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 الباب الثَّاِني

 ِبَمْعَهِد الشَِّفاء ُمَحمَِّديَّة بَانتُ ْول يُوْكَياكْرتا الُصْورَُة اْلَعامَّةُ 

 بَانتُ ْول يُ وْْكَياَكْرتَا تَارِيُخ َمعَهِد الشَِّفاء ُمَحمَِّديَّة .أ

ْ التَّاريْيخي  َ هَذا اْلَمْعَهدي ِفي م، بيريَساَلةي اْلَقرَاري ميْن َرئيْيسي  4191ميْن يُوِلي  41ُبِني

ْينييَّةي ليَمدييْ َنةي بَانْ تُ ْول يُوْكياكرتَا. َو َيُكْوُن  َدارةي الدِّ اْلَمْعَهدي ُُهَا األْسَتاذُ احلَاّج  مشرفاإلي

ْين )اهلل يَ ْرََحُُه( َو اأُلْسَتاُذ احلَاّج  ْستي َفْخُر الدِّ َتَم ُُ أميْْي رَائيس اْلَماجي ْْ . َو اْلُم

ْ بيَناءي هَذا اْلَمْعَهدي.  ُيَشاريُكْوَن ِفي

ُم  ُُمَمَّدييَّة بَانتُ ْول يُوْكَياَكْرتَا َمْعَهُد الشَِّفاء ىل قيْسَمْْيي، َمْعَهُد اْلَبنيْْيي َو إيَ ن َْقسي

ُلُغ  ُب َمْعَهدي الشَِّفاء يَ ب ْ . َواآلَن، ُطَّلَّ طَاليًبا ميْن طَاليبي الثَّاَنوييَّةي َو  431َمْعَهُد اْلبَ َناتي

ْ اْلَمَساكيني ُهَناَك اآلليَيةي.  ُْرَاتي ِفي  4ات.مشرف 1ْْيَ َو مشرف 5َو ليَتْدبيْْيي احُل

 ِمَيِة َمْعَهِد الشَِّفاءتَارِْيُخ َتسْ  .ب

ْ السََّنةي السَّابيَقةي َكاَن ُُمَْتَم ُُ قَ ْريَةي َجاَكاَدايُوه ُمْشريكيْْيَ  نْ تُ ْول يُوْكَياَكْرتَابَا ِفي

ْيحي  َقَة الدِّيني الصَّحي . ُهْم َلَْ يَ ْعريفُ ْوا َحقيي ْ . ليذلي ََ ُعُمْوًما َو قَليْيًَّل َمْن َيُكْوُن ُمْسليميْْيَ

ْ قَ ْريَةي َجاَكادايُ ْوه ََيَْتليطُْوَن  ْينييََّة بَ ْْيَ اإلْسََّلمي َو الَعَملييَّةَ أْكثَ ُر اْلُمْسليميْْيَ ِفي  الدِّ

. ْسََّلمي يَد ديْيني اإلي ُد تَ ْوحي  النََّصاَرى. تيْل ََ احلَاَلُة تُ ْفسي

                                                           

َْعَهدي الشَِّفاء بَانتُ ْول، ِفي التَّاريْيخي 4   م 5142 أَْبريْيلمين  55 ُمَقابَ َلُة ُمديْيري َمْعَهدي الشَِّفاء اأُلْسَتاذ احَلّج الدُّْكتُ ْور بُوديي ِبي
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َ َمْعَهُد الشَِّفاءي َنْظرًا ميْن تيْل ََ احْلَاَلة ا َدةي، ُبِني ُمَحمَّدييَّة بَانتُ ْول يُ وْْكَياكْرتَا الْ  ْلَفاسي

ْْطيََّلًحا فَ َعَلى ُمَوافَ َقةي ََجَاَعةي اْلُمَحمَّدييَّةي يُ وْْكَياكرتَا. َو َمْعىن الشِّ  ًََة الصِّحَُّة، َو ا اءي ُل

َتَم ُي قَ ْريَةي َجاَكاَدايُ ْوه. ْْ  ليُيَداويَي َمَرَض الَعقيْيَدةي ليُم

 اء ُمَحمَِّديَِّة بانتْول يُ وْْكَياَكْرتَاُة َمْعَهِد الشِّفَ ُهوِيَّ  .ج

 َهوييَّة َمْعَهدي الشَِّفاء 5.4 لُ ْدوَ الَْ 

 َشْرح َهوِيَةُ  رَْقمُ 

 اَكْرتَاَمْعَهُد الشَِّفاء ُُمَمَّدييَّة بَانُتول يُ وْْكيَ  اْسُم اْلَمْعَهدي  4

 اْلَمْعَهدي  َمْوقي ُُ  5
نلييُفْورَا بَانتْول بَانَبا، ُسوبْرموليَياَجاَكاَدايُ ْوه، 

 يوكَياَكرتَا

 www.asysyifamuhammadiyah.sch.id َتَصفُُّح اْلَوبْ  3

1 
 َلْمَحُة اْلَمْعَهدي ِفي 

 َتَصفُُّح اْلَوبْ 
Ponpes Asy-Syifa Muhammadiyah 

 بَانتُ ْول/ يُ وْْكَياَكْرتَا اْلَمدييْ َنُة/ اْلويََليَةُ  5
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 َمْعَهُد احلَْديْيثي  َشْكُل اْلَمْعَهدي  1

 PCM Bambanglipuro Bantul ُمقيْيُم اْلَمْعَهدي  2

َْرُة اْلَقْيدي ليْلَمعْ  9  B. 9065 َهدي ِني

 م 4111ميْن يُوِلي  49 َهدي تَاريْيُخ بيَناء اْلَمعْ  1

41 
َْرُة اإلْحَصائييَّة  ِني

 ليْلَمْعَهدي 
545311515141 

 

 اَمْعَهِد الشَِّفاء ُمَحمَِّديَّة بَانتُ ْول يُوْكَياَكرتَ تَ ْرتِْيُب اْلُمَنظََّمِة ِفي  .د

 ُمَدب ُِّر اْلُمَنظََّمة 5،5 لُ الَْْدوَ 

 ُمَدب ُِّر اْلُمَنظََّمةي  تَ ْرتيْيُب اْلُمَنظََّمةي  رْقم

 H. Suwandi Danu Subrata َرئيْيس   4

 Drs. Mugiyanta, MSI 4َكاِتيُ السِّرِّ  5
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 Muh. Taufiq Ar Rahman 5َكاِتيُ السِّرِّ  3

 H. Tri Utomo, S. Pd 4بَيُت اْلَمال  1

 Drs. Marzuki, M. Pd 5بَ ْيُت اْلَمال  5

 Dr. H. Marsudi Imam, M. Ag .1 أَْعَضاء اْلُمَنظََّمة 1

2. Sugeng Prihatin, S. H. 

3. Drs. Purwana, M. A 

4. H. Sumardi, B. A 

5. drg. Hendro Suwarno 

6. drh. Tenang Iswantoro 

7. Heru Irianto, S. Pd 

ْدَرَسةي اْلُمَحمَّدييَّة  .8
َ
ْي ُُ َرئيْيسي امل َجي

 بَانْ تُ ْول

 Drs. Budi Nurastowo Bintriman ُمدييْ ُر اْلَمْعَهدي  2
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 َمْعَهِد الشَِّفاء ُمَحمَِّديَّة بَانتُ ْول يُوْكَياَكرتَا ُرْؤيَةُ  .ه

َيةي  .4 ْسََّلمي َشَبابي اْلُمَحمَّدييَّةي، َكْي يُ َرقَِّي نَ ْفَسُهْم ِفي تَ بْ  تَ ْقوييَُة ُرْوحي َعاري اإلي لييغي شي

ْيني َو أَْيًضا ِفي اْلُمَنظََّمةي.  َو َدْعَوةي الدِّ

 َمْعَهِد الشَِّفاء ُمَحمَِّديَّة بَانتُ ْول يُ وْْكَياَكرتَا ِرَساَلةُ  .و

بي تَ ْربيَيًة تَامَّةً  .4 َها تَ ْربيَيُة اأَلْخََّلقي وَ ، تَ ْربيَيُة الطَُّّلَّ . فيي ْ  تَ ْربييَُّة اْلُقْرآني

يَّة   .5 َب ََلُْم رَئيسي  ِجْْنيليييييَّةي َو الَعَربييَّةي.َو َمَهارَُة اْلَكََّلمي بيلي  ليُيعيدَّ اْلَمْعَهُد الطَُّّلَّ

َعاري ُمَُ  .3 يَّةي َو شي ْ اْرتيَقاءي إيْيدييُ ْوُلْوجي بي ِفي  دييَّةي.مَّ َغْرُس ََحَّاَسةي الطَُّّلَّ

ْ تَ ْعليْيمي اْلُعُلْومي َو َنظََرُهْم  .1 َب اْلُمْمَتازيْيَن ِفي َيتيهيمْ عَ ليُيعيدَّ اْلَمْعَهُد الطَُّّلَّ ْنسي  ْن جي

 بَ ْرنَاِمُج اْلَمْعَهدِ  .ز

 اْلَاميعييُّ  .4

َها ن َ ليَمْعَهدي الشَِّفاء ُُمَمَّدييَّة بَانتُ ْول بَ رَاميج  ُمتَ َفوَِّقة ، ََل بُدَّ أْن  ن ْ  ْعريفَ َها. مي

 اْلَكشَّاَفةُ  .أ

ٍب بَانتُ ْول يُ وْْكَياَكْرتَا ي ُ  ليُكلِّ َسَنٍة، َمْعَهُد الشَِّفاء ُُمَمَّدييَّة ُل أَْربَ َعَة ُطَّلَّ ْرسي

ْ بَ ْرنَاَمجي اْلَكشَّاَفةي اْلَوطَنييَّة.  ليَيْذَهبُ ْوا إيىَل َجاَكرتَا ِفي

 اْلَفن ِّيَّةُ  .ب
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يَقى أنكاُلوْنج. َو ف َ  ليَمْعَهدي الشَِّفاء ُُمَمَّدييَّة بَانتُ ْول ميْن بَ ْعضي اْلَفن ِّيَّةي  ن ِّيَُّة ُمْوسي

ْ َلْعبي أنَكاُلْوْنج. ُرْوَن ِفي بي َماهي  احلَْْمُدليلَّهي َأْكثَ ُر الطَُّّلَّ

ْبَداعييَّةُ  .ت  اإلي

بي َو الْ  ْي ُُ الطَُّّلَّ أَْو  ْلُمْقَتطََفاتاةي يَ ْقديُرْوَن كيَتابََة ساتيذْْيَ َو األمشرفَجَي

َرةي  ي ْ َن. احلْيَكايَةي الَقصي  5اْلُمْمتَ َيَة َو اْلَيَِّدَة َو اْلُمْمُتحي

 اْلُقْرآنُ  .ث

ْْيُ الُقْرآني  4  ََتْسي

 ََتْفيْيُظ اْلُقرآني  5

 َتَيْيُم اْلُقرآني  3

ُر اْلُقْرآني  1 ي ْ  تَ ْفسي

َرة النَّبوييَّة .ج ي ْ  السِّ

 الَعقيْيَدة .ح

ُْْول  4  الثَََّّلثَةي"تَ ْعليْيُم ُكُتبي "اأُل

ْيدي" 5 ْي  تَ ْعليْيُم ُكُتبي "فَ ْتُح اْلَم

                                                           

َْعَهدي الشَِّفاء بَانتُ ْول، ِفي التَّاريْيخي  ُمَقابَ َلةُ 5   م 5142 أَْبريْيلمين  55ُمديْيري َمْعَهدي الشَِّفاء اأُلْسَتاذ احَلّج الدُّْكتُ ْور بُوديي ِبي
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 اأَلَحاديْيثُ  .خ

 ْربَعيْْيُ الن ََّووييَُّة"تَ ْعليْيُم َأَحاديْيثي "األَ  4

 تَ ْعليْيُم ُكُتبي "رييَاُض الصَّاحلييْْي" 5

 اْلفيقهُ  .د

 HBTتَ ْعليْيُم كيَتاَب  4

 تَ ْعلييُم كيَتاَب "ُسُبُل السَََّّلم" 5

ََة األْجَنابييَّة .ذ  اللُّ

ْمََّلُء، عيْلُم النَّْحوي، 4 ََة اْلَعَربييَّة  اْلُمْفَرَدات، اْلُمَحَوَرُة، اإلي عيْلُم  تَ ْعليْيُم اللُّ

ََةي اْلَعَربييَّةي. ْنَشاء َو ُمَسابَ َقُة اللُّ ، َدْرُس اْلُمطَاَلَعةي، اإلي  الصَّْرفي

ِجْْنيليْييييَّةي  اْلُمْفَرَدات، اْلُمَحاوَ  5 ََةي اإلي ِجْْنيليْييييَّةي.َرُة وَ تَ ْعليْيُم اللُّ ََةي اإلي   ُمَسابَ َقُة اللُّ

ْيحُ  .5  الت َّْرسي

 )رَابيطَُة َشَبابي ُُمَمَّدييَّةي( IPM .أ

ْسُب اْلَوَطني  .ب  حي

 ديفَاُع الن َّْفسي  .ت

ْستيْعَدادي ليَشَبابي ُُمَمَّدييَّةي() KoKam .ث  إيَماَرُة اَلي

بي  .3 يَّةي الطَُّّلَّ  َتْطوييْ ُر َشْخصي
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ي َْقى أْنكالُْوْنجايْنتيَشاُر فُ نُ ْوني  .أ  ُمْوسي

َيُة ُفْطَرةي تيي ْرَام() Life Skill .ب  تَ ْنمي

َبةي  .ت  َمَهاَرُة احْلَاسي

يَّا، إيِجْْنيليْييييَّة، َو الْ  .ث ََات  إيْنُدْونيْيسي  َعَربييَّة(اْلُمَحاَضَرُة ) احلْيطَابَُة بيَثََّلثي اللُّ

 ظََّمةي تَ ْعليْيُم َدْعَوةي ديْيني اإلْسََّلمي َو تَ ْعليْيُم اْلُمنَ  .ج

 َجْمِعيَُّة َمْعَهِد الشَِّفاء ُمَحمَِّديَّة بَانتُ ْول .ح

يَّةً  .4  َعَمليَيُة الت َّْعليْيم َو الت ََّعلُّم َرْسْي

ُفْورَا بَانتُ ْول يُ وْْكيَ َمْدَرَسُة ال .أ  اَكْرتَاثَّاَنوييَّة ُُمَمَّدييَّة بَامَباِجْْنليي ْ

ُفْورَا بَ َمْدَرَسُة الَعالييَّةي الشَِّفاء ُُمَمَّدييَّة  .ب  انْ تُ ْول يُ وْْكيَاَكرتَابَاْمَباِجْْنليي ْ

 ايْنتيَشاُر اْلَمْعَهدي  .5

نْ َفاقي َو الصََّدَقةي َو اَليَبةي َو اْلَوْقفي  .أ  تَْأدييَُة اليََّكاةي َو اإلي

 ُمَساَعَدُة اْلَيَتاَمى َو الُفَقرَاء َو اْلَمَسكيْْيي َو الضَُّعَفاء .ب

 يْ َتامي الشَِّفاء ُُمَمَّدييَّةبيَناُء ُمَؤسََّسةي تَ ْربييَّةي األَ  .ت

، َو تَ ْربييةُ ا .ث .َفْحُل اْلَعَملي  بَ ْيُت اْلَمال، َو َمْيَرَعةُ تَ ْربيَيةي اْلَمَواشي حي  ْلَفَّلَّ

بِ  .ط  َحَقاِئُق َعَدِد الطَُّّلَّ

بي  5،3 لُ الَْْدوَ   َحَقائيُق َعَددي الطَُّّلَّ
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الطَّالب/  رَْقم
 ة

َسَنُة الدِّرَاَسة 
5102-5102 

َسَنُة الدِّرَاَسِة 
5102-5102 

 شرح

 - 15 91 طَاليب   4

 - 21 51 طَاليَبة   5

بي   - 435 431 َعَدُد الطَُّّلَّ
 

 ساتي َعَدِد األ َحَقاِئقُ  .ي

 ساتيذَحَقائيُق َعَددي األ 5،1 لُ الَْْدوَ 

َبة ايْسم َرْقم ائيَرةُ  اْلَواجي  الدَّ

4 Drs. Budi Nuraswanto 

Bintriman 

 سليَمان ُمديْير

5 Ipit Syarifah, S.Ag  ََجاَكرتَا ةي ريَعايَُة الطََّلب 

3 Chusnul Azhar, S.Pd.I  بي  ََلُمْوَعان ريَعايَُة الطَُّّلَّ
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1 Sena, S.Pd.I  َهاُج ن ْ مي

يَّة  الدِّرَاسي

ُغْونُ ْونج  

 كييُدول

5 Syaeful Amar  ا ريَعايَُة اْلَمْعَهدي َْ  فُ ْوْربَالييْن

1 Endra Wijaya بَانتُ ْول مشرف 

2 Doni Oktama بَانتُ ْول مشرف 

9 Qonita Lillah بَانتُ ْول ةمشرف 

1 Arif Yuda Wijayanto َكََّلتيْْي  مشرف 

41 Latifatul Fajriyah يُ وْْكَياَكْرتَا ةمشرف 

44 Salsabila Zufdi Amalia يُ وْْكَياَكْرتَا ةمشرف 

45 Rahma Wulandari قييَّةالشَّرْ نُ ْوَسى  ةمشرف 

43 Muhasin ا مشرف َْ  فُ ْوْربَالييْن

41 Willi Mufakih ا مشرف َْ  فُ ْوْربَالييْن
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 ِفي َمْعَهِد الشَِّفاء ُمَحمَِّديَّة بَانتُ ْول: اْلُمتَ َوف َِّرةُ اْلَوَساِئُل  .ك

 َحَقائيُق اْلَوَسائيلي  5،5 لُ لَْْدوَ ا

 ِاْسِتَفادُ  َحاَلُة اْلَوَساِئلِ  َعَددُ  َوَسائل رَْقم
 اْلَوَساِئلِ 

 شْرح

ُر  َحَسن َغي ْ
 َحَسن

 فَاِسد

 بيَناُء اْلَمْعَهدي  أ

د 4 ْي  - ليلصَََّّلة   5 5 َمْس

 - ليلسََّكاني    4 4 بَ ْيُت اْلُمديْير 5

َمْسَكُن  3
 ساتيذاأل

 - ليلسََّكان   3 3

َمْسَكُن  1
ب  الطَُّّلَّ

 - ليلسََّكاني    3 3

 - سليلتَّْدرييْ    3 3 وييَّةالثَّانفْصُل  5

 - سليلتَّْدرييْ    3 3 ةي َفْصُل اْلَعالييَ  1
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 - -   4 4 َمْكَتَبة 2

 ُغْرَفُة َرئيْيسي  9
 اْلَمْدَرَسة

يْ َواني    5 5  - ليلدِّ

َداَرةي  1  - لْلَماليَيةي    4 4 ُغْرَفُة اإلي

يْ َواني    4 4 مي ُغْرَفُة اْلُمَعلِّ  41  - ليلدِّ

بي  44  - - 5 5 43 51 ََحَاُم الطَُّّلَّ

 - -  5 3 5 ذساتيََحَاُم األ 45

ليبَ ْيتي    4 4 تَ َعاُونيَيةُ  43
 اْلَمال

- 

ليَسْيلي   4 4 5 آبَار 41

 اْلَماء

- 

 - ليأَلْكلي   4 4 5 َمْطَبخ   45

 األثَاُث ليْلَمْعَهدي  ب
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يُّ  4 ُكْرسي
 الضَّْيفي 

 - ليلضُّيُ ْوف   5 5

رَاَسةي  41 51 521 311 َمْقَعد 5  - ليلدِّ

رَاَسةي  1 2 411 451 َمْكَتب 3  - ليلدِّ

يَانَة 1  - - - - 55 55 خي

 


