
  الثالثفصلال

 

 ميدان البحث
 

 .فتاح مانونغ الجايا رادين الثانوية المدرسة عن ةتاريخيال ةنبذال - أ

   عام, أغوستوس 06التاريخ   يف مانونغ اجلايا فتاحرادين الثانوية مت املدرسةاق

 مدرسة أصبحت. مانونغ اجلايا القرية وسط يف 1991/03/072 بالرقم قيامها 1998

 معهد)املشهور  اإلسالمية الًتبية ملؤسسة الرمسي التعليم برنامج من واحدة املؤسسية

-5 ىف التاريخ 4 رقم القانون يف املاجستَت بامبانج ىرمانتو،: توثيقي بالعمل ،(املشهور

. 2003-نوفامبَت

 من وجيعل ىف الناحية رامبانج دنكو ، ال جتد مدرسة الثانوية املدرسة إنشاء ىذه

 الذي إبتدائية مدرسة كان إذا ألنو جملتمع مانونغ اجلايا عند ذالك الوقت، على الصعب

بعيد  وىي أخرى قرية إىل يذىبوا أن فهم جيبون املتوسطة مدرسة يريدون أن يواصلوا إىل

 هبا واحمليطة اجملتمع مانونغ اجلايا بالتسهيل جدا مهم املدرسة ومع مانونغ اجلايا، قرية من

. تعليمهم ملواصلة



  حىت األن منذ أّول قيامهامانونغ اجلايا رادين فتاحوأما رئيس املدرسة الثانوية 

 .نيلون إبراري حممد  احلاج:يعٌت

  الجغرافيالمواقع - ب

رامبانج : والناحية, مانونغ اجلايا: تقع ىف القرية فتاح  رادينالثانويةكانت املدرسة 

وكان موقع املدرسة سًتاتيجة ألهنا تقع يف حول مساكن  . موارا ئينيم: واملديرية, دنكو

اجملتمع و  الوارف و األمان و البعيد من اإلحتفال و إشًتاك اجملتمع عالية يف الًتبية وأما 

 :فيما يلي مانونغ اجلايا فتاح حتديد املدرسة الثانوية رادين

 من جهة الشرق حتديدىا مبساكن مسجد سراج املهاجرين  -

 من جهة اجلنوب حتديدىا مبساكن البيت اجملتمع قرية مانونغ اجلايا -

 من جهة الغرب حتديدىا مبساكن البيت اجملتمع قرية مانونغ اجلايا -

 من جهة الشمال حتديدىا مزرعة -
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 الرؤية والرسالة وأهداف المدرسة- ج

منذ قيام املدرسة حىت األن كانت ىذه املدرسة متتلك الرؤية والرسالة   

 :وننظر اليها فيما يلي, واألىداف يف تكوين األجيال الطيبة واإلجنازة

 رؤية املدرسة -1

 "الكرمية واألخالق واإلميان املعرفة"

 رسالة املدرسة -2

 اجلودة تنفيذ التعليم- 

 الروح االنضباط غرس- 

  غرس اإلميان- 

 األدب زراعة- 

 للبيئة صديقة زراعة- 

 أىداف املدرسة -3

 واسعة الذين معرفة العلماء من كادر ,قادرة نوعية لديها اليت األمة طباعة

 املسابقة يف املنافسة على قادرة وتكون واألمة، والوطن للدين واملسؤوليات

 .األمة هلذه العاملية
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فتاح مانونغ  رادين الثانوية أحوال المعلمين والمعلمات فى المدرسة- د

 الجايا

 املعّلم ىو شخص مهّم ىف عملية التعليم ولو دور مهّم ىف تكوين سلوك الطالب،

و ملعرفة . ولذالك أّن وظيفة املعلم ليست إليصال املعلومات فقط بل إلرشاد سلوكهم

مانونغ اجلايا فننظر إىل  فتاح رادين عن أحوال املعّلمُت و املعلمات يف املدرسة الثانوية

 :جدول اآليت

 1 الجدول

 لسنة فى افتاح مانونغ الجايا رادين الثانوية أحوال المعلمين والمعلمات المدرسة

2016/2017 الدراسية  

 الوظيفةالمعلمات وأسماء المعلمين  الرقم
الشهادة 
 األخيرة

 المادة

  العربيةاللغة MAرئيس املدرسة  نيلون إبراري حممد احلاج ١

 SMA املدّرس حممد خَتان 2
التاريخ اإلسالم 

  العربية  اللغةو

  S1 نائب الطلبة ,S.Pd.Iحممد موحلصُت  3
الرياضيات و 

BTA  
 الفقو S1 PAI املدّرس ,S.Pd.iفكرى محد موستاجيبأ 4

 ...ل اىل اإتص



  .....1متصل اجلدول

 القرأن حديث MAK املدّرس وليجؤ 5

ب ئنا , S.Agوردايايت  6
اإلجتماعية 

S1 Biologi العلوم الطبيعية 

 , S,Pdباستياتونّية 7

و  املكتبة أمُت
 ةاإلجنليزي اللغة S1 B.Inggris ةاملدّرس

 راحيمة 8
صندوق  أمُت
 احلساب MAN ة املدّرسو

 SMK ةاملدّرس راحايايت 9
اللغة 

 ةاإلندونيسي

 MA املدّرس أىلول نازار 10
 العلوم

 اإلقتصادية

 MA ةاملدّرس نايلي ىيفنية 11
الوطنية الًتبية  

TIkو  
12 S.Pd , سورتيٍت  عقدة أخالق S1 PAI ةاملدّرس 

13 S.Pd.I , سَتيل إندريا ساري   S1 ةاملدّرس 

 العلوم
 و اإلقتصادية

SBK 
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 فتاح رادين الثانوية املدرسةمن اجلدول السابق قد عرفنا أن عدد املعلمُت يف 

 علم وجيد سادس من املS1و معظم املعلم بالشهادة . عشر أستاذا ثالثة, مانونغ اجلايا

. املدرسة علم اليزال بالشهادةامل والسابعة من

 

 مانونغ الجايا باتح رادين الثانوية أحوال الموظفة فى المدرسة- هـ

إما . املوظف ىو أحد من عوامل مهمة لًتتيب النشاط املدرسي كي يكون منتظما

 الثانوية املدرسةاملوظفة و ملعرفة عن أحوال . ىف نشاط اإلدارة أو نظافة و سليم املدرسة

 :ننظر إىل جدول اآليت, مانونغ اجلايا فتاح رادين

 2 الجدول

  الدراسيةلسنة فى امانونغ الجايا فتاح رادين الثانوية أحوال الموظفة في المدرسة
2016 

 الوظيفة  لةسم الموظفا الرقم
الشهادة 
 األخيرة

 MAN موظّفة TU يويل أستويت 1
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  مانونغ اجلايافتاح رادين الثانوية املدرسة  من اجلدول السابق، عرفنا أن املوظفة ىف

 .إىل واحد فقط



 فتاح مانونغ الجايا رادين الثانوية المدرسةفى  الطالب أحوال- و

 وجيب على املعلم . إن يف عملية التعليم عاملتان مهمتان، منهما املعلم و الطالب

وجيب على الطالب أن يشًتك دائما ىف . أن يرتب عملية التعليم بالًتتيب الصحيح

فتاح مانونغ  رادين الثانوية و ملعرفة عن أحوال الطالب باملدرسة. عملية تعلم والتعليم

 :نظر إىل جدول اآليتبال, اجلايا

 3 الجدول

  الدراسيةلسنة فى افتاح مانونغ الجايا رادين الثانوية  بالمدرسةالطالبأحوال 
2016/2017 

الجملة األجناس الفصل 
تلميذة تلميذ 

 35 19 16 السابعة
 34 19 15 الثامنة
 33 21 12 التاسعة
 102 59 43 الجملة
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فتاح  رادين الثانوية املدرسة من اجلدول السابق لقد عرفنا أن عدد الطالب ىف 

 .الو فصىي ثالثة حتتوي املدرسة و طالبا مائة و اثنُت مانونغ اجلايا



 مانونغ الجايا فتاح رادين الثانوية المدرسة فى الوسائل أحوال- ز

كانت الوسائل ىي إحدى من عناصر مهمة ملساعدة إجناز الطالب حىت تكون 

و . مانونغ اجلايا متنوعة فتاح رادين الثانوية باملدرسةأحوال الوسائل   وأما.األحوال الطيبة

نظر إىل جدول فتاح مانونغ اجلايا بال رادين الثانوية ملعرفة عن أحوال الوسائل يف باملدرسة

 :اآليت

 4 الجدول

 فتاح مانونغ الجايا رادين الثنوية فى المدرسةالوسائل أحوال 

عدد أجناس الوسائل الرقم 
البيان 

 فساد جيد
 - √ 3الفصول  1
 - √ 1 اإلدارةغرفة  2
 - √ 1 غرفة رئيس املدرسة 3
 - √ 1 غرفة املعلمُت 4
 - √ 1 غرفة اإلدارة 5
 - √ 1 الكمبيوتر عملم 6
 - √ 1 معمل الوسائل 7
 - √ 1 مكتبة 8
 - √ 1غرفة الصحة  9

 ...إتصل اىل 



 ... 4جدول إتصل اىل 

 - √ 1مرحاض املعلمُت  10
 - √ 1مرحاض الطالب  11
 - √ 1 مسجد 12
 - √ 1امليدان  13
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مانونغ  فتاح رادين الثانوية املدرسة من اجلدول السابق، عرفنا أن الوسائل ىف

 الطبيعية و معمل بل بعض الوسائل غَت موجودة مثل معمل, كلها ىف حالة جيدة اجلايا

فلذلك ال بد على رئيس . الكيمياء و املعمل اللغة و القاعة و غرفة الفنّ  الفيزياء و معمل

املدرسة أن يكّمل وسائل املدرسة وعلى املعلمُت أن يستخدموا الوسائل املوجودة عند 

 .   تعليمهم

 فتاح مانونغ الجايا رادين الثانوية المدرسة عملية التعليم فى- ح

 تبدأ عملية التعليم يف الساعة السابعة وعشر دقائق صباحا حىت الساعة الثانية

واملنهج املستخدم ىو املنهج التعليم . ولكل حّصة هلا اربعون دقيقة. عشر والنصف هنارا

 ,2013وأيضا ىذه املدرسة جتّرب إستخدام املنهج التعليمي العام . م2006العام 

مانونغ اجلايا يتضمن على سادسة عشر  فتاح رادين الثانوية ومنهج التعليم يف املدرسة

 :كما ىف جدول اآليت . مادة



 5 الجدول
 فتاح مانونغ الجايا رادين الثانوية فى المدرسةهيكل منهج التعليم 

 المواد الدراسية الرقم
 

الفصل و تخصيص الوقت 
 التاسعة الثامنة السابعة

 2 2 2 القرأن حديث 1
 2 2 2 عاقده أخالق 2
 2 2 2 الفقو 3
 2 2 2 التاريخ اإلسالم 4
 2 2 2 اللغة العربية 5
 2 2 2 الوطنية الًتبية 6
 4 4 4 اللغة اإلندونيسية 7
 4 4 4 اللغة اإلجنليزية 8
 4 4 4 احلساب 9

 4 4 4 العلوم الطبيعية 10
 2 2 2 اإلقتصادية العلوم 11
 2 2 2 العلوم الفٌت 12
 2 2 2 احملتوى احمللى 13
 2 2 2 الرياضة 14
 2 2 2 والكتابة القرأن القراءة 15
 2 2 2 الفنون 16

 40 40 40 اجلملة
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ومن عملية التعليمية السابقة قد عرفنا أن عملية تعليم اللغة العربية موجودة  

 . من فصل السابع حىت التاسع, جلميع الفصول

 

 

 

 

 

 

 

 


