
 الباب الثاوي

إوسان “إلاسالمية املتكاملة  الابتذائيةاملذرسة إلاطار الىظري و الصورة العامة عن 

 ”أوثما
 

 إلاطار الىظري  . أ

 مفهىم الفػالُت .1

: احىابا مً مخالفت اإلافاَُم و الخفاظحر لهزا البدث الزي جدذ الػىىان 

 الثالث باإلاذسظتلطالب الفصل  بالصىس  الػشبُتيلماث لػبت مطابلت ال تجلىُ“

بىطٌى للفصل الذساس ي ألاٌو الػام  ”ئوعان أوجما“ اإلاخياملت ؤلاظالمُت الابخذائُت

ُت و جطبُلُت: م 8112/8112الذساس ي  الباخثت جدخاج ئلى ششح  ”.دساظت ججٍش

 : حػٍشف بػع اإلاصطلحاث الخالُت 

  (Efektivitas) الفػالُت ( أ

 أو جأزحر له ش يء هي الفػالُت ،(KBBI) ىبحرةال ؤلاهذوهِعُت اللغت كامىط في

ى الىاحػت، الىخائج حلب الىاشئت، الػىاكب ت ألاغماٌ هجاح َو  في ئحشاء، أو ججاٍس

 حػلُمُت أَذاف أخذ جدلُم َى ال أم مً ئليها ًىظش أن ًمىً الفػالُت الحالت َزٍ

 مدذدة حػلُمُت أَذاف واهذ ئرا فػالت جيىن  أن ًلاٌ أظالُب حػلم .أغلىذ التي

 1.جدلُله أهثر خططذ

 الفػاٌ الخػلُم ( ب

 غلى فلط لِغ جشهض التي والخػلم الخذَسغ غملُت َى الفػاٌ الخػلم طبُػت

  وان الخػلم غملُت فػالُت مذي ولىً اإلاخػلمحن، هخائج
 
 حُذ، بفهم ئغطاء غلى كادسا

مىً وهىغُت الفشصت واإلاثابشة، والاظخخباساث،  في وجطبُله العلىن حغُحر جلذًم ٍو

 .الخػلم مً اإلاشحىة ألاَذاف جدلُم في الىاجح الخػلم ٌػلً وظىف 8.خُاتهم

 مُالخػل وظائل ( ث

 جخم ألاوشطت مُالخػل أن خُث اإلاػلم ٌعخخذمها التي أداة هي مُالخػل وظائل

 
 
 سظالت لىلل اظخخذامه ًمىً ش يء أي ؤلاغالم وظائل َى ،ظذًمان ووفلا .فػلُا
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 والشىاغل واإلاشاغش، ألافياس جدفض أن ًمىً أهه ختى اإلاخللي ئلى اإلاشظل مً

  .الخػلم غملُت جدذر أن الطالب اهدباٍ غً فظال واإلاصالح،

  جلػب ؤلاغالم وظائل حػلم
 
 اإلاعخخذمت الخػلُمُت مشفم دغم أحل مً َاما دوسا

ذي الطابؼ اظخخذام مؼ .فػالت لخيىن  دساظت في  الخػلم وظائل (فيحػع  ) الخجٍش

 الطالب، مً الخػلم دوافؼ ئلى ئطافت ًمىً و(Konkrit)  ملمىظت جصبذ ظىف

ادة ًمىً خُث ذ الخػلم هدى الطالب اهدباٍ ٍص  .اإلاٍض

غض ٌ  (٢ : 811٢ ظذًمان)(Briggs)بَش لى  ألادواث حمُؼ ؤلاغالم وظائل أن ٍو

يخى وفلا .لخػلم الطالب وجدفحز الشظائل جلذًم ًمىً التي اإلاادًت  ،(Trianto)جٍش

ت الخػلم اظتراجُجُت غىاصش مً هػىصش ؤلاغالم وظائل  اإلاصذس مً للشظالت بالحاٍو

ذ الىظطاء أو  ًىد وان التي واإلاىاد الشظائل، معخلمي أو الهذف ئلى جىحيهها ئغادة جٍش

 .الخػلم غملُت خذور َى جدلُله والهذف وأن للذساظت، هللها التي الشظالت
  

 ؤلاغالم لصىس وظائ ( ر

 غلى جدخىي  ال فلط، ئلُه ًىظش أن ًمىً التي ؤلاغالم وظائل َى الىظائل َزٍ

 .للصىث غىاصش
 واللىخاث، الصىس  شيل في ؤلاغالم وظائل الصىس  أهىاع بِىما 

مىً. وأهثر ،(Ilustrasi) الخىطُدُت والشظىم والشظىم،   ن الصىس  جفعحر أًظا ٍو

ا والىباجاث، والحُىاهاث الىاط،) البظائؼ جدمُل ًخم  والطالء الحبر مؼ( وغحَر

ذ صىس، مخخالُت،  . واإلاٍض
 
 مً لخجػل ولمت جىطُذ ًمىً التي أداة َى للصىسة هظشا

 .أهثر بعهىلت فهمها

 اإلافشداث ( ج

 مجمىغت ٌػني اإلافشداث ،(KBBI) هبحرة ؤلاهذوهِعُت اللغت كامىط لخػٍشفو 

 مملىهت جيىن  التي اليلماث غذد َى اإلافشداث الخمىً أن واظخيخج،. اليلماث مً

 اإلاػلىماث مػنى غلى جدخىي  لغت في جشد التي اليلماث أو مجمىغت أو لشخص

 ٢.واظخخذامها
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 إلااكاله َىسنو 
 
 .لغت حشيل التي اليلماث مجمىغت هي اإلافشداث أن ،(Horn) فلا

تاللغ الىفاءة ئجلان في اإلافشداث دوس   ،(Vallet) فلذ رهشث هما أسبػت غىه غنى ال ٍى

  رلً اللغت ئجلان مً أسبػت فهم غلى اللذسة أن
 
 بِىجىظان اإلافشداث غلى اغخمادا

ا اللغت حػلم ًجػل ال فاهه رلً،  .الشخص
 
 ال أخشي، وبػباسة للمفشداث، مشادف

 2.اإلافشداث مً الػذًذ لحفظ فلط اللغت ئجلان ًىفي

 

 ”إوسان أوثما“إلاسالمية املتكاملة  الابتذائيةالصورة العامة عن املذرسة  . ب

 اإلاذسظتاإلاػلىماث الػامت غً  .1

 SD IT INSAN UTAMA   : اظم

ٌ  جاماهخحرجى واظيهان لُىغياس حىىب،حاجان حاالن:  غىىان  باهخى

ت  حاجان جاماهخحرجى : كٍش

 واظيهان : اإلاىطلت

ٌ  : الىىاحي  باهخى

 SD-IT INSAN UTAMA:    اظم ( أ

 NSS   :1181 111 1 1( ب

 A : الثاوي  الاغخماد( ث

  811:  الاغخماد الثاوي ظىت( ث

 8118:   ظىت جأظعذ( ج
 

 خالت اإلاذسظتو  اإلاىكؼ الجغشافي .8

 اإلاىكؼ الجغشافي .أ 

لُىغياس  حاالنفي  مػىىن  ”ئوعان أوجما“ؤلاظالمُت اإلاخياملت  الابخذائُتاإلاذسظت 

ت حاجان ،  جاماهخحرجى اإلاىطلت واظيهان حىىب، كٍش حىىب مً  أهثر دكُلتباهخٌى

 .الجامػت مدمذًت ًىهُاهشجا
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 اإلاذسظتخالت  .ب 

ياجب ال أوشأث مإظعت ”ئوعان أوجما“ؤلاظالمُت اإلاخياملت  الابخذائُتاإلاذسظت 

ل  11/8غمش شمهىدي سكم  الػذٌ في  حػملو   مىكف ابذأاإلاذسظت . 1222أبٍش

ٌ   8118/811 بذاًت العىت في  ظىهىباهِغ لىس،  غً الخػاكذ مجز

 ٌ ا 1٢في رلً الىكذ وان . غعخيهشحا،واظيهان، باهخى ألاٌو للصف  لصففي ال طالب 

 ٌ سابطت  الدسجُل ”ئوعان أوجما“ؤلاظالمُت اإلاخياملت  الابخذائُتاإلاذسظت . ألاو

ت ل ئلى وآلان( ALPIT) ؤلاظالمُت اإلاخياملت اإلاإظعاث الخػلُمُت الحاٍو شبىت  جدٍى

 (.JSIT) اإلاذاسط ؤلاظالمُت اإلاخياملت

 الشؤٍت .ج 

 واإلاعخلل ، الخلىي  ، فاخش حُل جدلُم

 الشظالت .د 

 .وئظالمي مخيامل حػلُمي هظام جىظُم ( أ

مت ألاخالق مً حُل لدشىُل ( ب ب أفػاٌ الىٍش لت جذٍس  .أداب وزلافاث بطٍش

 PAIKEM و اإلادلُت الثلافُت اللُم دمج ( ث

 .الحُاجُت اإلاهاساث حػلم جىفُز ( ر

 خالٌ مً .ألاحىبُت واللغاث والخىىىلىحُا الػلىم في الطالب جشكُت مهاساث ( ج

 اإلاذسظت ظيان مؼ واإلالابالث الخىىىلىحُا والىطم أدواث اظخخذام اإلاماسظت

 .أحىبُت لغت باظخخذام

   .اإلاػىُت لُػاون الخػلُم الىطني ئكاماث حػاون مؼ دائشة ومإظعت ( ح

 ”ئوعان أوجما“ؤلاظالمُت اإلاخياملت  الابخذائُتاإلاذسظت  أَذاف .ٌ 

مت التي ظخطبُم ئلى معخىي أغلى ئهخاج خشجي باألخالق (1  .الخػلُم مً الىٍش

 .الىفاءة جدلُم اإلاػلمحن وفلا إلاػاًحر (8

 .الخػلم أوشطت جدخُت لذغم مخاح بيُت ( 

 .حػلُم أفظل اإلاػىُت لخلم ئكاماث حػاون مؼ دائشة ومإظعت ( 

 :أخىاٌ الىظائل اإلاذسظُت  ( 

 

 



 2.1الجذول 

 الغرف التعليمية

 الحال العذاد وسائل الرقم

 حُذ 1٢  الطالب مىخب  (1

 حُذ 1٢  الطالب هشس ي  (8

 حُذ 12 اإلاػلم مىخب  ( 

 حُذ 12 اإلاػلم هشس ي  ( 

 حُذ 12 ظبىسة  ( 

 حُذ 12 خضاهت  (٢

 حُذ 12 مهمالث ظلت  ( 

 حُذ 12 الذولت سمض  (2

 حُذ  1 خائط ظاغت  (2

 حُذ 12 (الطالب لػمل)سف   (11

  

 2.2الجذول 

 إلادارة غرفة

 الحال العذاد مرافق هوع الرقم

 حُذ 8 خضاهت  (1

 حُذ 1 خائط ظاغت  (8

 

 3. 2الجذول 

 مطبخ

 الحال العذاد مرافق هوع الرقم

 حُذ 8 خضاهت  (1

 حُذ 1 مهمالث ظلت  (8

 حُذ 1 بالىغت  ( 

 حُذ 1 خائط ظاغت  ( 



 

 2.4الجذول 

 املعلم غرفة

 الحال العذاد مرافق هوع الرقم

 حُذ  1 اإلاػلم مىخب  (1

 حُذ 81 اإلاػلم هشس ي  (8

 حُذ   خضاهت  ( 

 حُذ 8 الىمبُىجش  ( 

 حُذ 8 طابػت  ( 

 حُذ 1 مهمالث ظلت  (٢

 حُذ 1 خائط ظاغت  ( 

 حُذ 1 حشط  (2

 

 2.5الجذول 

 رئيس الذرسة غرفة

 الحال العذاد مرافق هوع الرقم

 حُذ 1 خضاهت  (1

 حُذ 1 خائط ظاغت  (8

 حُذ 1 هشس ي اإلاذًش  ( 

 حُذ 1 مىخب اإلاذًش  ( 

 حُذ 1 للظُىف و مىخب الىشاس ي  ( 

 حُذ 1 الذولت سمض  (٢

 

 2.6الجذول 

 املذرسية الصحة غرفة

 الحال العذاد مرافق هوع الرقم

ش  (1  حُذ 8 ظٍش



 حُذ 1 خضاهت  (8

 حُذ 1 هشس ي   ( 

 حُذ 1 مىخب   ( 

 حُذ ٢1  الطالب صحت سجالث  ( 

 حُذ 1 ألاولُت ؤلاظػافاث مػذاث  (٢

 حُذ 1 بطاهُاث  ( 

2)   ٌ  حُذ 1 الىصن حذاو

 

 2.7الجذول 

 الكمبيوثر عملم

 الحال العذاد مرافق هوع الرقم

 حُذ 11 الىمبُىجش  (1

 حُذ 8 طابػت  (8

ا  (   حُذ 1 وغحَر

 

 2.8الجذول 

 مكتبة

 الحال العذاد مرافق هوع الرقم

 حُذ 1 الىمبُىجش  (1

 حُذ 1 خائط ظاغت  (8

 حُذ 1 الىخب خضاهت  ( 

 حُذ 1 للصحف سفىف  ( 

ٌ  كشاءة  (   حُذ 1 الجذو

 

 

  



 2.9الجذول 

 مخزن 

 الحال العذاد مرافق هوع الرقم

لت لىخاث  (1  حُذ   طٍى

 

 الذاغمت ألاوشطت (٢

اساث (1  الخػلُمُت الٍض

 الىخب أخب (8

 الخىحُه ( 

 MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa)  لُلت بىاء ؤلاًمان والخلىي  (4

 البُاهاث اإلاذسظت ( 

 

  2.11الجذول 

 هوية املذرسة

 : اإلاذسظت اظم  .1
SD IT INSAN UTAMA 

8.   NPSN : 81 1  8  

 الابخذائُت اإلاذسظت : الخػلُم معخىي   . 

 خاص : اإلاذسظت خالت  . 

ٌ  جاماهخحرجى واظيهان لُىغياس حىىب،حاجان حاالن : اإلاذسظت غىىان  .   باهخى

 RT / RW 
: 1  /1 

ذي الشمض    12   : البًر

ت   جاماهخحرجى : كٍش

 واظيهان : اإلاىطلت 

ٌ  :  الىىاحي   باهخى

 ًىهُاهشجا : لاطػتاإلا 

 ئهذوهِعُا : دولت 

 خط الػشض -  321  : الجغشافي اإلاىكؼ  .٢



 

 
 2.11الجذول 

 البياهات  التفصيلة عن املذرسة

 

 2.12الجذول 

 

 معخطُل 8 8 1113 :

  : اإلاذسظت ئوشاء مشظىم  .1

خ  .8   : ؤلاوشاء مشظىم جاٍس

 مإظعت : اإلالىُت خالت  . 

خ  122 : الدشغُل سخصت مشظىم  .    811جاٍس

خ  .    1  – 18 –  811 : الدشغُل سخصت مشظىم جاٍس

  : الخاصت الاخخُاحاث جلبي  .٢

 BPD DIY : اإلاصـــــشف اظم  . 

ٌ  : الىخذاث فشع  .2  باهخى

 SD IT INSAN UTAMA : باظم خعاب  .2

 وػم : (MBS) اإلاذسظُت ؤلاداسة  .11

  2   : ألاساض ي معاخت مملىهت  .11

 1 : ألاساض ي معاخت ًيخمي ال  .18

 ”ئوعان أوجما“  مإظعت : الظشائب دافؼ اظم  . 1

1 .  NPWP : 188٢  11    111 

 2 88     18 : الهاجف سكم  .1

 - : الفاهغ سكم  .8

 : غىىان شبىت ؤلاهترهذ  . 
sdit_insanutama@yahoo.com  
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