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 الباب الرابع

 و المنا قشة  نتائج البحث

 

 البحث المحة الموجزة عن أحوال مكانأ. 

 (Bimbingan Belajar BISA) الدورة بيسا. 1

وسائل و  األهلية هاالحالو  سورابايا (BISA)الدورة بيسا هي    دورةاسم ال     

 BLC Surabaya ,)واتس أب( 4771717780 االجتماعية االعالم

 ل جايااغرع عالشافي  هاناعنو و  )بالك بيري رسول( D291D7D2)فيسبوك(, 

(Ngagel Jaya) شفرة و  , سوراباياغوبنج 741-740نمرة لا وسطى

 772(.www.bisa.id) هاالمواقعو  2472 سنة اإلقامةو   14270البريد

في  (Bimbingan Belajar BISA)فروع الدورة بيسا  أكثر من عشرة     

, (Depok)ديبوك  ية,غربال (Jakarta) كما في جاكرتافي هذه األيام  إندونيسيا 

باندونج  ,(Karawang), كاراونج (Bekasi), بيكاسي  (Bogor)بوجور 

(Bandung) سولو ,(Solo) يوجياكارتا ,(Yogyakarta) باتام ,(Batam) ,

(Surabaya).                     , سورابايا(Makassar)ماكاسار
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"اندونيسيا معرفة  مدن أخرى أن الرؤيةفرع في تجد أن تعمر ال بيسامؤسسة 

 772.العربية" يمكن أن تتحقق اللغة

 . الدورة بيسا7 جدولال

 سورابايا (BISA)الدورة بيسا     دورةاسم ال
 األهلية الحال

االعالم وسائل 
 االجتماعية

 BLC Surabaya ,)واتس أب( 4771717780

 )بالك بيري رسول( D291D7D2)فيسبوك(, 
وسطى النمرة  (Ngagel Jaya) رع عاغل جاياالشا ناعنو ال

 (Surabaya) , سورابايا(Gubeng) غوبنج 740-741
 14270 شفرة البريد
 2472  سنة اإلقامة

 www.bisa.id  المواقع

 

 سورابايا (Bimbingan Belajar BISA) الدورة بيساهيكل التنظمي ال. 2

(Surabaya)  
 Bimbingan) هيكل التنظمي دورة بيسا, هيكل التنظميكل مؤسسة ذو ال      

Belajar BISA) سورابايا(Surabaya)  :مدير مركز, األستاذ خير األمم كو هي

أجونج جايا روسيئاوان العالم التربوي كرئيس فرع سورابايا, فطيمة زهرية مولديفي 
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احمد عالف العالم التربوي و فوترا العالم التربوي كموظفة إدارة, احمد عالوي و 

سورينتارا و احمد سدري العالم التربوي و أمالييا نور قدرية و أمي حفصة العالم 

 770التربوي و نور نافسة الفطرية كمعلم و تجوه عارفين كموظف نظافة.

  (Surabaya)سورابايا (Bimbingan Belajar BISA) هيكل التنظمي دورة بيساال. 7صورة ال
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 سورابايا (Bimbingan Belajar BISA) الدورة بيساالتاريخ الموجز عن إنشاء . 3
(Surabaya) 

 Bimbingan Islam dan Bahasa)بمعنى تعليم إلسالم و اللغة   بيسا مؤسسة     

Arab) /(BISA) طويلة مؤسسة تعمل في مجال التعليم اإلسالم والعربية لمسافة 

 م العربية عبريأول برنامج تعلب 2472)عبر اإلنترنت(. أنشئت منذ ديسمبر 

 اآلالف من المشاركين من جميع أنحاء العالم. تتبعه (ppAstaWW)وتس أب 

 ,مثل القرآن البرامج المتصلة علم اإلسالم تفتح بيسامؤسسة  ,بشأن التنمية

هذه البرامج تنقسم   اآلخرين. الشريعاتعلوم  و الفقه, ,العقيدة ,الحديث

 Belajar Ilmu)ن تعليم علم الصرف اثنين، وهي: برنامج عبر اإلنترنت يتضم

Sharaf)/  (BISHA)  تعليم علم النحوو  (Belajar Ilmu Nahwu)/  (BINA) و 

و واحد  (NIKAH)/ ( Nahwu Dengan Ilmu Aqidah) النحو بعلم العقيدة

و كلية  ( JODOH)  /(Just One Day One Hadist)فقد  في واحد اليوم  الحديث

 BISA) بيسا مركز التعليمشمل يبرنامج متواجد حاليا  ثم (Kuliah BISA)بيسا 

Learning Center)  و معهد الكوسان(Pesantren Kosan).778
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 بيعومبينفرع األولى في  تفتح بيسامؤسسة  2471في ابريل 

(Pengumben), جاكرتا (Jakarta) ديبوك  ية,غربال(Depok) بوجور ,(Bogor)  ,

, (Solo), سولو (Bandung)باندونج  ,(Karawang), كاراونج (Bekasi)بيكاسي 

 , سوراباي (Makassar), ماكاسار(Batam), باتام (Yogyakarta)يوجياكارتا 

(Surabaya).771     فرع في مدن أخرى أن الرؤية تجد أن تعمر ال بيسامؤسسة

دورة فرع أخرى، الفضال عن   العربية" يمكن أن تتحقق. اللغة"اندونيسيا معرفة 

حسين و التحسين, تال القرآن )قبل قراءةبرامج مميزة كما تقوم بسورابايا بيسا 

 771األطفال. تخفظ ( وحوارالحو, الصرف, نال(، العربية )تخفظال

 الموقع الجفرافي.  4

  8ومسافتها قدر كانت دورة بيسا سورابايا في ويالية منطقة سورابايا. 

كيلو متر من مركز مدينة سورابايا. وموقعها في الشارع عاغل جايا وسطى النمرة 

الجهة الشمالية  ما حدودها فهي كما يلي :أ غوبنج, سورابايا. و 740-741

الجهة , الجامعة سوراباياأي  الجهة الجنوبية ,الكنيسة بيتيل إندونيسياأي  
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وكالة تمكين المرأة أي  الجنوبية الغربية, المقصف باوون إيجو أي الشرقية

  777.سورابايا

 سورابايا (Bimbingan Belajar BISA) دورة بيساالموقع الجفرافي . 2 صورةال

 

 Bimbingan) الدورة بيسامن  المرافق و المزاياو هداف ا و والرسالة الرؤية. 5

Belajar)  سورابايا(Surabaya) 

تحقيق الجيل في  قدمااإلسالم  دعوةمؤسسة التعليم و  يصبح: الرؤية

عقد األنشطة ي( 1) الرسلة الدورة بيسا سورابايا هي: اإلسالم دراية والمحبة.

                                                             
 02في التاريخ   (Surabaya)سورابايا    (Bimbingan Belajar BISA)الدورة بيسا مشاهدة في 118 
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يعمم ( 2, )المسافة و  العملو العمر و  الزمنبدون حد دراسة اإلسالم والعربية 

شجع ي( 2, )العربية" اللغة"اندونيسيا معرفة  بشعارالعربية في إندونيسيا  لغة

من  الكلية و تعليم اإلسالمية المستدامة ال تقتصر على سن المدرسة  تحقيق

 رأيخالل تعليم اإلسالم المستدامة وفقا مبدأ "من المهد إلى القبر" دون 

استنادا إلى و الجمعة  السنة أهل  الرئيسية العقيدة  يدعو( 0, )المهنة خلفية

  779القرآن والحديث.

عل المدرسة والرسالة السابقة ثم تجباالسس من الرئية هدفها 

تبلغ القيمة االختبار الوطني ( 7)كما يلي:  2472االهداف السنة الدرسي 

( 2ول في المدرسة الثناوية الحكومية, )الطالب المقب %84يبلغ  (2, )2,9

 Microsoft)يستطيع أن يعمل الحاسوب من البرنامج ماكيروسوفت ايكسيل 

Exel) وماكيرسوفت ورد (Microsoft Word) . من الدورة بيسا  المزايا(Bimbingan 

Belajar BISA) :المعلمين المهنية في الميدان. وهناك العديد من الصيغة  هي

استشارة مجانية عبر و  الوقت مرنةو  النسبية تكلفة معقولة و السحر
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WhatsApp أخت منفصلة تعلم  وأأخ  و غرفة كاملة تكييف هواء هاالمرافق و

 724الحصول على خاصة. و متاح للعب األطفال و مريحة

 دورة بيسييييا تنفيييي   م عيييين بعيييديعلييييت التعليييالقيييائم   م اللغييية العربيييييةيتعليييي تخطيييي ب. 

(Bimbingan Belajar BISA).   

 هناك عدة مراحل، بما في ذلك: هتحضير في 

  /(Belajar Ilmu Sharaf)تعليم علم الصرف انتشار اإلعالن تسجيل . 1

(BISHA)  الموقعو عبر وسائل االعالم االجتماعية. 

 بزيادةجعل تصميم الملصق التسجيل أوال يالمشرف  ,وفي هذه الحالة

يرفع الملفات بعد تصميم الملصق التسجيل اكتمال  مقنعة.الجذبة الالكلمات 

(upload) دورة بيسا في الموقع (Bimbingan Belajar BISA)  سورابايا أي 

www.bisa.id  دورة بيساوسائل االعالم االجتماعية  و (Bimbingan Belajar 

BISA)  سورابايا كماFanspage فيسبوك (Facebook)  تعليم علم الصرف أي

(Belajar Ilmu Sharaf)/  (BISHA) .هذا اإلعالن أيضا  ,وباإلضافة إلى ذلك
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بحيث معلومات التسجيل  تهموسائل االعالم االجتماعينشر من الخريجين إلى ي

 727الناس.يعرف أكثر يمكن أن 

   (Surabaya)سورابايا (Bimbingan Belajar BISA) دورة بيساالموقع . 2 صورةال

 
 Bimbingan) دورة بيسامحتويات إعالن التسجيل بمثابة مقدمة موجزة      

Belajar BISA) االنترنت هذه دورة بعبر مع مزايا على (Online Course)  فترة و

 شروط و التقنية و شروط أهداف البرنامج و الدورة تحضيرفترة و التسجيل 

مقدمة موجزة يعرف  سجل.الوكيفية و  الدورة تكلفة التعليم و تنظيم  و الطالب

 االنترنت هذه دورة بعبر مع مزايا على (Bimbingan Belajar BISA) دورة بيسا
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(Online Course) باستخدام  سهلة متعة وبتعلم العربية منذ البداية نأن  اآلن أننا

 تعليميضمن سيتغير آراء من ات الصيغب مجهز هامي. تعلفقد الهاتف الذكي

 آالف الطالب قد مرت على يتبعم يهذا التعل ,العربية. وباإلضافة إلى ذلك

بابوا، من  حتىالطالب في الداخل والخارج، من اتشيه  خمسة عشر ألف

التجار إلى  و من المزارعين و أستراليا إلى فنلندا. من المراهقين إلى األجداد

وأستاذ مع الضمان لمدة شهرين سوف معرفة القراءة والكتابة  و دكتوراه و طبيب

 722العربية مع المالحظات في التعلم خطيرة.

 سورابايا (Bimbingan Belajar BISA) دورة بيسا فيسبوك Fanspage. 0 صورةال
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بوضوح في اإلعالن مثل إعالن  الدورة تحضيرفترة و شرح فترة التسجيل ت      

 و 2471مارس  20إلى  2471مارس  72ثمانية وعشرين بدأت في مرحلة 

 يحضرم ي. التعل2471مايو  72إلى  2471مارس  28في  تحضير الدورة

بعة إلى ساعة االر ساعة ( حيث كل يوم األحد في شهريناالسبوع ) ثمانيةعلى 

وتس أب  )الدروس( عن  يمارس المحاضرة و النصف مساء الخامسة

(WhatsApp) يكون(. إال من اعتذر منهم) الذي يجيب على كل الطالب 

 722في األسبوع و تدفئة المواد كل يوم السبت. تينمسابقة  مر ال

الطالب على فهم يقدر ( 7ما يلي: ) أما بالنسبة أهداف البرنامج

الطالب على فهم تغيير كلمة  يقدر (2) ,(علم الصرفأساسيات العربية )

 يقدر و الطالب على فهم تغيير كلمة في القرآن يقدر( 2) ,اإل سم( و )الفعل

الطالب على حفظ  يقدر( 0) ,على العثور على معنى كلمة في القاموس العربية

الب على تنفيذ الط يقدر (8) ,عشرات من كلمة غالبا ما تستخدم في القرآن

 720فرعي القرآن الكريم. في فهم علم الصرفحكم 
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( 2) ,( تم كذلك قراءة القرآن7تتصل االحتياجات من الطالب مثل: )

 و الرسائل القصيرة حفظ قد ( 2) ,إلى األعلى عمر الطالب ستة عشر سنوات

الهواتف  يملك( 7تشمل ما يلي: )تها التقني شروط .اآليات شعبية في القرآن

( قد اتصال إنترنت  2) ,(WhatsApp)وتس أب الذكية التي يمكن تشغيل 

البريد اإللكتروني واستخدامها في إرسال رسالة بريد إلكتروني  يملك( 2) ,كافية

يجيب على كل الطالب ( 7أن يجب اتباعها ما يلي: )التعليم تنظيم  .مع ملحق

 في العصر يوم االحدأي سبوع لحضور االجتماع على االنترنت الروتينية كل أ

وتس أب في  ساعة الخامسة و النصف مساء الالرابعة إلى   ساعةال

(WhatsApp) (اعتذر منهمعندما  ربما ال يحضر,) (و2 ) أن يعالج يجب 

)الحفظ و المنزلية  نواجبا إثناكل أسبوع سيكون هناك   واجبات المنزلية,

 واجبات جمعي و البريد اإللكترونيعن طريق  الكتابة واجبات جمعي. الكتابة(

 hatsAppW.728إلى المجموعة الحفظ 

( 7)التسجيل وهي: و طريقة مجاني دون شروط  %744كلفة الدورة 

 ( Facebook)فيسبوك   Fanspage في (Like)حب  يعطي
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iii.mAog.bb/.obfkWcbecAf.wtA, (2 )عن طريق تحميل مادة الدراسة 

Googledrive أي pssW:kkebb.egkf:pe/.  أوpssW:kkebb.egkfWttpg,(2 إرسال )

إرسال استمارة التسجيل  لقطة أو الصور وافي شكل  مادة الدراسةدليل تحميل 

 العربية, م اللغةيتجربة تعل -العنوان–اإلقامة  -المهنة-العمر-اإلسم مع شكل:

 Belajar Ilmu)للتعليم في برنامج تعليم علم الصرف استعداد ملتزمة كاملة 

Sharaf)/  (BISHA) إلكمال. ثم البيانات المرسلة عبر ااالسبوع  ثمانية عندما

)خاص الرجال( و  12798212889774+ إلى (WhatsApp)وتس أب 

 721)خاص النساء(. 127722778782+

 طالبال تسجيل. 2

 Online) االنترنت بعبردورة  واسجليأولئك الذين يريدون أن إن  

Course)  يتضح عن طريق إرسال  وإلكمال استمارة التسجيل وفقا وجيب

تسجيل هذا ال المدير. (WhatsApp)وتس أب إلى  مادة الدراسة بتحميلاألدلة 

مرحل ثمانية و ) 2471مارس  20إلى  2471مارس  72في التاريح يبدأ 

 المدير (WhatsApp)وتس أب  المسجل رجل فيسجل إلى إذا  ,(عشرين

                                                             

 (Surabaya)سورابايا   (Bimbingan Belajar BISA)وثيقة الدورة بيسا 126 

 

http://goo.gl/mpsxnl
http://goo.gl/mpsxnl


70 
 

 
 

أن يسهل في تشريف   االنفصالالرجال والعكس بالعكس. الغرض من هذا 

 721.تهمدراسفي  أن يتركزللطالب  لكي ميعلعلى عملية الت

 الصفوف اتمجموع تأليف. 3

 اتمجموع يجعلالطالب و  يبوب المدير نهاء,تسجيل إالبعد 

 اتكل مجموع. المسجلينعدد ب يعدلالصفوف  جموعاتمالصفوف. لعدد 

عشرات من الطالب مع خلفية مختلفة.   حتىالصفوف يتكون من عشر 

الذين يسجلون  العدد اإلجمالي الطالبعن مرحل ثمانية و عشرين الخاصة 

 اتمجموعو ثالثين  أربعة جمع إلىيهم و الطالب  سبعمائة ثالثة عشر

  فوف.الص

الصفوف  ات. كل مجموع(WhatsApp)وتس أب  اتالمجموعيجعل 

 تدبيرفي  المشرف ومساعدة الواجبة, ,المادة لتوزيع عمله) مراقبهناك واحد 

 مساعدة الطالب مباشرة( حيث و إلرشاد عملهالمشرف )بعض  ,(الفصل

 المشرف من قبل. كل المرحلفي  االخريجين تخرج هما المراقب و المشرف

الحق تفاق(. وفي وقت الأساس ا عدد الطالبهالطالب ) خمسة صاحبي
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)المجموعة  (WhatsApp)وتس أب مجموعات  يجعل ثالثةمجموعة واحدة 

 الثالث مجموعة تتعلق المناقشات و الثانيالمجموعة  ,األولى تتعلق المادة

 727.(الواجبةتتعلق 

 ميعالن نظام التعلا. 4

  ثم يعطي مرحل الثمانية و عشرين الصفوف اتمجموعالمراقب فتتح ي

كما في المثال   لسهل الطالب في تعليمهم. التعليميةالمناهج التحطيط و 

 رة.و يمكن أن ينظر التحطيط في هذه الص

 (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf) برنامج التعليم العلم الصرف تحطيط. 8صورة ال
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 , يقدررفصم ي( انتهاء اتبع التعل7فضال عن بعض النصائح مثل: )

 ,باللغة العربية الكلماتالطالب فهم العلوم األساسية العربية أي معرفة تغييرات 

فصل النحو و فصل ستمرار في لالرف يوصى الصم يهذا تعل تخريج( بعد 2)

قواعد المراقب   يخبر ثم أو بال بالحركة. بالحركة صفراألكتاب الممارسة قراءة 

 Belajar Ilmu)تعليم علم الصرف  (WhatsApp)وتس أب مجموعة الصفوف 

Sharaf)/  (BISHA), :موضوع خارج مناقشة أن يناقش ال( ال يسمح 7) مثل

 الطالبتكريم ل( 2) ,موضوع غير العربيةالسأل ي( ال يسمح أن 2) ,العربية

الساعة الثامنة صبحا إلى الساعة  كل يوم االثنين إلى الجمعة في  ,الذين يعملون

 ,رسل رسالة حسب الحاجة فقطأن يعلى الطالب فقط يجب   الخامسة مساء
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خفض كثافة أن ييجب على الطالب  ساعة التاسعة ليالالبداية في ( 0)

لم تعد  الساعة العاشرة أليال إلى الساعة الخامسة صبحافي و المناقشة 

سئلة حول المواد يسمح تسليمها في األ و ( المناقشة8) ,مجموعة المناقشة

( ال ينبغي أن تطلب 1) ,ت العمل و ساعات الليلأي وقت خارج ساعا

 ,سئلة صعبة جدا )مستوى مختلف( على بعض الطالب ال يزال للمبتدئيناأل

 729حترم زمالئه الطالب.ي مع االحترام المتحضر والتعليم دب أفاظ ح( 1)

( 7هي: ) ,الصفوف اتم في المجموعيللحصول على أساليب التعل

بعد أرسل  تعمل( تدفئة المواد التي 2) ,السبتالصوت الدروس كل يوم يعطي 

الساعة الثامنة إلى  في الساعة السادسة كل يوم السبت   بالضبط ,الصوت

واجبات أنواع ( 0) ,تدفئةالنتهاء بعد ا األسبوع توزيعها واجبات( 2) صبحا,

في الساعة الرابعة كل يوم األحد بعد الظهر   ,الكتابة( و الحفظ) اثنان واجبتان

و الجواب  األسئلةيعمل جلسة سوف   الساعة الخامسة و النصف مساءإلى 

كل   يعمل (Pulsaفولسا )( اختبار الجوائز 8) ,االسبوعذلك  في المواد حول

 الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة ليال الطالبيوم االثنين والخميس في 
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ائي وعد النهم( 1) (,Pulsaفولسا )حصل على هدية يلإلجابة أسرع سوف 

بالنسبة ألولئك الذين ال  السادسة ليال, الساعة يوم الجمعة ات فيواجبالجمع ل

 ال يعملأحكام إذا ب (Drop Out)ستكون هدد التسرب ات واجبال واجمعي

صل على هدية يحقيمة التخرج أعلى( سوف ب)عموم ال ( بطل1) ات,واجبال

  724المنور.قاموس 

الذي يرشد و  الفصلو نائب منسق  الفصلمنسق  تشكيلتنفيذ 

حضور التقاء عبر فعل يأن  الطالب لطلب المراقب. وظيفةهما هماختار ي

 الرابعة إلى الربع مساء الساعة في يبدأاليوم االحد في  في كل بعد ظهر إلنترنت

نتائج األخير حول  تقريرو يعطي  موادالاستماع لضمان الطالب الذين تم 

مع الموعد  المراقب إل األخير تقرير يرسل كل يوم األحد و  و الجواباألسئلة 

 727.اإلثنينالنهائي أبطأ بعد ظهر اليوم 

 دورة بيسيييييا تنفييييي   م عييييين بعيييييديعليييييت التعليييييالقيييييائم   م اللغييييية العربييييييةيتعلييييي  تنفيييييي ج.

(Bimbingan Belajar BISA).   
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بعبر  ذينف( BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)تعليم علم الصرف برنامج 

عندما يتم (. الشهريناألسابيع ) حول ثمانية WhatsApp طريقإلنترنت عن 

يوم  ينفد) الصفكما افتتاح   الطالبهناك بعض الروتينية المطلوبة يليه  ,برنامجال

في كل يوم  ينفدالمادة الذي  عطاءالدرس )هو  ,السبت قبل األسبوع األول(

,  أسبوعيا( مختلفة كل و متنوعة الصرفمادة  . هذهاألحد في بداية األسبوع

نفذ كل ي الذي Kuis BISA /اختصار من الكلمات كوويس بيسا ) Kubis /كوبيس

على أن يقدر الطالب ليال,  لو يوجد  الثامنة الساعة فييوم االثنين والخميس 

أي صل على هدية يحسوف  الصفأسرع من جميع أنحاء  الصحيحة اإلجابة

في كل يوم الثالثاء الذي يحتوي على  هاذينفالمواضيعية ) ,(Pulsa  /فولسا

كل يوم الجمعة   ذينفآخر  الواجبة)جمع  الواجبة ,معلومات عن المواد اإلسالمية(

 ,الكتابة( واجبة و الحفظ واجبة أيهناك نوعان  الواجبة دسة ليال,االساعة السقبل 

مقدمة من المواد التوي على معلومات تح وفي كل يوم السبت  تنفدمادة )التدفئة 

 السابعة وسبوع في األ دنفي) االمتحان تجريب ,(األسبوع القادمقصيرة في ال

 ,(القادمالختبار استعداد الطالب في مواجهة االمتحان في األسبوع  ستخدمي
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فإن هذا االمتحان يستخدم لتقييم مدى تطور  الثامنة,سبوع األ ه فينفذياالمتحان )

 722الذي قد يدرس. الصرفالطالب في دراسة 

  /(Belajar Ilmu Sharaf) تعليم علم الصرف برنامج من مجمل روتينية 

(BISHA)  األكاديمية أدناه. في تقويمه يمكن أن ينظر 

 (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf) برنامج التعليم العلم الصرفتقويم األكاديمية . 1صورة ال

 

 

 Belajar)تعليم علم الصرف برنامج روتينية  ,األكاديميةتقويم ذلك استنادا إلى 

Ilmu Sharaf)/  (BISA )صف كالتالي:ي أن يمكن 

 ة(التجرب) األولسبوع األ. 1

  ثالثالى  يذخلطالب في هذا األسبوع األول ان العلى  يجيب

(. الواجبةجموعة م مجموعة المناقشة و و مجموعات )مجموعة الموادال
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 Belajar Ilmu)تعليم علم الصرف برنامج  التوجيه حولالطالب يعطي  ,التاليب

Sharaf)/  (BISHA)  كوويس بيسا ) , كوبيسالمواد تدفئةم كما يب التعليو تجر

/ Kuis BISHA) ,التعرف من كل عضو  ,مادةالمناقشة  الواجبة, ,المواضيعية

  722و المشرف و المراقب. مجموعة من الطالبال

 )الدرس األول( سبوع الثانياأل. 2

في األسبوع  المواديعطي فعال.  الثاني سبوعاألهذا  فيم يالتعل يبدأ

 تعريف إلسم و الفعل و الحرف مع ,عربيةالمقدمة علم حول  مادةال أي الثاني

من  همحملي أن الصور و الفيديو يمكن شكل كتاب االليكترونى وفي  مزياتهم

بين لفرق كا  طالب األسئلة يعطي ,الموادتدفئة ذات  .الموادخالل مجموعة 

في في  علم الصرف و النحو ثم يجاوبهم مثال استخدام علم الصرف و النحو,

فإن مجموعة  ,مجموعة المناقشة. باإلضافة إلى ذلك لإلجابة على األسئلة

يعمل و  .الموادن الطالب لم يفهم و كيالمناقشة تستخدم أيضا للتشاور إذا 

تلك  .الثانيفي األسبوع المشرف و  لواجبةاجموعة م إلى  الواجبة يجمع

على عمران لكل كلمة في  الصورةشرح ي) أي واجبة الكتابة الواجبة نوعتان
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اإلسم  دد الكلمات في الجملةيح وسبعة و أربعين إلى ثمنية و أربعين  اآليات

 720(.حفظ اسم الضمير مع ترجمته)الحفظ  واجبة و (و الفعل و الحرف

 (الثاني)الدرس  الثالثسبوع األ. 3

. الثالثسبوع األهذا في  فشيئا شيأ الصرفطالب لفهم علم يبدأ ال

حول تصريف الفعل الثالثي المجرد  المواد أيالثالث في األسبوع  المواديعطي 

تصريف اسم الفاعل و تصريف اسم نائب الفاعل و  و تصريف اسم المصدر و

 كتاب االليكترونى و  شكلتصريف الفعل األمر و تصريف الفعل الناهي في 

تدفئة ذات . الموادمن خالل مجموعة  همحملي أن الصور و الفيديو يمكن

بين تصريف الفعل و  كتعريف التصريف و الفرق  طالب األسئلة يعطي ,المواد

و حجة فعل الثالثي المجرد ال يملك  بين الوزن و الموزون الفرق االسم و

 الفعل الثالثي المجرد ثم يجاوبهم التصريف العلة في الباب الخاميس و تعريف

األسبوع الثالث تعريف العلوم ومستوى في المواضيعية  في مجموعة المناقشة.

 /كوويس بيسا ) جهل المركب و جهل الباسط. كوبيس بينالفرق  و العلوم

Kuis BISHA )الكلمات على األرقام  وصل حولاألسبوع الثالث  في

فعل  قواعد و السماعيمصدر غير أي  ,الحروففي قسم معلومات حق بال
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في األسبوع المشرف و  الواجبةجموعة م إلى  الواجبة يعمل و يجمع .االزم

تصريف اصطالح الفعل ) أي واجبة الكتابة تلك الواجبة نوعتان الثالث.

صريف حفظ الوزن مع موزونه من)الحفظ  واجبة و (الماضي حتى الفعل الناهي

 728(.الناهي اصطالح الفعل الماضي حتى الفعل

 (الثالث)الدرس  الرابعسبوع األ. 4

 ون من التعليمخارجالالطالب  يقلالتزام الطالب ألن ال  و يةختبر ني

حول  المواد أي الرابعفي األسبوع  المواد. يعطي الرابعسبوع األهذا في 

تصريف اللغوي من الفعل الماضي حتى الفعل الناهي و تصريف اللغوي من 

شكل  الفعل المضارع و تصريف اللغوي من المصدر و الفاعل و المفعول في 

من خالل مجموعة  همحملي أن الصور و الفيديو يمكن كتاب االليكترونى و

كتعريف تصريف اللغوي و   طالب األسئلة يعطي ,الموادتدفئة ذات  .المواد

حجة تصريف الفعل الماضي و المضارع أربعة عشر تصريفا و الفرق بين الهمزة 

في مجموعة  و األلف و تعريف الهمزة الوصل و الهمزة الخطاء ثم يجاوبهم

حول أربعة فروض المسلم و المسلمة.   الرابعاألسبوع في المواضيعية  المناقشة.
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ترجمة اللغة  حول الرابعاألسبوع  في( Kuis BISHA /كوويس بيسا ) كوبيس

المعينات في شكل التثنية و  العربية من اللغة اإلندونيسية بالمفردات

في األسبوع المشرف و  الواجبةجموعة م إلى  الواجبة يعمل و يجمع.المذكر

تصريف االصطالح و اللغوي ) أي واجبة الكتابة تلك الواجبة نوعتان الرابع.

 و (الفعل الماضي حتى الفعل الناهي و الضمير "هو إلى نحن"الكامالن من 

 721(.حفظ وزن تصريف اللغوي مع موزونه)الحفظ  واجبة

 (الرابع)الدرس  الخامسسبوع األ. 5

حول الفعل الثالثي المزيد   المواد أي الخامسفي األسبوع  المواديعطي 

شكل كتاب الفعل الثالثي المزيد في  الفعل الثالثي المزيد و أقسام كتعريف

 .الموادمن خالل مجموعة  همحملي أن الصور و الفيديو يمكن االليكترونى و

كتعريف الفعل الثالثي المزيد و تغيير   طالب األسئلة يعطي ,الموادتدفئة ذات 

الفعل الثالثي المجرد إلى الفعل الثالثي المزيد و جملة الفعل الثالثي المزيد و 

في مجموعة  لمعنى من وزن الفعل الثالثي المزيد ثم يجاوبهمخصائص ا

 حول تعريف الله قريبا. كوبيس الخامساألسبوع في المواضيعية  المناقشة.
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اسم فرقة الفعل  حول الخامساألسبوع  في( Kuis BISHA /كوويس بيسا )

يعمل الثالثي المزيد بالحرفين الزيادتين و المصدر و الفعل من الكلمة المعينة. 

تلك  الخامسة.في األسبوع المشرف و  الواجبةجموعة م إلى  الواجبة و يجمع

الكلمة  تصريف االصطالح و اللغوي من) أي واجبة الكتابة الواجبة نوعتان

حفظ ثمانية وزن الفعل الثالثي المزيد الذي تعلمهم )الحفظ  واجبة و (المعينة

 721(.في هذا األسبوع

 (الخامس)الدرس  السادسسبوع األ. 6

حول الفعل المعلوم و  المواد أي الخامسفي األسبوع  المواديعطي 

 همحملي أن الصور و الفيديو يمكن شكل كتاب االليكترونى والمجهول في 

كتغيير   طالب األسئلة يعطي ,الموادتدفئة ذات  .الموادمن خالل مجموعة 

الفعل المضارع تغيير  الفعل الماضي المعلوم إلى الفعل الماضي المجهول و

المعلوم إلى الفعل المضارع المجهول و وزن المجهول من الفعل الماضي و 

حول  الخامساألسبوع في المواضيعية  .وزن المجهول من الفعل المضارع

 Kuis /كوويس بيسا ) تعريف نبي محمد صلى الله عليه و سلم. كوبيس
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BISHA )اكتشاف خمسة الكلمات المصروف في  حول السادساألسبوع  في

يجعلهم الصورة األنفال ايات الواحد إلى الثالثة ثم يغيرهم إلى الفعل الماضي و 

في المشرف و  الواجبةجموعة م إلى  الواجبة يعمل و يجمع تصريف اللغوي.

يكتب التصريف ) أي واجبة الكتابة تلك الواجبة نوعتان السادس.األسبوع 

حفظ )الحفظ  واجبة و (الكامل من الكلمات المعيناتاالصطالح و اللغوي 

الفعل الثالثي المزيد  المجهول و الوزن و الموزون من الفعل الثالثي المجرد

 727(.المجهول الذي تعلمهم في هذا األسبوع

  تجريب االمتحان() السابعةسبوع األ. 7

 تجريب االمتحانتنفيذ  .المحدد التاريخفي  تجريب االمتحانينفد 

نصائح في مواجهة ال الطالبيعطى ستعداد في مواجهة االمتحان. لتجريب اال

 تستعد (2) ,نيةال تصلح (7)ما يلي:  هم,أيضا. نصائح تجريب االمتحان

, ممحاةال ,القلم ,رصاصالمثل القرطاسية )قلم , االمتحانمعدات قبل ال

التصريف,  كتاب العربية حول  الصرف,دليل العلوم  ,قاموس العربية ,(المسطرة

هاتف الذكي بطارية  يتحقق (0) ,اإلنترنت فولسا (2) ,القرآن الترجمة
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 ,تعتبر اسهل أوالالتي   األسئلةيعمل على  (1) ,كاملالشارة ( اإل8) ,كاملال

 بعد عمل قبل و يدعو( 8) ,( االمتناع من األشياء يمكن أن يعطل تركيز7)

تجريب  تبعيالطالب الذين سالبيانات قائمة  جمعي .أسئلة تجريب االمتحان

لسهولة في عملية حساب  تهم. وظيفتجريب االمتحانقبل تنفيذ  االمتحان

يجيب  تجريب االمتحان, قيمة الطالب. باإلضافة إلى تنفيذ وطالب البيانات 

 كشرط أساسي االمتحان  حفظ خمسين األفعال أن يجمعطالب العلى 

 729أيضا.

  االمتحان() الثامنةسبوع األ. 8

الواحة  نهارا إلى ساعة البدأ في يو  المحدد التاريخفي  االمتحانينفد 

الحفظ  امتحان( 7) أي. االمتحانات نوعان يالل السادسةساعات ال في

)تصريف الصورة القصيرة و تصريف  امتحان الكتابة( 2و ) )حفظ التصريف(

 أسئلة قد عمل (7) كما في يليمتحان  الا تبع . شروطالكلمات العشوائيات

. حفظ خمسين األفعال قد جمع( 2) ,بعةاسالمتحان في األسبوع الا تجريب
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لكي هم متحان الا كتجريبأيضا   نصائحالالطالب  , يعطيباإلضافة إلى ذلك

  704في عمل االمتحان. الناجحون

 لطالبالمحدد. إذا ل التاريخفي  نتائج االمتحانات بعد االمتحانيعلن 

فمردود, القيمة حول واحد و ستين حتى سبعين  لو القيمة تحت الستينأن ينا

واحد و القيمة حول واحد و سبعين حتى ثمانين فجيد, فمقبول, القيمة حول 

واحد و تسعين حتى مئة فممتاز. القيمة حول ثمانين حتى تسعين فجيد جدا, 

القيمة الممتاز نيل  المخرج الشهادات و خصوصا لطالب ذو طالبسينال ال

 707الهدايا.

تعليم علم الصرف برنامج يسأل الطالب حول التأثير و الخبرة عندما تبع       

(Belajar Ilmu Sharaf)/  (BISHA)  بعد اعالن قيمة الالمتحان و عطاء الشهادة و

 Belajar)تعليم علم الصرف برنامج الهدية. يستخدم أجوبتهم لبينات المتخرج من 

Ilmu Sharaf)/  (BISHA).  أداء  الطالب. ميتعل نجاح فيأداء المشرف مهم

  /(Belajar Ilmu Sharaf)علم الصرف البرنامج تعليم  المشرف جيد جدا في هذا
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(BISHA)  . الواجبة, تدفئة المواد, كوبيس .عطاء المواد, عطاء بينته(Kuis BISA/ 

KUBIS) يجيب المشرف  ,وباإلضافة إلى ذلك  في الوقت المحدد. الذي ينفذ

لواجبة المراقب  من المواد. األسئلة في وقت المناقشة لو يجد الطالب لم يفهم

يختار و  .لواجبة يجمع لمواجب إذا الجمع ل الطالب تذكير ترشيد الطالب و

علم الصرف البرنامج تعليم يخاطب المراقب و المشرف, هما متخرج ممتاز من 

(Belajar Ilmu Sharaf)/  (BISHA)  اليشك  لكي  الماضيفي المرحلة

702كيفيتهما.
 

 طريقة التعليم. 9

 Belajar Ilmu)علم الصرف البرنامج تعليم المستخدمة في  التعليم طريقة

Sharaf)/  (BISHA)  ( طريقة 2) ,مناقشةال( طريقة 7: )و هم متنوعة ومختلفة

 ( طريقة8) ,الترجمة ( طريقة0)و األجوابة, ( طريقة األسئلة 2) الواجبة,

 ( طريقة الموضوع.1) ,( طريقة القراءة1) السمعي,

في مجموعة  طريقة الموضوع السمعي و طريقة و القراءةينفذ طريقة 

الواجبة. في مجموعة الصف  الترجمة طريقة الواجبة وطريقة ينفذ  الصف المواد.

في مجموعة الصف  و األجوابةطريقة األسئلة  و مناقشةالطريقة لما ينفذ 
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علم الصرف البرنامج تعليم في الصحيحة لتنفيد  المدكورةالطوارق  . مناقشةال

(Belajar Ilmu Sharaf)/  (BISHA) م على يتعلال هذاينفذ  ,و عالوة على ذلك

 WhatsApp.702بعبر اإلنترنت 

 التعليماإلعالم  تكنولوجي وسائل. 1

 Belajar Ilmu)علم الصرف الوسائل اإلعالم المستخدمة في برنامج تعليم 

Sharaf)/  (BISHA) وتس أب ستخدام تطبيق وسائل االعالم االجتماعيةا 

(WhatsApp).  وتس أباختيار (WhatsApp) ( :7مع بعض األسباب ما يلي )

( عدد 2), ندونيسيااإلكثيرا في (WhatsApp) وتس أبعدد المستخدمين 

 281  حتى(WhatsApp) وتس أبفي المجموعة  يزيديمكن أن  الذياالتصال 

كما يمكن إرسال ,(WhatsApp) وتس أبفي  الغلباتمن  كثير( 2) ,االتصال

وهناك العديد من  ,قرأ إرسال الرسالةيمن الذي  فهم ,ملف الصوت والفيديوال

ميزة ( 8) ,( عمل نسخة احتياطية البيانات0) ,الخيارات المشاعر لالهتمام

وتس  من بعض العيوب , يكونعلى الرغم من عديد من المزايا الرئيسية األمن.
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 ,ملفال( يتطلب لتحميل 2) ,( استنزاف البطارية7مثل: ) ,(WhatsApp) أب

 700لتنفيذ البث المباشر. يستخدم لم( 2)

م ييهدف إلى أقصى قدر من أنشطة التعل (WhatsApp) وتس أباستخدام 

عتبارات الو ا (WhatsApp) وتس أبعبر اإلنترنت. ولكن مع قيود مالمح تطبيق 

 يحاول أن( Bimbingan Belajar BISA)الدورة بيسا فإن مجلس  .خرىاأل

الدورة بيسا استخدام تطبيق  بعبرم هذا عبر اإلنترنت يأنشطة التعل يتجنب

(Bimbingan Belajar BISA ) بعبر  الذي يمكن أن يحملGoogle Play Store. 

أن ينفذه يمكن ف جاهزعتبر يإذا  ,هذا التطبيق اآلن ال يزال في مرحلة المحاكمة

 المرحلةعلى  (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)علم الصرف البرنامج تعليم في 

 708المقبل.
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  (Google Play Storeجوجيل دكان اللعب ) في( BISAبيسا )تطبيق . 1صورة ال

 

 

 دورة بيسييييا تنفيييي   م عيييين بعييييديعلييييت التعلييييالقييييائم   م اللغيييية العربيييييةيعلييييت نجييييا د. 

(Bimbingan Belajar BISA) 
 بيسادورة  تنفد م عن بعديعلى التعلالقائم  م اللغة العربيةيتعلنجاح 

(Bimbingan Belajar BISA) العوامل  تساهم. السنداتالعوامل  أكثرمن  محدد

 (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)برنامج التعليم العلم الصرف في استدامة غالبا 

 سابيع )شهرين(.األثمانية في ظرف  تنفذ

في  (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)برنامج التعليم العلم الصرف  ينفذ

ثمانية وعشرين  خصوصا عن هذه مرحلة تنفذ سابيع )شهرين(.األثمانية ظرف 

مالحظة أن المسجل بال .2471مايو  72إلى  2471مارس  28 في خالل
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مجموعة الصفوف  يذخل فيثم  عن تلك الجملةالطالب.  172 يتعدد األول

(WhatsApp )ةالمحدد. 

ن تانوع الواجبةكل األسبوعية.  أن يجمع الواجبةطالب العلى يجيب 

 077 الحفظ واجبة جمع كتابة(. عدد من الطالبال واجبةو  الحفظ واجبة)

 واجبة جمع في حين عدد من الطالب و 91,2المتوسطة  بالقيمةطالب 

عدد من  .األولفي األسبوع  71,7المتوسطة  بالقيمةطالب  012 كتابةال

في حين  و 77,2المتوسطة  بالقيمةطالب  072 الحفظ واجبة جمع الطالب

في  79,1المتوسطة  بالقيمةطالب  049 كتابةال واجبة جمع عدد من الطالب

 بالقيمةطالب  214 الحفظ واجبة جمع عدد من الطالب. األسبوع الثاني

طالب  280 كتابةال واجبة جمع في حين عدد من الطالب و 79,7المتوسطة 

التفصيل يمكن أن ينظر الثالث. لنفدته بفي األسبوع  19,2المتوسطة  بالقيمة

 701أدناه.رسم بياني في 
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 األسبوع الثالثحتى  األسبوع األولفي . دؤوب الطالب 2 الجدول

جملة  واجبة األسبوعي

الطالب 

 الفعال

 المصدر

جملة 

المشترك 

 األول

 المرحلة

األسبوع 

الثالث 

 )الكتابة(

األسبوع 

الثالث 

 )الحفظ(

األسبوع 

الثاني 

 )الكتابة(

األسبوع 

الثاني 

 )الحفظ(

األسبوع 

األول 

 )الكتابة(

األسبوع 

األول 

 )الحفظ(

جملة الطالب  172 097 012 072 049 214 280

 الفعال

27 

قيمة   91,2 71,7 77,2 79,1 79,7 19,2

 المتوسطة

27 

 

المتوسطة  بالقيمةطالب  224 الحفظ واجبة جمع عدد من الطالب

 بالقيمةطالب  222 كتابةال واجبة جمع في حين عدد من الطالب و 97,8

 الحفظ واجبة جمع عدد من الطالب. ثم في األسبوع الرابع 70,4المتوسطة 

 جمع في حين عدد من الطالب و 79,1المتوسطة  بالقيمةطالب  219
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الخامس. في في األسبوع  11,0طة المتوس بالقيمةطالب  212 كتابةال واجبة

واجبة  يجمعلكن  و أكثر الواجباتطالب ال يجمع ال ,األسبوع السادسة

 ثم تجريب اإلمتحان ينفذ القادمألن األسبوع  مفردات األفعال.خمسين  الحفظ

 701أدناه.رسم بياني التفصيل يمكن أن ينظر في . لنفدته باالمتحان

 األسبوع السادسحتى األسبوع الرابع . دؤوب الطالب في 2 الجدول

جملة  واجبة األسبوعي

الطالب 

 الفعال

 المصدر

جملة المشترك 

 األول

 المرحلة

 55األسبوع السادس )

 مفردات األفعال(

األسبوع 

الخامس 

 )الكتابة(

األسبوع 

 الخامس

 )الحفظ(

األسبوع 

الرابع 

 )الكتابة(

األسبوع 

الرابع 

 )الحفظ(

جملة الطالب  172 224 222 219 212 200

 الفعال

27 

 27 قيمة المتوسطة  97,8 70,4 79,1 11,0 91,8

 

مع األخر(. ينفذ االمتحان  ينفذ االمتحان في األسبوع الثامن )األسبوع

أسئلة  سواءجعل ي همأسئلة الحفظ و امتحان الكتابة. امتحان , همانوعين

عمل أسئلة في  الطالبلكي يمكن أن يمرس و ينظم لهدف با تجريب االمتحان
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 حتى يتخرج الطالب من هذه الدورة بالقيمة المقبولة. امتحان الكتابة االمتحان

عندما بعض  االمتحانالطالب اختيار وقت  يملك بهدف تانجلس اثنان

 221في الجلسة األول  .المحدداالمتحان في ذلك الوقت  لتبع غائبالطالب 

في الجلسة الثاني بينما في . 82,7 توسطةالم قيمةيتبع امتحان الكتابة بالطالب 

 الطالب عدد . ثم18,8المتوسطة  قيمةيتبع امتحان الكتابة بالطالب  221

من  فبذلك .74,9المتوسطة  قيمةبالطالب  202 الحفظامتحان  يتبع

 النجاة مؤكد كامل وبالمتحان الا يتبع االمتحان المعروف إجمالي المشاركين

رسم التفصيل يمكن أن ينظر في . لنفدته ب70,2المتوسطة  قيمةبال طالب 202

 707أدناه.بياني 

 عدد الطالب يتبع االمتحان .0 الجدول

جملة الطالب  االمتحان قيمة األخر

 الفعال

 المصدر

 جملة المشترك

 األول

المرح

 لة
 امتحان

 الحفظ

 امتحان

 الكتابة في

2الجلسة   

 امتحان

 الكتابة في

1الجلسة   

جملة الطالب  172 221 221 202 202 27 
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 الفعال

ةقيمة المتوسط  82,7 18,8 74,9 70,2  27 

 

 في مسجلين 172المسجل عدد أن  يعرف من علاستنادا إلى البيانات 

برنامج تبع ليظهر الحماس من الطالب  وإن عدد المسجل كثير  .27مرحلة 

ذلك، فإن عدد مع . (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)علم الصرف التعليم 

سبوع في ألمتحان من األسبوع إلى الاالواجبة, تبع جمع  ,الطالب تبع التعلم

 تقلب و حجت ذلك .تميل إلى انخفاض كل األسبوعية وقت الحق تقلب و

لنفدته  طالب فقط. 202امتحان في  الطالبتميل إلى انخفاض عدد 

 709أدناه.رسم بياني التفصيل يمكن أن ينظر في ب
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 27في مرحلة  BISAخالصة قيمة المتوسطة الطالب  .8 الجدول

 
عدد الطالب الذين  طالب و 014مؤكد المردود عدد الطالب الذين 

عدد  طالب و 87مؤكد الجيد عدد الطالب الذين طالب و  79مؤكد المقبول 

 ممتاز ال الذين مؤكدعدد الطالب طالب و  12مؤكد الجيد جدا الطالب الذين 

سبب التي ت ةمشكليتواجد الن أيمكن  من علاستنادا إلى البيانات  طالب. 92

  /(Belajar Ilmu Sharaf)علم الصرف البرنامج تعليم  فيتخفيض عدد الطالب 

(BISHA)  .  نقيص ( 7عن بعد وهي: ) القائمم يمشكلة التعل, كما قال منير
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 يقدر أن( ال 2) ,كافالإلنترنت ا( اتصال 2) ,التفاعل بين المعلمين والطالب

التعليم  حمية( 8) ,الهاتف الذكي و ستخدم مرافق التكنولوجيا مثل اإلنترنتي

 784.قليل

 الملتز في النظم( 7وباإلضافة إلى ذلك، العوامل األخرى التي تؤثر: )

لو ال يحضر و  ,  (BISHA)  /(Belajar Ilmu Sharaf)علم الصرف البرنامج تعليم 

( األنشطة اليومية 2) الصف,مجموعة من  فيخرجمرتين ال يجمع الواجبة ب

برنامج م في يالتعل نية( 0) ,الوقت يقدر أن يحدد( ال 2) ,الصلبة من الطالب

 787.قليل (AHBIS)  /(Belajar Ilmu Sharaf)علم الصرف التعليم 
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