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 الفصل الثالث

 ميدان البحث
 مدرسة اإلبتدائية  األدبية الثانية بالمبانخال نبذة تاريخية عن  . أ

 يف شكل مؤسسة الًتبية ۹۱٧٤يف السنة  اإلبتدائية األدبية الثانية ادلدرسةأقيمت 

األدبية, اليت يقودىا رلموعة األشخاص من أصول عربية عن طريق جلب  اإلسالمية

العربية السعودية مع الربنامج الوحيد على القراءة و الكتابة ماليوى, ادلملكة مدرسُت من 

دينية يف بادانج سومطرة  األدبية مأخوذ من ادلدرسةادلدرسة و يسمي ب ۹۱٧۸سنة 

 :  القادة الغربيُت بعد ادلسح، بُت القادة ىم

 حج محيد بن عبد الرمحن الكاف  . أ

 حج عبد الكادير بن حسن سحاب . ب

 زلمد الفحار  . ت

من قبل مركز معتمد عدد  ۲۲۲٥ديسمبَت  ۲٧ ، ىف التاريخزمانمرور المع 

 تصريح إقامةرسالة  رقم/  التاريخرسالة  إنشاء, و  ۹۹۲۹٧٤۹۲٧۲٤۲ االحصائيات

 ۲۸ /MI/  A.K.W.۲٧ ( رقم / االبناء / اخلاص) بلد ميثاقرسالة  وتاريخ / رقم ۸٥

/۲۹۲ /۲۲۲٥ . 
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وضع شهادات حقوق ملكية األرض:  بادلبانخاألدبية الثانية  مدرسة اإلبتدائية

٧٥۲۹  M2٧٥۲۹ األرض واسعة مع ۹۱۱٧يونيو  ۲٥يف التاريخ  ٧٥۲۹ شهادة رقم 

. مدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية وادلؤسسة ادلملوكة للدولة  ۹۱۲۱M2بناء  واسعة مث

 وحىت اليوم. ۹۱۸٧سنة الرئيس من متغَت  مخس مرات شهدتبادلبانخ 

 3اجلدول 

 األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائيةاألمساء رئساء 

 زمن منصب  األمساء ر ئساء ادلدرسة  رقم  
  ۹۱۸٧ – ۹۱۸٧ عمر شهاب  الدكرور أندوس ۹
 ۹۱۸۸ – ۹۱۸٤ مهندس فيسل عمر  ۲
  ۲۲۲۱ -۹۱۸۱ عسماوى بنسا  ۱
 ۲۲۲٥ – ۲۲۲٧ مصطفى ٧
 اآلنحىت  – ۲۲۲٧ زيد إدروس  الدكرور أندوس ٥

  2016-2015اإلبتدائية األدبية الثانية بادلبانج عام الدراسي ادلصدر : الوثيقة من مدرسة 
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 اإلبتدائية األدبية الثانية بالمبانج أحوال المدرسة . ب

 مكان الجغرفي  .1

 الرايت ۹۱بادلبانخ تقع يف طريق الفوين الثانية رقم  الثانيةمدرسة اإلبتدائية  األدبية 

 بانج مع اخلطة على النحو التاي:بادلايلر الشرقية الثانية دوكو. حتويلة. منطقة  ۲٧

 
P 

U 

S 

R 

I 

Jl. Dr. M. Isa       Menuju Pasar Kuto 

       P    V 

MI Adabiyah      u    e 

 II Palembang                 n    t  

                                        a    e 

                                        i    ran 

 

 مدرسة اإلبتدائية  األدبية الثانية بالمبانخشكل  األول : دينا 

ومرافق , ىو جيد و مناسب, األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائيةحول التعلم 

بقُت من مدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية بادلبانخ ، والذي يتألف اطلدعم التالميذ, وبناء 
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من عدة غرف، من بُت أمور أخرى: الفصول الدراسية وادلكتبات وادلختربات العلمية 

وسلتربات احلاسوب، غرفة، مع بعض وسائل اإلعالم ادلالئمة، مثل الطاوالت والكراسي، 

  عالمات، ألواح الكتابة وىكذا دواليك.

 رؤية و بعثة المدرسة  .2

 رؤية ادلدرسة   . أ

 , و التقوي.ادلؤمنُتوم, و األخالق الكرم, و العلسيجعل التالميذ معرفة 

 بعثة ادلدرسة  . ب

 تنفيذ وجودة التعليم متكاملة وبأسعار معقولة من قبل اجملتمع.

 هيكل التنظيمي .3

الذين ادلنظمة ىي شكل من أشكال الوحدة بُت اثنُت أو أكثر من األشخاص 

يعملون معا لتحقيق أىداف معينة وتلتزم شيء ملزم رمسيا، وينبغي أن تكون عالقة 

متناغمة بُت قادة اجلماعة التابعة ذلا. من ادلستحسن أن كل مؤسسة جيب أن تعطى وفقا 

 ٧٧للهيكل التنظيمي وتطوير أنشطة ادلنظمة.

                                                           
٤٤

   2016-2015الوثيقة من مدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية بادلبانج عام الدراسي  
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 أحوال الوسائل في المدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية بالمبانج ج. 

وخاصة  كانت الوسائل من أىم العنصر دلساعدة إصلاز التالميذ حىت يكون طيبة.

، حىت يتسٌت جلميع ىذه التالميذ غرفة للتعلم جيب أن يكون وفقا للظروف تعلم 

بشكل مريح،  التالميذ األنشطة بسالسة. أحجام فئة كبَتة تسمح ديكن أن يتعلم 

التالميذ حبيث أنشطة التالميذ وكذلك جيب أن تكون الفصول الدراسية وفقا لعدد من 

لدعم عملية التعلم بقدر أكرب من احلرية ومرحية، مع بنية حتتية متكاملة 

األ اإلبتدائيةدرسةادل يف التحتية البنية و الوسائل التاي ويسرداجلدول وجيدة، ادلثلى التعلم

 ٧٥.  بادلبانخ الثانية يةدب

  4اجلدول

 بالمبانخ الثانية األدبية اإلبتدائيةأحوال الوسائل فى المدرسة 

 البيان عدد أجناس الوسائل الرقم

 جيدة ۹ غرفة رئيس ادلدرسة ۹
 

 جيدة ۹ غرفة ادلعلمُت ۲
 

                                                           
٤٤

   2016-2015الوثيقة من مدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية بادلبانج عام الدراسي   
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 جيدة ۹ غرفة اإلدارة ۱
 

 جيدة ۹۱ فصول ٧
 

 جيدة IPA ۹العمل الفضاء  ٥
 

 جيدة ۹ الكمبيوتر غرفة ٧
 

 جيدة ۹۲ احلمام التالميذ ٤
 

 جيدة ٧ احلمام ادلعلمُت ۸
 

 جيدة ۹ غرفة ادلكتبة ۱

 جيدة ۱۸۲ مكاتب التالميذ ۹۲
 

 جيدة ۱۸۲ كراسي التالميذ  ۹۹

 جيدة ۱۲ التالميذ خزانة ۹۲
 

 جيدة ٧۲ ادلعلمُتمكاتب  ۹۱

 جيدة ٤۲ ادلعلمُتكراسي  ۹٧

 جيدة ۹۱ تغيب اجمللس ۹٥
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 جيدة ۹۱  اجمللس االحصائيات ۹٧
 

 جيدة ۲ آلة كاتبة ۹٤
 

 جيدة ٧۲ احلاسوب ۹۸
 

 جيدة ۹۱ سبورة )لوحة بيضاء( ۹۱
 

 جيدة ۲ العشاء ۲۲
 

 جيدة ۹ ادلصلة  ۲۹
 

 جيدة ۲ ادليدان ۲۲
 

 جيدة ۹ غرفة الوثائق ۲۱
 

 جيدة ۹ غرفة االمن ۲٧
 

  بادلبانخ الثانية األدبية اإلبتدائية درسةادلادلصدر : وثيقة ىف إدارة 

من شرح السابقة أّن الغرفة يف ىذه ادلدرسة ينقسم اىل سبعة غراف و ىو غرة رئيس 

 ادلدرسة فيو غرفة الضيوف و ادلكتب عليو واحد الكمبيوتر و بعض الكتب و بعض  
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و بعض الكراسي و بعض الكمبيوتر و غرفة  كاتيبدلعلمُت فيو ادلالكراسي و يف غرفة ا

ر, و غرفة الكمبيوتر فيو ثالثة الكراسي و ثالثة الكمبيوت اإلدارة فيو ثالثة ادلكاتب و

بعض الكمبيوتر بعض الكراسي, و غرفة ادلكتبة فيو كثَت من الكتب القراءة و بعض 

 ادلكاتب و بعض الكراسي, و واحد غرفة الوثائق و غرفة األمن. 

للفصل  4للفصل الثاين و  4غراف للفصل األوىل و  5فصول يف ىذه ادلدرسة و 

 6للفصل السادس. و احلمام  4للفصل اخلامس و  4للفصل الرابع و  4الثالث و 

و يف مجيع الفصول  ةللمعلم 2للمعلم و  2للرجال و احلمام ادلعلمُت و  6للمرءة و 

ورة و واحد نغيب اجمللس و واحد الكراسي و خزانتُت و واحد سب 35ادلكاتب و  35

ميدان ادلراسم و ادلصلة  1اللعب و ميدان  1اجمللس اإلحصائيات من كل الفصول و 

  ٧٧جتد يف الطبقة الثانية. 

  د. أحوال الموارد البشرية للمدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية بالمبانج 

  بالمبانخ الثانية األدبية اإلبتدائية مدرسةفى ال حالة المعلمين . 1

يف عملية  تالميذاح أو فشل الادلعلمُت لديها دور مهم يف عملية التعلم، ألن صل

التعلم يف أيدي ادلعلمُت، باإلضافة إىل ادلعلم فضال عن الرصاص الزعيم، حافز، ادلعلم 
                                                           

 4شرح من اجلدول   ٧٧
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 تالميذالوادلريب يف تعليم كل جهد جيب أن تكون مهنية ومسؤولة، شلا أدى إىل تغيَت يف 

و أفضل ادلعريف، العاطفي، والنفسي، مث ادلعلم جيب أن تستويف متطلبات حتديد احدة ضل

 .S1منها جيب أن يكون خريج مؤسسات التعليم ادلعلم 

 5اجلدول

 ۲۲۹٧ – ۲۲۹٥ األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائية ادلعلمُت وظروف ادلوظفُت

أسماء المعلمين /  الرقم 
 المعالمات

 المادة الشهادة األخيرة الوظيفة

  S1 ر ئيس ادلدرسة الدكرور أندوس زيد إدروس ۹
اللغة  S1.IAIN نائبة ادلنهجية زىرة أمحد ۲

 اإلندونيسية
نائب ر ئيس  S.Th.I حفٍت, ۱

 ادلدرسة
S1.IAIN الدين 

 العامة S1.UMP مالية أو ادلدّرسة ,SE,S.Pd.I منَتة ٧
رئيسة  S.Pd.l  ,يوليانا ٥

 مساعدةادلدرسة/
 ادلدّرسة

S1.IAIN العامة 

 العامة \\SPGNN ادلدّرسة مرضية كتمَت ٧
 العامة S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l ,زينب حسن ٤
 العامة  S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l, حسن محيدة ۸
 الدين /العامة  S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l, حسنشيحة  ۱
 الدين MTS ادلدّرس MSمصطفي  ۹۲
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 العامة S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l ,فريدة ىارون ۹۹
 العامة S1 ادلدّرسة S.Pd.l, حسنرملة  ۹۲
 العامة S1 ادلدّرسة S.Pd.l جعفر, منَتة ۹۱
 الدين S1.IAIN ادلدّرسة  S.Pd.lحسنوتى,  ۹٧
 الدين S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.lّباس, ع خدجية ۹٥
 الدين S1.IAIN ادلدّرس S.Agشربٌت,  ۹٧
 العامة S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l نور حسنة, ۹٤
 الدين S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l سىت مشسية, ۹۸
 العامة S1.IAIN ادلدّرسة  S.Pd.lفضيلة أمحد,  ۹۱
 الدين S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.lسي زىرة,  ۲۲
 الدين S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l ,علي علوي ۲۹
 العامة S1.IAIN ادلدّرسة  S.Pd.l ,منَتة إسحاق ۲۲
اللغة  S1.STKIP ادلدّرسة  S.Pd.lاهلل,  عبد منَتة ۲۱

 اإلندونيسية
 العامة S1.IAIN ادلدّرسة  S.Pd.lمجيلة,  ۲٧
 العامة KPGN ادلدّرسة سكينة ۲٥
 العامة D2.IAIN ادلدّرس ىَت احج زلمد صاحل ط ۲٧
 الدين S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l ,فرحية ۲٤
 الدين S1.IAIN ادلدّرسة S.Agخدجية,  ۲۸
 العامة S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.l ,محيدة ىود ۲۱
 الدين ,S1.IAIN IPS ادلدّرسة S.Pd.l ,فاطمة سعد ۱۲
 - SPG ادلكتبة  S.Pd.l اشرة, ۱۹
 - Ps ST ريدي سالمت ۱۲
 العامة D3 Poltek ادلدّرسة A.Mdسسالمرين,  ۱۱
 العامة S1.IAIN ادلدّرسة  S.Pd.l أشلينا, ۱٧
 حارس SMP ادلدّرسة سيان إيسان ۱٥
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 الرياضة S1.IAIN ادلدّرسة S.Pd.lألفزون حريت,  ۱٧
 الرياضة S1 ادلدّرسة S.Pd.lإيريكي إضمار,  ۱٤
 ادلوظفُت D3 Poltek موظفة الديوان A.Mdإفرنا سرينا,  ۱۸
 العامة S1 ادلدّرسة S.Siحلدة,  ۱۱
 الدين S1 ادلدّرسة S.Pd.l فتمة, ٧۲

  ۲۲۹٧سنة  األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائية ادلصدر : وثيقة ىف إدارة

األدبية الثانية  اإلبتدائيةادلعلمُت ىف ادلدرسة  من اجلدول السابق، لقد عرفنا أن عدد

 :التفاصيل التالية .شخصا ٧۲ بادلبانخ

 شخصا ۱۲:  النساءو  شخصا ۹۲ : الذكور:  اجلنس. ۹

 الذي أصبح موظفي األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائيةيبلغ معلم  ادلدنية. موظف 2

 نفران و مها : ادلدنية

    ۹۱٧۲۲۲۲٤۱۹۸۸۲۱۹۲۹۲: رقم التوظيف :  زيد إدروس الدكرور أندوس. أ 

 ۹۱٧۱۲٤۲۱۲۲۲٥۲۹۲۲۲٧:  رقم التوظيف:   S.Pd.I . فرحة ,ب

 S1و   D3 ادلستوى. ۱

 و  D3 الذين خترجوا من ادلستوى األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائية ادلعلمُت

S1  ۹۲ من العدد اإلمجاي للمعلمُت %  ۲۱وىو ما يعٍت التوصل فقط .  شخصا . 
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 . شهادة ٧

 ۸الذيُت لديهم شهادة بقدر  األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائية ادلعلمُت

 م :من إمجاي مجيع ادلعلمُت ى % ۱,٤ادلعلم قد وصل إىل يعٍتوىو ما  شخصا.

, S.Agخدجية, , S.Pd.lاهلل,  عبد منَتة, S.Th.I حفٍت,, الدكرور أندوس زيد إدروس 

  . S.Pd.l ,زينب حسن, S.Pd.l, حسنشيحة , S.Pd.lسي زىرة, , S.Agشربٌت, 

عكف على دراسة يف  الذين األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائية ادلعلمُت

شخصا، وىو ما  ۲۲من فاتح رادين  IAINوادلعلم  UNSRIكال   S1اجلامعة ادلفتوحة 

 ادلعلمُت. مجيع إمجاي من % ٧۱ يعٍت

بصرف النظر عن كوهنا مدرسي ادلواد، ديكن للمدرسُت أيضا أن تكون على النحو 

  التاي:

 وظيفة أولياء الفصول  .1

الفصل بتمسكها حيث ادلسائل ادلتعلقة بالتدريس و  ىي الشخص الذي مسؤولة من

 .التعليم و اإلدارة اجليدة ادلرتبطة التعلم وما يتعلق التالمي يف الفصل
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 ادلعلمُت وظيفة كنيسة   .۲

ومية، من قبل، يف ىم أولئك الذين ينفذون األنشطة اليادلعلمُت  وظيفة كنيسة 

التعلم على ما يرام. قائمة بأمساء ادلعلمُت حبيث نعومة عملية  التعلم حُت وبعد عملية

  التاي: النحو على بادلبانخ الثانية األدبية اإلبتدائية مدرسة اعتصام يف

 S.Pd.l نور حسنة, ,مرضية كتمَت S.Pd.l, محيدة حسن,  االثنُت:

 ىَتاحج زلمد صاحل ط S.Pd.l, منَتة إسحاق, محيدة حسن : الثلثاء

 S.Pd.l ,فريدة ىارون ,S.Pd.l ,زينب حسن, S.Pd.l سىت مشسية, االربعاء:

  S.Pd.l فاطمة سعد, ,S.Pd.l فرحية, ,S.Pd.lحسنوتى,  اخلميس:

  S.Siحلدة,  ,S.Pd.l ّباس,عخدجية  ,S.Pd.l رملة حسن, اجلمعة:

 MSمصطفي  , S.Agشربٌت,  ,S.Pd.lمنَتة عبد اهلل,  السبت:

 : تالية الوظيفة

 ضابط  تعلم يف البدء دعاءال قارئ إعداد .۹

 وعودة والراحة الدخول، وقت اجلرس .۲

 عودة مرات يف وقت ۱و  لراحةا مرات يف وقت ۲و  مرات يف وقت دخول ۲ -
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 يف ادليدان  عند السَت طالبإعداد ال. ۱

يف كسر داخل الوقت وخارج سور ادلدرسة وتقدمي تقرير إىل  طالباإلشراف على ال. ٧

 .عندما تكون ىناك أحداث اليت حتتاج إىل حل معا تالميذال مدير أو نائب مدير شؤون 

 الذين غاب / غَت موجودة وإىل اعتصام كتب االرقام القياسية طالبال تسجيل. ٥

 جلة الساعات الفارغة يف كل فئةمعا. ٧

 اإلشراف / رصد تنفيذ قواعد ادلدرسة.. ٤

 

  بالمبانخ الثانية األدبية اإلبتدائية مدرسةال في طالبال أحوال و.

ليس ىناك عملية  التالميذ ىم أىم العناصر يف عملية التعلم، دون  طالبال

جيب أن يكون يف الواقع يعترب كطالب فرد خيتلف عن غَته من  طالبالالتعلم، لظروف 

واحدة إىل أخرى حبيث االجتماعية واالقتصادية، واالستخبارات، والفائدة، روح. الدافع 

للتعلم والنوع االجتماعي أن ينظر إليها ويالحظ، أن تكون مبثابة مبادئ توجيهية 

م وادلرافق اليت ساليب، ووسائل اإلعالللمعلمُت لتنفيذ التدريس ديكن حتديد ادلواد واأل

ديكن 



15 
 

 
 

     اإلبتدائية درسةادل الظروف لطالبا .الثانية األدبية اإلبتدائية درسةادل يف استخدامها،

 :سنوات السابقة ىي كما يلي ٥يف غضون   الثانية األدبية

 6 اجلدول

  أحوال الطالب بادلدسة اإلبتدائية األدبية الثانية بادلبانج

إمجاي  6 5 4 3 2 1 دراسيةسنة 
 عدد

2006-2007 167 136 131 155 160 120 869 
2007-2008 174 160 134 134 145 156 893 
2008-2009 188 164 154 130 121 121 878 
2009-2010 165 182 163 155 132 116 910 
2010-2011 151 165 172 157 143 118 906 
2011-2012 141 144 161 167 162 138 912 
2012-2013 143 137 143 156 165 158 904 
2014-2015 176 142 135 140 157 165 915 
2015-2016 205 189 169 136 132 135 1079 

 9912 1391 1521 1621 1659 1748 1843 اجملموع
 ۲۲۹٧سنة  األدبية الثانية بادلبانخ مدرسة اإلبتدائية ادلصدر : وثيقة ىف إدارة
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ن طللص إىل أنو يف كل عام عدد من من البيانات ادلشار إليها أعاله, ديكن أ 

 2015زاد عدد الطالب يف العام ألطالب يف ادلدرسة اإلبتدائية األدبية الثانية بادلبانج 

 ادلدرسة كمايلي:  2016/

 

 7اجلدول 

  ۲۲۹٧ -۲۲۹٥ السنوات الدرسطالب احوال ال

 إجمالي عدد الجملة النساء الذكر الفصل رقم

 ٧ ۹۹۱ ٥۹ ٧۲ )صفر(۲ ۹

 ٧ ۲۲٥ ۹۲۱ ۹۲۲ )األول(۹  ۲

 ٧ ۹۸۱ ۸۸ ۹۲۹ )الثاين(۲ ۱

 ٥ ۹٧۱ ۸۱ ۸٧ )ثالثة( ۱ ٧

 ٧ ۹۱٧ ٧۱ ٤۱ )الرابع( ٧ ٥

 ٧ ۹۱۸ ٧۱ ٤٥ )مخسة( ٥ ٧

(السادس) ٧ ٤  ٧۱ ٧٧ ۹۱٧ ٥ 

 ۱۱ ۹۲۸۹ ٥۹٤ ٥٧٧ اجملموع
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 : ُتالوقت مقسمة إىل بادلبانخ الثانية األدبية اإلبتدائية درسةادل أنشطة التعليم والتعلم يف

 )صفر( ۲ للصفوف ۲۸:٧٥ حيت ۲٤:۲۲ الّساعة يف أ.

 )األول(۹ للصفوف لفئة۹۹:٧٥ حيت ۲۱:٧٥  الّساعة يف ب.

 (السادس)٧ و ,)مخسة( ٥و ,)الرابع( ٧ للصفوف۲۲ :۲۲حيت۲٤:۲۲  الّساعة ج.يف

 )ثالثة( ۱و  )الثاين(۲ للصفوف۹٥:۲۲حيت ۹۱:۲۲  الّساعةد. يف 


