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Abstract: Technology is the evidence of progress achieved by human in science. By having
technology, some instruments and means are improving to help people solve some
problems of life. When researchers ask education practitioners about technology, surely
they will say that technology is the use of instruments and means perfectly to help people
do the daily activities. Technology also should be used in teaching-learning process at
school so that it will be more effective to deliver the materials to students. The process of
learning can run better by using technology than the previous era which did not use
technology, especially in learning of reading skill. Aurora 3 Dimensions (3D) program is
one of the computer programs which provides 3 dimensions and eye looking picture, so
that students will be interested in learning reading skill. Hopefully Aurora 3 dimensions
technology will influence significantly in improving students’ reading competence.
Key words: Aurora 3D program, reading skill
Abstrak : Teknologi adalah bukti kemajuan yang dicapai manusia dalam bidang
pengetahuan. Karena dengannya berkembanglah instrumen dan piranti untuk
membantu manusia dalam memecahkan problematika hidup. Ketika peneliti bertanya
kepada para praktisi pendidikan tentang teknologi, tentu mereka akan menjawab
bahwa teknologi adalah penggunaan instrumen dan piranti secara sempurna untuk
membantu manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Teknologi juga harus
digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah yang berpeluang memudahkan
penyampaian materi ajar kepada siswa. Dengan adanya teknologi proses pembelajaran
bisa berjalan lebih baik dibanding masa sebelum penggunaan teknologi utamanya
dalam pembelajaran keterampilan membaca. Program tiga dimensi (3 D) Aurora adalah
salah satu program komputer yang mampu menghasilkan tampilan gambar dalam
bentuk tiga dimensi dan eye looking sehingga akan membuat siswa tertarik dalam
pembelajaran keterampilan membaca. Semoga teknologi tiga dimensi (3D) Aurora akan
berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa.
Kata kunci : program 3D Aurora, Keterampilan membaca

مقدمة

 فاإهنا تطور الآلت و املكينات اليت.تكنولوجيا يه الربهان عىل تقدم ما حيصل الإنسان من املعرفات
 فاإذا سألنا اإىل كثريين من رجال الرتبية و التعلمي عام يقصد بتكنولوجيا فاإهنا.تساعد الناس دلفع املشالكت
الاس تخدام الكاميل عن الآلت و املكينات اليت يس تطيع هبا تسهيل مجيع ما حيتاج الإنسان به اإىل أفعال احلياة
.اليومية
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فالتكنولوجيا يلزم كذكل اس تخداهما يف معلية التدريس و التعلمي يف املدارس اليت ميكن هبا تسهيل اإلقاء
املواد ادلراس ية اإىل الطالب .بوجود تكنولوجيا تسري معلية التعلمي سري ًا أحسن من قبل ل س امي يف همارة القراءة.
والقراءة يه اإحدى فنون اللغة اليت ل يتس ىن ل إالنسان أن يتواصل مع غريه بدوهنا ،اإذ يه من أكرث
همارات اللغة توظيفا و حتقيقا لالتصال ،و ليست القراءة – كام يظهنا ابدي الرأي – جمرد تعرف عىل الرموز
اللغوية املكتوبة و النطق هبا ،و اإمنا التطورات اليت طرأت عىل مفهوم القراءة تؤكد أننا ل حنفل فهيا – فقط-
ابلنوايح الفس يولوجية مثل حراكت العني و أعضاء النطق ،اإذ املفهوم احلقيقي املتطور يف ضوء البعد الزمين
يقودان اإىل القول بأن القراءة معلية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه و تتطلب هذه
العملية فهم املعاين ،كام أهنا تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية و املعاين و توظيف تكل املعاين يف حل
املشالكت اليت تعرض ل إالنسان.

1

تعد القراءة املصدر السايس لتعمل اللغة العربية للطالب خارج الصف ،ويه همارة حتتاج اإىل تدريبات
خاصة ومتنوعة  .وينبغي أن تقدّم القراءة للطالب املبتدئ -اذلي مل يس بق هل تعمل اللغة العربية من قبل -ابلتدرج،
انطالق ًا من مس توى اللكمة ،فامجلةل البس يطة ( مبتدأ أو خرب غالب ًا ) مث امجلةل املركبة مث قراءة الفقرة ،مث قراءة
النصوص الطويةل.

2

يف املرحةل الوىل من تعلمي همارة القراءة ،ل بد أن نضع يف حسبنا بعض الصعوابت املتوقعة ،اليت قد
يواهجها الطالب .ويف هذه املرحةل ترتبط صعوابت القراءة بتعمل الصوات خاصة يف القراءة اجلهرية .ومن بني
الصعوابت املتوقعة يف هذا اجملال  :المتيزي بني احلراكت الطويةل والقصرية ،وكذكل احلروف اليت ترد أحيا ًان صوائت
وأخرى صوامت (و+ي).

3

 1حسن حشاتة ،تعلمي اللغة العربية بني النظرية و التطبيق (القاهرة :ادلار املرصبة اللبنانية.٣٠١ ،)٣٩٩١
2عيل احلديدي ،مشلكة تعلمي اللغة العربية لغري العرب (القاهرة  :دار الاكتب العريب للطباعة و النرش.٣١٠ ،)٣٩٩١ ،
3محمود رشدي خاطر ،طرق تدريس اللغة العربية و الرتبية ادلينية (القاهرة  :دار املعرفة.٣٣١ ،)٣٩١١ ،
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يف عرصان احلارض يرسع تطور الحوال ،ل س امي التطور يف ميدان الرتبية .فا الرتبية احلس نة جيعل
املوارد البرشية احلس نة ،ذكل لن الرتبية يه أساس لتقدم المة .فاإهنا من الالزم أن نشدّد مجيع ما من عندان
لنواصل اإىل ما هو من النشاط الرتبية.
كام أن فعالية الرتبية احلالية غالبا ل تتحقق معلية الرتبية نفسها ،ذكل لن الرتبية توجه اإىل املشلكة
املتنوعة مرار ًا ،مهنا عدم الاس تعداد من املدرس و ضعف رغبة الطالب و ضعف امحلاسة و غري ذكل .فانتفاع
الوسائل التعلميية خالل التعلمي يكون السعي دلفع هذا احلال ،لن الوسائل التعلميية تكون يشء همم لداء معلية
التعلمي اجلذابة .أما كومبيوتر يه الآةل اليت متكن هبا تقدمي مجيع ما يسمى ابلإاثرة اإما برصاي أو مسعيا و ابلتايل يسري
معلية التعلمي سريا حس نا لس امي يف التعلمي اللغوي.

4

يعترب اختيار الوس يةل التعلميية مشلكة كبرية بيامن يعترب البعض الخر أن الاختيار عن الوس يةل التعلميية
ليس مشلكة وأن املعمل ميكنه أن خيتار ما يشاء من الوسائل التعلميية دون النظر لي الاعتبارات املعينة .ويف
الواقع اإن اختيار الوس يةل التعلميية يقع يف اإطار معلية تنظمي املهنج حيث أهنا عنرص من عنارص النظام التعلميي.

مفهوم وسائل تكنولوجيا التعلمي
أسس اإختيار الوس يةل التعلميية
أول :مناس بة الوس يةل للهداف التعلميية .جيب أن توافق الوس يةل مع الهدف اذلي نسعى اإىل حتقيقه من
خاللها ،كتقدمي املعلومات أو اكتساب الطالب لبعض املهارات أو تعديل اجتاهاته .ذلكل يتطلب اإجراء حتليل
دقيق للهداف اذلي عىل أساسها يمت حتديد تتابع العملية التعلميية مث حتديد طريقة التدريس بناء عىل الهداف مث
اختيار الوس يةل التعلميية.

4

Yudhi Munadi, Media Pembelajaran. SebuahPendekatan Baru ( Jakarta :Gaung Persada Press, 2010),
149.
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اثنيا :مالمئة الوس يةل خلصائص املتعلمني .قصد بذكل مدى مالمئة الوس يةل خلصائص الطالب ،وتشمل
النوايح اجلسمية والانفعالية واملعرفية.
اثلثا :مناس بة احملتوى .اإن معلية التحديد ووصف احملتوى لدلارسني تسهل كثري يف اختيار الوس يةل
املناس بة حسب احملتوى .فبعض املوضوعات حتتاج اإىل عرض فيمل وبعض الآخر قد يصلح معها اللوحات التعلميية
أوالرشاحئ الفيلمية.
رابعا :أن تكون اقتصادية .مبعىن أن تكون الوس يةل قليةل التلكيفة ،والعائد الرتبوي مهنا يناسب تلكيفهتا.
خامسا :حتديد الهجزة املتاحة .قبل حتديد امس الوس يةل اليت تس تخدم يف ادلرس جيب معل حرص
للهجزة التعلميية املوجودة يف املدرسة أو يف الإدارة التعلميية واليت تعمل بكفاءة  :مفثال اإن اكن املطلوب عرض
رشاحئ فيلمية فيجب التأكد من هجاز عرض الرشاحئ ) (slide projectorاملوجود ويعمل بكفاءة ومجيع أجزائه
سلمية وتعمل مثل املصباح الكهريب ،ودافع الرشاحئ.
سادسا :التطور العلمي و التكنولوجيي .جيب أن تكون الوس يةل اخملتارة مناس بة للتطور العلمي
والتكنولوجيي يف اجملمتع ،فقد لوحظ أن بعض اجملمتعات غري هميئة اجامتعيا واقتصاداي لس تخدام الساليب
التكنولوجية احلديثة.
فاملدرس يس تطيع أن يدق معلية التعلمي اإذا اكنت الوس يةل اجلاهزة هتيج أكرث من حاسة واحد.
وتنبع أمهية الوس يةل التعلميية ،وتتحدد أغراضها اليت تؤدهيا يف املتعمل من طبيعة الهداف اليت يمت اختيار
الوس يةل لتحقيقها من املادة التعلميية اليت يراد للطالب تعلمها ،مث من مس توايت منو املتعلمني الإدراكية ،فالوسائل
التعلميية اليت يمت اختيارها للمراحل التعلميية يف ميدان الرتبية ختتلف اإىل حد عن الوسائل اليت خنتارها للصفوف
الابتدائية و العليا ،أو املراحل التعلميية املتقدمة ،اكملرحةل املتوسطة والثانوية.

5

متكن أمهية الوسائل التعلميية يف كوهنا خماطبة حلواس الإنسان ،واحلواس يه املنافذ الطبيعية للتعمل،
ويرى بعض املربني أنه جيب أن يوضع لك يشء أمام احلواس لكام اكن ذكل ممكنا اإذ اإن املعرفة دامئا تبدأ من

5عبد الرمحن بن اإبراهمي الفوزان ،كن متخصصا .اإضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا (مالجن  :العربية للجميع.١١ ،)٩٠٠٩ ،
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احلواس .وذلكل دعا املش تغلون يف جمال التعلمي اإىل اس تخدام الوسائل التوضيحية ،لهنا ترهق احلواس وتوقظها
وتعيهنا عىل أن تؤدي وظيفهتا يف أن تكون أبو ًااب للمعرفة.

6

و من بعض الوسائل التعلميية اليت تس تخدم التكنولوجيا يف معليهتا و يه الربانمج البعاد الثالثة
أآوورورا

)(Aurora 3D

هذا الربانمج حيتاج اإىل اس تخدام الكومبيوتر يف معليته لنه من أحد الربامج

الكومبيوترية .و كام ورد يف السابق أن املدرس يس تطيع أن يدق معلية التعلمي اإذا اكنت الوس يةل اجلاهزة هتيج
أكرث من حاسة واحدة .فاإن هذه الوس يةل متكن أن هتيج أكرث من حاسة واحدة اكلبصائر و السامع.
برانمج البعاد الثالثة أآوورورا ) (Aurora 3Dابملظهر ثالثة أبعاد يكون أكرث التأثري يف معلية تعلمي
اللغة العربية ل س امي يف تمنية همارة القراءة .لنه يس تطيع أن يعرض الصور اخملتلفة أكرث جذابة بقدر مظهر البعاد
الثالثة .و قد اس تخدم هذه الوس يةل التعلميية مدرس اللغة العربية يف مدرسة الفائزين الابتدائية الإسالمية
املتاكمةل ابريسان اإنداه مسفاجنو يه اإحدى املدارس الابتدائية اليت تسري فهيا تعلمي اللغة العربية و يلزم اإقامته مجليع
الفصول املوجودة .مفن العادة يكون املدرس مبهنج خاص يف معليته خالل التعلمي .رمغ أن درس اللغة العربية فيه
تعقد جديدا لكن امحلاسة عند الطالب يظهر شديدا .جبانب ذكل يتاكسل الطالب يف الوس يةل اليت يس تخدهما
املدرس عند التعلمي يف همارة القراءة ،و الطالب يشعر ابلتعب و امللل حىت يتأثر يف نتيجهتم عند الامتحان .و
حلل هذه املشلكة يس تخدم املدرس الوس يةل التعلميية تسمى بربانمج البعاد الثالثة أآوورورا ) (Aurora 3Dو
هو من اإحدى وسائل تكنولوجيا التعلمي اليت يلزم تعريفها بأهنا":أهجزة وأدوات ومواد يس تخدهما املعمل لتحسني
معلية التعلمي والتعمل" .ويعرفها أآخر وميكن تعريفها بأهنا ":مجموعة من املواد التعلميية والهجزة التعلميية واملواقف
والنشطة التعلميية الالزمة لزايدة فعالية مواقف التصال التعلميية الىت حتدث داخل جحرات ادلارسة وخارهجا".

7

وميكن تعريفها بأهنا :الاس تخدام المثل للهجزة والدوات واملواد التعلميية املس تخدمة معها ،والصور و
الرسومات واخلرائط وادلىم والامنذج والعينات والعروض التوضيحية ،وإاماكنيات البيئة احمليطة مبوقف التعمل

 6اإمام أرساري ,الوسائل املعينات يف تعلمي العربية (مالجن  :شعبة اللغة العربية.٣٣ ،)٣٩٩١ ،
7ماهر اإسامعيل صربي محمد يوسف ،من الرسائل التعل ميية اإىل تكنولوجيا التعلمي (الرايض :مكتبة الشقري.٣١ ،)٣٩٩٩ ،
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وإاماكانت املعمل ادلاخلية واخلارجية ،وذكل لإجياد سلوكيات جديدة دلى املتعمل أو تمنية خربات سابقة أو تغيري
اجتاه سلوكه لالجتاه املرغوب فيه عىل أن يمت ذكل بدقة ورسعة وسهوةل.

8

ومن هذه التعريفات الىت مت وضعها لوسائل تكنولوجيا التعلمي اختصارا كام يىل:
الاس تخدام المثل لوسائل تكنولوجيا التعلمي؛ حيث اإن توافرها دون اس تخداهما ابلصورة املثىل ل يعرب
أآخر فقط قد ختتلف عن ابيق حوائط قاعة ادلراسة ىف اللون واملادة املصنوعة مهنا لكن ليس لها وظيفة تؤدي.
بيامن اإذا اس تخدمت ىف عرض املادة العلمية فهيي وس يةل لكن قد يكون ذكل الاس تخدام غري جيد من حيث
التنظمي واس تخدام اللوان وتداخل املعلومات مع الرسومات اإىل غري ذكل .هنا تكون وس يةل تعلميية لكهنا تشوه
املادة العلمية املعروضة من خاللها ،بيامن اإذا اكنت نظيفة من أية معلومات سابقة علهيا ومقسمة لجزاء للك جزء
مهنا وظيفة حمددة يس تخدم فهيا اللوان ىف الكتابة علهيا ،واخلطوات املدونة علهيا واحضة وجذابة وغري مزدمحة
ابملادة العلمية ،لك ذكل يعرب عن اس تخداهما بصورة أمثةل ىف ضوء قواعد حمددة لالس تخدام ىف املوقف التعلميي،
هنا نطلق علهيا وس يةل تعلميية.

9

تطبيق برانمج أآورورا ثالثة البعاد يف تمنية همارة القراءة
مفهوم الربانمج أآوورورا ثالثة البعاد
الربانجمج أآوورورا  3Dهو أحد الربامج اذلي يلزم اس تخدامه يف صنع الصور التقدميي بعرض أكرث
جذابة .و هذا الربانمج اكإحدى املناجت حتت رشكة الربانجمج أآوورورا  3Dأو نقول
.]software

[ Aurora 3D

10

8حسني محدي الطوجبي ،وسائل التصال و التكنولوجيا يف التعلمي (كويت  :دار القمل.١٩ ،)٣٩٩١ ،
Mukhtar, Iskandar. Desain Pembelajaran BerbasisTeknologi Informasi dan Komunikasi (Jakarta: Gaung
Persada Press, 2011), 208.
10مأخوذ من  ،02( http://www.aurora3dsoftware.comمايو)0202 ،
9
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يس تخدم أورورا  3Dالتقنيات القوية والفعاةل اذلي ميكننا تطوير العروض املثرية واملهنية ،ومقنعة يف
مجموعة متنوعة من الشاكل .ابس تخدام أورورا  ،3Dسوف نكون قادرا عىل صنع احللول الفعاةل يف التقدمي وامجلع
بني الصور والنصوص والفيديو.
املزااي لهذا الربانمج عىل ما ييل  )٣ 11 :يسهلنا يف صنع الرشحية املش متةل عىل أنواع الصور ،والنصوص،
والامنذج الفيديو ،والبياانت اخملتلفة )٩.ل حاجة اإىل معرفة التقنيات الساس ية لتصممي البعاد الثالثة )١ .ليست
هناك احلاجة لتعلمي فالش ،AE ،فوتوشوب وغريها من التطبيقات  3Dلإنشاء العروض التقدميية املهنية .اختيار
واس تخدام العديد من عنارص التصممي واملوضوعات والساليب والشاكل والآاثر و غري ذكل )٤ .يسهلنا يف تعلمي
التأثريات اجلذابة عند الهجزة التيكنولوجية اليت حتتوي عىل أدوات البعاد الثالثة .خامسا :توفري الراحة لنا ملعرفة
بعض الآاثر لالهامتم من برانمج.

12

أما النقائص لهذا الربانمج و يه فقد عدم توفري التحديثات اجلديدة من قبل الرشكة لتطوير هذا
الربانمج.
فتنقسم نوافذ الربانمج البعاد الثالثة أآوورورا ( )Aurora 3Dاإىل أربعة جمالت رئيس ية و يه :رشيطة
الدوات ) (toolbarو قامئة الرشاحئ ) (slide listو النافذة اجلعلية ) (render windowوالنافذة التفاعلية
()interactive window

11مأخوذ من  ,02( http://www.presentation-3d.com/products/presentation-3d.htmlمايو )0202
12مأخوذ من
http://cholidcreative.blogspot.com/2013/02/modul -aurora-persentation-3d.html
( ,02مايو )0202
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صورة  : ٣انفدة الربانمج البعاد الثالثة أآوورورا ()Aurora 3D

أول :النافذة الرتحيب ( .)welcome windowهذه النافذة س تظهر عندما نفتح هذا الربانمج و فهيا أنواع كثرية
من النوافذ املفيدة مثل القوامئ و رشيطة الدوات و قامئة الرشاحئ و النافذة اجلعلية.
اثنيا :القوامئ ( ،)menu barيوفر العمليات القامئة.
صورة  : ٩القوامئ ()menu bar

اثلثا :رشيط الدوات ( ،)toolbarوظائف الربانمج البعاد الثالثة أآوورورا ( )Aurora 3Dتقوم يف رشيط
الدوات ،و تنقسم هذه الدوات حسب الوظائف اجملموعة.
صورة  : ١رشيط الدوات ()toolbar

رابعا :قامئة

711

الرشاحئ (،)slide list

توفر الوصول اإىل مجيع الرشاحئ يف عرض تقدميي.
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صورة  : ٤-قامئة الرشاحئ ()slide list

خامسا :النافذة اجلعلية ()render window

صورة  : ١النافذة اجلعلية ()render window

خطوات صنع العرض البعاد الثالثة
كام ورد يف التايل أن الربانجمج أآوورورا  3Dهو أحد الربامج اذلي يلزم اس تخدامه يف صنع الصور
التقدميي بعرض أكرث جذابة .ففي صنع هذا العرض يلزم قامئة اخلطوات كام س يأيت :
يف صنع الرشحية اجلديدة
اخلطوة الوىل :اخرت القامئة ملف > جديد أو نس تطيع أن نفتح مبارشة من النافذة الرتحيب (

welcome

 )windowو اخرت القامئة اصنع التقدمي ()create presentation
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النافذة الرتحيب :

القامئة :
حىت يظهر العرض اجلديد كام ييل :

صورة  : ٦يف صنع الرشحية اجلديدة ٣

صورة  : ١يف صنع الرشحية اجلديدة ١
صورة  : ١يف صنع الرشحية اجلديدة ٩

اخلطوة الثانية :انشأ بعض الرشاحئ العرض التقدمي
يف تعيني احلجم الرشحية
اخلطوة الوىل :اخرت القامئة عرض > تصممي احلجم أو اخرت رشيطة الدوات مث اخرت تصممي احلجم

( size

.)design

صورة  : ٩يف تعيني احلجم الرشحية ٣

حىت تظهر النافذة كام ييل:

صورة : ٣٠يف تعيني احلجم الرشحية ٩
711
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اخلطوة الثانية :اخرت موافق ( )OKيف الإنهتاء.
يف تزديد الرشحية
اخرت القامئة رشحية > زد رشحية أو من رشيطة الدوات اخرت جديد.

صورة  : ٣٣يف تزديد الرشحية

يف تزديد الرشحية من القالب
اخلطوة الوىل :اخرت صورة السهم حتت رشيطة الدوات "جديد" فس تظهر النافذة التالية :

صورة  : 1يف تزديد الرشحية من القالب

اخلطوة الثانية :اخرت اإحدى الرشحية يف القوالب.
يف تزديد النص
اخرت النص ( )textيف رشيطة الدوات و النص س يظهر يف النافذة اجلعلية.

صورة  : ٣١يف تزديد النص
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يف تبديل الرشاحئ و صنع الارتباط
اخلطوة الوىل :اصنع الزرار لتفعيل الحداث و تبديل الرشاحئ
اخلطوة الثانية :انقر المين عىل زر مث اخرت حترير ا إلرتباط

()edit hyperlink

صورة  : ٣٤يف تبديل الرشاحئ و صنع ا إلرتباط 1

اخلطوة الثالثة :فس تظهر النافذة اإعداد الارتباط ( )hyperlink set upمث اخرت الرشاحئ ( )slideفاخرت
الرشحية اليت س نعطهيا الربط.

صورة  : ٣١يف تبديل الرشاحئ و صنع ا إلرتباط٩

اخلطوة الرابعة :اإن نريد املوقع الإنرتنيت فمنل  urlيف صندوق النص.

صورة  : ٣٦يف تبديل الرشاحئ و صنع ا إلرتباط١

اخلطوة اخلامسة :و اإن مت الربط س تغري رمس املشري اإىل رمس اليد.

صورة  : ٣١يف تبديل الرشاحئ و صنع ا إلرتباط ٤
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خالصة
( حيتاج اإىل اس تخدام الكومبيوتر يف معليته لنه من أحدAurora 3D) برانمج البعاد الثالثة أآوورورا
 هبذا الربانمج يس تطيع املدرس أن يدق معلية التعلمي اإذا اكنت الوس يةل اجلاهزة هتيج أكرث.الربامج الكومبيوترية
 وبرانمج البعاد. فاإن هذه الوس يةل متكن أن هتيج أكرث من حاسة واحدة اكلبصائر و السامع.من حاسة واحدة
( ابملظهر ثالثة أبعاد يكون أكرث التأثري يف معلية تعلمي اللغة العربية ل س امي يف تمنيةAurora 3D) الثالثة أآوورورا
. لنه يس تطيع أن يعرض الصور اخملتلفة أكرث جذابة بقدر مظهر البعاد الثالثة.همارة القراءة
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