر MM. 100مث اضغط
على زر موافق.
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-6

بعد الضغط على تطبيق زر موافق سيتم استرياد ملف اخرتان يف وقت سابق .انتظر حىت عن استرياد ملف القطران .
مث على ما يبدو على كافة امللفات اليت كنا استرياد .بعد أن حددان موقع امللف الذي كان لدينا استرياد وفقا للرتتيب
اليت وضعناها.

-7

عندما تكون مجيع امللفات تسلسل اخلطوة التالية ننتقل صفحة القائمة حترير ،يف القائمة حترير الصفحة هناك 3
طبقات  .حتتوي طبقة اليسرى يف القائمة إلضافة ملفات الوسائط املتعددة ،وغريها إضافة ارتباط تشعيب ،إضافة
النص ،إضافة الصور ،إضافة الفيديو وغريها.

-8

إهناء إضافة وسائل اإلعالم على دفرت صور متحركة الصفحة ،فإن اخلطوة التالية هي لتصميم دفرت صور متحركة
نظرة .على الفور ،وحنن على رأس القائمة التصميم ،يبدو
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-9

يف هذه القائمة هناك وترتك طبقتني للحفاظ على تغيري الوجه الكتاب عرض فالش واليت سوف نقوم إبنشاء طبقة
يتضمن حق معاينة دفرت صور متحركة الصفحة اليت نتخذها .على طبقة اليسرى ،لتغيري دفرت صور متحركة اخللفية
ميكننا فقط انقر موضوع املؤخر هو متاح مث احلق سيعرض صفحة املعاينة دفرت صور متحركة لنا .لتحرير حمتوى
ع رض دفرت صور متحركة لدينا أبعد من ذلك ،اضغط على إعدادات متقدمة يف الطبقة السفلى نقاط .يتقلب وفقا
لكل من االبداعات اخلاصة بك .لتطبيق التغيريات اضغط على زر عالمة على اليد اليسرى للطبقة السفلية.وهنا
دفرت صور متحركة معاينة أبنين خلقت.

 -10حاملا يتم ذلك ،فإن اخلطوة األخرية هي لنشر كافة امللفات جنبا إىل جنب مع التغيريات اليت حققناها يف ملف
واحد .يف هذه القائمة نستطيع نشر الوجه فالش حجز لنا يف ملفAPP (OS ،ZIP،EXE ، HTML
EXE.
الفرات
تنشر
لن
هنا
.اان
التوقف
وشاشة
أبل)،
وحنن حدد EXEعلى طبقة إىل اليسار ،مث على اليمني طبقة حندد حيث لدينا دفرت صور متحركة تنشر النتائج يف
جملد العمود ملف ،لدينا اسم دفرت صور متحركة يف العمود اسم امللف .مث اضغط على زر ابدأ .االنتظار لبعض
الوقت حىت انجحااثلثا نشر دفرت صور متحركة.
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-11

بعد عملية نشر كاملة فإنه سيتم عرض رسالة كما هو مبني أدانه

 -12مث نفتح لنا فالش دفرت صور متحركة يف اجمللد الذي وضعناه قبل

ب-

ج-

مزااي وسيلة فليف بوك

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

الطالب لديهم خربة متنوعة من مجيع وسائل اإلعالم.
ميكن ختفيف امللل من الطالب بسبب وسائل اإلعالم تستخدم أكثر تنوعا.
جيد جدا ألنشطة التعلم الذايت.
ال تشبع طالب للقراءة وإن كان يف شكل كتب لوسائل اإلعالم اخلاصة هذه فليف بوك
استخدام وسائل اإلعالم الوجه على االنرتنت صانع الكتاب دون اإلنرتنت
ميكن للتقريب
كلمة البحث
ميكن أن تستخدم يف عالمة التبويب ،وما شابه ذلك

عيوب وسيلة فليف بوك
-1
-2
-3

جيب تثبيت يف استخدامها
ال يوجد  hyperlnikللتقييم
9
يتطلب ختطيطا دقيقا ووقتا طويال يف وسائل االعالم تعديل

9ترجم من:
http://ramdhayana24.blogspot.co.id/diakses pada 14 April 2016
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ملعرفة استخدام وسيلة فليف بوك فيستعمل الباحث املصدرين ومها املالحظة واالستبياانت .يستعمل الباحث املالحظة

ملعرفة عملية الدراسة ابستخدام وسيلة فليفبوك.من هذه املالحظة حيصل الباحث كما يلي:
عملية املعلم يف التعلم

 -1االستعداد
قبل أن يبدأ املعلم الدراسة فيع ّداملعلم الوسائل الىت سيستخدمها يف الدراسة وهي وسيلة فليف بوك .أما األالت الىت
حتُتاج الستخدام هذه الوسائل هي الكومبيوتري ،والسبورة الكبرية ،وألة عرض وهي Licuit Crystal (LCD
 .)Displayوهذا االستعداد جيد ألن املعلم يع ّده من قبل وقت الدراسة حىت لينقص هذا االستعداد وقت
الدراسة.
 -2التنظيم للفصل
وبعد االستعداد ابلوسائل مث نظّم املعلم الفصل أبمر إىل الطالب لكي جيلسوا ترتيبا.
 -3االفتتاح
يفتح املعلماحملاضرة ابلسالم مث يشرح املوضوع الذى سيشرحه إىل الطالب.
 -4فهم املعلم للمواد
وفهم املعلم للمواد الىت سيعلّمه إىل الطالب هم اتم.
 -5قدرة املعلم للشرح
وقدرة املعلم للشرح جيد جدا .فشرح املعلم إىل الطالب شرحا وضوحا ولوكان لغة
املستخدمة يف الدراسة هي اللغة العربية .شرح املعلم تعريف املوضوع أوال مث أتى القراءة.
اخلالصة

وأما اخلالصة من هذا البحث فهي كما يلي:

Flip Bookهي برانمج من برانمج احلاسوبية اليت متكن أن تغيري مظهر من ملفات  PDFو ملفات الصور أكثر
اهتماما للعرض .وتشمل أنواع الربجميات نوعان مها  Ncesoft Flip Book Maker 2.5.0و 3.6.10Kvisoft
 .Flip BookMakerيف Ncesoft Flip Book Maker2.5.0نستطيع أن نزيد ملفات الصور و ملفات pdf
وملفات  swfوملفات الفيديو بتنسيق  .FLVأما Kvisoft FlipBook Maker 3.6.10ميكننا أن نزيد ملفات
الصور و ملفات  pdfوملفات  swfوملفات الفيديو بتنسيق FLVو .MP4
املراجع

رشدي أمحد طعيمة ، 1410،تعليم اللغة اعربية لغري الناطقني هبا (الرابط :املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )
حممد طاهر و حممد بيهقي وغريها ،2013 ،املدخل إىل طرق تدريس اللغة العربية لإلندونيسيني (سورااباي  :احلكومة اإلندونيسية
والبنك األسالمي للتنمية )
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