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 .جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengي متحف ملوظفالتواصلية 

 
لتوفري شرط للحصول على درجة املاجستري يف تعليم  أقر أبن هذه الرسالة اليت حضره  

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان 
ف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال ها من إبداع غريي أو أتليحضرها وكتبها بنفسي وما زور 

أهنا من أتليفها وتبني أهنا فعال ليست من حبثي أحتّمل املسؤولية على املشرف أو على كلية 
 ماالنج.  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةالدراسات العليا جبامعة موالان 

 . هذا، وجّررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك

 

 1290 يوليو 22ماالنج، 

 ،الطالب املقّرر  

 

 فهمي فطاين
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 استهالل
 

 

 

َرأَض َذُلوالا فَامأُشوا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنأ رِزأِقِه    َوِإلَيأِه  هَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأ
 النُُّشوُر 

 (21: )امللك
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala 

penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

(Al-Mulk: 15) 
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 إهداء
 

 أهدي هذه الرسالة إىل:
 "الرمحن فتح" الكرمي وأيب" ةسعاد نور" الكرمية أمي

. علما حلوة هللا رزقين حّت  إسالما وعّرفين خريا وعّلمان عبادة وراقبين خلقا ربياين اللذان
 .  حبيبه جباه هللا وأكرمهما وهدايته طاعته يف حياهتما هللا مّتع

 احملبوبون وأخيت أخاي

 "هللا فتح عارف" و" اجلنة وردة" و" فردوسي فجر"

 ،املنا لنيل ابلفتوح عقوهلم ومأل ،واهلدى ابلعلم قلوهبم هللا نّور ودعوين، ينشجعو  لذينا
 العلى دار يف وامجعهم

 .الرسالة هذه كتابة إلكمال دائما شجعتين اليت حنيين، إىل أنسى وال
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 شكر وتقدير
 

e 
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله 
 به أمجعني، وبعد.وأصحا

يسر الباحث انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث 
أن يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على  

 كتابة هذه الرسالة، وهم:
 

الان مالك املاجستري، مدير جامعة مو  احلارس فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد .1
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

، مدير الدراسات العليا موالان الدكتور احلاج موليادي املاجستريفضيلة األستاذ  .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية احلاج ولداان وارغاديناات املاجستري الدكتورفضيلة  .3
 .جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج سات العلياالدرا

 بصفته املشرف األّول، والدكتور سواتمان الدكتور أوريل حبر الدين املاجستري .4
عليه بكل  وأشرفاه اهوأرشد ا الباحثالّلذان وجه، املشرف الثاين بصفته، املاجستري

 .اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة
مجيع األساتذة يف الدراسات العليا، واألصدقاء خاصة فصل ج يف الدراسات العليا  .5

 الذين يشجعون الباحث، ومن ال يستطيع الباحث أن يذكرهم مجيعا. 
الذي قد بذل جهودهم يف اشرتاك الدورة  D’Topengومجيع املوظفني مبتحف  .6

 احث.التعليمية يف تطوير الكتاب التعليمي الذي كتبه الب
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هذا، وأسأل هللا العظيم أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه 
 انفعة ومفيدة ملتعلم اللغة ومعلمها يف هذا العامل، أمني.

   
 1290 يوليو 22ماالنج،  

 
 الباحث،        
 
 
 فهمي فطاين        
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 مستخلص البحث

ة على أساس النظرية التواصلية ملوظفي يالعربية لألغراض السياحإعداد مواد اللغة  .1722. فطاين، فهمي
جاوى الشرقية. رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية  –ابتو  D’Topengمتحف 

  الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .تري، املشرف الثاين: الدكتور سواتمان املاجستريأوريل حبر الدين املاجس املشرف األّول: الدكتور

 العربية لألغراض السياحية، املدخل التواصليالكلمات األساسية: 

ة، يهلا وظيفة كبرية يف كل أحناء احلياة منها اللغة العربية ألغراض السياح ةإن اللغة العربية ألغراض خاص
ابتو جاوى  D’Topeng أمكنة السياحية يف إندونيسيا، خصوصا يف متحف هلا ساهم كبري لتطوير ولتنمية

الشرقية، إن ذلك املتحف يف شدة احلاجة إىل تنمية كفاءة اللغة العربية ملوظفه استعدادا ملواجهة السياح العربية. 
ه اسبة مبا احتاجيف السياحة واملن واملشكلة املوجودة هي عدم املواد التعليمية والكتاب التعليمي الذي يرتكز

أصحاب املوظفني. واملواد اللغة العربية للسياحة املناسبة ابحتياجهم هي حل من هذه املشكلة. فأراد الباحث 
 –ابتو  D’Topengة على أساس النظرية التواصلية ملوظفي متحف يعداد مواد اللغة العربية لألغراض السياحإل

 جاوى الشرقية.

ة على أساس النظرية يإعداد مواد اللغة العربية لألغراض السياح فيةكيويهدف هذا البحث إىل معرفة  
استخدام إعداد مواد اللغة مدى فعالية جاوى الشرقية. ومعرفة  –ابتو  D’Topengالتواصلية ملوظفي متحف 

 جاوى الشرقية. –ابتو  D’Topengة على أساس النظرية التواصلية ملوظفي متحف يالعربية لألغراض السياح

يف هذا البحث هو  هو املدخل الكمي والكيفي. وأما منهج البحث املستخدمذا البحث دخل هلوامل
وأما طريقة حتليل . (Borg & Gall)عند بورغ وكول  (Research and Development)املنهج التطوير 

ام اختبار ابستخد (Analysis Statistic Inferensial)البياانت املستخدمة هي التحليل إحصائي االستداليل 
T (T-test.) 

بشكل الكتاب التعليمي حتت العنوان  ا(. صمم الباحث إعداد9كما يلي: )أما نتيجة هذا البحث  
مواصفات من هذا و بورغ وغال. عند   (R&D)"العربية للدليل السياحي" واستخدم الباحث املنهج التطوري

هذا احلال نظم الباحث اهلدف على ويف  (Backward Design)الكتاب التعليمي على املدخل املضمون 
 منأساس النظرية التواصلية من املادة اليت احتاجاه املوظفني املتحف، وترتيب املوضوع يف الكتاب التعليمي 

املوضوع التعارف حت كيفية مقابلة السياح العربية. إعطاء الباحث احملاورات واألساليب مث املفردات املتعلقة 
(. أقام الباحث 1تحف. وأعطى الباحث كيفية قراءة االحرف العربية ابألحرف الالتينية. )ابلسياحة وما تتعلق ابمل

وهي إقامة االختبار  one group pre test –post test ثالث موضوعات من املواّد التعليمية ابملنهج بجتربة 
شخاص من الدليل السياحي. أ 0 القبلي والبعدي ب القبلي والبعدي يف اجملموعة واحدة. وقام الباحث االختبار

وهي أكرب  2,1نتيجة ت احلساب  االختبار يف حتليلي البياانت. وحصل الباحث على -واستخدم الباحث ت
 . وهذه النتيجة تدّل على أّن الكتاب التعليمي املطّور فّعال.1323من نتيجة ت اجلدول 
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ABSTRACT 

Fathoni, Fahmi. 2018. The Compilation of Arabic Language Materials for Tourism Purposes 

Based on Communicative Approach for Employees of  D’Topeng Museum Batu – East 

Java. Thesis, Arabic Education Program, Master’s Degree Program of State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: 1) Dr. H. Uril bahruddin, M.A. 2) Dr. H. Sutaman, M.A. 

Keywords: Arabic for Tourism Purposes, Communicative Approach. 

Arabic has very big roles in every aspect of life. One of them is Arabic for Tourism purpose. It 
has a contribution in the development of Tourism Objects, especially in the Museum D'Topeng 
Batu East Java. Currently, D'Topeng Museum is in desperate need of Arabic language skills 
development for its employees in preparing them to serve the Guests from the Middle East. 
While the problem faced today is the absence of Arabic teaching materials and guidebooks for 
Tourism purposes that suitable with their needs. The preparation of teaching materials as their 
guidelines is the solution to this problem. Therefore the researchers want to prepare and 
compile the teaching Materials and guidebook For Tourism Purposes with the perspective of 
Communicative theory in D'Topeng Museum, Batu East Java 

Based on the above background, this study aims to find out: 1) how the process of compilation 
or preparation of Arabic Language for Tourism purposes teaching materials with the perspective 
of Communicative Theory at the D'Topeng Museum Batu. 2) The effectiveness of the use of 
Arabic teaching material for Tourism purposes with the perspective of Communicative Theory 
at D'Topeng Museum.- Batu East Java 

This research used boyh qualitative and quantitative approach. While the type of research used 
is research and development (with Borg & Gall Model). To analyze the research data, researcher 
used t test inferential statistical analysis. 

The results of this study are: 1) The researcher designs the Materials in the form of 
Lesson Books with the title "Arabic For The Tour Guides". The process of designing this 
material is based on the needs and problem analysis and then using Communicative Theory as 
the theoretical basis. The Backward design pattern is a reference in the preparation or 
compilation of the material. The compilation process began with determining the outcome of 
the learning objectives required by the museum staff and then compile the material and proceed 
with the method of teaching, after those process ware done, the researcher prepared the material 
in the sequence of themes from the introduction up to the theme “how to serve visitors from 
Arab”. The teaching materials consist of conversation, basic expression, vocabulary and 
exercise, and the researcher provide the transliteration of Arabic letters for making it easier for 
learners in reading it. 2) 3 chapters’ usage test from textbook with one group pre-test post-test 
method that was done before and after experiment. The pre-test and post-test were conducted 
on 8 employees of the museum using T test. By those tests the researchers get the value of 7.2 
(t-count) <2.36 (t-table) which means the material that is developed is effective.   
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ABSTRAK 

Fathoni, Fahmi. 2018, Penyusunan Materi Bahasa Arab Untuk Tujuan Pariwisata 

Dengan Perspektif Pendekatan Komunikatif Untuk Para Pegawai Museum 

D’Topeng Batu-Jawa Timur. Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Program Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: 1) Dr. H. Uril Bahruddin, M.A. 2) Dr. H. Sutaman, M.A. 

Kata Kunci: Bahasa Arab Untuk Tujuan Pariwisata, Pendekatan Komunikatif.  

Bahasa Arab memiliki tugas serta peran yang sangat besar di setiap aspek 

kehidupan, diantaranya ialah Bahasa Arab untuk tujuan Wisata. Ia memiliki andil 

dalam pengembangan dan kemajuan Objek Pariwisata, khususnya di Musium 

D’Topeng Batu Jawa Timur. Saat ini Musium D’Topeng sangat membutuhkan 

akan pengembangan kemampuan bahasa Arab bagi para pegawainya guna 

mempersiapkan melayani para Tamu  dari Timur Tengah. Namun problematika 

yang dihadapi saat ini ialah tidak adanya Materi ajar dan Buku ajar Bahsa Arab 

untuk Tujuan Pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyusunan 

bahan ajar sebagai pedoman mereka adalah solusi dari problematika ini. Oleh 

karenanya peneliti ingin menyusun Materi dan Bahan Ajar Untuk Tujuan 

Pariwisata dengan perspektif teori Komunikatif di Museum D’Topeng batu jawa 

Timur 

Berdasarkan pemikiran diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1) bagaimana proses penyusunan bahan ajar Bahasa Arab untuk tujuan Pariwisata 

dengan perspektif Teori Komunikatif di Musium D’Topeng Batu. 2) Efektifitas 

penggunaan proses penyusunan bahan ajar Bahasa Arab untuk tujuan Pariwisata 

dengan perspektif Teori Komunikatif di Musium D’Topeng Batu.-Jawa Timur 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualtitatif dan kuantitatif. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

(Research and Development) dengan Model (Borg & Gall). Adapun Untuk 

menganlisa data peneliti menggunakan analisa statistic inferensial dengan 

menggunakan uji t. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1)Peneliti mendesain Materi dan Bahan 

Ajar berbentuk Buku Pelajaran dengan Judul “Arabic For The Tour Guides”. 

Untuk proses pengembangannya menggunakan model (Borg and gall), yaitu 

berupa pengembangan dari analisa kebutuhan dan masalah, kemudian 

menggunakan Teori Komunikatif sebagai landasan teori. Dan pola (Backward 

Design) sebagai acuan dalam penyusunan materinya. Dan dengan acuan itu 
peneliti menentukan hasil dari tujuan pembelajaran yang di butuhkan para 

pegawai museum terlebih dahulu kemudian menyusun materi serta dilanjutkan 

dengan metode pengajaran kemudian penyusunan materi di urutkan dari tema 

tentang perkenalan sampai pada tema bagaimana melayani pengunjung dari Arab. 

Di dalam materi Bahan ajar terdiri dari percakapan, ungkapan dasar, kosa kata dan 

latihan, serta transliterasi pembacaan huruf-huruf arab dengan huruf latin, 

sehingga memudahkan peserta didik tuk membacanya. 2) uji pemakaian yaitu 3 

bab dari buku ajar dengan metode (one group pre-test post-test) yaitu di lakukan 

uji tes sebelum dan sesudah eksperiment. Uji pre-test dan post-test dilakukan pada 

8 orang pegawai museum dengan menggunakan T(Test). Dan peneliti 

mendapatkan nilai 7,2 (t-hitung) <  2,36 (t-tabel) yang berarti bahan ajar yang di 

kembangkan efektif. 
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 ل اْلّولالفص
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 مقدمة .أ

لقد عرف اإلنسان، منذ القدمي، حياة السفر والرتحال قبل أن يعتاد الدعة 
والسكون واالستقرار يف موضوع واحد، مثل فيما بعد، املوطن والوطن. وقد ارتبط 

اليت كانت  حركة التنقل من مكان ايل آخر، ومن املوضع ايل موضع ابلغريزة والفطرة
َعَل َلُكُم هَو الَِّذي جَ )، قال تعاىل: 9حتدو اإلنسان إلشباع جائع الطعم واألمن

َرأَض َذلُوالا َفامأُشوا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنأ رِزأِقِه    95امللك: ( َوِإلَيأِه النُُّشورُ  اْلأ
زالة التعب واملشقة، وإدخال ختتار السائحني أفضل وأحسن املكان إل

. ومن األمكنة اليت السرور على الـنـفــس، واالنتقال من حال إىل آخر أكثر تشويقا  
الطبيعة اخلالبة، واألسعار الرخيصة، والشعب اختارها السائحني هي األمكنة ذات 

إندونيسيا خصوصا يف مدينة ماالنج  يف موجودة هذه مقّومات السياحةو . املضياف
 مبنطقة ابتو.

ومن املعلوم أن يف هذه األواخر يتطور األماكن السياحية تطورا شديدا يف  
ك، ابيل، سولو، يوكياكارات وماالنج خصوصا يف كل مناطق إيندونيسيا مثل لومبو 

منطقة ابتو ماالنج. وزير الثقافة والسياحية مبنطقة ابتو مع بعض الشركات مطوري 
السياحة يتعاون بعضهم بعض يف تنمية األمكنة السياحة وهم يبنون األماكن 

وق، السياحة املتنوعة واملتعددة، مثل: مكان السياحة الدينية، مكان سياحة التس
 .1مكان السياحة الرتفيهية، مكان السياحة البيئية، ومكان السياحة الثقافية

                                                             

 Cordova Journal. Journal ofاملقالة حسن حممد أمحد حممد، السياحة التعليمية وتدريس اللغة العربية، 9 
language and Culture vol 7 .925م ص،1292. جامعة االسالمية احلكومية مااترام لومبوك 

 Cordova Journal. Journal ofاملقالة أمحد عارف جصة، السياحة أتصيلها اإلسالمي وضوابطها الشرعية، 1
language and Culture vol 7 .20م ص،1292. جامعة االسالمية احلكومية مااترام لومبوك 
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ابتو هلا املوارد العاملية الكافية واجلذابة عند السائحني من شرق منطقة 
األوسط، ألن كل ما احتاجها السائحني موجودون يف هذه املنطقة إما من 

والشالالت واجلبال ذات املناظر اجلميلة، مث األمكنة السياحة احلديثة  الشواطئ
 واألمكنة السياحة التقليدية جاهزة عند هذه املنطقة.

 D’Topengيصل هدف املطور مبتحف  أن هذه كلها جاهزة ملرغم 
تزويج متحفه إىل السائحني العريب. والكن من  مبنطقة ابتو، ألنه يريد أن يطور

األسف الشديد عدد الزائرين والسائحني العرب الذين يزورون إىل هذه املنطقة 
ن مستعدة من مل تك D’Topeng لقليلة جدا، ألن املوارد البشرية املوجودة مبتحف

الزائرين والسائحني العرب، وإحدى الطريقة اليت أراده املطور هي  انحية اللغة ملقابلة
بتزويد املوظفني يف متحفه ابللغة العربية األساسية، وابخلصوص ابللغة العربية اليت 

يلتفت االنتباه الزائرين والسائحني  تتعلق ابلسياحة ومقابلة السائحني العريب. حت
 2ماالنج.–بباتو   D’Topengإىل متحف العريب

ظهر اجتاه تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة يف إندونيسيا بعد استقالل 
ميالدية، ألن العلماء اإلندونيسني ومفكره كانوا مهتمني بتعليم  9145الدولة سنة 

ن وفهم نفسّية شعوب العرب ومنط تفكريهم، مث ازدادت اللغة العربية لفهم القرآ
احلاجة إىل هذا النوع من التعّلم بعد األزمة االقتصادية اليت أصاهبا الدولة يف السنة 

م، فتوسعوا يف تعلمها وتعليمها ألغراض اقتصادية، وكلما توالت األحداث  9110
تعلم اللغة العربية ألغراض الكونّية كالعوملة والتجارة احلرّة، ازدادت احلاجة إىل 

 .4خاصة
هذه اللغة،  اللغة العربية ألغراض خاصة هي خصوصية اجلمهور الذي يتعلم

هذه اخلصوصية تستلزم خصوصية اهلدف، ومن مث خصوصية املهارات اليت يراد 
                                                             

 ماالنج.-بباتو D’Topengمقابلة الباحث مع مطور املتحف 2 

اطقني املقالة أفرجيون أفندي، اللغة العربية للحجاج واملعتمرين اإلندونيسيني يف الكتاب املؤمتر الدويل عن جتربة تعليم اللغة العربية للن4 
 922ص،  1294بغربها، ماالنج، ديسمبري 
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اكتساهبا هلم، وخصوصية احملتوى اللغوي الذي ينبغي انتقاؤه. وتعليم اللغة العربية 
ألغراض اخلاصة هي تعليم اللغة ألغراض وظيفة حممدة ولفئات خاصة تتطلب 

بية اليت ميكن توظيفها يف هذه األعمال. مثل أعماهلا قدرا معينا من اللغة األجن
األطباء ورجال األعمال واملهندسني. ورجال الطريان، والعاملني ابلفنادق، 
والدبلوماسني، والسياح الذين حيب السياحة والدليل السياحة الذي يرشد السائح 

 .5السياحة وغريه عند
وها هنا رأى الباحث على أن اللغة العربية ألغراض اخلاصة والوظيفية هي 
حل لرتقية جودة وكفاءة اللغة العربية للموظفني. لقلة الكتاب واملواد الدراسية اليت 

ص تتعلق ابلسياحة أراد الباحث أن يطور إعداد مواد اللغة العربية ألغراض خا
 ماالنج.-مبنطقة ابتو D’Topengللدليل السياحة خصوصا مبتحف 

هي أّن ابستخدام هذا لألغراض السياحّية  ومن أمهية هذا املواد اللغة العربية
 املواد:

يرجى جلميع الدليل السياحي واملوظف متحف يستطيع أن يتكلم   .1
 .ابللغة العربية البسيطة

 وتوجيه قيادة يفالتصال مع الزائرين لسهولة املوظفني عند املقابلة وا .2
 .العرب السياح

ابستخدام اللغة العربية يرجى إىل مجيع السائحني أن يؤيت اهتماما كبريا  .3
 حنو املوظفني ودليله.

يرجى إىل السائحني أن يتأثر أثرا جيدا ابألماكن السيحية أينما كانوا  .4
 دليله يتكلم ابلعربية.

 العربية  الدول يف واملسلمني اإلندونيسيني بني ةاإلسالمي األخوة تقوية .5

                                                             

 132م. ص 9101ا، جامعة املنصورة، مصر. رشدي أمحد طعيمة، تغليم اللغة العربية لغري الناطقني هب5 
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مميزات من هذا الكتاب املطور هي ابلغة العربية الفصحى مع كيفية 
لقراءهتا، والصور امللونة، واملفردات اجلديدة، واحملادثة، والتدريبات، واألساليب، 

ذا الكتاب وكلها متعلقة ابلسياحة وكيفية مقابلة الزائرين والسائحني. والكتابة يف ه
 ابحلركة.

اعتمادا على ما يقدم الباحث أراد الباحث أن يقيم البحث حتت املوضوع 
إعداد مواد اللغة العربية لألغراض السياحّية على أساس النظرية التواصلية  هو

  جاوى الشرقية. –ابتو  D’Topeng ملوظفي متحف
 

 أسئلة البحث .ب
السياحّية على أساس النظرية التواصلية  إعداد مواد اللغة العربية لألغراض كيف .1

 ؟جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengملوظفي متحف 
إعداد مواد اللغة العربية لألغراض السياحّية على استخدام ما مدى فعالية  .2

 ؟جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengأساس النظرية التواصلية ملوظفي متحف 
 

 أهداف البحث .ج
العربية لألغراض السياحّية على أساس النظرية التواصلية  مواد اللغة إلعداد   .1

 .جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengملوظفي متحف 
مواد اللغة العربية لألغراض السياحّية على أساس النظرية  استخداملقاس فعالية  .2

 .شرقية جاوى ال –ابتو  D’Topengملوظفي متحف  املطور التواصلية
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 مواصفة املنتج .د
ريد الباحث يف هذا البحث أن ينتج املواد التعليمّية املطّورة يف تعليم اللغة العربية ي

على  جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengلألغراض السياحّية ملوظفي متحف 
 أساس التواصلية، وعلى وقف املواصفات اآلتية:

مث فيه حتتوي هذه املواد التعليمية من املوضوع املختارة حسب احتياج املتحف  .1
احملاورات، املفردات، األساليب السياحية، الكلمات الرتهيبية، والتدريبات 

 ملراجعة فهم القارء.
 D’Topengتطوير هذه مواد اللغة العربية لألغراض السياحّية ملوظفي متحف  .2

 على أساس التواصلية اليت ترتب ترتيب املوضوعي جاوى الشرقية –ابتو 
 عربية جمهزة ابلصورة امللونة حت ال يسأم القارء لقراءته.تقدم املواد اللغة ال  .3
 D’Topengهذا الكتاب املواد التعليمية لألغراض السياحّية ملوظفي متحف  .4

 مكتوبة ابألحرف العربية والالتينية. جاوى الشرقية –ابتو 
 .A5أما حجم الورق هلذا الكتاب هو   .5
 .يف هناية املواد نقدم قائمة املفردات .6

 
 فوائد البحث .ه

يرجى يف متام انتهائي كتابة هذا مواد اللغة العربية، تؤيت الفوائد املتعددة، من فوائدها 
 املرجوة هي:

 النظرية الفائدة .1
علومات ابالعتبار النظري يرجى من هذا البحث أن يزيد ويغين ثروة امل

نظرية التواصلية مواد اللغة العربية لألغراض السياحّية على أساس العن نظرية 
 .جاوى الشرقية –ابتو  D’Topeng ملوظفي متحف
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 الفائدة التطبيقية .2
عرب هذا البحث سيحصل الباحث علي حّل املشكلة للدالئل 

ماالنج عند مقابلة الضيوف -بباتو D’Topeng السياحية املوجودة مبتحف
، حت ال يقع سيةاالعربية األسوالزائرين والسائحني العريب يف إرشادهم ابللغة 

 والدليل السياحي. السائحنيعند االتصال بني  سوء الفهم
لألغراض اللغة العربية ونتيجة هذا البحث هي الكتاب املصاحب  

 –ابتو  D’Topeng السياحّية على أساس النظرية التواصلية ملوظفي متحف
وصار إسهام خزانة العلم وثروته للطالب واملدّرس وكذلك  ،جاوى الشرقية

 اضر.احمل
 

 حدود البحث .و
 احلدود املوضوعية .1

مواد اللغة العربية لألغراض إعداد  يبحث هذا البحث حتت املوضوع
 –ابتو  D’Topeng السياحّية على أساس النظرية التواصلية ملوظفي متحف

. فهذا اإلعداد اللغة العربية للدليل السياحي خيتصر على املواد جاوى الشرقية
قة ابملصطلحات والكلمات مث املفردات اليت تتعلق ابلسياحة الدراسية املتعل

اليت تشتمل عن الكلمة واجلمل لكيفية مقابلة السائحني وإرشادهم يف 
 ماالنج.–بباتو  D’Topeng األماكن السياحية، خصوصا يف متحف

 احلدود املكانية .2

املطور  . ألنماالنج–بباتو  D’Topeng اختار الباحث متحف
تزويج متحفه ا يل السائحني  ماالنج يريد أن يطور–بباتو  D’Topeng متحف

العريب، وإحدى الطريقة اليت أراده املطور هي بتزويد املوظفني ابللغة العربية 
األساسية، وابخلصوص ابللغة العربية التواصلية اليت تتعلق ابلسياحة ومقابلة 
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  العريب إىل متحفيلتفت االنتباه الزائرين والسائحني السائحني العريب. حت

D’Topeng  ماالنج.–بباتو 

 احلدود الزمانية .3

م. تفهيما 1292حّت أبريل سنة فرباير شهر  سيقام هذا البحث يف
 وأتكيدا هبذا احلدود وضعتها الباحثة يف هذا اجلدول اآليت:

 939اجلدول 
 احلدود الزمانية

 أنشطة رقم
 أبريل مارس فرباير

9 1 2 4 9 1 2 4 9 1 2 4 

            √ حتديد املشكلة 9

           √  املوضوع تشاور 1

          √   االذن أخذ 2

       √ √ √    مجع البياانت 4

     √ √       البياانت فرز 5

   √ √         حتليل البياانت 3

  √           الباحث إجراء 2

 √            مناقشة البحث 0
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 سابقةالدراسات ال .ز

املراد ابلدراسة السابقة هي البحوث والكتب الدراسية اليت كتبها الباحثون واملؤلفون 
 مبوضوع تتعلق ابلبحث الذي اختاره الباحث.

 
 
 (1295رضى درماوايت ) .1

قام الباحثة مبوضوع "تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكادميية خاصة لقسم 
 Google Apps for)الرتبوية  الرتبية اإلسالمية عرب تطبيقات جوجل

Education)  لرتقية دافعية التعليم والتحصيل الدراسي )ابلتطبيق على جامعة
أنتساري اإلسالمية احلكومية بكاملنتان اجلنوبية إندونيسيا(. يستهدف من هذا 

مواد ملهارة القراءة ألغراض أكادميية خاصة لقسم الرتبية  البحث هو تطوير منوذج
ستفادة تطبيقات جوجل الرتبوية، ويركز على معرفة خصائص املواد اإلسالمية اب

املنتاجة وكيفية استخدامها حت معرفة دافعية التعليم والتحصيل الدراسي لدى 
طلبة املرحلة الثالثة من قسم الرتبية اإلسالمية جامعة أنتساري اإلسالمية 

التطويري ابستخدام  احلكومية بكاملنتان اجلنوبية. فاملنهج املستخدم هو املنهج
منوذج التطوير التفاعلي. أما نتيجة من هذا البحث التطويري هي، إّن لديها 
اخلصائص املتميزة من نواحي جودة احملتوى والتعليم والتكنولوجيا، ولكنها حمددة 
بعدد معني. أما استخدامها بشكل فعال أينما استخدامها إجيايب لرتقية دافعية 

وكذلك مؤثرة على التحصيل  2،21جدا مبعدل النتيجة  الطلبة يف درجة عالية
 الدراسي أتثريا إجيابيا

 (1295نور خالصني ) .2
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قام الباحث مبوضوع "تطوير مواد تعليم اللغة العربية للعمال اإلندونيسيني على 
يف جاكرات الشرقية.  PT. Setia Mulia Kridatamaأساس احملادثة بشركة 

وير مواد تعليم اللغة العربية للعمال يستهدف من هذا البحث هو تط
اإلندونيسيني على أساس احملادثة، ولقياس فعالية مواد تعليم اللغة العربية املطورة 

 PT. Setia Muliaللعمال اإلندونيسيني على أساس احملادثة بشركة 

Kridatama  البحث والتطوير يف جاكرات الشرقية. فاملنهج املستخدم هو املنهج
(R&D) طوره  الذيBorg and Gall  بتعديالت، أما نوع من هذا البحث هو

كمي وكيفي يف حتليل البحث من املعلومات اليت حصله الباحث. ونتيجة من 
هذا البحث هو ابستخدام الكتاب املطور يتفوق نتيجة العمال يف ترقية اللغة 

سيني على للعمال اإلندوني العربية، ويسهل ويساعد العمال يف تعلم اللغة العربية
. ويظهر ترقية دافعية العمال يف درجة عالية جدا مبعدل النتيجة أساس احملادثة

 ويؤثر على التحصيل الدراسي أتثريا إجيابيا. 3،22%
 (1292سييت فطرايان واحد وولدان ورغاديناات وعني الرفيق ) .3

تعليمها قام هؤالء الباحثون هذه يف جملة دورية حمكمة تعين بلغة القرآن الكرمي و 
حتت املوضوع "تطوير مواد مهارة الكالم للطلبة قسم التمريض يف ضوء تعليم 

يستهدف  اللغة العربية ألغراض خاصة جبامعة علوم الصحة مرتا بندر المبونج".
من هذا البحث هو توفري وتطوير املواد الدراسية املناسبة لدى الطالب لقسم 

، واملنهج املستخدمة من هذا مبونججبامعة علوم الصحة مرتا بندر ال التمريض
وهي طريقة البحث  (R&D)البحث التطويري هو املنهج البحث والتطوير 

فعالية. ونتيجة مكن هذا البحث  املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة
التطويري هي هناك فرق ظاهر بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي عن 

. وبذا لك أن تطبيق أو استخدام (Signification)غزى نتائج مهارة الكالم امل
الكتاب التعليمي املطور للطلبة جامعة علوم الصحة "مرتا" بندار ملبونج من 
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طريقة فّعالة لتجاوز صعوبة التعّلم لدى الطلبة ويساعدهم يف تنمية وترقية مهارة 
، ولمقب (Alternative Hypothesis/ha)الكالم. فأصبحت الفروض البديلة 

 .مردود (Null Hypothesis/ho)والفروض الصفرية 
 (1294حممد مشس العلوم ) .4

تطوير الكتاب التعليمي ملادة قراءة الكتب على ضوء مدخل التعلم والتعليم 
السياقي. يعترب البحث أن مادة القراءة فعالية على ضوء مدخل التعلم والتعليم 

 Borg and Gallموذج التطوير السياقي أبنواع من أساليبه. وطور البحث بن
بتعديالت. فاستفد الباحث منه أسلوب حتليل احلاجات لتعليم العربية ألغراض 
خاصة. واختلف البحث الذي قام به الباحث على أن تصميم املواد على 

ابتو جاوى  D’ Topengمدخل أغراض يف دليل السياحي ملوظفي متحف 
 الشرقية.

 (1220أمحد فؤاد حممد ) .5
د املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا هلدف خاص: فهم إعدا

القرآن الكرمي يف سجل العلم للمؤمتر الدويل حول تعليم اللغة العربية لغري العرب. 
ويعترب هذا البحث أن تعليم العربية لفهم القرآن الكرمي ليس يف نطاق تعليمية 

ليم العربية هلدف خاص. وعلى أن للمستوى اللغوي العامي لكن داخل تع
مصممي املنهج ألغراض خاصة أن ينظموا املواد التعليمية تنظيما منطقيا 
وسيكولوجيا مع مراعاة طبيعة املواد وحالة الدارسني ابعتماد األساس اخلاصة 

  3وفعالية تطبيقها يف عملية التعليم.
اد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا هلدف إعداد املو ونتيجة من 

. يبدو ذلك عن فهم القرآن الكرميالذي صمم الباحث له فعالية يف ترقية  خاص
                                                             

لعربية لغري الناطقني هبا هلدف خاص: فهم القرآن الكرمي يف سجل العلم للمؤمتر أمحد فؤاد حممد، إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة ا3 
الدويل حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العريب، قسم اللغة العربية معهد السلطان احلاج عمر علي سيف الدين للدراسات 

 153ص: 1220اإلسالمية جامعة برواني دار السالم، 
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مقارنة الباحث بني النتائج يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، وذلك أن قيمة 
t ( احلسابT-hitung )0,24  أكرب من قيمة املوجودة يفt ا( جلدولT-tabel )

 (.1،224) %5( وأما يف مستوى 1،091) %9على مستوى 
 

التعليق من الدراسة السابقة اليت سبق مالحظتها الباحث أن لكل 
البحوث منهم يركزون يف اجملال املختلفة، منهم يف جمال العربية للعمال، والعربية 

ألغراض  لعربيةلقسم التمريض، والعربية لسجل القرآن، ومنهم يركز يف جمال ا
أكادميية خاصة لقسم الرتبية اإلسالمية عرب تطبيقات جوجل الرتبوية. وأما لرتكيز 

 العربية يف دليل السياحي فلم يبحث أحد ومل أحد من يطور هذا املواد.
واملنهج الذي استخدمه الباحث هو املنهج املختصر من املنهج الذي  

 .(Borg and Gall)أقامه 
الدراسات السابقة ودراسة الباحث سجل الباحث  لتوضيح الفرق بني

 إببرازه يف اجلدول التالية:
 931اجلدول 

 املوازنة بني الدراسة السابقة والبحث للباحث
 تائجنّ ال فاهداْل الرتكيز العنوان الباحث

(رضى 9
 درماوايت 

(1295) 

تطوير مواد 
مهارة القراءة 

ألغراض 
أكادميية خاصة 
لقسم الرتبية 

عرب  اإلسالمية

العربية ألغراض 
 أكادميية خاصة

معرفة خصائص 
املواد املنتجة 
وكيفية استخدامها 

فعية حت معرفة دا
التعليم والتحصيل 
الدراسي لدى 

إّن لديها اخلصائص 
املتميزة من نواحي 
جودة احملتوى والتعليم 
والتكنولوجيا، ولكنها 

 حمددة بعدد معني



91 

 
 

تطبيقات جوجل 
 Google)الرتبوية 

Apps for 
Education) 

لرتقية دافعية 
التعليم 

والتحصيل 
الدراسي 

)ابلتطبيق على 
جامعة أنتساري 

اإلسالمية 
احلكومية 
بكاملنتان 
اجلنوبية 

 إندونيسيا(

طلبة املرحلة 
الثالثة من قسم 

 الرتبية اإلسالمية

 نور خالصني(1
(1295)  

تطوير مواد تعليم 
اللغة العربية 

للعمال 
اإلندونيسيني 

 على أساس
احملادثة بشركة 

اللغة العربية 
للعمال 

اإلندونيسيني 
على أساس 

 .احملادثة

تطوير مواد تعليم 
اللغة العربية 

 للعمال
اإلندونيسيني على 

 أساس احملادثة.

يتفوق نتيجة العمال 
يف ترقية اللغة العربية، 
ويسهل ويساعد 
العمال يف تعلم اللغة 

للعمال  العربية
اإلندونيسيني على 
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PT. Setia 
Mulia 

Kridatama  يف
 جاكرات الشرقية.

قياس فعالية مواد و 
تعليم اللغة العربية 
املطورة للعمال 
اإلندونيسيني على 

اس احملادثة أس
 PT. Setiaبشركة 

Mulia 

Kridatama  يف
 جاكرات الشرقية

 أساس احملادثة

سييت فطرايان (2
واحد وولدان 
ورغاديناات وعني 

 (1292)الرفيق 

تطوير مواد 
ارة الكالم مه

للطلبة قسم 
التمريض يف 
ضوء تعليم اللغة 
العربية ألغراض 
خاصة جبامعة 
علوم الصحة 
مرتا بندر 

 المبونج

العربية للطلبة 
 التمريضقسم 

توفري وتطوير املواد 
الدراسية املناسبة 
لدى الطالب 
 لقسم التمريض

جبامعة علوم 
 الصحة

أن تطبيق أو استخدام 
الكتاب التعليمي 

لطلبة جامعة املطور ل
علوم الصحة "مرتا" 
بندار ملبونج من طريقة 
فّعالة لتجاوز صعوبة 
التعّلم لدى الطلبة 
ويساعدهم يف تنمية 
وترقية مهارة الكالم. 
فأصبحت الفروض 

، مقبولالبديلة 
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والفروض الصفرية 
 مردود

حممد مشس ( 4
 (1294)العلوم 

تطوير الكتاب 
التعليمي ملادة 
قراءة الكتب 
على ضوء 
مدخل التعلم 

 والتعليم السياقي

العربية لقراءة 
 الكتب

مادة القراءة تطوير 
على ضوء مدخل 
التعلم والتعليم 

نواع من السياقي أب
 أساليبه

أن مادة القراءة فعالية 
على ضوء مدخل 
التعلم والتعليم السياقي 

 نواع من أساليبهأب

( أمحد فؤاد 5
 (1220حممد )

إعداد املواد 
م التعليمية لتعلي

اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا 
هلدف خاص: 
فهم القرآن 
الكرمي يف سجل 
العلم للمؤمتر 
الدويل حول 
تعليم اللغة 
العربية لغري 

تعليم العربية معرفة  
لفهم القرآن 
الكرمي ليس يف 
نطاق تعليمية 
للمستوى اللغوي 
العامي لكن 
داخل تعليم 

ية هلدف العرب
 خاص

وعلى أن مصممي 
ج ألغراض خاصة هنامل

أن ينظموا املواد 
التعليمية تنظيما 
منطقيا وسيكولوجيا 
مع مراعاة طبيعة املواد 
وحالة الدارسني 
ابعتماد األساس 
اخلاصة وفعالية تطبيقها 

 يف عملية التعليم
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 العرب

( فهمي فطين 3
(1290) 

ر يتطو  كيف
مواد اللغة العربية 

لألغراض 
على  السياحّية

املدخل أساسي 
 واالتصايل

ملوظفي متحف 
D’Topeng 

جاوى  –ابتو 
 الشرقية

العربية ألغراض 
خاص يف دليل 

 السياحي

ر مواد يتطو  كيف
اللغة العربية 

لألغراض 
على  السياحّية

املدخل أساسي 
ومدى   واالتصايل

فعالية استخدامه 
ملوظفي متحف 

D’Topeng 
جاوى  –ابتو 
 الشرقية

 مازال يف البحث

 
جار هبا الباحث خمتلف عن البحوث  الباحث أن البحث الذي هكدوأ

والدراسات والكتب السابقة اليت يبحثها الباحثون األخرون إما من انحية املدخل 
 واحملتوى واالسرتاتيجية والتقومي حت منوذج تطويرها كما سبق ذكره الباحث.

 
 
 
 
  



93 

 
 

 حتديد املصطلحات .ح
 التطوير: .9

 .2لغة: مصدر من كلمة طّور
 : تـَْعِديُلَها َوحَتِْسينـَُها ِإىَل َما ُهَو أَْفَضلُ اصطالحا

عن مادة اللعة لعملية املسئولة عن إنشاء أو تعديل ا واملراد من هذا البحث هو:
. يستخدم هذا املصطلح أيضا  مبعىن الدور أو اجملموعة اليت صالعربية لغرض خا

عملية شاملة تنصب على مجيع جوانب املوضوع . أو تقوم أبعمال التطوير
 املستهدف.

 املواد التعليمية: .1

 0لغة: مجع من كلمة ماّدة
 لُُه وعناصرُه اليت منها يتكوَّن حسية كانت أو معنويّة.ُأصو اصطالحا: 

لُُه وعناصرُه اليت منها يتكوَّن من املادة التعليمية حبسب ما ُأصو  :املواد التعليمية
 .، ومادَّة البحث العلمييقصد حبثه، مقالة كانت أو كتابيا
ي الذي يرغب يف تقدميه للطلبة احملتوى التعليم واملراد من هذا البحث هو: هي

بغرض حتقيق أهداف تعليمية ومعرفية أو مهارة أو وجدانية. وهي املضمون الذي 
 .1يتعلمه الطلبة يف علم ما

 

 اصة:اخلْلغراض ا .2

 92لغة: مجع من كلمة غرض، مبعىن اهلدف أو القصد
 99اصطالحا: اهلدف الذي يرمى إليه

                                                             
2 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/  .التطوير 

 املواد. almaany.comنفس املرجع:  0 

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واآلخرون، دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا: اجلانب النظري، )دون 1 
 999هـ( ص.  9412ؤسسة الوقف اإلسالمي مكان: م

 األغراض. almaany.comنفس املرجع:  92 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/


92 

 
 

 واملراد من هذا البحث هو:
متعدد األبعد، مبثل ما تعددت تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة مفهوم  

: تعليم اللغة ألغراض خاصة، 91تعريفاته ولعلى أكثر تعريفات شيوعا هو ما يلي
مدخل لتعليم اللغة تستند كافة عناصره، من أهداف وحمتوى وطريقة التدريس، 

 إىل األسباب اليت دفعت الدارسني لتعلم اللغة.
 .املدخل واالتصايل .4

 92َتواَصلَ  لغة: مصدر من كلمة

 : داَوَمه وواظب عليه بدون انقطاعالشَّيء يف واصل / الشَّيءَ  واصل اصطالحا:

فهو عملية تبادل لآلراء واألفكار والقناعات واملعلومات واملشاعر من خالل 
وسائل خمتلفة ومتنوعة سواء  كانت لفظية أم غري لفظية، مثل الكالم والكتابة 
 والصوت والصور واإلمياءات واحلركات أو بوسائل رمزية مفهومة هلا دالالت معينة

 94لدى األطراف املتواصلة.

 أّما الفرق بني االتصال والتواصل:

الرسائل أو  أو وجود رغبة بني الطرفني يف تبادل احلوار االتصال هو -
املعلومات ويكون الطرف األول لديه رغبة يف إيصال رسالة معينة، ويكون 
الطرف اآلخر موافق على استقباهلا ويكون له حق االستجابة هلا أو تفاعل 

 معها.

                                                                                                                                                                       

 نفس املرجع: األغراض 99 

أو  1رشدي أمحد طعيمة، حممد كامل الناقة، تعليم اللغة ألعراض خاصة: مفاهيمه منهجياته املشكلة ومسوغات احلركة، ص.91 
5023  di akses tgl 13 juli 2015 jam 19.00. http: //uqu.edu.sa/page/ar/5806 

 تواصل. almaany.comنفس املرجع:  92 

 http://mawdoo3.com/  .di akses tgl 4 Maret هايل اجلازي، مفهوم_االتصال_والتواصل_والفرق_بينهما  94
2017 jam 10.14. 

http://mawdoo3.com/
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الرغبة يف املشاركة من كل الطرفني لتبادل املعلومات والرسائل  التواصل هو -
ينة أو أهداف ممكنة، فمن خالل عملية واملشاركة فيها لتحقيق غاايت مع

التواصل تتشكل العالقات االجتماعية أو التجارية وغريها من خالل تبادل 
 95التجارب واألفكار.

واملراد ابلباحث من هذا البحث ابملدخل االتصايل هو أراد الباحث أن 
ينتج ويطّور مواد اللغة العربية يف دليل السياحي ابندماج املدخل االتصايل 
واملدخل االتصال، حي أييت الباحث حبل املشكلة اليت وجحه الدالئل السياحي 

 ية. جاوى الشرق-ابتو D’Topengواملرشد السياحة مبتحف 

                                                             

 http://weziwezi.com/  .di Akses tgl 4 Maret 2017عنان ميبضان. الفرق_بني _االتصال_والتواصل  95 
Jam 10.16 

http://weziwezi.com/
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 املبحث اْلول: املواد الدراسية

 املواد الدراسية -أ

 تعريف املواد الدراسية  -1

ينقسم تعريف من املواد الدراسية إىل قسمني، من انحية اللغة 
. أما اصطالحا: ُأصولُُه وعناصرُه اليت 93الصطالح. لغة: مجع من كلمة ماّدةوا

منها يتكوَّن حسية كانت أو معنويّة. ويقول رشد أمحد طعيمة أبن املواد 
بوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الدراسية هي جمموعة اخلربات الرت 

الطالب هبا، واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية اليت 
يراد اكساهبا إايهم، يهدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم ضوء األهداف 

 92املقررة يف املنهج.
املواد الدراسية هي حمتوى تعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض 
حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه 

 90التلميذ يف علم ما.
املواد الدراسية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت 

هارات ترجي تزويد الطلبة هبا واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو امل

                                                             

 املواد. almaany.comنفس املرجع:  93 

عربية للناطقني بلغات أخرى, القسم األول, )مكة : جامعة أم القرى, دٍ.س( ص رشدى أمحد طعيمة, املرجع يف التعليم اللغة ال 92 
121 

مشروع العنوان: مؤسسة الوقف اإلسالمي و ا. دون ات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بهدروس الدور  عبد الرمحن، 90
 ، ص9214العربية للسمع، 
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احلركية اليت يراد إكساهبم إايها هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء 
 91األهداف املقررة يف املنهج.

اب املدرسي هو الكتاب األساسي للطالب وما املواد الدراسية أو الكت
يصبحه من املواد التعليمية مساعدة، واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية 
واللغة، وتقدم للدراسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرور معني يف مرحلة معينة 

 12بل يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد.
 19أسس تطوير املواد الدراسية: -2

 أسس الثقافية واالجتماعية  .أ
عند إعداد الكتاب لتعليم العربية لألجانب فينبغي أن يكون له طابع 

المي، مبعىن أنه خيدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خالل مراعاة اجتماعي وثقايف إس
 اآليت:

أن يكون حمتواه عربيا إسالميا، وذلك أبن تقدمي املوضوعات اليت تتناول هذا  -
اجلانب بصورة حقيقية غري مشوهة، وبصورة مبسطة تعني الدارس على فهم 

 حقيقة الثقافة اإلسالمية.
تاب عناصر الثقافة املادية واملعنوية بصورة أن يتضمن احملتوى التعليمي للك -

 تتناسب وأغراض الدارسني األجانب.
ضرورة االهتمام ابلرتاث العريب وخصائصه اليت على رأسها الطابع اإلنساين  -

ورفع مكانة العلم والعلماء، وال يقصد ابلرتاث هنا اللغة العربية واألسلوب 

                                                             

( م 9101قرى: معهد اللغة العربية، جامعة أم ال). املرجع ِف تعليم اللغة العربية للنطقني بلغات أجرى رشدي أمحد طعيمة، 91 
 121ص، 

)الرايض: دار الغاىل، . أسس اعداد الكتب التعليمّية لغري الناطقني ابلعربية هللا، دعبد احلميد عبهللا الغايل و  انصر عبد 12 
 1( ص. 9119

 40-91، ص نفس املرجع 19 
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يت تفيد الدارس األجنيب وتعطيه فكرة اجلزل، وإمنا نعين به اجلوانب الثقافية ال
 عن حقيقة الثقافة العربية وأصوهلا.

انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات الدارسني واهتمامهم من تعلم اللغة  -
والثقافة، حيث إن الثقافة كثرية ومتعددة ومتشعبة، ومن الصعب أن نقدمها  

ما يتناسب مع  كلها للدارسني األجانب ومن مث ينبغي أن ننتقي منها
 الدارسني.

التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوي، ومن البسيط إىل املركب،  -
 ومن اجلزء إىل الكل.

االهتمام ابلثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة عند  -
 الدارسني األجانب إن وجدت وتعديل االجتاهات السلبية حنوها.

ريات الثقافية واالجتماعية اليت تطرأ على ثقافتنا، وهذا يتطلب أن مراعاة التغ -
يكون املنهج مران حبيث ميكن تكييف املوضوعات مع التغريات اليت حتدث 

 داخل اجملتمع اإلسالمي.
تقدمي صور من عموميات الثقافة العربية وخصوصياهتا، أي ال يشتمل  -

 الكتاب على نوع واحد من الثقافة.
سني أغراضا من تعليم اللغة والثقافة، ولكن ألصحاب اللغة أيضا إن للدار  -

اغراضا من تعليم لغتهم ونشر ثقافتهم، لذا فاحلرص يف املادة على حتقيق 
 اجلانبني أمر مهم.

 تزويد الدارسني ابالجتاهات اإلسالمية واالجتاهات العلمية املناسبة. -
 ها.احرتام الثقافات األخرى، وعدم إصدار أحكام ضد -
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مراعاة تقدمي اجلانب الثقايف يف الكتاب املدرسي مبا يناسب مع عمر الدارس  -
 من مستواه الفكري والثقايف.

مساعدة الدارسني على عملية التطبيع االجتماعي، تلك اليت يتم فيها تكيف  -
األفراد مع ثقافتنا، وال سيما إذا كان الدارسون يعيشون يف الوطن العريب، 

بية بني أهلها، ألن القدرة على التفاعل مع الناطقني ابللغة ال ويتعلمون العر 
تعتمد فقط على إتقان مهاراهتا بل تعتمد على فهم ثقافة أهل اللغة، لذا 

 فاالهتمام ابلثقافة يعني الدارس على تكيف مع أهلها.
 أسس السيكولوجية .ب

 أن يكون الكتاب مناسبا ملستوى الدارسني فكراي. -
 بدأ الفروق الفردية.أن يراعي م -
أن يثري يف الدارس التفكري ويساعد على تنمية مبا يساعده على اكتساب  -

 اللغة األجنبّية )العربية(
 أن تبغي املادة العلمية وفق استعدادات الدارسني وقدراهتم. -
أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباهتم ويناسب ميوهلم، مبعىن أن يدرس أو يعرف  -

 العامة للدارسني الذين يؤلف هلم الكتاب.امليول والدوافع 
أن يكون املؤلف على علم خبصائص الدارسني النفسية، وأن يعطي مبا  -

يناسب هذه اخلصائص، كما عليه أن يستفيد من نتائج الدراسات النفسية 
 يف هذا امليدان.

 أن يراعي عند التأليف املرحلة العمرية اليت يؤلف هلا، فالصغري غري الكبري يف -
 اكتسابه للغة األجنبية.
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أن تؤلف كتب للموهوبني يف الذكاء، وكتب أخرى ملتوسطي الذكاء ومن  -
 دوهنم.

أن هتيئ املادة املقدمة يف الكتاب املدرسي مشكلة حيول التغلب عليها عن  -
 طريق تعلم اللغة.

 أن حتفز املادة الدارس على استخدام اللغة يف مواقفها الطبيعية. -
 التكامل يف املادة بني الكتاب األساسي ومصاحباته. أن يراعي -
أن يقدم مادة علمية من املواقف احلياتية اليت تساعد الدارس على التكيف  -

 مع الناطق األصلي للغة.
 أن يعني الكتاب على تكوين االجتاهات والقيم املرغوب فيها لدي الدارسني. -
 أسس اللغوية والرتبوية .ج

 ي أن تعلماللغة اليت ينبغ -
 مكوانت اللغة -
 مهارات اللغة -

 
 أمهية الكتاب الدراسية -ب

يشكل الكتاب الدراسية عنصرا أساسيا من مكوانت املنهج، فهو إحدى ركائزه 
 11األساسية يف أي مرحلة تعليمية. أن الكتاب التعليمي هي:

الوعاء الذي حيمل اللقمة السائعة الطبية أو اللقمة املرة املذاق اليت  -1
نقدمها للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة اليت تقدم بواسطتها هذه اللقمة 

 للطالب.
                                                             

ة )الرايض: دار الغايل , بدون ية لغري الناطقني ابلعربيأسس إعداد الكتب التعليم  الغايل وعبد احلميد عبد هللا،انصر عبد هللا11 
 0-2ة( ص. نسال
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ثقافة املرغوب فيها، كما ميد ابخلربات يزود الدارسني ابجلوانب ال -2
واملعلومات واحلقائق اليت تنمى قدراهتم على النقد، واالجتاه العقلي حنو أحداثه كجزء من 

 عملية التفهم واالستيعاب.
الذي جيمل العلمية التعليمية مستمرة بني التلميذ وبني نفسه حت حيصل  -3

فيه كلما أراد، ومن مث جند الكتاب التعليمي من التعليم ما يريد، فالكتاب ابق معه ينظر 
 اجليد هو الذي جيذب التلميذ حنوه ويشبع رغباته وجيد فيه نفسه.

الوعاء الذي حيمل املعلومات واالجتاهات املراد غرسها يف التالميذ ليس فقط للتالميذ بل 
 للمعلمني وغريهم أيضا ، فهو ميدهم ابخلربات واحلقائق، وهو مصدر ثقايف.

 

 بحث الثاين: اللغة العربية ْلغراض اخلاصة امل

 مفهوم ْلغراض اخلاصة .أ

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة مفهوم متعدد األبعاد، مبثل ما تعددت  
 :12تعريفاته. ولعل أكثر التعريفات شيوعا  هو ما يلي

. تعليم اللغة ألغراض خاصة، مدخل لتعليم اللغة تستند كافة عناصره، من أهداف 9
 (.9سبـاب اليت دفعت الدارسني لتعلم اللغة)وحمتوى وطريقة تدريس، إىل األ

. مييز كاتب آخر بني أربع خصائص أساسية )أو مطلقة( وخاصيتني اثنويتني 1
)متغريان(، وذلك فيما خيص تعلم اللغة ألغراض خاصة. فأما اخلصائص الرئيسية أو 

 املطلقة لربانمج تعليم اللغة ألغراض خاصة فهي:

 للمتعلم. حاجات حمددة خاصةأ( أنه برانمج أُعّد ليواجه 

                                                             

 diأو  1ياته املشكلة ومسوغات احلركة ص حممود كامل الناقة,تعليم اللغة ألغراض خاصة: مفاهيمه ومنهج رشدي أمحد طعيمة؛12 
http://uqu.edu.sa/page/ar/5806akses tanggal 13 juli 2015 jam 19:00  

http://uqu.edu.sa/page/ar/5806
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ب( أنه يتعلق من حيث حمتواه )سواء املوضوعات أو العناوين( مبجاالت عمل معينة أو 
 مهن أو أنشطة.

ج( أنه يركز يف اختيار اللغة على األنشطة السابقة، سواء من حيث النحو، أو املفردات، 
وظيف أساليب حتليل أو أساليب اخلطاب، أو املعاين والدالالت وغريها، إضافة إىل ت

 اخلطاب.

 د( أنه يتناقض مع الربانمج العام لتعليم اللغة.

(. يستند تعريف تعليم اللغة ألغراض خاصة خلصائص أساسية ثالثة )وليست أربعة  2) 
 كسابقه(، وأربع خصائص اثنوية أو فرعية كالتايل:

 أ( اخلصائص الرئيسية لربانمج اللغة ألغراض خاصة  

 عية للربانمج ب( اخلصائص الفر 

ولعل السبب يف خصوصية اللغة هنا هو خصوصية اجلمهور الذي يتعلم هذه 
اللغة. هذه اخلصوصية تستلزم خصوصية اهلدف. ومن مث خصوصية املهارات اليت يراد 

  .14إكساهبا هلم. وخصوصية احملتوى اللغوي الذي ينبغي انتقاؤه

 الفرق بني العربية للحياة والعربية لألغراض خاصة   .ب

يتضح أن أهم أوجه االختالف بني برانمج تعليم العربية للحياة وتعليمها ألغراض 
 :15خاصة، ما يلي

 . من حيث احلاجات:9

يغطي هذا الربانمج حاجات متعددة واسعة. فالربانمج يتناول حاجة  .  العربية للحياة:أ
طعاما  مثال ، أو يستأجر غرفة يف فندق، وأن يرسل خطااب  وأن يبعث  الدارس ألن يطلب

                                                             

 123مصر. ص ا، جامعة املنصورة، ربية لغري الناطقني هبتعليم الع رشدي أمحد طعيمة، 14 

 .94ص  ، مرجع سابق،حممود كامل الناقة رشدي أمحد طعيمة،15  15 



02 
 

 
 

زميل  برقية، وأن يقدم طلبا  ملعهد اللغة العربية، وأن يتقدم لوظيفة، وأن يتكلم مع دارس
علمه، وأن يستخرج رخصة مرور، وأن يلم أبخبار سياسية واقتصاديه له ومع أستاذ ي
 واجتماعية إخل.

يغطي الربانمج حاجات حمددة ال يتوسع فيها مع الدارس  ب.  العربية ْلغراض خاصة:
فيما ال يريده. إنه يريد مثال  أن يتعامل مع األطباء زمالئه ومع املرضى )طبيب(، أو يريد 

ت طبيعة خاصة ومهمات هندسية معينة ومع زمالئه يف عمله أن يتعامل مع شركات ذا
ومع عمال يف املصنع )مهندس(، أو يريد أن يعمل يف القطاع االقتصادي، إما مديرا  يف 
شركة أو وسيطا  جتاراي  أو خبريا  يف البورصة، أو يف البنوك )رجال أعمال(، وهكذا. أي 

 ية للحياة متاما .أن احلاجات هنا نطاقها ضيق، عكس برانمج العرب

 من حيث احملتوى:. 1

يتسع اجملـال هنا ليشمل كافة ما له صلة ابملواقف احلياتية العامة  أ.  العربية للحياة:
السابقة. سواء من حيث املوضوعات أو اخلصائص اللغوية )مفردات، تركيب، نصوص( 

ي والثقايف مع مواقف أو املفاهيم الثقافية. املهم يف األمر هنا أن يتناسب احملتوى اللغو 
 االتصال العامة السابقة.

يقتـصر احملـتوى أو يـكاد عـلى الـمادة اللـغوية املـرتبطة  ب. العـربية ْلغـراض خـاصـة:
ابلتخـصص. وكـما سبـق القـول، فـإن مفـردات اللـغة وتراكيـبها ختـتلف مـن جمـال إلـى 

ن ثـم ختـتلف ابختـالف التـخصص الـدقيق. مـجال. فـهي فـي العـلوم غيـرها فـي اآلداب ومـ
وكـذلك ابلنـسبة للثـقافة. ذلك أن لـكل مـجال علــمي ختـصصي ثقـافته. وهـناك فـرق بيـن 
املـفهوم واملـصطلح. فالـمصطلح يعنـي أنـنا أمـام مفـهوم لـه داللـة خـاصة فـي سيـاق 

ـتلف إلـى حد ما من جمال إىل آخر خـاص. وكـذلك مـن حيــث املـفاهيم الثـقافية جنـدها خت
 )العلوم / التاريخ / االقتصاد / الطب(.

 . من حيث الغرض:6
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الغرض هنا غري حمدد وال يكاد يتعدى حدود إتقان املهارات اللغوية  أ. العربية للحياة:
العامة لالتصال يف املواقف االجتماعية. كما أنه مؤسس على خطة طولية تبدأ مع 

ى معني )املبتدئ(، وتسري إىل اثن )املتوسط( وتنتهي به إىل اآلخر الدارس يف مستو 
عادة حت حيقق الربانمج هدفه وليس  )املتقدم(. هي إذن خطة طولية يكملها الدراس

للدارس أن يبدأ يف مستوى قبل سابقه، كأن يلتحق ابملستوى املتقدم قبل املبتدئ. 
هبا غرض النوع اآلخر  ابلدقة اليت حيددفاخلربة هنا تراكمية، وإن كان الغرض غري حمدد 

من الربامج. ولقد دعا ذلك بعض اخلرباء إىل تسمية برامج تعليم اللغة اإلجنليزية للحياة، 
 English for non-obvious Reason أبهنا برامج تدريس اإلجنليزية لغري غرض واضح

Teaching (Tenor.) 

األغراض حمددة سلفا  واألهداف املوقف هنا خيتلف. ف ب. العربية ْلغراض خاصة:
اإلجرائية مصوغة بشكل يتماشى مع احلاجات اللغوية اليت مت حتديدها من قبل. والغرض 

ذو هناية واضحة، يصل إليها الربانمج عندما يشعر الدارس أن حاجاته اللغوية  هنا
 .13أشبعت أو يف طريقها إىل ذلك

 االنتماء جملتمع لغوي: . من حيث4

ال تتم برامج تعليم العربية للحياة يف فراغ، إمنا حتدث يف جمتمع ختتلف  أ. العربية للحياة:
فيه إىل حد ما مواقف االتصال عن جمتمع آخر. ولنتصور دارسني أجانب يتعلمون 
العربية للحياة، أحدمها يف مصر، واآلخر يف أمريكا، والثالث يف الصني، سنجد أن 
مواقف االتصال اللغوي سوف ختتلف من بلد آلخر، وذلك ابلطبع الختالف السياق 
الثقايف، ذلك أن الكتب اليت تؤلف للدارسني يف جمتمع ما قد ال تناسب الدارسني يف 
غريه. من أجل هذا نشأت احلاجة إىل أتليف كتاب ألبناء اجلاليات العربية واإلسالمية يف 

الغرب نفسه ويتماشى مع احمليط الثقايف ألبناء هذه فهم ثقافة  الغرب يساعد على

                                                             

 95رشدي أمحد طعيمة, مرجع نفسه,ص . 13 
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اجملتمعات، وهذا الكتاب ابلطبع ختتلف مالحمه عن آخر يؤلف ألبناء اجلاليات العربية 
 واالسالمية يف ابكستان أو ماليزاي أو الصني.

املوقف هنا أيضا  خيتلف؛ فالربامج هنا ال ترتبط مبجتمع  ب. العربية ْلغراض خاصة:
وهذا ابلطبع بشكل عام. ذلك أن لغة العلم واحدة والسياق الثقايف احمليط  لغوي معني

ابملادة العلمية التخصصية )طب / هندسة/...( يكاد يكون متشاهبا . فاملفاهيم 
واملصطلحات الطبية اليت يتعلمها الدارس ابلعربية يف مصر هي تقريبا  نفس املفاهيم 

قد ال يبدو السياق الثقايف واضحا  إال يف العلوم واملصطلحات اليت يتعلمها يف إجنلرتا. و 
اإلنسانية، أي ابلنسبة للدارسني الذين يتعلمون العربية ألغراض خاصة يف اجملاالت 

 .12االجتماعية واإلنسانية )اتريخ / اقتصاد / اجتماع(

 . من حيث اجلمهور املستهدف:1

اجلمهور هنا غري واضح املعامل، إنه غري متجانس. فقد تضم حجرة  :أ. العربية للحياة
الدراسة طلبة من كلية الطب وكلية اهلندسة وكلية اآلداب وكلية االقتصاد وغريها. وقد 
يضم املستوى الواحد )املبتدئ مثال ( دارسني يعملون يف وظائف خمتلفة وذوي اهتمامات 

يعا  يشرتكون يف تعلم العربية للحياة. هو إذن متباينة وحاجات لغوية متعددة. لكنهم مج
 مجهور ال خيضع لتصنيف علمي قاطع حمدد.

اجلمهور هنا متجانس، ومن مث فاحلاجات اللغوية واحدة  ب. العربية ْلغراض خاصة:
واألغراض واألهداف اإلجرائية مشرتكة. مع األخذ يف االعتبار أن هناك اختالفات دقيقة 

ال تصل إىل حد التفرقة الشاملة بينهم. فما جيمع بينهم أكثر مما بني اجلمهور، ولكنها 
 يفرق، وما يدعو إىل التجانس أكثر مما يدعو إىل التباين.

 . من حيث سياق االستعمال:3
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يتعلم الدارسون يف هذا الربانمج اللغة عادة، الستعمال مؤجل غري  أ. العربية للحياة:
يتعلم الدارسون األجانب فيها يف بلد انطق  معجل، اللهم إال يف بعض احلاالت اليت

ابلعربية تفرض عليهم سرعة التعلم من أجل االتصال مع مجهور هذا البلد. واستعماهلم 
 للغة ممتد طاملا كانوا يف مواقف اتصال مع الناطقني ابلعربية.

يتعلم الدارسون يف برانمج صمم ملواجهة حاجات ملحة  ب. العربية ْلغراض خاصة:
تعلم لغة مطلوبة للتعامل الوظيفي يف قطاع معني. االستعمال هنا معجل وليس   تستلزم

كسابقه مؤجال . وهو أيضا  حمدد الوقت، مقصور على الفرتة اليت يقضيها املتخصص 
 .10)طبيب / مهندس/.. إخل( يف عمله واتصاله مع الناطقني ابلعربية

 ستمع أو احملاور:. من حيث امل0

هور افرتاضي، مع مدير معهد، مع   يتعلم الدارس هنا ليتعامل مع جم أ. العربية للحياة:
ابئع يف سوق، مع موظف يف فندق، مع سائق سيارة أجرة، مع موظف بريد وهكذا. هو 

 إذن مجهور نظري غري مرئي بذاته.

مجهور مرئي حقيقي يتعلم الدارس اللغة للتعامل مع  ب. العربية ْلغراض خاصة:
ملموس. إهنم زمالؤه يف العمل أطباء أو مهندسون أو رجال أعمال، مما يوفر سياقا  لغواي  

 وثقافيا  خيتلف بال شك عن سياق العربية للحياة.

 . من حيث املنهج:2

وضـع املنـهج هـنا أكثـر صـعوبة مـن غيـره، فاملهــارات اللغـوية مجـيعها  أ. العـربية للحـياة:
ينبـغي أن تـعلم، اسـتماعا  وكـالما  وقـراءة وكتـابة؛ ألن مـواقف االتصـال واسـعة وقـد حيتـاج 
الـدارس لـها مجيعا ، وإن تفـاوتت املـهارات اجلـزئية التـي تنضـوي حتـت كـل مهـارة مـن 

اجات املـهارات الرئيسـة األربـع. ومـن أسـباب الصـعوبة أيضا  أن املـنهج مـؤسس عـلى حـ
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واسـعة ليـست مـن الـدقـة فـي الـتحديد مـثل البـرامج األخـرى، ألن السـياق اللغـوي والثقـايف 
 واسـع قد تصعب اإلحاطة به.

وضع املنهج هنا أيسر جهدا  وأقل مؤونة وهذا ابلطبع على  ب. العربية ْلغراض خاصة:
ا سبق، متجانس، افرتاض توفر املقومات األخرى يف مجيع الربامج. فاجلمهور، كم

حاجاته حمددة، ومن مث فالسياق معروف لغة وثقافة ميسرة ومواقف االتصال معروفة، 
ومهارات الدراسة أتخذ مكاهنا. كل هذا جيعل من إعداد املنهج عملية ميسرة على 
خالف سابقه. وال يعين ذلك السهولة املطلقة اليت ختلو من جهد يستلزمه العمل العلمي 

 .11اجليد

 . من حيث املواد التعليمية:9

ختتار املواد التعليمية هنا يف ضوء بنية لغوية معينة هي الشائعة يف  أ. العربية للحياة:
جماالت االتصال، ومبوضوعات عامة. وقد تؤلف نصوص هذه املواد خصيصا  للربانمج 

يف مستواها )مبتدئ، متوسط، متقدم(، وقد مع التحكم يف مفرداهتا وتراكيبها، والتدرج 
 خيتارها املعلم نفسه.

ختـتار النـصوص الرتـباطها حبـاجات الـدارسني، وكثيـر  ب. الـعــربية ْلغـــراض خـــاصـــة:
مــن هــذه النـصوص يكــون أصلـيا  )أي نــصوص مـما يتـعرض لـه الــدارس فـي عمـله(. 

ا ليــس علــى البــيئة اللغـوية قـدر ما يعـتمد عـلى املـهام التـي ويعتـمد تـدرج النــصوص هــن
يكلـف الـدارس بـها. وتتـفاوت فـي طــوهلا، ألنـها أصال  خمتـارة مـن مصـادرها األصـلية، 

 اخـــتيارها. وقــد يشـارك الـدارسون أيـضا  فــي

 . من حيث التعامل مع النص:27

يز هنا على اللغوايت وما ال يعرفه الدارس من مفردات يتم الرتك أ. العربية للحياة:
وتراكيب تساعده على االتصال يف مواقف احلياة. وقد يسهب املعلم ىف تدريس 
                                                             

 90أمحد طعيمة, مرجع نفسه,ص .رشدي  11 



22 
 

 
 

التفاصيل حت يتأكد من استيعاب الدارسني لكل املفردات والرتاكيب ابلنص، وترتكز 
 األسئلة عادة حول النحو والرتاكيب اللغوية.

الرتكيز على املعلومات اليت يعرفها الدارس ولكن جيهل  اصة:ب. العربية ْلغراض خ
لغتها. ويدرب الدارس على ختمني الكلمات والرتاكيب غري املعروفة من السياق. ويركز 

 .22املعلم على الربط بني املعىن واملبىن؛ بني البنية اللغوية والوظائف

 لدراسة:. من حيث مهارات ا22

املهارات اليت يتعلمها الدارس هنا مهارات لغوية عامة تساعد على  أ. العربية للحياة:
االتصال يف مواقف حياتية يومية. وال يشغل الربانمج هنا نفسه ابلوضع الوظيفي أو 
املهين للدراسني، ومن مث فاملهارات الدراسية ليست موطن اهتمام أساسا ، وإن كانت 

 تعاجلها أيضا  ولكن بشكل خفيف. بعض الربامج هنا

مهارات الدراسة تشكل يف هذا النوع من الربامج حمورا   ب. العربية ْلغراض خاصة:
أساسيا  خاصة يف جمال تعليم العربية ألغراض أكادميية تعد الطالب للدراسة يف ختصص 

ات معني. كما أن العاملني يف جماالت وظيفية خاصة حيتاجون أيضا  إىل إتقان مهار 
الدراسة، إذ يتلقون نشرات وواثئق وكتاابت يف جمال التخصص حيتاجون إىل قراءهتا 
وحتليلها وتقوميها، كما حيتاج الواحد منهم إىل الرجوع إىل األدبيات املنشورة يف جمال 

 ختصصه.. وهكذا تربز احلاجة امللحة إىل مهارات الدراسة.

 . من حيث اْلنشطة التمهيدية:21

ال توجد أنشطة غالبا  يف مثل هذه الربامج، اللهم إال ما ميكن للمعلم  حياة:أ. العربية لل
 أن يقوم به من إعداد للمادة اللغوية )ترمجة مفردات.. إخل(.

األنشطة التمهيدية ليست فقط مهمة بل ضرورية جدا ،  ب. العربية ْلغراض خاصة:
 ني وزايدة دافعيتهم.يلزم اإلعداد املكثف للمادة الستثارة اهتمامات الدارس حيث
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 . من حيث التقومي:26

يكاد يقتصر االمتحان على استيعاب املادة اللغوية، وتدور التدريبات  أ. العربية للحياة:
اللغوية عادة حول التدريبات النمطية واالتصالية أحياان ، مع اختبار الدارسني يف فهم 

 املقروء يف املقام األول.

دريب هنا على مدى إدراك العالقة بني املضمون الت ب. العربية ْلغراض خاصة:
العلمي ولغته. ويكلف الدارس ابلتطبيقات الكثرية اليت تكشف عن مدى فهمه للمادة 

 .29اللغوية ذات املضمون العلمي

 . من حيث دور املعلم:24

ــ  هذه املعادلة: ملعلم يبتدئاملعلم حمور النشاط. وتكاد تعمم  أ. العربية للحياة: ــــ
ـــــ املعلم يقِّوم الدارس. ويكاد يعمل املعلم منفردا ، فهو مركز  ــــــ الدارس يستجيب ويسأل
 احلركة

يعمل الدارسون عادة يف هذه الربامج يف مجاعات حيث  ب. العربية ْلغراض خاصة:
وقد حيدث العكس. ويقوِّم  يتبادلون األدوار. فقد يبدأ أحدهم ابلسؤال وجييب آخرون،

الدارسون أداء بعضهم البعض حت يصلوا إىل اتفاق فيما يدرسونه. ويشيع بينهم 
 استخدام أسلوب التعلم الذايت، إذ هم مركز التعلم وليس املعلم.

وميكن األساس بينهما يف أن احملتوى العربية للحياة يهدف أساسا إىل تزويد 
أي مبهارات اللغة األساسية اليت متكنه  Basic Proficiencyالدارس ابلكفاءة األساسية 

من استخدام اللغة استخداما عاما. وقد توصل بعض الباحثني إىل قائمة جتمع هذه 
 21الفروق، ومن أمهها:
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 139اجلول 

 ياة والعربية لألغراض خاصةالفرق بني العربية للح

 مفهوم العربية ْلغراض خاصة مفهوم العربية للحياة

يّتسم منهجه ابلعلوم واالتساع، وقد حيدد  -
 بواسطة األفراد أو املؤسسات.

خياطب جمموعات غري متجانسة،  -
الختالف جماالت التخصص، والتباين يف 

 األعمار.
 

 لفة.يركز على القدرة اللغوية بضروهبا املخت -
 

يغلب عليه الّطول من حيث الزمان لتعامله  -
 مع اللغة ككّل.

-يصّمم جلميع املستوايت )ابتدائي -
 متقدم(.-متوسط

املؤسسة هي اليت حتدد املستوى اللغوي  -
 اليت تكتب به املادة. 

 يصّمم للّناشئني والرّاشدين. -
تصمم املنهج أكثر الصعوبة لبنائه على  -

ائه على املهارات حاجات واسعة، والحتو 
 األربع.

يّتسم ابخلصوصية، واحملدودية والتخطيط،  -
ويبىن بناء  على حاجات الدارس 

 وأغراضه.
خياطب جمموعات متجانسة، جيمعهم  -

جماالت التخصص، ويغلب عليهم 
 التقّرب من حيث العمر.

انتقائّي الّنزعة إذ يركز على الّنمط اللغوي  -
 الذي يبتغيه الدارس. 

 
يغلب عليه القصر لرتكيزه على جزئيه أو  -

 جزئيات حمددة من الّلغة.
 يصّمم للمتوّسط واملتقّدم. -

 
املستوى اللغوي الذي تكتب به املاّدة  -

 حمكوم بغرض املتعلم وهدفه.
 للراشدين.-غالبا-يصمم -
نهج أكثر يسرا ، وأقّل تكلفه تصميم امل -

لبنائه على حاجات حمددة، ومهارات 
 معّينة، ومجهور متجانس.
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 هو حمور العلمية التعليمّية.-غالبا-املدارس -
 ال يعتمد على برانمج سابق. -

 الدارس حمّور العلمّية التعليمّية.  -
 يعتمد على برانمج اللغة العام. -

 ج. العربية لألغراض السياحي.

اجملالت الكثرية  اجمال اللغة العربية ليست إال يف جمال التعليم فحسب. بل هل
نها جمال السياحي. ويستهدف من هذا اجملال اللغة العربية هي تيسري املتعلمني اللغة م

وتصميم دروس اللغة العربية مع مراعاة حاجات  العربية املتخصصني يف جمال السياحي
 الدارسني فيها، والعناصر املتبعة يف تصميم برانمج لتعليم اللغة العربية لألغراض السياحي.

 الربامج د. منهجية إعداد

مواطن االختالف بني تعليم العربية للحياة وتعليمها ألغراض خاصة كثرية. وقد   
سبق أن تعرضنا هلا بشيء من التفصيل. ولكن الذي نود أن نعرض له هنا هو جانب 
آخر من اجلوانب اليت تتضح فيها هذه الفروق إىل درجة كبرية، وهو خطوات إعداد 

 .22املقرر

وليس  ،Curriculum وليس منهجا   Course كما ينبغي النظر إليه على أنه مقرر
. وأخريا  فإنه ليس Method ، كما أنه ليس طريقة تدريسSyllabus خطة دراسيةأيضا  

، إنه ابختصار مدخل من مداخل تعليم اللغات يقف Procedures إجراءات تدريسية
 Communicativeيف ذلك مع املداخل األخرى لتعليم اللغات مثل املدخل االتصال 

approachاملدخل الكلي ،Holistic  اإلنساينHumanistic  متعدد األبعاد
Multidimensional  السمعي والشفويAudio-Lingual  وهذه بدورها ختتلف عن .

 Method Grammarطرق تعليم اللغات األجنبية مثل طريقة النحو والرتمجة 
translation وطريقة القراءة ،Reading Method والطريقة الطبيعية ،Natural 

Method .وغريها 
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صيل القول يف الفروق بني هذه املفاهيم واملصطلحات، ولكن الذي وال حمل لتف
 نود الرتكيز عليه هنا هو مداخل إعداد مقرر لتعليم العربية ألغراض خاصة.

 مداخل إعداد املقرر .1

يقصد ابملدخل أوال  جمموع املنطلقات واألسس العلمية والفلسفية اليت يستند   
الب وموقعه من عملية التعلم. وكذلك للمعلم نفسه إليها املقرر. إنه رؤية لكل من الط

وموقعه منها، بل للعملية التعليمية ذاهتا. هذه الرؤية موجهة ملختلف أشكال السلوك اليت 
يقوم هبا معد املقرر واليت يقوم هبا املعلم أيضا . وهذه الرؤية ذاهتا يوجهها متغري آخر هو 

بية ألغراض خاصة ثالثة مداخل رئيسية حاجات املتعلمني. ولبناء مقرر لتعليم العر 
 :24هي

  Language-Centered Approachاْلول: املدخل املتمركز حول اللغة 

على أهنا أساسا  قضية لغة أو تراكيب حتدد لغة خاصة هلا  ESP وهو ينظر إىل
قواعد حنوية معينة وأمناط تركيب حمددة. ويف مثل املداخل فإن املواد التعليمية قد تنظم 
تبعا  للوظائف النحوية للنص، أو تبعا  للقراءة األدبية، أو لألمناط التنظيمية مثل املقارانت 

 يتم حتديدهم عرب حتليل املواقف املستهدفة.والتضاد والتصنيف، واليت س

-Approach Skillsاملدخل الثاين: وهو املدخل املتمركز حول املهارات 
Centered  

من خالل النظر إىل املهارات واالسرتاتيجيات اليت تقع  ESPوهو ينظر إىل 
ءة ضمن السلوك اللغوي للمتعلم، لذا فإن الرتكيز قد يكون على تطوير مهارات القرا

أكثر من التمكن من ابقي فنون اللغة. فالقدرة على القراءة والتعلم ينظر إليهما على أهنا 
 مهاري تنمية على املدى الطويل. 

                                                             

رحاب زانيت عبد هللا, تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ألغراض خاصة, كلية العلوم اإلسالمية األزهرية للوافدين جامعة األزهر)  24 
 . 5دون السنة( ص 
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    Learning-Centeredاملدخل الثالث: هو املدخل املتمركز حول التعلم 

مج وهو حياول الرتكيز على كيف يصبح املتعلم كفأ ، وحياول أيضا  أن ينظر للربان
من داخل عملية التعلم ككل. فدافعية املتعلم، وأمناط التعلم، واحلاجات والرغبات مجيعهم 

 يتكاملون ويتعاونوا يف املنهج طوال الوقت.

ومن هذا الشكل يتبني أن االهتمام ابلطالب يتوقف يف املدخل األول )اللغة( 
د هذا االهتمام إىل عند حتديد املواقف اليت يستهدف استخدام اللغة فيها، بينما ميت

حدود أوسع قليال  يف املدخل الثاين )املهارة( ليشمل حتليل املواقف املستهدفة، وكذلك 
حتليل مواقف التعلم. أما يف املدخل الثالث)التعلم(، فيظهر االهتمام فيه ابلطالب يف 

داد املواد خمتلف مراحل بناء الربانمج سواء يف مرحلة كتابة اخلطة الدراسية املقرتحة، أو إع
 التعليمية، أو تدريسها، أو تقومي حتصيل الطالب يف هناية املطاف.

 

 املدخل التعليمي .2

يقصد به املدخل الذي يدور حول عملية التعلم وليس عملية التعليم. وهلذا املدخل 
 :25منطلقات أساسية منها

أن التعلم يتحدد بشكل كلي بواسطة املتعلم نفسه. إننا كمعلمني نستطيع أن حندد  .أ
ها، وحدود حركتها، ولكن املتعلم وحده طبيعة عملية التعليم، واملتغريات املنخرطة في

 هو الذي حيدد مدى التعلم.
. إنه عملية يقوم املتعلم فيها Process not a product إن التعلم عملية وليست انجتا   .ب

بتوظيف ما لديه من معلومات ومهارات يف استقبال وفهم ما هو جديد من معلومات 
 ومهارات.

                                                             

juli  di akses tanggal 13أو  22سابق .ص  حممود كامل الناقة، تعليم اللغة ألغراض خاصة،  مرجع رشدي أمحد طعيمة؛25 
http://uqu.edu.sa/page/ar/580619:00 jam 2015  

http://uqu.edu.sa/page/ar/5806
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ية وليست ستاتيكية. ليست عملية وحيدة االجتاه أتخذ إن بناء املقرر عملية دينام .ج
شكال  واحدا  أو مسارا  حمددا  منذ البدء بتحديد احتياجات املتعلمني. فاالحتياجات 
تتعدد، واملواقف تتنوع. كل هذا يفرض على املقرر أن يتسم ابملرونة، وأن يعتمد على 

نسون وزميله هذا الشكل لبيان التغذية الراجعة املستمرة يف كل خطواته. ويعرض ها تش
خطوات إعداد مقرر لتعليم اللغة ألغراض خاصة يف ضوء املدخل التعليمي )املتمركز 

 حول التعلم(:

ويف ضوء الشكل السابق نستعرض اخلطوات اإلجرائية إلعداد مقرر لتعليم العربية 
 ألغراض خاصة. وهي ابلرتتيب التايل:

لك التحديد الدقيق خلصائص الدارسني الذين التعرف على الدارسني: ويقصد بذ .أ
 يعد هلم هذا املقرر.

األسس النظرية للتعلم: ويقصد بذلك صياغة رؤية خاصة للتعلم، ودور كل من  .ب
 الدارس واملعلم يف إحداثه.

حتليل مواقف التعلم: ويقصد بذلك حتليل املهام اليت ينبغي أن يقوم هبا الدارس   .ج
 للكشف عن مدى تعلمه.

حتليل املوقف املستهدف: ويقصد بذلك حتديد مواقف االتصال اليت حيتاج فيها   .د
الدارسون استخدام العربية )التحدث مع مريض، التعاون مع زمالء، كتابة تقارير، 

 إخل(.

 

 تصايلاملبحث الثالث: املدخل اال

 تصايل االتعريف املدخل  .1
الصرفية اسم املكان من مشتق من الدخول وهو من صيغته  املدخلإن لفظ 

يعين مكان الدخول أو مكان سار من خالله الناس إذا دخوال،  –يدخل  –دخل 
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  23أرادوا البلوغ إىل مكان آخر.
ن االفرتاضات اليت تربط بعضها أما معىن املدخل يف امليدان الرتبوي هو جمموعة م

ببعض عالقات متبادلة، هذه االفرتاضات تتصل اتصاال وثيقا بطبيعة اللغة وطبيعة 
  22عملييت تدريسها وتعلمها.

املدخل خيتلف عن الطريقة واألسلوب. أما الطريقة فهي تصميم للمنهج 
دخل وهي خطة عامة عما يقوم به الشخص يف موقف والتدريس اليت تصدر من امل

معني، الطريقة ركن من أركان حسن التدريس. وعلى ذلك فالطريقة عبارة عن خطة عامة 
الختيار وتنظيم وعرض املادة اللغوية، على أن تقوم هذه اخلطة حبيث ال تتعارض مع 

 20ائي.املدخل، وحبيث يكون واضحا أن املدخل شيء مبدئي والطريقة شيء إجر 
وأما األسلوب فهو اخلطة والتدبري واخلطوة والوسيلة اليت أيخذ مكانه فعال يف 
حجرة الدراسة وتستخدم لتحقيق اهلدف من عملية التدريس يف املوقف التعليمي ذاته، 

ابإلطار العام للطريقة، وجيب أن ترتبط هذه اخلطة والتدبري واخلطوة والوسيلة ارتباطا قواي 
 21وجيب أن يكون بينهما وبني املدخل األساسي انسجام واتساق كامل.

مشتقة من العبارة أو اللفظ الالتيين  Communicationاتصال وأما لفظة 
Communis  الذي يعين عام أو شائع أو يذيع عن طريق املشاركة أو من اللفظة

Comminicare  واليت تعين "أتسيس مجاعة أو فكرة". وتعين يف العربية "إيصال فكرة أو
 42رأي إىل عدد من األفراد وربطهم ببعضهم البعض".

أبنه "عملية مشاركة يف اخلربة بني شخصني أو أكثر  ويعرف االتصال يف الرتبية
حت تعم هذه اخلربة وتصبح مشاعا بينهم مما يرتتب عليه إعادة تشكيل أو تعديل 

 49املفاهيم والتصورات السابقة لكل طرف من األطراف املشاركة يف هذه العملية".
                                                             

 212، ص 1221(، Progresif، )سوراباي : اإلندونيسي –املنور املعجم العريب أمحد ورسون منور،  23 

 .42حممود كامل الناقة، مرجع سابق، ص  22 

 43حممود كامل الناقة، مرجع سابق، ص  20 

 59حممود كامل الناقة، مرجع سابق، ص  21 

  32، ص1، )عمان: دار الفكر( الطبعة مهارات االتصال والتفاعل يف عملييت التعليم والتعلممصطفى عبد السميع حممد، 42

 39مصطفى عبد السميع حممد، مرجع سابق، ص  49 
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 تصايلمفهوم املدخل اال .2
عرض طعيمة بعض آراء علماء اللغة عن مفهوم املدخل االتصايل، فريى بعضهم 
أن املدخل االتصايل ليس مدخال متكامال ذا خصائص حمددة أو معامل ابرزة، وإمنا هو 
خليط من اسرتاتيجيات تدريسية تلتقي مجيعها عند هدف معني يف تدريب الطالب على 

  41ة وليس جمرد إعادة قواعدها.االستخدام التلقائي واملبدع للغ
ويرى بعضهم أن املدخل االتصايل قد أحدث تغريا اسرتاتيجيا يف أساليب تعليم 
اللغة الثانية، ويعترب حبق مدخال متكامال حمدد املعامل، وإن كان يستفيد جبهود اخلرباء 

 42أصحاب الرأي يف املداخل األخرى.
 

 أهداف املدخل االتصايل .3
 رأى حمبب عبد الوهاب أن املدخل االتصايل ذو ثالثة أهداف، وهي: 

 تنمية قدرة الطلبة للتكلم ابللغة العربية .أ
 تنمية مفردات وتوظيف معرفة لغة الطالب يف التساؤالت ابألحوال املتنوعة  .ب

 44ة الطلبة يف االبتداع واالتصال املؤثـّرَين مع غريهم وأصحاب اللغة.ج. تنمية قدر 
أن املدخل  (Mulyanto Sumardi)ويف جانب آخر، أكد مولينتو سومردي 

مل يف الصفوف يف إندونيسيا ألنه ال يطالب آالت االتصايل مالئمة جدا أن ُيستع
 قال عبد العزيز العصيلي 45التكنولوجيا احلديثة.

 
                                                             

   990-991أمحد رشدي طعيمة، مرجع سابق، ص  41 

  991أمحد رشدي طعيمة، مرجع سابق، ص  42 

44  Muhbib Abdul Wahid, Teknik dan Model Penyajian Bahasa Arab, Makalah, Jakarta, 
Depag, 2004, hlm. 3 

45Mulyanto Sumardi, Pengembangan Pemikiran dalam Pengajaran Bahasa. Jakarta: Fakultas 
Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah, 1989, hlm. 1 
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 االتصايل املدخلأسس  .4
االتصايل يساعد الطلبة أن يكونوا قادرين يف استخدام اللغة املدروسة  إن املدخل

من مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة وقادرين على نيل املعارف عن قواعد لغوية 
 مناسبة.

 ويف املدخل االتصايل سبعة أسس كما بينتها برينيت ما يلي:
القدرة اللغوية املعادلة بلغة  املدخل االتصايل يدعو ويشجع الطالب اكتساب .أ

الناطقني هبا. أما األشياء اليت يؤكد هبا املدخل هي الفصاحة والطالقة يف 
 التعبري أو الكالم واستعمال اللغة املستهدفة.

يعطي التعليم االتصايل املدرسني مرجعا يف تصميم املواد وعرضها استمراراي.  .ب
دارسني للغة املتعلمة والتعرف على ويريد هبذا أن يسهل هلم درجة اكتساب ال

 حوائجهم املقبلة.
ال بد للمدرسني ومواد الدراسة وإجراء التعلم والتعليم أن يشجع طالهبم على  .ج

 استخدام لغة اهلدف إبداعيا.
املادة القواعدية توضح وتناقش يف الفصل، البياانت واملناقشات عن القواعد  .د

لغة احلقيقية دون تدريبات األمناط املقطوعة ال بد أن حيققوها يف استخدام ال
 أو املفصلة من السياق الطبيعي.

ال بد لكل أنشطة التعلم والتعليم أن يكون هلا معىن أي يفهم الطالب كل ما  .ه
أراده املعلم أن يفعله ويفهم كل ما يقوله ويعرضه املعلم من خالل املوضوع أو 

 اجلزء منه.
السياق واستعماهلا خلقي الطالب يطبقون معارفهم  اللغة مادامت قائمة على .و

 عن نظرية اللغة لديهم لتعبري املعىن يف خمتلف الطرق.
 تعلم اللغة األوىل والثانية حسب حاجات الطالب للدرس ومهتهم إليه .ز
التحليل عن حاجات الطالب للدرس ومهتهم إليه شيء أكثر فعاال لتطوير   .ح

 مواد الدراسة
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ملدرسون يف طلب طرق التعليم املناسبة اليت ميكن للطالب أن يشرتكوا حياول ا .ط
 يف كل أنشطة اتصالية.

 وقدم برومفيت مبادئ التعليم االتصايل تفصيليا:
 اللغة لتعبري املعىن أهم من اللغة من بعد قواعدها. (أ)
 تعلم اللغة هو تعلم االتصال (ب)

تصالية يف استعمال نواظم اللغة صحيحا )ج( اهلدف من تعليم اللغة هي الكفاية اال
 وانفعاال

 )د( الطالقة يف استعمال اللغة هي اهلدف الرئيسي املطلوب
 )ه( املواد الدراسية مصممة نطرا إىل احملتوى والوظيفة واملعىن احملتمل

 43)ز( ميكن أن يستعمل الرتمجة ولغة األم إن كان الطالب يف حاجات إليها.
 
 . إجراءات التعليم االتصايل1

من إجراءات التعليم يف سياق املدخل االتصايل طرق عديدة. من تلك الطرق ما 
 قدمها عاملان اللغة فينو كيارو وبرمفيت:

مي حوار أو عدد من احلورات القصرية، ويسبق ذلك حتفري للدارسني بربط تقد .أ
مواقف احلوارات خبرباهتم االتصالية احملتملة ومناقشة الوظيفة واملوقف والناس 

 واألدوار واملكان واملوضوع ودرجة رمسية اللغة اليت تتطلبها الوظيفة واملوقف.
ار الذي سيقدم يف ذلك اليوم التدرب الشفوي على كل عبارة يف جزء احلو   .ب

)التكرار اجلماعي من الصف كله ونصفه ويف جمموعات صغرية وعلى مستوى 
 األفراد( ويتبع ذلك النموذج الذي يقدمه املعلم.

ج. أسئلة وإجاابت مبنية على موضوعات احلوارات واملواقف نفسها )أسئلة 
 معلومات أو أسئلة "هل"(.

الدارسني اخلآصة، غري أهنا تدور حول موضوع  د. أسئلة وإجاابت تتعلق خبربات
                                                             
46 Priyanti, Kompetensi Komunikatif: Implikasinya Dalam Pengajaran Bahasa Indonesia, 
Makalah, Malang, IKIP, 1995, hlm. 27. 
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 احلوار
ه. دراسة إحدى التعابري االتصالية األساسية يف احلوار أو أحد الرتاكيب اليت متثل 
للوظيفة املدروسة. وقد يقدم املعلم عددا من األمثلة اإلضافية لالستعمال 

ات أو حوارات االتصايل للتعبري أو الرتكيب مع استخدام كلمات مألوفة ويف عبار 
صغرية واضحة )مع استعمال صور مع أشياء حقيقية بسيطة أو التمثيل لبيان 

 معىن التعبري أو الرتكيب(.
و. اكتشاف الدارس للتعميمات أو القواعد الكامنة وراء التعبري أو الرتكيب 

 الوظيفي. وجيب أن يشمل ذلك أربع نقاط يف األقل:
 ناصر اليت تتكون منها، مثل "ماذا، عن، مصدر.صيغها الشفوية أو املكتوبة والع9  

 . موقع العبارة يف اجلملة1 
 . درجة رمسيتها2

 . ابلنسبة للرتكيب وظيفته النحوية ومعناه4
ز. التعرف الشفوي وأنشطة تفسريية )نشاطان إىل مخسة تبعا ملستوى الطالب 

 واملهام ابللغة وما شابه ذلط(.
 ن األنشطة املوجهة إىل تلك األكثر حريةح. أنشطة اإلنتاج الشفوي وتتدرج م

 ط. كتابة احلوارات أو احلوارات الصغرية أو النماذج إذا مل تكن يف الكتاب املقرر
 ظ. قراءة عينات من الواجب املنزيل املكتوب، إن وجد.

ع. تقومي التعليم )الشفوي فقط(، مثال: كيف تطلب من صديق أن ...؟ وكيف 
 42تطلب مين أن ...؟

 
 . نشاطات التعليم االتصايل3
النشطات اللغوية اليت يستطيع املعلم أن يستخدمها كثرية ومتعددة، وكان وليام   

 قسم هذه النشاطات إىل قسمني: William Littlewoodلتلوود 

                                                             

 .953-955( ص 9112)الرايض: دار عامل الكتب،  مذاهب وطرائق يف تعليم اللغة،رتشردز وثيودور روجرز، جاك  42 
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 نشطة االتصال الوظيفيةأ .أ
 أنشطة االتصال االجتماعية  .ب

 لكل قسم من هذين القسمني جمموعة من األنشطة وعدد من األمثلة:
أنشطة االتصال الوظيفية واملراد هبا جناح املتحدث يف توصيل املعىن الذي يف  .أ

ذهنه إىل السامع، من خالل ما تعلمه من معلومات لغوية يف حل مشكلة من 
شكالت أو التصرف يف موقف من املواقف. واهلدف من هذه األنشطة تدريب امل

املتعلم على استعمال اللغة استعماال وظيفيا، وبناء القدرة على توصيل املعاين، 
بصرف النظر عن الصحة اللغوية. ويقوم املعلم بتدريب طالبه يف الفصل على 

كلة يتطلب حلها هذا النمط من األنشطة االتصالية من خالل موقف أو مش
استعمال اللغة بسرعة، من غري تفكري يف البناء الشكلي والصحة اللغوية. وقد 

 قسم لتل وود هذه األنشطة إىل أربع حاالت أو صور:
التبادل احملدود للمعلومات بني الطالب أو اجملموعات. وفيها يقسم املعلم طالبه  .1

ت معينة ال تعرفها اجملموعة إىل جمموعتني، يكون لدى اجملموعة األوىل معلوما
الثانية، وعلى اجملموعة الثانية السعي إىل اكتشافها مبساعدة حمدودة من اجملموعة 
األوىل، تتمثل يف إجاابت خمتصرة جدا عن استفسارات اجملموعة الثانية، 
ابستعمال مفاتيح حمددة؛ كاإلجابة بنعم، أو ال، أو تقريبا. وهذه العملية ميكن 

 البني مثلما تتم بني جمموعتني. وأمثلة هذه األنشطة كثرية، منها:أن تتم بني ط
 تعرف الصور -
 اكتشاف الثنائيات املتشاهبة أو املتماثلة -
 اكتشاف األماكن -
 اكتشاف احملذوفة أو املفقودة -
 اكتشاف السمات أو العالمات احملذوفة -
 اكتشاف األسرار، وغري ذلك -

ومات بني الطالب. وهذه احلالة شبيهة ابحلالة األوىل التبادل غري احملدود للمعل .2
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من حيث استعمال الصور والوسائل املعينة، مع توسع يف التفاعل بني الطالب، 
وتبادل املعلومات يف أثناء احلوار، حبيث ال يقتصر النشاط على الوصف الشكلي 

من  واإلجاابت املختصرة، بل يتعداه إىل أمناط االتصال احلقيقي والوظيفي
 خالل:

 الشرح والوصف -
 التعزيز -
 إعادة الصيغ -
 االستفسار -
 تبادل املعلومات، وحنو ذلك -

تبادل املعلومات بني الطالب ومعاجلتها. وهذه احلالة تستخدم فيها الصور   .3
كسابقيتها، غري أهنا ختتلف عنهما من حيث العمق يف الشكل واملعىن، ومن 

 أمثلة هذه النشاط:
 ة قصصية من خالل الصور املتتابعةبناء سلسل -
 البحث عن املعلومات االزمة حلل مشكلة، وحنو ذلك -

معاجلة املعلومات. وفيها يضع املعلم طالبه يف مشكلة ويطلب منهم حلها  .4
أبسلوب يستلزم مجع معلومات معينة وترتيبها ومعاجلتها، مما يتطلب التفاعل 

 واالستفسار عن بعض األمور.الكامل بني الطالب، وتبادل املعلومات، 
أنشطة االتصال االجتماعية وهي األنشطة اليت ال يقتصر دورها على النجاح يف   .ب

توصيل املعىن إىل اآلخرين، وإمنا يتعداه إىل توصيل هذا املعىن من خالل سياق 
سليم لغواي ومقبول اجتماعيا. وال شك يف أن هذا النمط من األنشطة داخل 

مر اليسري؛ ألنه يتطلب إحضار أنواع خمتلفة من األنشطة، اليت الفصل ليس ابأل
متثل احلياة احلقيقية جملتمع اللغة اهلدف، إىل حجرة الدرس، كما يتطلب دقة يف 
اختيار السياق اللغوي املناسب للمقام االجتماعي. بيد أن لتل وود قدم أربع 

 صور هلذه األنشطة، وهي:
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ة الفصل بشكل طبعي غري مصنوع وال متكلف؛ استعمال اللغة اهلدف يف إدار  .1
حيث يتحدث املعلم مع طالبه ابللغة اهلدف، ويتفاعل معهم، ويطلب منهم 
القيام حبركات وأنشطة، وجييب عن أسئلتهم واستفساراهتم، كما لو كان يف مكان 

 عام خارج جدران الفصل.
به اللغة من خالل استعمال اللغة اهلدف وسيلة للتدريس؛ حيث يقدم املعلم لطال .2

احملتوى املقرر من املقررات، كمقرر احلديث، أو مقرر التفسري، أو مقرر السرية 
النبوية يف تعليم اللغة العربية مثال. وهذا النمط من االتصال يقدم مرة أو مرتني  
كل أسبوع حت ال ميل الطالب، وقد يكون املنهج العام للربانمج، كما يف 

ا اللغة اهلدف من خالل احملتوى، كما يف الوالايت املتحدة الربامج اليت تقدم فيه
 وكندا.

احملادثة أو جلسات النقاش، وهي جلسات مناقشة جيتمع فيها طالب الفصل   .3
يف جمموعات يكون املعلم عضوا يف واحدة منها، ويشارك يف املناقشة مشاركة 

قد يقدم هلم حقيقية وطبيعية، فال يوجه النقاش وال يفرض رأيه على أحد، و 
 بعض املواد اللغوية أو يقرتح عليهم بعض املوضوعات االجتماعية.

مناقشة مشكالت الدراسة والقضااي األكادميية اليت هتم الطالب، وفيها خيصص   .4
املعلم كل جلسة حلل مشكلة أو مناقشة قضية من القضااي الدراسية اليت هتم 

دث الطالب عن تدين مستوايهتم الطالب يف الربانمج أو يف اجلامعة، كأن يتح
يف مقرر من املقررات، ويبحثون عن احللول املناسبة لذلك، أو يناقشون قضية 

 40قبوهلم يف كليات اجلامعة أو غري ذلك.
 

                                                             

)الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  40 
  932-952م(، ص  1221هـ /  9412مية، اإلسال
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه  .أ

كمـــا كتـــب الباحـــث يف أســـئلة البحـــث فاملـــدخل املناســـب هلـــذا البحـــث هـــو 
ا البحــث هــو املـــنهج الــذي انتجتــه يف هـــذ املــدخل كمــي والكيفــي. وأمـــا مــنهج

وهي طريقة البحث املستخدمة للحصـول  (Research and Development)التطوير 
تصــميم البحــث والتطــوير يف جمــال الرتبيــة يعــين  41علــى نتــاج معــني وجتربــة فعالــة.

جراءات املستخدمة لتنمية اإلنتاج الرتبوي وتصديقه أي بعبارة أخرى يتجـه إىل اإل
وىف هــذا البحــث ســيحاول الباحــث القيــام  52التنميــة والتصــديق ملنتجــات الرتبويــة.

إعداد مواد اللغة العربية لألغراض السياحّية على أسـاس النظريـة التواصـلية ملـوظفي 
 .جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengمتحف 

 إجراءات البحث والتطوير .ب

الباحث ابلنموذج الذي  همستخدي الذي إجراءات البحث والتطويرأما و 
 وهي على اخلطوات التالية: 9102،59 (Borg and Gall)غال برغ و شرحه 

 
 
 

                                                             
49 Sugiono, metode penelitian kuantitatif-kualitatif R dan D, (bandung: alfabeta, 2008) 
hlm. 298 

50 Borg & gall, 1983, dalam Lia Yuliati, pengembangan model pembelajaran untuk 
meningkatkan kemampuan mengajar calon guru fisika, jurnal ilmu pendidikan, jilid 14, 
nomer 1, februauri 2007, hal. 39 

51 Ainin, Moh. Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab, 
Malang: CV . Bintang Sejahtera 2014. H.104 
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  (9هيكل )

 تعليميةمراحل تطوير املواد ال جمنوذ 

 

هذه العشرة هي خطوات ومراحل تطوير املواد التعليمية يف البحـث التطـويري الـيت 
أمــا اخلطـوات الــيت سـتقيمه الباحــث هـي اخلطــوات مـن بــورغ  Borg & Gallخططـه 

حـــذف الباحـــث اخلطـــة السادســـة والســـابعة ألن وغـــال ابختصـــار ايل مثـــاين خطـــوات، 
الوقــت الــذي أعطــاه مــدير املتحــف ضــيق، فلــذلك حــذف الباحــث اخلطــة السادســة 
والســـــابعة، واخلطـــــة السادســـــة حيتـــــوي فيـــــه التجربـــــة األوىل والتجربـــــة امليدانيـــــة. لشـــــرح 

 اخلطوات اليت أقامه الباحث قدم الباحث الصورة كما يلي:
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 (1هيكل )

 الذي قام به الباحث وير املواد التعليميةمراحل تط جمنوذ 

يف دليـل السـياحي اإلجراءات اليت قام به الباحث يف تطوير مواد تعلـيم اللغـة العربيـة   
 :تيةاس املدخل االتصايل تتبع مثاين خطوات آعلى أس D’Topengمبتحف 

 حتليل احلاجات واملشكالت .1
املرحلة األوىل هي عملية البحوث حلصول على اإلخبار عن احلاجات 

جاوى  –ابتو  D’Topengمتحف جلميعي املوظف  واملشكلة اليت حتدث
 عند الرتحيب واملقابلة مع الزائرين والسائحني العرب، إما عند إرشادهم الشرقية

 أو حبسب الّتحية فحسب.
 لبياانتمجع ا .2

املرحلــة الثانيـــة هـــي مجـــع البيـــاانت الــيت ميكـــن اســـتخدمها الباحـــث كمـــواد 
لتصــميم املنــتج التطــويري ليتفــوق علــى املشــكلة املوجــودة. والــبح عــن احلــل الــذي 

 حتل على املشكلة املوجودة.
 تصميم املاّدة .3

 املرحلة الثالثة هي تثبيت وتعيني التصميم ملنتج التطوير
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 تصديق اخلرباء .4

التطوير.  للمنتجهو عملية النشاط لتقيم املناسبة والفعالية  تصديق اخلرباء
 .ولداان وركادينااتوهم: خبري لغة الكتاب التعليمي: د. 

 خبري حمتوى الكتاب التعليمي: د. دانيل حلمي 
 خبري تصميم الكتاب التعليمي: د. توفيق الرمحن

 اإلصالحات األوىل .5
صول على املدخالت تصديق اإلنتاج ألجل احلأو  اإلصالحات األوىل       

حبيث أن اإلنتاج تكون مفيدة مثرية لالهتمام وفعالة  اإلنتاج،تقييم واالقرتاحات و 
 اخلرباء. يف تعليم للغة العربية. تصديق اإلنتاج من

 التجربة امليدانية .6
ىل مجيع التجربة امليدانية هي جتربة املنتج مبقياس الكبري. أو جتربة اإلنتاج إ

. ويشمل جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengمتحف دليل السياحي واملوظفي 
نتج التطوير مبقياس الصغري. جتربة صالحية املهي جتربة  اليت التجربة األوىلفيها 

امليدانية  يف هناية تحفمجيع دليل السياحي واملوظفي يف ذاك املاإلنتاج إىل 
 بطريقة االستبانة.

 يةاإلصالحات الثان .7
مت الباحث بتحسني اإلنتاج أتّسس على املدخالت  التجربة امليدانيةبعد 

 .دليل السياحيواالقرتاحات من 
 اإلنتاج اآلخري .8

بعد جتربة فعالية اإلنتاج. نتاج يف شكل كتاب مواد  تصنيع هذا املنتج
. هذا اإلنتاج أتّسس على املدخالت لدليل السياحيتعليم اللغة العربية 

ات من خبري اللغة واملواد تعليم اللغة العربية وخبري التصميم الكتاب واالقرتاح
تطبيق ونتائج جتربة صالحية وجتربة فعالية. فقام الباحث بعد هذه العملية يعين 

 ختبارات.املواد داخل الفصل وأيت اال
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 جمتمع البحث وعينته .ج

جــاوى  –ابتــو  D’Topengجمتمــع هــذا البحــث هــو مجيــع املوظــف متحــف 
 D’Topengالشـرقية. أّمــا عينـة البحــث يف هـذا البحــث هـو دليــل السـياحي مبتحــف 

 جاوى الشرقية. –ابتو 

 أدوات مجع البينات .د
 أدوات اليت استخدمه الباحث يف هذا البحث فيما يلي:

 املالحظة .1

دمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته املالحظة هي وسيلة يستخ
. قام 51اتنا من خالل ما نشاهد أو نسمعرب ومعلوماته حيث جنمع خ

لدليل السياحي هي اللغة العربية الباحث مبالحظة يف تطوير مواد 
ت الباحث فهي مجع البياان املالحظة املباشرة، وأما األمور اليت تالحظه

ملوظفي  املدخل االتصايليف الدليل السياحي على أساسي عن معلومات 
احتياج دليل  من خالل، جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengمتحف 

السياحي والصعوبة واملشكالت اليت وجهه الدليل واملرشد السياحي عند 
البياانت املهمة أثناء  مث سجل الباحثمقابلة السائحني والزائرين العريب. 

 الحظة.امل

 حيتوي املالحظة على ما يلي:

 جاوى الشرقية –ابتو  D’Topengمتحف أحوال  .أ
 ذاك املتحف البضائع اليت عرضت يف  .ب

 ج. طريقة دليل السياحة يف ذاك املتحف عند مقابلة الضيوف

                                                             

 941(, ص . 9493الرايض: دار أسامة,  أساسيته،و لبحث العامي و مفهومه وأدواته ذوقان عبيد وآخرون، ا51 
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 املقابلة .2
خـــــالل الباحـــــث جبمـــــع اعتــــرب املقابلـــــة اســـــتبانة شـــــفوية قـــــام مـــــن 

واملقابلـــة أداة  وية مـــن اجمليـــب مـــن هـــذه املقابلـــة،فانت شـــاملعلومـــات والبيـــا
عقـــد . 52مهمـــة للحصـــول علـــى املعلومـــات مـــن خـــالل مصـــادرها البشـــرية

جــــاوى  –ابتــــو  D’Topengالبحــــث املقابلــــة األوىل مــــع مــــدير متحــــف 
 الشرقية مع بعض الدليل يف املتحف. 

 –ابتو  D’Topengمتحف قام الباحث ابملقابلة مع مدير متحف 
يف الساعة  1290من شهر املارس سنة  3يف التاريخ  جاوى الشرقية

 الثانية مساء. وقام الباحث املقابلة للحصول على املعلومات عن:

 اسم املتحّدث -أ
 اتريخ أتسيس املتحف وهدف من أتسيسه -ب
 عدد املوظف وأقسامه   -ج
 وظيفة دليل السياحة يف ذاك املتحف    -د
 ملشكلة والصعوبة عند مقابلة الضيوف العريبا   -ه

 حصـل الباحـث علـى املعلومـات الـيت احتاجـاه الباحـثمن هذه األسـئلة و 
 .لتطوير املواد املرجوة

 االستبانة .3

بياانت ة مالئمة للحصول على املعلومات و ااعتربت االستبانة أد
وقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب  وحقائق مرتبطة بواقع معني،

 54ابة عنها من قبل عدد األفراد املعنيني مبوضوع االستبانة.اإلج

                                                             

 925املرجع نفسه, ص. 52 

 919املرجع نفسه, ص. 54 
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ة املذكورة. ومنوذج نيبتوزيع االستبانة مباشرة إىل العوقام الباحث 
تتكون من أربع  skalalikertهذا االستبانة سكاال ليكريت 

 ريروافق، وغري موافق جدا. والتقوغري م اختيارات: موافق جدا، موافق،
رغبة ني كمثل االهتمام واليف االستبانة يعتمد على استجاابت املوظف

 –ابتو  D’Topengملوظفي متحف استبانة توزع إىل واالقتناع. وهذه اال
 .جاوى الشرقية

 االختبار .4
 مث هذا البحث يقدم االختبار بعد إجراء البحث ملعرفة قدرة موظف

لعربية على أساس التواصل، ويدل عليه يف الطالقة ابملواد تعليم اللغة ا تحفامل
 هذه جلمعالبعدي  االختبارالقبلي و  االختبارالنتائج الكمية. يقوم الباحث 

 معارفهم امليدانية عن ةالتجرب موعةجملا قدرة ملقياس القبلي االختبار. و البياانت
دالئل السياحي ملعرفة جناح  البعدي االختبارعن اللغة العربية األساسية، أما 

 على أساس التواصل.العربية  تعليم اللغةبعد استخدام مادة  تحفامل املوظفو 

 (239اجلدول )

 معيار نتيجة االختبار
 نسبة مئوية )%( التقدير  الرقم

 922-21,52 ممتاز 9

 21,41-35,52 جيد 1

 34,41-55,52 متوسط 2

 55,41-42,52 مقبول 4

 21,41-2 ضعيف 5
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 :البياانت من اإلختبار هي

من اإلختبار القبلي ملقياس قدرة أفراد اجملموعة التجربة امليدانية ومعارفهم  .1
 املادة اللغة العربية يف دليل السياحة. قبل جتربة املواد املصممة.

يف دليل السياحة الذي صمم اإلختبار البعدي ملعرفة أثر مادة تعليم اللغة  .2
 ريراي.حتختبار اال البياانت وقام الباحث بتقدمي . جلمع هذهالباحث

 
 أسلوب حتليل البيناته. 

م أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن ينظحتليل البياانت هي العملية اليت 
منها على نتائج. وقال حممد النازر أن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول 

 حتليل عىن الذي حيتاج يفألنه سيعطي امل يف البحث،مهم  حتليل البياانت هو شيء
 :وأما أهداف حتليل البياانت هي 55.املبحوث

 ليبحث أو يطلب األجوبة من بياانت البحث -أ
 ليبحث موصل بني األجوبة من بياانت البحث  -ب
 حلصول على األجوبة اليت يطلب يف البحث. -ت
 أخذ اخلالصة واالقرتاحات اليت حيتاج إليها الباحث يف البحث التايل.لي -ث

 حث يف حتليل البياانت يعين حتليليستخدم البا

(One-Group Pretest-Posttest Design) .ابملعدلة أو املئوية 

 حتليل البياانت من االستبانة .1
وعادة االستبانة هي قائمة من األسئلة أو التقرير الذي يطلب فيها رأي 
 √)  (ما يكتب هذا الرأي وتطلب اإلجابة بوضع عالمة مميزة كهذه العالمة

                                                             
55 Moh. Nazir. Metode Penelitian.(Jakarta: Ghalia Indonesia),2003. Hal 346 
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ملعرفة استجاابت  ستخدمه الباحثوي 53مثال، وقد يطلب تقريرا مطوال مكتواب.
املواد اللغة العربية لألغراض اخلاصة على أساس النظرية دام على استخ املوظفني

تتكون من أربع  (skala likert)االستبانة سكاال ليكريت  التواصلية، ومنوذج هذه
والستفسار هذه االستبانة  اختبارات: جّيد جّدا وجّيد ومقبول وانقص وضعيف.

 52الرمز التايل: استخدم الباحث

 نسبة اجلواب:
 
 
أما التقرير يف االستبانة يعتمد على استجاابت اخلرباء عن صالحية املواّد التعليمية  

 لطالب كمثل االهتمام والرغبة واالقتناع.وكذلك يعتمد على استجابة ا

 حتليل البياانت من االختبار  .2

   (T-test)ختبار التائي يؤكد من ثبات الوسيلة التعليمية، يقوم الباحث ابالل

ويف هذه احلالة يستخدم الباحث أسلوب حتليل البياانت عن نتيجة املوظفني 
ارسني حت ختترب فروض البحث الذين يتجلى من فروق املقياس املعدل لنتيجة الد

( يف املائة، ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعليم 2تؤخذ مستوى الفروق )
 لالختبارين يقوم الباحث على الرموز التالية:

  50(9نطلب قيمة املتوسط لكل جمموعة ابلرمز املتوسط ) .1

𝑋 =
∑ 𝑋

𝑁
 

 البياانت:

𝑋  املتوسط : 
                                                             

 .911 -(، ص9122، )القاهرة: دار الثقافة، تصميم البحث لتعليم اللغة العربية األجانبفتحي علي يونس، 53 
57  Riduan, Dasar-Dasar Statistika. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 39 
58 Sukardi. Metodologi Peneltian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 88. 

 مجلة مستجيب× نتيجة من كّل بند 
 ×922 

 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كّل بند
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∑ 𝑋جمموعة النتيجة : 

 𝑁 عدة العينة : 

وبعد ذلك نطلب قيمة االحنراف املعياري بني قيمة املتوسطة يف اجملموعة  .2
 51رموز التالية:الضابطة وقيمة املتوسط يف اجملموعة التجربة ابستخدام ال

 

𝑀𝑑 = √
∑ 𝐷

𝑁
 

 البياانت:

𝑀𝑑 االختبار القبلي واالختبار  االحنراف نتيجة تفاوت : املتوسط من
 البعدي

𝑁 عدد أفراد العينة : 

∑ 𝐷:جمموعة الفروق الذي يستطيع أن يعرفه ابلرمز : 

∑ 𝐷 = 𝑋 − 𝑌 

 𝑋 ة االختبار البعدي: املتوسط لنتيج 
𝑌 املتوسط لنتيجة االختبار القبلي : 

نطلب مستوى الفروق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي الضابطة  .3
 32ابلرموز: 
 

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑋𝑡

𝑁 (𝑁 − 1)

 

 

                                                             
59 Ibid. Hal 89. 
60 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara. 1980), hlm. 191. 



22 
 

 
 

مز السابق أحد الرموز اإلحصائية املستعملة ملعرفة الصواب أو اخلطاء من فروض الر 
صرف الذي يقول ملعرفة مستوى الفروق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، 

 .(T-Test)ومتتحن بعد ذلك نتيجة مستوى الفروق بقيمة 
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 الفصل الّرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 املبحث اْلّول: عرض البياانت وحتليلها

  عملية تطوير الكتاب التعليميّ  .أ
 حتليل االحتياجات .1

أقام الباحث حتليل االحتياجات ابملقابلة مع رئيس قسم املوّظف يف 
عن حوائج الدليل السياحي حني مرافقة السياح من  39D’Topengاملتحف 

وملعرفة الكفاءة  D’Topengالشرق األوسط وعن األحوال العامة حول املتحف 
جات األساسية من الدليل السياحي عن اللغة العربية أقام الباحث حتليل االحتيا

مع بعض املوظفني يف ذاك املتحف. وحصل  D’Topengمبقابلة مع مدير متحف 
الباحث على نتيجة أبّن املوظفني وجدوا املشكلة عند مقابلة الزائرين من شرق 
األوسط، وليس كل املوظفني ينطقون ابللغة العربية. ومدير املتحف قد أقامه 

سط إلقامة األمكنة السياحة املوافقة مع بعض الفنادق والشركات يف شرق األو 
للزائرين العريب. وهم يف شدة احلاجة إىل املرشد والدليل السياحي ذات اللغة 

 العربية اجليدة. 
 مجع البياانت .2

تعليم اللغة يف  الدليل السياحيعلى احتياجات  الباحث وبعد حصل
متحف  العربية للسياحة. فجمع الباحث املواد الدراسية احملتاجة عند املوظفني

                                                             
 .ماالنج باتو، – D’Topeng متحف في 11.22 – 21.22 الساعة 0211 أبريل 12 التاريخ 21



22 
 

 
 

D’Topeng ،ومجع النصوص واحملاوارات واألساليب واملفردات املتعلقة ابلسياحة ،
والنماذج املتعّلقة، وكذلك اسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية لألغراض السياحة. 

 إعدادا لتصميم املواد العربية لألغراض اخلاصة.
 تصميم املنتج .3

اجات الدليل السياحي من وبعد مجع الباحث البياانت املطلوبة واحتي
املقابلة واملالحظة. أراد الباحث أن يصّمم املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
للسياحة على أساس النظرية االتصالية حتت املوضوع " اللغة العربية للدليل 

للدليل السياحي يف املتحف  Arabic For Tour Guidesالسياحي" 
D’Topeng وصّمم الباحث املنتج ابهتمام النواحي ابتو جاوى الشرقي .

 التالية:

 مدخل تصميم الكتاب التعليمي (أ
 Backwardصّمم الباحث الكتاب التعليمي على املدخل املضمون )

Design أي أبن ينّظم الباحث املواّد التعليمية بعد تعيني اهلدف يف الكتاب )
س النظرية االتصالية. وبعد التعليمي. ويف هذا احلال نّظم الباحث اهلدف على أسا

وجد الباحث ترتيب اهلدف حاول الباحث أن يعنّي الطريقة التعليمية مّث وضع 
 الباحث التدريبات لتقومي املاّدة.

 األهداف التعليمية (1
عنّي الباحث األهداف التعليمية حسب نوع املاّدة لكّل الدرس. وهي 

عنّي نوع التدريبات وعددها لتقومي ملعرفة الكفاءة احملصولة واملرجوة من الدرس. و 
 الكفاءة لدى الدليل السياحي.
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 أساس النظرية االتصالية (2
حاول الباحث أن يقوم إعدادا ابستخدام النظرية التواصلية حت حيضر 
الباحث املواد املرجوة املناسبة مبا احتاجاه املوظفني ويناسب ابألحوال الواقعية يف 

تحف ولكي يؤدي إىل تركية كفاءة املوظفني يف الكالم القاعة الدراسية يف ذاك امل
 ابللغة التواصلية. حّت أقام الباحث عّدة احملاولة التالية:

اعتمادا على احتياجا من املقابلة اليت أقامه الباحث مع مدير املتحف أبن عدم  -أ
املواد اللغة العربية اخلاصة املناسبة لذاك املتحف سبب لضعف كفاءة اللغة 

عربية ملوظفني يف ترقية املوارد البشرية يف ذاك املتحف. ألن بعض الكتاب ال
واملواد اللغة العربية ال يركز مادهتم يف العربية للدليل السياحي يف املتحف، وإذا  
كان موجودا مل يكن مناسبا ابألحوال الواقعية يف ذاك املتحف. وهبذا احلال عنّي 

 ملرجوة واملناسبة مبا احتاجاه املوظفني. الباحث ترتيب املواّد من املاّدة ا
ومن فروض هذه النظريّة أيضا أن الرتكيب املستخدمة يف إعداد وتطوير هذه  -ب

املواد بشكل التواصلي يعين ركز الباحث إبعطاء األساليب بشكل اجلملة 
السؤال واجلواب، حت يسهل ويؤثر إىل نشاط الدارس والرغبة يف تعلم هذه 

ية، فحاول الباحث أن يطابق هذه الفروض بعرض بعض الصور املواد اللغو 
املتعلقة ابملواد املختارة. وأعطى الباحث ترمجة ابللغة اإلندونيسية وكيفية قراءة 
اللغة العربية بشكل االحرف اإلندونيسية حت يسهل الدارس يف قراءة النص 

 دارسني.وحفظ الكلمة وفهمها، ووضع التدريبات ملراجعة مما قد تعلمه ال
 هي كما يلي: النظرية التواصليةعلى أساس  املصاحبومن تنظيم الكتاب 
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 439اجلدول 

 تصميم املنتج

  الغالف 9

ة الغالف يف تقدمي الكتاب هذه صفح
، وصفت الكاتبة الغالف بلون املصاحب

. األزرق واألبيض وفيه لون األصفر
ن الزاهية حت ال يسأم لوااألواستخدمت 
 هتماما كبريا لقراءته. ووضعالدارس يؤيت ا

الكاتبة موضوع الكتاب واملواد املوجودة يف 
الكتاب، وكتب الباحث األساس املستخدم 

 يف تطوير املواد وكذلك اسم الكاتب

 

 مقّدمة  1

د اليت يف هذه الصفحة كلمة التمهي كتب
تبنّي عن خلفية تطوير الكتاب، وأساس 

. ومكتوب فبه التواصليةتطويره ابلنظرية 
 مضمون الكتاب على اإلمجال.
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 تعريف الكتاب 2

ساس يف هذه الصفحة عن أ شرح الكاتب
أيضا أجزاء  ترتيب املوضوع والدروس. وشرح

، احلوار. منها املصاحبالدروس يف الكتاب 
 املفردات، والتدريبات.، و واألساليب

  

 أهداف دراسّية 4

املواّد  يف هذا اجلدول وضع الكاتب
 لدراسية من كّل املاّدة وتقوميهاواألهداف ا

 

 الفهرس 5

يف هذه الصفحة حمتوايت  وضع الكاتب
املصاحب الكتاب املوجودة يف الكتاب 

رقم الصفحة ملساعدة  بالكات ووضع
يف املصاحب وتسهيل مستخدمي الكتاب 

 إجياد احملتوى اليت أرادوها
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 إشارة الرتمجة  3

إشارة الرتمجة ابللغة اإلندونيسية على أساس 
املنهج الذي وفقه وزير الرتبية والدينية 

إندونيسيا. والرتمجة ابألحرف اإلندونيسية 
 لسهولة الدارس على قراءة وفهم اللغة العربية.

 
 حلوارا 2

حسب املوضوع املعنّي. وضع الكاتب احلوار 
لعرض اجلملة املطلوبة من الدرس حّت يفهم 

 اجلملة يف النص الدارس

 

  

 األساليب 0

ابلسياحة، املتعّلقة  األساليب عرض الباحث
واألساليب السريعة والسهولة واليومية 

  املستعملة حول السياح.
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 املفردات 1

ابلسياحة، املتعّلقة  املفردات عرض الباحث
واألساليب السريعة والسهولة واليومية 

حت يتوسع معرفة  املستعملة حول السياح.
 الدارس عن املفردات السياحة

 

 
 

 كيفية قراءة ابألحرف إندونيسيا 92

وضع الباحث كيفية قراءة األحرف العربية 
ابألحرف اإلندونيسية أي الرتمجة ابألحرف 

اإلندونيسية لسهولة الدارس على قراءة ملن مل 
 يتعلم ومل يستطيع أن يقرأ كتابة اللغة العربية.
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 التدريبات العاّمة 11

وضعت الكاتبة التدريبات العاّمة يف هناية 
الدروس ملعرفة كفاءة الطلبة واستيعاهبم يف 

 الدروس املاضية.

 

  

 
 تصديق اخلرباء .4

قام الباحث صالحية الكتاب التعليمي إىل اخلرباء لتقييم املناسبة والفعالية 
للمنتج التطوير الذي حصل ه الباحث يف تطوير الكتاب التعليمي لدى الدليل 

حة ابتو جاوى الشرقي. فوزّع الباحث صف D’Topengالسياحي يف املتحف 
 التحكيم ابستخدام االستبانة على ثالثة أقسام:

الباحث يوم الثالاثء،  حمتوى الكتاب التعليمي، الدكتور دانيل حلمي. قام خبري (أ
يف الساعة الثالثة والنصف مساء إىل اخلامسة مساء يف مركز  1290أبريل  10

لتعليمي من اللغة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج لتقيم الكتاب ا
على  الباحثانحية املقّدمة ، واألهداف، وتنظيم احملتوى، والتدريبات. فحصل 

 البياانت كما تلي:
 431اجلدول 

 تصديق خبري حمتوى الكتاب التعليمي
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عناصر 
 التحكيم

 بنود التحكيم
 نتيجة التحكيم

 الدرجة املعدل املئوي النتيجة

 مقّدمة

كتابة النظرية املستخدمة 
 ر الكتابيف تطوي

2 

 جّيد  02%

حتتوي على األهداف 
 التعليمية العاّمة

4 

توضيح عن أجزاء 
 الدروس

5 

 4 توضيح مضمون الكتاب

توضيح استخدام 
 الكتاب التعليمي

4 

 األهداف

تناسب األهداف 
التعليمية ابحتياج الدليل 

 السياحي
4 

 جّيد جّدا 12%

كتابة األهداف التعليمية 
 واضحة

5 

   5األهداف التعليمية  



22 
 

 
 

 صحيحة

حمتوى 
الكتاب 
 التعليمي

تناسب احملتوى 
 ابألهداف التعليمية

5 

 جّيد جّدا 03%

تناسب احملتوى ابحتياج 
 الدليل السياحي

4 

تناسب احملتوى خبصائص 
 املواد التعليمية

4 

تناسب احملتوى أبحوال 
 الدليل السياحي

5 

 4 صّحة احملتوى

 4 إفادة احملتوى

ترتيب 
 احملتوى

تناسب ترتيب احملتوى 
 ابألهداف التعليمية

4 

 جّيد جّدا 0035%
كتابة التوضيح يف 

الكتاب كافية للوصول 
 إىل األهداف التعليمية

5 

 4تناسب ترتيب احملتوى 
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 ابلنطرية االتصالية

ترتيب احملتوى يتعّلق 
 بعضه بعض

4 

عل كتابة احملاورات جت
 التعليم فّعال

4 

كتابة األساليب مناسبة 
 ابحتياج الدليل السياحي 

5 

كتابة املفردات اجلديدة 
 تساعد للتعّلم

5 

تناسب التدريبات  التدريبات
مبحتوى الكتاب 

 التعليمي 
4 

 جّيد جّدا 03%
 4 توجيه التدريبات واضح

 4 تنوّع التدريبات

 4 درجة صعوبة التدريبات

تناسب التدريبات 
 مبستوى العام

5 
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تساعد التدريبات الدليل 
 السياحي للتعليم الذايت

5 

 جّيد جّدا %03 992 اجملموع

  

ابستخدام  بعد عرضت الباحث البياانت السابقة، أقامت الباحث حتليل البياانت
 الرمز التايل: 

 نسبة اجلواب: 

 

 نسبة اجلواب:  

 

 ولوصف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضعت الباحث املعايري اآلتية:

 النسبة املئويّة التقدير األرقام

 %12 -%2 انقص جّدا 9

 %42 -%19 انقص 1

 %32 -%49 مقبول 2

 %02 -%39 جّيد 4

 مجلة مستجيب× نتيجة من كّل بند 
 ×922 

 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كّل بند
992 

 ×922  =03،4% 
925 
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 %922-%09 جّداجّيد  5

 

اعتمادا على هذا اجلدول فحصل الباحث نتيجة تصديق الكتاب 
وهي  %03التعليمي عند خبري حمتوى الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئوية 

 التالية:على مستوى " جّيد جّدا". وفّصل الباحث هذه النتيجة ببنود التحكيم 

 بدرجة جّيد  %02من انحية املقّدمة تبلغ إىل نسبة مئويّة  (9
 بدرجة جّيد جّدا %12من انحية األهداف التعليمية تبلغ إىل نسبة مئويّة  (1
 بدرجة جّيد جّدا %03من انحية حمتوى الكتاب التعليمي إىل نسبة مئوية  (2
 بدرجة جّيد جّدا %12تبلغ إىل نسبة مئويّة  من انحية ترتيب احملتوى (4
 بدرجة جّيد جّدا %03ئويّة تبلغ إىل نسبة م من انحية التدريبات (5
 
 التعليمي، أمحد مّكى حسن املاجيستري. قام خبري تصميم الكتاب (ب

ء إىل ايف الساعة الثالثة والنصف مس 1290 أبريل 12يوم األربعاء،  الباحث
م يجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج لتقي ء يف مركز اللغةااخلامسة مس

حية تصميم الكتاب، والتصّور، ووجه الكتاب، وطباعة الكتاب التعليمي من ان
 على البياانت كما تلي الباحثالكتاب. فحصلت 

 432اجلدول 
 تصديق خبري تصميم الكتاب التعليمي

عناصر 
 التحكيم

 بنود التحكيم
 نتيجة التحكيم

 الدرجةاملعدل  النتيجة
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 املئوي

تصميم 
 الكتاب

تصميم الكتاب جّذاب 
 حيلدى الدليل السيا

5 

 جيد جدا 15%

 4 وضوح الكتاب التعليمي

تناسب تصميم الكتاب 
التعليمي على مستوى 

 الدليل السياحي
5 

 5 الغالف جّذاب

 التصّور

استخدام نوع احلروف 
 )شكل والقياس(

4 

 5 دقة النموذج الطباعي جيد جدا 12%

 5 مجال الرسوم والصور

 4 وفاق توليف اللون

 وجه
 الكتاب

 5 عدم الكتابة الكثيفة

 5 وجود املكان الفراغ جيد جدا 12%

 5 اجلملة بسيطة
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الصور والرسوم ذات 
 املعىن

5 

 4 صّحة الرتقيم

 4 ثبوت تتابع األرقام 

طباعة 
 الكتاب 

مطابقة عدد الغالف 
 ابلفهرس

4 

 جيد جدا 12%

تسهيل شكل الكتاب 
 للقراءة

4 

 5 ة واضحةالطباع

 5 الكتابة صحيحة

 5 جودة الطباعة جّيدة

سهولة تقليب صفحات 
 الكتاب

4 

 جّيد جّدا %11 11 اجملموع
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بعد عرض الباحث البياانت السابقة، أقام الباحث حتليل البياانت ابستخدام الرمز 
 التايل:

 نسبة اجلواب : 

 

 نسبة اجلواب: 

 
 

 ولوصف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضعت الباحث املعايري اآلتية:

 النسبة املئويّة التقدير األرقام

 %12 -%2 انقص جّدا 9

 %42 -%19 انقص 1

 %32 -%49 مقبول 2

 %02 -%39 جّيد 4

 %922-%09 جّيد جّدا 5

اعتمادا على هذا اجلدول فحصل الباحث نتيجة تصديق الكتاب 
وهي  %11التعليمي عند خبري تصميم الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئوية 

 على مستوى " جّيد جّدا". وفّصل الباحث هذه النتيجة ببنود التحكيم التالية:

 مجلة مستجيب× نتيجة من كّل بند 
 ×922 

 ألعلى من كّل بندمجلة نتيجة احلّد ا

11 
 ×922 =11% 

922 
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 رجة جّيد جّدابد %15من انحية تصميم الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة  (9
 بدرجة جّيد جّدا %12من انحية التصّور تبلغ إىل نسبة مئويّة  (1
 بدرجة جّيد جّدا %12تبلغ إىل نسبة مئويّة  من انحية وجه الكتاب (2
 بدرجة جّيد جّدا %12تبلغ إىل نسبة مئويّة  من انحية طباعة الكتاب (4

 
يوم الثالاثء،  الباحث قام لتعليمي، الدكتور سيف املصطفى.خبري لغة الكتاب ا (ج

 ظهرا إىل الثانية ظهر يف مركز املعلومات الواحدةيف الساعة  1290 أبريل 12
اب التعليمي من انحية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ماالنج لتقيم الكت

 على البياانت كما تلي: الباحث، واستخدام اللغة. فحصل صّحة اللغة
 434اجلدول 

 للغةتصديق خبري ا
عناصر 
 التحكيم

 بنود التحكيم
 نتيجة التحكيم

 الدرجة املعدل املئوي النتيجة

 صّحة اللغة 

 4 لغة الكتاب سهلة

 جّيد جّدا 05%

 5 لغة الكتاب مفهومة

 4 لغة الكتاب واضحة

 4 وضوح البياانت

 4 الرتاكيب وقواعدها صحيحة

 4 الكتابة واضحة
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 5 الكتابة صحيحة

 4 صحة النص

استخدام 
 اللغة

 4 اختيار املفردات الشائعة

 جّيد جّدا 00%

للدليل لغة الكتاب مناسبة 
 السياحي

5 

 4 استخدام قواعد اخلط 

تيار النصوص مناسب اخ
 للدليل السياحي

5 

 4 حماولة ارتقاء درجة التعبري

 جّيد جّدا %03 53 اجملموع

 

البياانت السابقة، أقام الباحث حتليل البياانت ابستخدام بعد عرض الباحث 
 الرمز التايل: 

 نسبة اجلواب: 

 

 مجلة مستجيب× نتيجة من كّل بند 
 ×922 

 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كّل بند

30  ×922 =12،9% 
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 نسبة اجلواب: 

 

 ولوصف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضع الباحث املعايري اآلتية:

 النسبة املئويّة التقدير الرقم

 %12 -%2 انقص جّدا 9

 %42 -%19 انقص 1

 %32 -%49 مقبول 2

 %02 -%39 جّيد 4

 %922-%09 جّيد جّدا 5

اعتمادا على هذا اجلدول فحصل الباحث نتيجة تصديق الكتاب 
وهي على  %03التعليمي عند خبري لغة الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئوية 

 " جّيد جّدا". وفّصل الباحث هذه النتيجة ببنود التحكيم التالية: مستوى

 بدرجة جّيد جّدا %05من انحية صّحة اللغة تبلغ إىل نسبة مئويّة  (9
 بدرجة جّيد جّدا %03من انحية استخدام اللغة تبلغ إىل نسبة مئويّة  (1
 اإلصالحات األوىل .5

)خبري حمتوى الكتاب  من عملّية تصديق اخلرباء الباحث وبعدما أخذ
 بري تصميم الكتاب التعليمي(. حصلالتعليمي، وخبري لغة الكتاب التعليمي، وخ

22 
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حتسينا منه. ج و رباء أساسا إلصالح الكتاب املنتعّدة التحكيم من كّل اخل الباحث
اخلبري. ومن اإلصالحات اإلصالحات األوىل بناء على التحكيم كّل  الباحث فأقام

 كما تلي:  ثالباحها اليت أقام
 
 

 435اجلدول 
 إصالحات من اخلرباء 

 إصالح اقرتاحات خبري الرقم

عدم كتابة النظرية  خبري حمتوى الكتاب 9
 املستخدمة

زايدة كتابة النظرية 
 املستخدمة

خبري لغة حمتوى  1
 الكتاب التعليمي

نقص إعطاء احلركة 
 وعالمة الرتقيم

تكميل احلركة وعالمة 
 الرتقيم

الكتاب  خبري تصميم 2
 التعليمي

عدم الصورة املتعّلقة 
 ابملتحف

زايدة الصورة املتعّلق 
 ابملتحف

 الباحث ن اخلرباء. حصلوبعد إصالحات مجيع األخطاء وعّدة االقرتاحات م
مستحق للتجربة ج اخلرباء نتيجة "جّيد جّدا" ودّلت النتيجة أبن الكتاب املنت من تصديق

 ج.كتاب املنتاألوىل على الديل بوصف مستخدمي ال
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 التجربة األوىل .6
التجربة األوىل ملعرفة ردود  الباحث الباحث املنتج فأقام وبعد صّمم

نتج ابستخدام االستبانة. واستخدم الباحث على امل الدليل السياحياملستخدم أي 
 جمتمع البحث أي أّن مجيع مستخدمي الكتاب من الدليل السياحي.

تمع الدليل السياحي الذي يتكّون من أقام الباحث جتربة املنتج يف جم
 1ابتو يوم األربعاء  D’topeng مثانية أشخاص من الدليل السياحي يف املتحف 

من الساعة العاشرة إىل احلادي عشر صباحا. أخذ الباحث  1290مايو 
من مجيع الدليل السياحي ليكون جمتمع البحث. ومن أمساء الدليل املستجيب 

 :السياحي املستجيبني هم

 433اجلدول 
 الدليل السياحيأمساء 

 الوظيفة عمر أمساء الدليل السياحي الرقم

 مقّدم القّصة سنة 12 ستيفانوس فرانس يفرا 9

 مقّدم القصة سنة 11 ماي ليندا ووالنساري 1

 مقّدم القصة سنة 15 فندي 2

 مقّدم القصة سنة 12 ابعي 4

 رئيس العرض سنة  11 حممد إمام شافعي 5

 مقّدم القصة سنة 14 أان 3
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 مقّدم القصة سنة 19 وحي 2

 رئيس القسم سنة 42 يوغي سوفرايتنو 0

 
 الدليل السياحي. فأقامإىل أيدي  أعدّ يف توزيع الكتاب امل الباحث مّث بدأ

الكتاب التعليمي وطريقة عن  الباحث الباحث احملاكاة يف عملية التعليم وشرح
 الباحث لسياحي عن الكتاب التعليمي وزّعالدليل اوبعد ما الحظ  .استخدامه

على  الباحث ملنتج أي الكتاب التعليمي. فحصلاالستبانة ملعرفة ردودهم على ا
 البياانت التالية:

 432اجلدول 
 نتيجة التجربة يف املقياس الصغري

 الطالب بنود التحكيم الرقم
 نتيجة

 التحكيم

جمموع 
 النتيجة

املعدل 
 املئوي

 الدرجة

9 
اب التعليمي وجه الكت

 جّذاب

9 4 

 جّيد 22% 10

1 2 

2 5 

4 2 

5 2 
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3 2 

2 4 

0 2 

1 

هيكل احملتوى يسّهل 
لفهم  الدليل السياحي

مضمون الكتاب 
 التعليمي

 

9 2 

 جّيد 30% 12

1 2 

2 4 

4 2 

5 2 

3 4 

2 2 

0 4 

2 

 الدليل السياحييفهم 
 مبادئ الكتاب التعليمي

 

9 4 

 جّيد 20% 29
1 4 

2 4 

4 4 
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5 2 

3 5 

2 1 

0 5 

4 

 الدليل السياحييفهم 
 لغة الكتاب التعليمي

 

  

9 4 

 جّيد  25% 22

1 4 

2 2 

4 2 

5 2 

3 4 

2 5 

0 4 

5 
 الدليل السياحييفهم 

خطوات األنشطة يف 
 الكتاب التعليمي

9 4 

 4 1 جّيد 25% 22

2 4 
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 4 2 

5 4 

3 4 

2 2 

0 4 

3 

الدليل يستخدم 
الكتاب  السياحي

 التعليمي بنشاط

 

9 2 

 جّيد 25% 22

1 4 

2 4 

4 4 

5 4 

3 4 

2 2 

0 4 

2 
كتابة احلوار يسبب 

  التعليم الفعال

9 2 
 جّيد 30% 12

1 4 
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 2 4 

4 2 

5 4 

3 2 

2 2 

0 2 

0 

كتابة التعبري مناسب 
 ابحتياج الدليل السياحي

 

9 5 

 جّيد 22% 11

1 4 

2 2 

4 2 

5 2 

3 2 

2 4 

0 4 

 جّيد %02 21 4 9كتابة املفردات تعني يف  1
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 عملية التعليم

 

1 4 

2 5 

4 4 

5 4 

3 4 

2 2 

0 4 

92 

الدليل التدريبات تعني 
لتقومي استيعاب  السياحي

 املاّدة

 

9 4 

22 02% 
جّيد 
 جّدا

1 4 

2 4 

4 5 

5 4 

3 4 

2 4 

0 4 
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99 
يهتّم الدليل السياحي 

الستخدام الكتاب 
 التعليمي

9 4 

 جّيد 25% 22

1 2 

2 5 

4 2 

5 4 

3 2 

2 4 

0 4 

جيد  %05 212 اجملموع
 جدا

حتليل البياانت ابستخدام الرمز  بعد عرض الباحث البياانت السابقة، أقام الباحث
 التايل: 

 نسبة اجلواب:  

 

 مجلة مستجيب× نتيجة من كّل بند 
 ×922 

 مجلة نتيجة احلّد األعلى من كّل بند

212  ×922 =05% 
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 نسبة اجلواب:  

 

 ولوصف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضع الباحث املعايري اآلتية:

 ئويّةالنسبة امل التقدير األرقام

 %12 -%2 انقص جّدا 9

 %42 -%19 انقص 1

 %32 -%49 مقبول 2

 %02 -%39 جّيد 4

 %922-%09 جّيد جّدا 5

 

اعتمادا على هذا اجلدول فحصل الباحث نتيجة جتربة الكتاب التعليمي 
وهي على مستوى " جّيد  %05عند تسعة مستجيبني تبلغ إىل نسبة مئوية 

 نتيجة ببنود التحكيم التالية:جّدا". وفّصل الباحث هذه ال

بدرجة  %22من انحية تصميم وجه الكتاب التعليمي تبلغ إىل نسبة مئويّة  (9
 جّيد

205 
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 %30من انحية تسهيل هيكل احملتوى يف فهم املاّدة تبلغ إىل نسبة مئويّة  (1
 بدرجة جّيد 

تبلغ إىل نسبة مئويّة  من انحية فهم الدليل السياحي عن مبادئ الكتاب (2
 بدرجة جّيد  20%

 %25تبلغ إىل نسبة مئويّة  من انحية فهم الدليل السياحي عن لغة الكتاب (4
 بدرجة جّيد 

من انحية فهم الدليل السياحي عن خطوات األنشطة يف الكتاب تبلغ إىل  (5
 بدرجة جّيد  %25نسبة مئويّة 

مئويّة من انحية نشاط الدليل السياحي عند استخدام الكتاب تبلغ إىل نسبة  (3
 بدرجة جّيد  25%

 %30من انحية كتابة احلوار يسبب التعليم الفعال تبلغ إىل نسبة مئويّة  (2
 بدرجة جّيد 

من انحية كتابة التعبري مناسب ابحتياج الدليل السياحي تبلغ إىل نسبة مئويّة  (0
 بدرجة جّيد  22%

 %02سبة مئويّة من انحية كتابة املفردات تعني يف عملية التعليم تبلغ إىل ن (1
 بدرجة جّيد 

من انحية استخدام التدريبات يف إعانة الدليل السياحي لتقومي استيعاب املاّدة  (92
 بدرجة جّيد جّدا %02تبلغ إىل نسبة مئويّة 

من انحية اهتمام الدليل السياحي يف استخدام الكتاب تبلغ إىل نسبة مئويّة  (99
 بدرجة جّيد جّدا  25%

 
 لثانيةاإلصالحات ا .7
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وبعد أقام الباحث على التجربة األوىل حصل الباحث على ردود من 
مستخدمي املنتج فصّحح الباحث املنتج حسب االقرتاحات من املستخدمني، 

 وهي:

 االصالحات االقرتاحات الرقم

 إصالح هتجيئ الكلمة عّدة األخطاء يف هتجيئ الكلمة 9

 ردات احملتاجةزايدة املف طلب زايدة املفردات احملتاجة  1

 زايدة املاّدة املتعّلقة ابملتحف طلب زايدة املاّدة املتعّلقة ابملتحف 2

 إعطاء التهجيئ املساعد يف نطق الكلمة طلب مساعدة يف نطق الكلمة 4

 

 التجربة امليدانية .8
 D’topeng أّدى الباحث التجربة امليدانية عند الدليل السياحي يف املتحف 

يف  1290مايو  92حّت يوم اخلميس  1290مايو  2يف التاريخ  يوم اخلميسابتو 
 one. واستخدم الباحث الدالئل السياحية 0ثالث حصص. ويتكّون الفصل على 

group pre test –post test  يف عملية التجربة ملقارنة بني نتيجة االختبار القبلي
موضوعات من  واالختبار البعدي وأقام الباحث التجربة امليدانية على ثالث

املوضوعات يف الكتاب املنتاج ومها التعارف والعبارات األساسية، فبدأ الباحث 
  التجربة امليدانية ابخلطوات التالية:

  ( 1290مايو  2اللقاء األّول )اخلميس،  (أ
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التعليم لدى الدليل  اضرة ابالفتتاح ومقّدمة عن إجراءاتبدأ الباحث احمل (1
 العربية لدى الدليل السياحي السياحي وأمهّية اللغة

أقام الباحث االختبار القبلي قبل بداية الدروس ملعرفة كفاءة الدليل السياحي  (2
 يف اللغة العربية وهو االختبار التحريري واملقابلة

ج لدى ملنتبعد حصول على نتيجة االختبار القبلي، وزّع الباحث الكتاب ا (3
 مجيع الدليل السياحي

 ج لدى الدليل السياحيالكتاب املنتاملاّدة واملوضوع ابستخدام شرح الباحث  (4
 ج يف عملية التعليمتعليمية اجلاهزة يف الكتاب املنتاستخدم الباحث املواد ال (5
 ّم أقام الباحث احملاورة ابستخدام املواد الدراسية مع الدليل السياحي (6
 سابقة.سة أقام الباحث مبراجعة الدروس الاويف اختتام الدر  (7

 (1290مايو  1اللقاء الثاين )األربعاء،  (ب
 وتقاس عملّية التجربة عن املوضوع الثاين ابخلطوات السابقة.

 (1290مايو  94ج( اللقاء الثالث )االثنني 

 ابخلطوات السابقة. لثوتقاس عملّية التجربة عن املوضوع الثا

 (1290مايو  92ح( اللقاء الرابع )اخلميس، 

 يف هذا اللقاء االختبار البعدي أقام الباحث  

 

 اإلصالحات الثالثة .9
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بعد ما حصل الباحث على االقرتاحات من الدليل السياحي عند عملية 
 التجربة. فما أقام الباحث أي اإلصالح والتغيري على املنتج. 

 اآلخراإلنتاج  .11
بعد أن جرى مجيع خطوات التطوير وحصل على عّدة االقرتاحات وأقام على 

ّدة اإلصالحات. فتأّكد الباحث أّن الكتاب التعليمي "العربية للدليل السياحي" ع
مناسبا ليكون الكتاب التعليمي يف تعليم اللغة العربية للسياحة لدى الدليل السياحي 

 ابتو. ووصل إىل اخلطوة األخرية وهي اإلنتاج اجلماعي.   D’topeng يف املتحف 

 الكتاب التعليميج. فعالية 
التعليمي على أساس النظرية  الكتابالباحث البياانت املتعّلقة بفعالية عرض 

 D’topeng االتصالية يف تعليم اللغة العربية للسياحة لدى الدليل السياحي يف املتحف 
ابتو. والطريقة املستخدمة هي جتربة الكتاب املصّمم يف ميدان التعليم. وهذه التجربة 

 one group ّد التعليمي. واستخدم الباحث أسلوب تقام يف ثالث موضوعات من املوا

pre-test post-test  وهو إعطاء االختبار قبل العملية وبعد العملية. أقام الباحث التجربة
 طلبة. فحصل الباحث على البياانت التالية: 0لدى 

. 1290من مايو  2أقام الباحث التجربة امليدانية األوىل يف اليوم األربعاء يف التاريخ  .1
وقبل بداية الدراسة أقام الباحث االختبار القبلي. فعرض الباحث النتيجة من 

 االختبار القبلي يف اجلدول التايل:
 

 املستوى نتيجة االسم الرقم
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 ضعيف 12 ستيفانوس فرانس يفرا 9

 ضعيف 12 ماي ليندا ووالنساري 1

 ضعيف 2232 فندي 2

 ضعيف 12 ابعي 4

 ضعيف 2232 حممد إمام شافعي 5

 ضعيف 1333 أان 3

 ضعيف 2232 وحي 2

 ضعيف 1333 يوغي سوفرايتنو 0

 
 
 

 431اجلدول 
 املستوى للنتيجة

 التقدير النتيجة الرقم

 جيد جدا  03-922 9

 جيد 05 –25 1

 مقبول 24 –32 2
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 انقص 51–45 4

 ضعيف 44اقل من  5

 
 4392اجلدول 

 النسبة املئوية من نتيجة االختبار القبلي
عدد الدليل  التقدير النتيجة الرقم

 السياحي
النسبة 
 املئويّة

 - - جيد جدا  03-922 9

 - - جيد 05 –25 1

 - - مقبول 24 –32 2

 - - انقص 51–45 4

 %922 0 ضعيف 44اقل من  5

 %922 0 اجملموع

 
طلبة  0من اجلداول السابقة وجد الباحث أن نتيجة االختبار القبلي دّلت على 

 على التقدير ضعيف.حصلوا 
 أّما يف االختبار البعدي حصل الباحث على النتيجة التالية:
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 4399اجلدول 
 نتيجة االختبار البعدي

 املستوى نتيجة االسم الرقم

 انقص 5235 ستيفانوس فرانس يفرا 9

 انقص 5235 ماي ليندا ووالنساري 1

 مقبول 3332 فندي 2

 انقص 5235 ابعي 4

 مقبول 32 حممد إمام شافعي 5

 مقبول 32 أان 3

 جيد 02 وحي 2

 انقص 5232 يوغي سوفرايتنو 0

 
 
 4391اجلدول 

 النسبة املئوية من نتيجة جمموع الضابط
عدد الدليل  التقدير النتيجة الرقم

 السياحي
 النسبة املئويّة



10 
 

 
 

 - - جيد جدا  03-922 9

 %9135 9 جيد 05 –25 1

 %2235 2 مقبول 24 –32 2

 %52 4 قصان 51–45 4

 - - ضعيف 44قل من أ 5

 %922 0 اجملموع

 
 9من اجلداول السابقة وجد الباحث أن نتيجة االختبار البعدي دّلت على 

حصلوا على  %2235طلبة أو  2حصلوا على التقدير جّيد، و %9135طالب أو 
 حصلوا على التقدير انقص %12طلبة أو  4التقدير مقبول، و

االختبار القبلي واالختبار البعدي. أقام الباحث وبعد عرض الباحث نتيجة 
املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي. كما قّدمه الباحث يف اجلدول 

 التايل:
 
 
 
 
 4392اجلدول 

 مقارنة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي
X Y D 𝑑2 الرقم
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9 5232 12 2232 992031 

1 5232 12 2232 992031 

2 3332 2232 2234 999535 

4 5232 12 2232 992031 

5 32 2232 1332 29131 

3 32 1333 2234 999535 

2 02 2232 4332 190231 

0 5232 1333 1332 29131 

 193434 13330 19239 42131 اجملموع

 994535 22325 1332 32 املتوسط

 
 البياانت:
X نتيجة االختبار البعدي : 

Y  االختبار القبلي: نتيجة 

D التفاوت بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي : 
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بناء على العرض السابق وجد الباحث التفاوت بني نتيجة االختبار القبلي 
أّما متوسط االختبار البعدي  1333واالختبار البعدي. دّل متوّسط االختبار القبلي على 

ولتحليل تلك النتائج  22,2ما على وحصل الباحث التفاوت بينه 32دّل على 
 استخدم الباحث معادلة التاء احلسايب كما يلي:

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑ 𝑥2𝑑

𝑁 (𝑁 − 1)

 

 

 :ت البينا
Md  :االحنراف نتيجة تفاوت من املتوسط 

∑ 𝑥2𝑑 : االحنراف نتيجة من املربع جمموع 

N  :العينة أفراد عدد 

 
𝑡 =

33.3

√
1145,5

8 (8 − 1)

 

𝑡 =
33,3

√
1145,5
8 (7)

 

𝑡 =
33.3

√1145.5
54

 

𝑡 =
33.3

√21.2
 

7.3 =
33.3

4.6
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ملا كانت فرضية البحث اليت قّدمها الباحث هي أّن الكتاب التعليمّي الذي أعّده 
ابتو فّعال يف تعليم اللغة العربية  D’topeng الباحث عند الدليل السياحي يف املتحف 

 يلي:فأصبح املعيار لتصديق هذا الفرض كما 
( فالفرض t-tableإذا كانت درجة اتء احلساب أكرب من درجة اتء اجلدول ) (أ

 العربّية  مقبول، أي أّن الكتاب التعليمي املأعّد فّعال يف تعليم اللغة
( فالفرض t-tableإذا كانت درجة اتء احلساب أصغر من درجة اتء اجلدول ) (ب

 فّعال يف تعليم اللغة العربّية مرفوض، أي أّن الكتاب التعليمي املأعّد غري 
 قبل أن خيترب الباحث فرضّية البحث بذلك املعيار، عرض الباحث البياانت اآلتية:

  0-9: 2وهي  db: N-1درجة احلرية حمصول من رمز  (أ
 1323هي  2لدرجة احلرية احملصولة  %5درجة التوزيع يف اتء اجلدول   (ب
 2,1الدرحة احملصولة من اتء احلساب: (ج

 
 

( أكرب من اتء 530من العرض اليابق أن درجة اتء احلساب ) الباحث حتّصل
ىن أّن الفرض مقبول أي أن (. مبع1323) %5اجلدول على مستوى التصديق 

 يف تعليم كتابة اجلملة العربية. الكتاب التعليمي املأعّد فّعال
 

 املبحث الثاين: مناقشة البحث

إعداد مواد اللغة العربية لألغراض رض الباحث البياانت وحتليلها عن بعد ما ع
جاوى  –ابتو  D’Topeng السياحّية على أساس النظرية التواصلية ملوظفي متحف

 . أقام الباحث مبناقشة نتائج البحث كما يلي:الشرقية

2,1>1323  
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مع مدير متحف  D’Topengقد أقام الباحث ابلتحليل االحتياجات يف متحف  .أ
يل ساعتني، وأطرح الباحث بعض األسئلة فيما يتعلق عن عدد الزائرين املتحف حوا

وابخلصوص الزائرين من شرق األوسط وعن كفاءة اللغة العربية للدليل السياحي 
بذاك املتحف وصعوبة الدالئل السياحي عند يقابل الزائرين من شرق األوسط. 

حبا ابللغة العربية اخلاصة لدليل فوجد الباحث على أّن املوظفني حيتاجون كتااب مصا
السياحي. كما أكده رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة على أن العربية 

طي الربانمج حاجات حمددة ال يتوسع فيها مع الدارس فيما ال يع ألغراض خاصة
جاه املوظفني هي العربية اليت تتعلق عن السياحة . واللغة العربية اليت احتا31يريده

 واألساليب اللغة العربية فيما تتعلق بذاك املتحف.
إعداد مواد وبعد ما حصل الباحث عن نتيجة حتليل االحتياجات أقام الباحث  .ب

 Borgمبنهج التطوير ) اللغة العربية لألغراض السياحّية على أساس النظرية التواصلية

& Gall حتليل احلاجات واملشكالت،  32ضح الباحث خطوات التطوير وهي:(. فو
نية، مجع البياانت، تصميم املادة، تصديق اخلرباء، اإلصالحات األوىل، التجربة امليدا

 اإلصالحات الثانية، اإلنتاج اآلخر.
واد اللغة العربية لألغراض السياحّية على أساس النظرية أعّد الباحث امل

. فهي حماولة لتلبية االحتياجات املوظفني عن التواصلية بشكل الكتاب املصاحب
لية املواد اللغة العربية لألغراض السياحة. ويف هذا احلال أخذ الباحث النظرية التواص

 لسهولة املوظفني يف تعلم هذه املواد. 

                                                             

 94حممود كامل الناقة، مرجع سابق، ص  رشدي أمحد طعيمة،31 
63 Ainin, Moh. Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: CV 
. Bintang Sejahtera 2014. H.104 
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وحاول الباحث يف إعداد هذه املواد بشكل الذي يسهل املوظفني يف 
تعلمه، منها أعطى الباحث احلوار لسهولة الدارس على تطبيق الكلمة واألساليب 
عن السياحة بشكل التساؤالت حت معه التصور عن كيفية استعمال الكلمة يف 

عطى الباحث ملفردات واألساليب اليومية والسريعة اليت تتعلق وقت مناسب. مث أ
ابلسياحة ودليل السياحة. وأعطى الباحث كيفية قراءة اللغة العربية بشكل الرتمجة 
حت يسهل الدارس يف قراءة اللغة العربية ملن مل يستطيع أن يقرأ احلروف العربية. 

قد أكده بوزير الرتبية والدينية  وشكل الرتمجة هي ترمجة ابألحرف اإلندونيسية اليت
ن املدخل االتصال على أنّه يركز إىل . وهذه النتيجة مناسبة أبهداف م34إندونيسيا

تنمية مفردات وتوظيف معرفة لغة الطالب يف التساؤالت ابألحوال املتنوعة، وتنمية 
 35قدرة الطلبة يف االبتداع واالتصال املؤثـّرَين مع غريهم وأصحاب اللغة.

 
 الكتاب التعليمي فعالية .ج

ة يف تعليم اللغة العربية لدى الدليل السياحي أقام أعدّ وملعرفة فعالية املواّد التعليمية امل
 الباحث ابلتجربة امليدانية. أقام الباحث جتربة موضوعني من املواّد التعليمية ابملنهج 

one group pre test –post test ي إقامة االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة وه
واحدة. وأقام الباحث االختبار القبلي واالختبار البعدي بثمانية أشخاص من الدليل 

االختبار يف حتليلي البياانت. وحصل الباحث  -السياحي. واستخدم الباحث ت

                                                             
64 Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 
65  Muhbib Abdul Wahid, Teknik dan Model Penyajian Bahasa Arab, Makalah, Jakarta, 
Depag, 2004, hlm. 3 
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ة . وهذه النتيج1323وهي أكرب من نتيجة ت اجلدول  2,1على نتيجة ت احلساب 
 فّعال.  أعدّ تدّل على أّن الكتاب التعليمي امل

وهذه النتيجة مطابقة بفروض النظرية يف إعداد املواد التعليمي على أّن املواّد التعليمية 
اجلّيدة هي املاّدة املنّظمة والذي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف 

ذي يتعلمه التلميذ يف علم تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية. وهي املضمون ال
 33ما.

 

  

                                                             
مشروع العنوان: مؤسسة الوقف اإلسالمي و ا. دون دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني به عبد الرمحن، 33

 ، ص9214العربية للسمع، 
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 الفصل اخلامس

 خامتة

 نتائج البحث .أ
على أساس النظرية إجراء عملية إعداد املواد العربية ْلغراض خاص  .1

 التواصلية
إعداد مواد اللغة العربية لألغراض السياحّية على أساس أقام الباحث 

حتليل  مبنهج التطوير. فوضح الباحث خطوات التطوير وهي النظرية التواصلية
احلاجات واملشكالت، مجع البياانت، تصميم املادة، تصديق اخلرباء، 

 ة، اإلصالحات الثانية، اإلنتاج اآلخر.اإلصالحات األوىل، التجربة امليداني
، D’Topengفجمع ا لباحث املواد الدراسية احملتاجة عند املوظفني متحف 

ومجع النصوص واحملاورات واألساليب واملفردات املتعلقة ابلسياحة، والنماذج 
املتعّلقة، وكذلك اسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية لألغراض السياحة. إعدادا 

 املواد العربية لألغراض اخلاصة.لتصميم 
واد اللغة العربية لألغراض السياحّية على أساس النظرية أعّد الباحث امل

. فهي حماولة لتلبية االحتياجات املوظفني التواصلية بشكل الكتاب املصاحب
عن املواد اللغة العربية لألغراض السياحة. ويف هذا احلال أخذ الباحث النظرية 

 لة املوظفني يف تعلم هذه املواد.التواصلية لسهو 
 فعالية إعداد املواد العربية ْلغراض خاص على أساس النظرية التواصلية .2
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 one group pre أقام الباحث جتربة موضوعني من املواّد التعليمية ابملنهج 

test –post test  وهي إقامة االختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة واحدة. وأقام
ختبار القبلي واالختبار البعدي بثمانية أشخاص من الدليل الباحث اال

االختبار يف حتليلي البياانت. وحصل  -السياحي. واستخدم الباحث ت
وهي أكرب من نتيجة ت اجلدول   2,1الباحث على نتيجة ت احلساب 

 املأعّد فّعال. الكتاب التعليمي. وهذه النتيجة تدّل على أّن 1323
 التوصيات .ب

 :ضرورية تقدمي التوصيات فيما أييت نتائج البحث يرى الباحثمن  انطالقا
هذا الكتاب لتنمية وترقية كفاءة اللغة  D’Topengأن يستفيد مدير املتحف  .1

  جلميع املوظفني.
ميارس دائما ألصحاب املرشدين والدالئل ابللغة العربية، حت ينتمي كفاءهتم أن  .2

 يف اللغة العربية.
يف املمارسة، حت يتعوض لسان املوظفني ابللغة  جلميع املوظفنيأاّل خيجل  .3

 العربية. 
أن يزين املتحف ببعض الكلمات ابللغة العربية حول املتحف حت يظهر على  .4

 أن املتحف مستعّد ملقابلة السياح العربية.
 االقرتاحات .ج

 أييت:ضرورية تقدمي التوصيات فيما  انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث
يرجو الباحث على الباحث اآلخر يف حماولة حّل املشكالت يف تعليم اللغة  .1

 األجنبية
 يرجو الباحث أن يكون هذا البحث مسامهة يف تعليم اللغة األجنبية .2
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 ا أحسن من هذاإصالحا وأتعدّ أن يكن استمرار من هذا البحث  يرجو الباحث .3
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 قائمة املصادر واملراجع 
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  التعليمي الكتاب عن التحكيم استبانة

 "السياحي للدليل العربية"

 (لغة حمتوى جمال يف اخلبري من التحكيم)

 :التحكيم توجيه

 !بالتحكيم املناسب دللاجل يف (√) عالمة أعط

 1 نتيجة ضعيف

 2 نتيجة مقبول

 3 نتيجة جيد

 4 نتيجة جد جيد

 5 نتيجة امتياز

 

 رقم التحكيم عناصر 1 2 3 4 5

 اللغة صّحة

 1 سهلة الكتاب لغة     

 2 مفهومة الكتاب لغة     

 3 لاضحة الكتاب لغة     

 4 البيانات لضوح     

 5 صحيحة هالقواعد الرتاكيب     

 6 لاضحة الكتابة     
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 7 صحيحة الكتابة     

 8 النص صحة     

 اللغة استخدام

 1 الشائعة املفردات اختيار     

 2 السياحي للدليل مناسبة الكتاب لغة     

 3  اخلط قواعد استخدام     

 4 السياحي للدليل مناسب النصوص اختيار     

 5 التعبري درجة ارتقاء حماللة     

 

 

 اجلزاء خري اهلل جزاكم

 ___________________ ماالنج،

 اخلبري

_________________________ 

  "العربية للدليل السياحي" التعليقات للكتاب

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 
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ANGKET PENILAIAN TERHADAP BUKU  

“Al-‘Arabiah Liddaliili As-Siyaahi” 

(UNTUK AHLI DESAIN BAHAN AJAR) 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

Skor 1 Perlu diperhatikan 

Skor 2 Kurang Baik 

Skor 3 Cukup 

Skor 4 Baik 

Skor 5 Sangat Baik 

 

NO KOMPONEN 1 2 3 4 5 

DESAIN BUKU 

1. Desain buku menarik minat pembaca untuk belajar      

2. Tulisan dalam buku jelas dan mudah dibaca      

3. Desain buku sesuai untuk tingkatan umum      

4. Cover menarik      

KEGRAFISAN 

1. Penggunaan font (jenis dan ukuran)      

2. Layout, tata letak      

3. Ilustrasi, grafis dan gambar      

4. Kombinasi warna      

PERWAJAHAN 

1. Narasi tidak terlalu padat      

2. Ada bagian kosong      
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3. Kalimat singkat      

4. Grafis dan gambar bermakna      

5. Penomoran benar      

6. Penomeran konsisten      

FISIK 

1. Halaman lengkap sesuai daftar isi      

2. Ukuran (panjang x lebar x tebal) buku memudahkan 

untuk dibaca 

     

3. Cetakan jelas      

4. Pengetikan akurat      

5. Kualitas jilidan kuat      

6. Buku mudah dibuka      

 

  جزاكم هللا خري اجلزاء

Malang,  

    Penilai 

_________________________ 

Saran dan komentar secara umum terhadap buku “Al-Arabiah liddaliili As-Siyahi” 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 
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ANGKET PENILAIAN TERHADAP BUKU 

“AL-„ARABIYYAH LIDDALILI AS-SIYAHI” 

(UNTUK AHLI ISI/ MATERI) 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

Skor 1 Perlu diperhatikan 

Skor 2 Kurang Baik 

Skor 3 Cukup 

Skor 4 Baik 

Skor 5 Sangat Baik 

 

NO KOMPONEN 1 2 3 4 5 

PENGANTAR 

1. Mencantumkan teori yang digunakan dengan 

penyusunan buku ajar 
     

2. 
Meliputi tujuan pembelajaran secara umum 

     

3. 
Paparan pembagian bab dan sub bab 

     

4. 
Penjelasan isi buku 

     

5. 
Penjelasan penggunaan buku ajar 

     

TUJUAN 

1. Tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan pramuwisata      

2. Penulisan tujuan pembelajaran dinyatakan dalam 

kalimat yang jelas 
     

3. Rumusan tujuan pembelajaran benar      

CAKUPAN MATERI 

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran      

2. Kesesuaian dengan kebutuhan pramuwisata      

3. Kesesuaian dengan kriteria bahan ajar      
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4. Kesesuaian materi dengan situasi pramuwisata      

5. Kebenaran subtansi materi      

6. Ketercenaan buku ajar      

PENYUSUNAN MATERI 

1. Materi Sesuai dengan tujuan pembelajaran      

2. Penjabaran materi sudah memadahi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 
     

3. Penyusunan materi disesuaikan dengan teori 

comunicative learning 
     

4. Penyusunan materi dalam buku saling berkaitan      

5. Penulisan percakapan menjadikan pramuwisata 

belajar aktif 
     

6. Penulisan ungkapan berkaitan dengan kebutuhan 

pramuwisata 
     

7. Penulisan kosa kata memudahkan pembelajaran      

LATIHAN/TADRIBAT 

1. Kesesuaian latihan dengan materi yang disajikan      

2. Petunjuk latihan jelas      

3. Variasi model latihan      

4. Tingkat kesukaran latihan      

5. Kesesuaian dengan tingkatan umum      

6. Latihan memudahkan pembelajaran mandiri      

 

Saran dan komentar secara umum terhadap buku “Al-Arabiah liddaliili As-Siyahi” 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 
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  جزاكم هللا خري اجلزاء

Malang,  

    Penilai 

_________________________ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 
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Soal Post Test Penerapabn kitab “Al-Arobiyah lidalilin Al- siyahi” 

 

Nama : 

Umur : 

Posisi : 

Berilah tanda (x) pada jawaban yang benar! 

1. Apa bahasa Arab dari Nama saya adalah Yogi ?. 

a.  ْيُْوِكي اِْسِمي  

(Ismi> Yogi) 

b.   يُْوِكي اِْسُمك  

(Ismuka Yogi) 

c. يُْوِكي اِْسُمن ا  

(Ismuna Yogi) 

d.  ْيُْوِكي اِْسُمُكم  

(Ismukum Yogi) 

2. Apa bahasa Arab dari Siapa Namamu?. 

a. ا اْسُمُكْم؟ م   

(masmukum?) 

b. ا ؟ م  اْسُمك   

(masmuka?) 

c. ا ؟ م  اْسُمُكنَّ  

(masmukunna?) 

d. ا ا؟ م  اْسُمُكم   

(masmukuma?) 

3. Apa arti dari ( ؟ أ ْين   ِمنْ  ِجئْت  ) min aina ji’ta?. 

a. Darimana asal mereka? b. Darimana asal dia? 

c. Darimana anda berasal? d. Darimana saya berasal? 

4. Apa arti dari ( ِلْيبِي ا؟ ِمنْ  ِجئْتُ  ) ji’tu min Libia?. 

a. Dia dari Libia b. Anda dari Libia 

c. Kita dari Libia d. Saya dari Libia 

5. Apa arti dari ( ُل  .tafaddhol (ت ف ضَّ

a. Silahkan b. Kemari  

c. Senang bertemu anda d. Selamat datang 

6. Apa arti dari ( س ْهلا  أ ْهلا  باا و  ْرح  م  و  ) Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. 

a. Senang bertemu dengan Anda b. Selamat datang 

c. Sampai jumpa kembali d. Selamat jalan  

7. Apa ungkapan yang tepat untuk menanyakan (Bagaimana kabarmu)? 

a.  ْ؟ اِْبن ك   ك م  

Kam ibnaka? 

b.   ؟ ك ْيف أ ْصب ْحت   

Kaifa as}bahta? 
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c.   ؟ ك ْيف الُك  ح   

Kaifa h}a>luka? 

d.  ْه ذ ا؟ بِك م  

Bikam ha>z\a? 

8. Apa ungkapan yang tepat untuk mengucapkan (selamat datang di Musium 

kebudayaan Indonesia)? 

a.  س ْهلا  أ ْهلا باا و  ْرح  م  ْتح فِ  فِي و  الثَّق افِي الم   

(ahlan wasahlan wa marhaban fil 

mathaf al-s\aqofi>>) 

b.  س ْهلا  أ ْهلا باا و  ْرح  م  ْتح فِ  فِي و  اإِلْندُْونِْيِسي الم   

(ahlan wasahlan wa marhaban fil 

mathaf > al-Indu>ni>si>) 

c.  س ْهلا  أ ْهلا باا و  ْرح  م  ْندُْونِْيِسياإلِ  فِي و   

(ahlan wasahlan wa marhaban fil 

al-Indu>ni>si>) 

 

d.  س ْهلا  أ ْهلا باا و  ْرح  م  ْتح فِ  فِي و   الثَّق افِي الم 

 اإِلْندُْونِْيِسي

(ahlan wasahlan wa marhaban fil 

mathaf al-s\aqofi> al-Indu>ni>si>) 

9. Apa ungkapan yang tepat untuk menanyakan tiket kepada tamu? 

a.  ْع ة   اِْجم  التَّْذِكر   

(ijma’ al-taz\kiroh) 

b.  ْة ف ْضِلكْ  ِمن التَّْذِكر   

(min fad}lik al-taz\kiroh) 

c.   ؟ أ ْين تُك  ت ْذِكر   

(Aina taz}\kirotuka?) 

d.  ْة ِلي ا ْظِهرْ  ف ْضِلكْ  ِمن التَّْذِكر   

(min fad}lik az}hir li> al-taz\kiroh) 

10. Apa ungkapan yang tepat untuk menyatakan (kami memiliki koleksi Benda-benda 

prasejarah Sebelum Indonesia merdeka) 

a. ْمعُ  ِعْند ن ا إِْندُْوِنْيِسي ا   األ ث ارِ  ج   

(‘Indana> jam’ul a>s \ar Indonesia)  

b. ْمعُ  ِعْند ن ا إِْندُْونِْيِسي ا   اِْستِْقل لِ  األ ث ارِ  ج   

(‘Indana> jam’ul a>s \ar istiqla>li 

Indonesia)  

c. انِ  ِعْند ن ا م  إِْندُْوِنْيِسي ا   اِْستِْقل لِ  ق ْبل   ز   

(‘Indana> zama>n qobla istiqla>li 

Indonesia)  

d. ْمعُ  ِعْند ن ا ال بق اي ا األ ث ارِ  ج  انِ ز   ُمْنذُ  و   ق ْبل   م 

إِْندُْوِنْيِسي ا   اِْستِْقل لِ   

(‘Indana> jam’ul a>s \ar wal-baqo>ya> 

munz\u zama>n qobla istiqla>li 

Indonesia)  

11. Apa ungkapan untuk memperkenalkan diri sebagai Tour Guide selama di Musium? 

a. ُهن ا ِبِلق ائِك   س ِعْيد   أ ن ا  

(ana> sa‘i>dun biliqo>’ika huna> ) 

b. ا تِك   ع لى   ُشْكرا فِ  ه ذ ا فِي ِزي ار  تْح   يالثَّق افِ  الم 

 اإِلْندُْونِْيِسي

(syukron ‘ala> ziya>rotika fi> haz \al 

mathaf al-s\aqofi< al-Indu>ni>si>) 

c.   إِْندُْونِْيِسي ا ب ْلد ِتن ا فِي س ِعْيد ة   ِرْحل ة  

(rih}lah sa>‘i>dah fi> baldatina> 

Indu>ni>si>a>) 

d. تِك   د ِلْيلُ  أ ن ا ال   ِسي اح  تْح   ه ذ ا ِفي سَّف ِرك   ِطو   فِ الم 

اإِلْندُْوِنْيِسي الثَّق افِي  

(ana> dali>lu siya>h}atika t}iwa>la 
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safarika fi> haz\al mathaf al-s\aqofi< al-

Indu>ni>si >) 

12. Apa ungkapan untuk memperkenalkan bahwasannya kita senang bertemu dengan 

para tamu? 

a. ُهن ا ِبِلق ائِك   س ِعْيد   أ ن ا  

(ana> sa‘i>dun biliqo>’ika huna> ) 

b. ا تِك   ع لى   ُشْكرا فِ  ه ذ ا فِي ِزي ار  تْح   يالثَّق افِ  الم 

 اإِلْندُْونِْيِسي

(syukron ‘ala> ziya>rotika fi> haz \al 

mathaf al-s\aqofi< al-Indu>ni>si>) 

c.   إِْندُْونِْيِسي ا ب ْلد ِتن ا فِي س ِعْيد ة   ِرْحل ة  

(rih}lah sa>‘i>dah fi> baldatina> 

Indu>ni>si>a>) 

d. تِك   د ِلْيلُ  أ ن ا ال   ِسي اح  ُهن ا سَّف ِرك   ِطو   

(ana> dali>lu siya>h}atika t}iwa>la 

safarika huna>) 

13. Apa ungkapan untuk mengatakan terima kasih atas kunjungan para tamu? 

a. ُهن ا ِبِلق ائِك   س ِعْيد   أ ن ا  

(ana> sa‘i>dun biliqo>’ika huna> ) 

b. ا تِك   ع لى   ُشْكرا فِ  ه ذ ا فِي ِزي ار  تْح   الثَّق افِي الم 

 اإِلْندُْونِْيِسي

(syukron ‘ala> ziya>rotika fi> haz \al 

mathaf al-s\aqofi< al-Indu>ni>si>) 

c.   إِْندُْونِْيِسي ا ب ْلد ِتن ا فِي س ِعْيد ة   ِرْحل ة  

(rih}lah sa>‘i>dah fi> baldatina> 

Indu>ni>si>a>) 

d. تِك   د ِلْيلُ  أ ن ا ال   ِسي اح  ُهن ا سَّف ِرك   ِطو   

(ana> dali>lu siya>h}atika t}iwa>la 

safarika huna>) 

 

 

 

14. Apa ungkapan untuk memperkenalkan sedikit tentang koleksi dari wilayah Jawa 

Timur yang ada di Musium? 

a. انِ ) ِجانِبِ  فِـي  ِمنْ  الثَّق اف ةِ  ث ارُ آ( األ ْيس ارِ  \ األ ْيم 

ى ِوال ي ةِ  او  .الشَّْرقِيَّةِ  ج   

 

Fi> ja>nibi (al-aima>n / al-aisa>r) 

a>s\a>rus\ s\aqo>fah min wila>ya>ti jawa 

as-Syarqiyyah. 

b. انِ ) ِجانِبِ  فِـي ( األ ْيس ارِ  \ األ ْيم   

ع ن ا ى انِ ُسكَّ  ِعْند   الق ِدْيمُ  التَّْقِوْيمُ  ُهن ا م  او   ج 

 الشَّْرقِيَِّة.

 

Fi> ja>nibi (al-aima>n / al-aisa>r)\ 

Ma’ana huna> al-taqwi>m al-qodi>m 

‘inda sukka>ni jawa> al-syarqiyyah. 

 

c. انِ ) ِجانِبِ  فِـي  ِمنْ  الثَّق اف ةِ  ث ارُ آ( األ ْيس ارِ  \ األ ْيم 

ى ِوال ي ةِ  او  .الشَّْرقِيَّةِ  ج   

ع ن ا ى انِ ُسكَّ  ِعْند   الق ِدْيمُ  التَّْقِوْيمُ  ُهن ا م  او   ج 

d. انِ ) ِجانِبِ  فِـي  ِمنْ  الثَّق اف ةِ  ث ارُ آ( األ ْيس ارِ  \ األ ْيم 

ى ِوال ي ةِ  او  الُوْصط ى ج   

ع ن ا ْرب ةُ  ُهن ا م  ابِ  ِعْند   الح  ال   ْيِل،بِ النَّ  أ ْصح   و 
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 الشَّْرقِيَِّة.

 

Fi> ja>nibi (al-aima>n / al-aisa>r) 

a>s\a>rus\ s\aqo>fah min wila>ya>ti jawa 

as-Syarqiyyah. 

Ma’ana huna> al-taqwi>m al-qodi>m 

‘inda sukka>ni jawa> al-syarqiyyah. 

 

لُ  ْرب ةُ  ه ِذهِ  تُْست ْعم  ْربِ  الح  ِلْلح    

 

Fi> ja>nibi (al-aima>n / al-aisa>r) 

a>s\a>rus\ s\aqo>fah min wila>ya>ti ja>wa> 

al-wust}o. 

Ma’ana huna al harbah ‘inda 

ashaabin nabiil, walaa tusta’malu 

hadzihil harbah lil harbi. 

 

15. Apa ungkapan untuk memperkenalkan sedikit tentang koleksi dari wilayah Jawa 

Tengah yang ada di Musium? 

a. انِ ) ِجانِبِ  فِـي  ِمنْ  الثَّق اف ةِ  ارُ آث  ( األ ْيس ارِ  \ األ ْيم 

ى ِوال ي ةِ  او  .الشَّْرقِيَّةِ  ج   

 

Fi> ja>nibi (al-aima>n / al-aisa>r) 

a>s\a>rus\ s\aqo>fah min wila>ya>ti jawa 

as-Syarqiyyah. 

b. انِ ) ِجانِبِ  فِـي ( األ ْيس ارِ  \ األ ْيم   

ع ن ا ى انِ ُسكَّ  ِعْند   الق ِدْيمُ  التَّْقِوْيمُ  ُهن ا م  او   ج 

 الشَّْرقِيَِّة.

 

Fi> ja>nibi (al-aima>n / al-aisa>r)\ 

Ma’ana huna> al-taqwi>m al-qodi>m 

‘inda sukka>ni jawa> al-syarqiyyah. 

 

c. انِ ) ِجانِبِ  فِـي  ِمنْ  الثَّق اف ةِ  ارُ آث  ( األ ْيس ارِ  \ األ ْيم 

ى ِوال ي ةِ  او  .الشَّْرقِيَّةِ  ج   

ع ن ا ى انِ ُسكَّ  ِعْند   الق ِدْيمُ  التَّْقِوْيمُ  ُهن ا م  او   ج 

 الشَّْرقِيَِّة.

 

Fi> ja>nibi (al-aima>n / al-aisa>r) 

a>s\a>rus\ s\aqo>fah min wila>ya>ti jawa 

as-Syarqiyyah. 

Ma’ana huna> al-taqwi>m al-qodi>m 

‘inda sukka>ni jawa> al-syarqiyyah. 

 

d. انِ ) ِجانِبِ  فِـي  ِمنْ  الثَّق اف ةِ  ارُ آث  ( األ ْيس ارِ  \ األ ْيم 

ى ِوال ي ةِ  او  الُوْصط ى ج   

ع ن ا ْرب ةُ  ُهن ا م  ابِ أ صْ  ِعْند   الح  ال   ْيِل،النَّبِ  ح   و 

لُ  ْرب ةُ  ه ِذهِ  تُْست ْعم  ْربِ  الح  ِلْلح    

 

Fi> ja>nibi (al-aima>n / al-aisa>r) 

a>s\a>rus\ s\aqo>fah min wila>ya>ti ja>wa> 

al-wust}o. 

Ma’ana huna al harbah ‘inda 

ashaabin nabiil, walaa tusta’malu 

hadzihil harbah lil harbi. 
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Pendahuluan 

j 

Pada saat ini bahasa dan Sastra Arab merupakan salah satu bahasa yang sangat 

penting di dunia, khususnya di Timur Tengah, yang digunakan lebih dari 25 negara, dan 

bahasa ke tiga dunia, setelah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Ke-25 negara tersebut 

diantaranya adalah Aljazair, Irak, Kesultanan Oman, Kerajaan Saudi Arabia, Kerajaan 

Yordania, Libanon, Lybia, Mesir, Mauritania,Marokko,  Negara Qatar, Palestina, Sudan, 

Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Bahasa arab juga merupakan Bahasa resmi PBB 

(Perserikatan Bangsa – Bangsa), dan yang teristimewa bahasa Arab adalah Bahasa Islam 

dan al-Qur’an, oleh karena itu, seseorang yang ingin mempelajari al-Qur’an dan Ilmu Ilmu 

hadits haruslah belajar bahasa Arab.  

Selain itu bahasa Arab merupakan sarana komunikasi dalam pengembangan dunia 

pariwisata, selain merupakan bahasa PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) bahasa asing 

selain bahasa Inggris menjadi penting. Dengan demikian semakin jelas bahwa penguasaan 

bahasa asing selain bahasa Inggris, dalam hal ini bahasa Arab sangat berguna saat ini. 

Pariwisata merupakan kegiatan perjalann untuk rekreasi. Biasanya masyarakat 

mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang menarik, mulai dari gunung, pantai, 

perkotaan, dll. Manusia modern sekarang ini menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan 

pokok setelah disibukkan oleh urusan pekerjaan. Apalagi didukung oleh semakin 

banyaknya armada transportasi yang menawarkan tarif serta harga yang menarik dengan 

destinasi tertentu membuat masyarakat menjadi lebih bersemangat dalam berekreasi. 

Maka dari itu, dunia pariwisata saat ini sangat penting bagi masyarakat dunia, tak 

terkecuali di wilayah Nusantara ini. Khususnya kota Malang yang menjadi jantung 

pariwisata alam di Jawa Timur. 
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Keindahan Alam dan keanekaragaman seni, budaya serta Wisata alamnya 

menjadikan Malang dan kota Batu destinasi yang dicari bagi para wisatawan 

mancanegara, tak terkecuali bagi para wisatawan Timur Tengah. Seiring dengan 

meningkatnya intensitas wisatawan timur tengah, dibutuhkanlah akan sumber daya 

manusia (SDM) yang memiliki akan kemampuan Bahasa. Guna menjadi pramuwisata bagi 

para wisatawan yang datang. 

Buku ini disusun berdasarkan teori communicative learning. Teori communicative 

learning adalah teori pembelajaran yang mengutamakan keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran. Oleh sebab itu maka buku ini disusun atas 8 bab dan pada tiap bab berisi 4 

sub bab  yakni materi percakapan bahasa arab, ungkapan, kosa kata, serta latihan. 

Dan buku ini dihadirkan guna menjadi pegangan dan bekal dasar bagi para 

pramuwisata yang ingin mendalami Bahasa Arab seputar pariwisata, yang meliputi tanya 

jawab seputar memperkenalkan diri, menunjukkan arah, ungkapan-ungkapan dasar, 

ungkapan sehari-hari, serta bagaimana menyapa dan menyambut tamu, serta beberapa 

kosa kata yang berkaitan dengan tempat wisata yang ada di Indonesia.  meski masih 

banyak kekurangan dalam buku ini, penulis sangat berharap akan masukan dan tanggapan 

dari para pembaca guna menjadikan buku ini lebih baik dan lebih sempurna kedepannya, 

tuk menjadikan Bahasa Arab bukan sebagai beban tapi sebagai lahan. 

Wallahu A’lam bisshowwab 

 

     Malang, 25 Mei 2018 

 

      Penulis 
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Kerangka Isi 

Buku ini disusun atas 8 tema yang berkaitan dengan kebutuhan pramuwisata (Guide), 

antara lain: 

1. Pelajaran pertama: memperkenalkan diri  

2. Pelajaran kedua: ungkapan- ungkapan dasar 

3. Pelajaran ketiga:  menunjukkan arah 

4. Pelajaran keempat: di bandara 

5. Pelajaran kelima : di stasiun 

6. Pelajaran keenam: di halte 

7. Pelajaran ketujuh: di musem 

8. Pelajaran kedelapan: kosa kata umum seputar pariwisata 

Dalam buku ini mencakup beberapa 4 sub bab, yaitu: 

 Percakapan 

Percakapan dihadirkan untuk mempermudah pramuwisata untuk mendapatkan 

gambaran akan penerapan kalimat, ungkpan serta kosa kata pada situasi 

tertentu. 

 Ungkapan-ungkapan 

Ungkapan-ungkapan dihadirkan untuk mempermudah pramuwisata dalam 

mengungkapkan informasi dengan tepat sehingga pramuwisata mampu 

berkomunikasi  dengan baik 

 Kosa kata 

Kosa kata dihadirkan sesuai kebutuhann pramuwisata terkait tema, situasi, 

tempat dan waktu tertentu. Kosa kata tersebut akan memudahkan pramuwisata 

dalam berkomunikasi dengan wisatawan 

 Latihan 

Latihan disusun untuk membantu pramuwisata menguasai materi dan 

mempraktikkan materi dengan benar.  Latihan akan dilakukan dalam bentuk 

praktik dan penerapan di lapangan. 

 

Tujuan Pembelajaran 

 

PELAJARAN MATERI TUJUAN EVALUASI 

1 memperkenal

kan diri 

 Pramuwisata mampu 
memperkenalkan diri 

 Pramuwisata mampu 
menguasai ungkapan 

untuk memperkenalkan 
diri 

 Pramuwisata mampu 
menguasai kosa kata 
berhubungan dengan 

tema memperkenalkan 
diri 

 Praktikkan cara 
memperkenalkan diri 
dengan bahasa arab 

 Gunakan ungkapan 
dengan tema 

memperkenalkan diri 
dalam sebuah 

percakapan 

2 ungkapan- 

ungkapan 

dasar 

 Pramuwisata mampu 
menggunakan ungkapan 
dasar sehari-hari dalam 

percakapan 

 Pramuwisata mampu 
menguasai ungkapan 

sehari-hari 

 Pramuwisata mampu 
menguasai kosa kata 
berhubungan dengan 

tema ungkapan sehari-
hari 

 Gunakan ungkapan 
dasar sehari-hari dalam 

sebuah percakapan 
 

3 menunjukkan 

waktu dan 

arah 

 Pramuwisata mampu 
melakukan percakapan 

dengan tema 
menujukkan  waktu dan 

arah 

 Pramuwisata mampu 
menguasai ungkapan 

dengan tema 
menujukkan waktu dan  

arah 

 Pramuwisata mampu 
menguasai kosa kata 
berhubungan dengan 

 Praktikkan cara  
menujukkan  waktu 

dan arah dengan 
bahasa arab 

 Gunakan ungkapan 
dengan tema 

menujukkan  waktu 
dan arah dalam sebuah 

percakapan 
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tema menunjukkan 
Waktu dan Arah 

4 di bandara  Pramuwisata mampu 
melakukan percakapan 

dengan tema di Bandara 

 Pramuwisata mampu 
menguasai ungkapan 

dengan tema di Bandara 

 Pramuwisata mampu 
menguasai kosa kata 
berhubungan dengan 

tema di Bandara 

 Praktikkan percakapan 
dengan bahasa arab 

dengan tema di 
bandara 

 Gunakan ungkapan 
dengan tema di 

bandara 
 

5 di stasiun  Pramuwisata mampu 
melakukan percakapan 
dengan tema di stasiun 

 Pramuwisata mampu 
menguasai ungkapan 

dengan tema di stasiun 

 Pramuwisata mampu 
menguasai kosa kata 
berhubungan dengan 

tema di stasiun 

 Praktikkan percakapan 
dengan bahasa arab 

dengan tema di stasiun 

 Gunakan ungkapan 
dengan tema di stasiun 

 

6 di halte  Pramuwisata mampu 
melakukan percakapan 
dengan tema di halte 

 Pramuwisata mampu 
menguasai ungkapan 
dengan tema di halte 

 Pramuwisata mampu 
menguasai kosa kata 
berhubungan dengan 

tema di halte 

 Praktikkan percakapan 
dengan bahasa arab 
dengan tema di halte 

 Gunakan ungkapan 
dengan tema di halte 

 

7 di museum  Pramuwisata mampu 
melakukan percakapan 

dengan tema di 
museum 

 Pramuwisata mampu 
menguasai ungkapan 

dengan tema di 
museum 

 Pramuwisata mampu 
menguasai kosa kata 

 Praktikkan percakapan 
dengan bahasa arab 

dengan tema di 
museum 

 Gunakan ungkapan 
dengan tema di 

museum 
 

berhubungan dengan 
tema di museum 

8 kosa kata 

umum seputar 

pariwisata 

 Pramuwisata mampu 
menggunakan kosa kata 

umum seputar 
pariwisata dalam 

percakapan 

 Pramuwisata mampu 
menguasai kosa kata 

umum seputar 
pariwisata 

 

 Gunakan kosa kata 
umum seputar 

pariwisata dalam 
sebuah percakapan 
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Pedoman Transliterasi 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 
Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

 

 

   

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 

 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 

 Alif ا

Tidak 

dilambang

kan 

 }Tho T ط

 }Dzho Z ظ Ba B ب

 ___‘ Ain‘ ع Ta T ت

 Ghain G غ |Tsa S ث

 Fa F ف Jim J ج

 Qof Q ق }Ha H ح

 Kaf K ك Kha Kh خ

 Lam L ل Dal D د

 Mim M م |Dza Z ذ

 Nun N ن Ra R ر

 Wau W ل Zai Z  ز

 Ha H هـ Sin S س

 ’__ Hamzah ء Syin Sy ش

 Ya Y ي }Shad S ص

 }Dho D ض

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath}ah A A َأ

 Kasrah I I ِأ

 D{ammah U U ُأ

Tanda Huruf latin Cara Baca 

 a> aa (dibaca panjang) ــَا

 i> ii (dibaca panjang) ـي

 u> uu (dibaca panjang) ؤلا
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Tanda Cinta Penulis 

 

 Terimakasih yang sangat mendalam saya ucapkan kepada segenap Crew 

Museum D’Topeng Kingdom, untuk kerjasamanya dalam pengembangan Bahan Ajar ini, 

Terkhusus kepada Bapak Yogi Suprayitno selaku Ketua Museum D’Topeng Batu – Malang, 

yang telah memberikan Penulis kesempatan tuk melakukan Riset dan Penelitian di 

Museum D’Topeng Batu-Malang. 

Tim Pengembang Bahan Ajar Bahasa Arab Untuk Tujuan Pariwisata di Museum D’Topeng 

Kingdom: 

1. Yogi Suprayitno   Head Of Indonesia Heritage Museum 

2. Supa’at   Story teller 

3. Agustina S.M Yuliana Story teller 

4. Suba’I   Story teller 

5. Ghufron Efendi  Story teller 

6. Rizky Wahyu Romadhon Story teller 

7. Stephanoes Frans Yefta Story teller 

8. Meylinda Wulansari Story teller 

9. Moch. Imam Syafi’I Talent 

10. Defi Fitri Andriyani Broadcast 

Allah yang Maha membalas segala kebaikan, dan semoga Allahlah yang membalas dengan 

sebaik baik balasan untuk rekan-rekan semua. 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

َغُة ِفي أَْلَفاِظ 
ُّ
 نَا َفالدُّْنَيا َعَلى َقْبَضِتنَاِإَذا َكانَِت الل

)Idzaa kaanatil lughoh fii alfaadzina, faddunya ‘ala qobdhotina( 

Apabila Bahasa ada di lisan kita, maka dunia akan ada di genggaman tangan kita. 

 

(KH.Syukri Zarkasyi, M.A) 

(Pimpinan Pondok Modern Darussalam, GONTOR) 
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BERJASALAH..!!! 

Tapi Jangan Pernah Meminta Jasa. 

 
(KH. Hasan Abdullah Sahal) 

(Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor)  
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*1) 

Memperkenalkan Diri 

عَ 
َّ
ْفسِ االت

َّ
 ُرُف َعِن الن

 (al-Ta‘a>ruf  ‘Aninnafsi) 

n 
 Sumber gambar:  https://www.merdeka.com 

 

 Percakapan untuk memperkenalkan diri 

 Ungkapan menyapa wisatawan 

 Kosakata  

 Latihan. 

 Percakapan Memperkenalkan Diri 1 

 َدِلْيٌل: السَّاَلُم َعَليُكْم

Dali>l: Assala>mu ‘alaikum 

Guide: Assalamualaikum 

 السَّاِئُح: َلَعَلْيُكُم السَّاَلم

al-sa>’ih: wa ‘alaikum sa>la>m 

Pengunjung : Wa alaikum salam 

 َأْهاًل َلَسْهاًل َلَمْرَحًبا، َكْيَف َحاُلَك؟َدِلْيٌل: 

Dali>l: Ahlan wa sahlan wa marh}aban kaifa h}a>luka? 

Guide: Selamat datang, dan bagaimana kabarmu? 

 احَلْمُد هلِل ِبَخْيٍر َلَعاِفَيٍة، َلَكْيَف َأْنَت؟السَّاِئُح: 

al-sa>’ih: al h{amdulillah bikhoirin wa ‘a>fiah, wa kaifa anta? 

Pengunjung: Alhamdulillah saya baik, dan bagaimana kabarmu? 

، ِاْسِمي َعاِرْف َلَأَنا يِسْفَن َفرَِّعُأي ِلِل ْحَمْسِااحَلْمُد هلل َأَنا ِبَخْيٍر، َدِلْيٌل: 
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 َهيَّا َنْمِشي!  َذا السََّفِر.َدِلْيُل ِسَياَحِتُكْم ِطَواَل َه

Dali>l: Alhamdulillah ana bikhoirin. ismah li> li u’arrifa nafsi>, 

Ismi> ‘Arif wa ana dali>lu siyah{atikum t}iwa>la haz|assafar. Hayya namsyi 

Guide: Alhamdulillah saya juga baik, izinkan saya memperkenalkan diri 

saya, nama saya Arif, saya adalah pemandu wisata kalian selama 

perjalanan ini. Mari kita jalan 

 َتَفضَُّلالسَّاِئُح: 

al sa>‘ih: Tafadd}al 

Pengunjung: Silahkan / mari. 

 

 Percakapan Memperkenalkan Diri 2 

 َأْهاًل، َما اْسُمَك الَكِرْيِم َيا َسيِّْد؟َدِلْيٌل: 

Dali>l: Ahlan, masmukal kari>m ya> sayyid? 

Guide: Selamat datang, siapa namamu wahai tuan? 

 َأْهاًل ِبَك ِاْسِمي ُيْوُسْف، َلَما اْسُمَك الَكِرْيِم؟السَّاِئُح: 

al-Sa> ‘ih{: ahlan bik, ismi> yu>suf, wa masmukal kari>m? 

Pengunjung : Selamat datang juga, nama saya Yusuf, dan siapa 

namamu? 

 ِاْسِمي َأْلَف، َهْل َأْنَت ُسْوَداِني؟َدِلْيٌل: 

Dali>l : Ismi Alfa, Hal anta Su>daniy? 

Guide: Nama saya Alfa, apakah kamu orang Sudan? 

 . َلِمْن َأْيَن َأْنَت؟َنَعْم َأَنُا ُسْوَداِني َلَأَنا ِمْن ُسْوَدانالسَّاِئُح: 

Al Sa> ih{: Na’am ana Su>daniy, wa ana min Sudan. wa min aina anta? 

Pengunjung : Ya, saya Orang Sudan, dan saya dari Sudan. Dan dari mana 

asal kamu? 

 رَّْفُت ِبِلَقاِئَك.َأَنا ِإْنُدْلِنْيِسي َلَأَنا َأْصِليٌّ ِمْن َمْنِطَقِة َمااَلْنج. َتَشَدِلْيٌل: 

Dali>l: Ana Indu>nisiy, wa ana As}liy min mant}iqoti Malang. Tasyarroftu 

bi liqo> ika 

Guide: Saya Orang Indonesia, dan saya dari Malang. Saya sangat senang 

berkenalan dengan anda. 

 َشرََّف اهلُل َقْدَرَكالسَّاِئُح: 

Al sa>‘ih: Syarrofallahu Qodrok 

Pengunjung: Saya juga senang berkenalan dengan anda. 
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 Ungkapan-ungkapan Memperkenalkan Diri 



 Ungkapan-ungkapan awal pertemuan. 

S}oba>hul Khoiri  

Selamat Pagi 

  ِرْياخَل اُحَبَص

Naha>rukumus sa‘i>d 

Selamat Siang 

 َنَهاُرُكُم السَِّعْيِد

Masa>’ul khoiri 

Selamat Sore 

 َمَساُء اخَلْيِر

Lailatukumus sa’i>dah 

Selamat Malam 

 َلْيَلُتُكُم السَِّعْيَدِة

Ahlan wa sahlan wa marh}aban fi> 

haz|al math}af al s|aqofiy al 

indu>nisiy 

 ِفَحْتا امَلَذـي َها ِفًبَحْرَمَل اًلْهَسَل اًلْهَأ

 يِسْيِنْلُدْنـي اإِلاِفَقالثَّ

Selamat datang di museum 

kebudaya>n Indonesia. 

T}oyyaba Allahu ayya>makum 

Semoga Harimu menyenangkan 

 ْمُكاَميََّأ اهلُل َبيََّط

Ismah li> li u’arrifa nafsi > 

Izinkan saya memperkenalkan 

diri saya 

 يِسْفَن َفرَِّعي أُلِل ْحَمْسِا

Ismi> ‘Arif, ji’tu min jazi>roti Ba>li> 

Nama saya Arif, Saya berasal 

dari Pulau Bali. 

 َجِزْيَرِة َباِلي ْنِم ُتْئِج ْفاِري َعِمْسِا

Wulidtu fi> jazi>roti Ba>li>, fi> 

madi>nati> Denpasar 

Saya lahir di pulau Bali, tepatnya 

di kota Denpasar. 

 ِةَنْيِدَم ـيِف ياِلَب ِةَرْيِزَج ـيِف ُتْدِلُل

 اِراَسَبَنْيِد

Wa ana dali>lu siya>hatikum 

T{iwala ziya>rotikum fi> haz|al 

Mat}}af  

Dan saya adalah pemandu Wisata 

kalian, selama perjalanan kalian 

di Musium ini. 

 يفـِ ْمُكِتَريَاِز َواَلِط ِسَياَحِتُكْم َدِلْيُل اَنَأَل

 ِفَحْتامَل اَذَه

Merupakan kebisa>an Bangsa Timur Tengah, khususnya orang Arab, Sering 

menggunakan ungkapan-ungkapan pujian dan sanjungan ketika bertemu 

dan berpisah dengan kerabat atau sahabatnya. 
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Tasyarroftu bi h}ud}u>rikum huna 

Saya Senang atas kehadiranmu di 

sini 

 ُهَنا ِبُحُضْوِرُكْم َتَشرَّْفُت

Wa hayya nabda’ rih{latana< al 

mumti’ah 

Mari kita mulai peralanan kita 

yang menyenangkan! 

  !ِةَعِتْما امُلَنَتَلْحِر ُأَدْبَن ايََّهَل

Rih}lah sa ‘i>dah 

Selamat berlibur 

 َسِعْيَدٌة َلٌةِرْح

Tafad|d|hol 

Silahkan 

 َتَفضَّْل





 

 Ungkapan-ungkapan pertanyaan 

Masmuka? 

Siapa nama anda? 

 َما اْسُمَك؟

Kaifa h}a>luka? 

Bagaimana kabarmu 

 ؟َكاُلَح َفْيَك

Min ayyi bila>din ji’ta? 

 Dari negara mana anda berasal? 

 ؟َتْئِج ٍداَلِب يَِّأ ْنِم

Ma> jinsiyyatuka? 

Apa kewarganegara>n anda? 

 ِجْنِسيَُّتَك؟ َما

Hal antum fil ‘ut}lah? 

Apakah anda sedang liburan? 

 ؟ِةَلْطالُع ـيِف ْمُتْنَأ ْلَه

Kam ‘umruka? 

Berapa umur anda? 

 ؟َكُرْمُع ْمَك

Ma> mihnatuka? 

Apa Profesi anda? 

 ِمْهَنُتَك؟ َما

Ayyu maka>nin allaz|i satusa<fir? 

Tempat apa yang akan anda tuju? 

 ؟ُراِفَسُتَس ْيِذاّل اٍنَكَم يَُّأ

Kam muddah sa tabqo> huna>? 

Berapa lama anda akan tinggal 

 ا؟َنُه ىَقْبَتَس ًةدَُّم ْمَك



121 
 

 
 

disini? 

Hal z|ahabta ila Indonesia qobla 

haz\a? 

Sudah pernah datang ke 

Indonesia sebelumnya? 

 ا؟َذَه َلْبَق اَيِسْيِنْلُدْنِإ ىَلِإ َتْبَهَذ ْلَه

Ma‘a man ji’ta huna>? 

Dengan siapa anda datang kesini? 

 ؟اَنُه َتْئِج ْنَم َعَم

Ma‘a man sa taz\habu hunaka? 

Dengan siapa ana akan pergi 

kesana? 

 ؟اَكَنُه ُبَهْذَتَس ْنَم َعَم

Maz\a sya‘urta fi> indu>ni>si>ya>?? 

Bagaimana perasa>n anda di 

Indonesia? 

 ا؟َيِسْيِنْلُدْنِإ ـيِف َتْرُعَش ااَذَم

Tasyarrofna> bi ma‘rifatika 

Senang berkenalan dengan anda 

 َكِتَفِرْعَمِب اَنْفرََّشَت

 

 Ungkapan-ungkapan Penghormatan 

Ahlan 
 اًلْهَأ

Selamat datang 

Soba<hul Khoiri  

Selamat Pagi 

  ِرْياخَل اُحَبَص

Naha>rukumus sa‘i>d 

Selamat Siang 

 َنَهاُرُكُم السَِّعْيِد

Masa> ul khoiri 

Selamat Sore 

 َمَساُء اخَلْيِر

Lailatukumus sa’i>dah 

Selamat Malam 

 َلْيَلُتُكُم السَِّعْيَدِة

Tus}bihu (tus}bihi>na) ‘alal khoiri 

Selamat malam / Selamat tidur 

 ِرْيى اخَلَل( َعَنْيِحِبْص)ُت ُحِبْصُت

S}ihhatiy jayyidah, syukron 

Saya sehat, terimakasih 

 .اًرْكُش ،ٌةَديَِّج يِتحَِّص

Ana sa‘i>dun bima‘rifatika 

Saya senang berkenalan dengan 

anda 

  َكِتَفِرْعَمِب ٌدْيِعَس اَنَأ
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Syukron, ‘Afwan 

Terimakasih, sama-sama 

 اًوْفَع ا،ًرْكُش

Jaza>kAllahu khairon 

Semoga Allah membalas dengan 

yang lebih baik 

 اًرْيَخ اهلُل اَكَزَج

H}aya>kAllah 

Semoga Allah memuliakanmu 

 اهلُل اَكَيَح

Tasyarrofna> biliqo> ika 

Kami senang bertemu dengan 

anda 

 َكاِئَقِلِب اَنْفرََّشَت

Rih}lah mumti‘ah / Rih}lah sa‘i>dah 

Perjalanan yang menyenangkan 

 ُةَدْيِعَس ٌةَلْحِر\ ٌةَعِتْمُم ٌةَلْحِر

Haz}al yaum, yaumun jami>l 

Hari ini adalah hari yang indah 

 ٌلْيِمَج ٌمْوَي ُمْوالَي اَذَه

Tamatta ‘u> bi‘ut}latika 

Nikmati perjalanan anda 

 ِتَكَلْطُعِب اْوُعتََّمَت

Ma> at}yaba ayya>makum 

Betapa indah harimu 

 َأيَّاَمُكْم َأْطَيَب َما

Bikulli Suru>r 

Dengan senang hati 

 ُرْلٍرُس ِبُكلِّ
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 Kosakata Memperkenalkan Diri  

Al Ismu 

Nama : 

 ُمْسااِل

Masqoturro’si 

Tempat tanggal lahir : 

 ِسْأالرَّ ُطَقْسَم

al ‘umru 

Umur : 

 ُرْمالُع

al ‘unwa>nu 

Alamat : 

 اُنَوْنالُع

al bari>d al iliktru>niy 

Alamat Email : 

 يِنْلُرُتْكِلااِل ُدْيِرالَب

al Madi>nah 

Kota :  

 ُةَنْيِدامَل

al Qoryah 

Desa : 

 ُةَيْرالَق

Roqm jawwa>lah 

Nomer telpon : 

 ِةاَلوََّج ُمْقَر

al Hiwa>yah 

Hobi : 

 ُةاَيَواهِل

umniyyah 

Cita cita : 

 ُأْمِنيَُّة

al syari>kah 

Perusaha>n : 

 ُةَكْيِرالَش

al Ida>roh 

Kantor :   

 ُةاَرَداإِل

al Madrosah 

Sekolah : 

 ُةَسَرْدامَل



 Kosakata Profesi 

Bertanya kepada Tamu tentang profesi / pekerja>n. 
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Arti 

 

Bahasa Arab 

 

Arti 

 

Bahasa Arab 

 

Mutarji>mun  

Penerjemah : 

 Al mihnatu ٌمِجْرَتُم

 Profesi : 

 ُةَنمْهاِل

Mughonnniy 

Penyanyi : 

 Al mudarrisu ينَِّغُم

Guru : 

  ُةَسرَِّدمُلا \ ُسرَِّدامُل

Mumas|ilun  

Aktor : 

 T}o>libun ٌةَلثَِّمُم \ ٌلثَِّمُم

Pelajar : 

 ٌةَباِلَط \ ٌباِلَط

Ro>qis}un  

Penari : 

 Muwaz}z}ofun ٌةَصاِقَر \ ٌصاِقَر

Pegawai :  

 ٌةَفظََّوُم \ ٌفظََّوُم

Jawhariyyun 

Penjual 

 ٌةَباِسَحُم \ ٌباِسَحُم  Muh}a>sibun يٌِّرَهْوَج

Permata : Akuntan : 

Sa> iqun 

Supir : 

   Al ka>tibu ٌقاِئَس

Penulis : 

 ُةَباِتالَك \ ُباِتالَك

Khoyya>t{un 

Penjahit : 

  Almuhandisu اٌطيََّخ

Arsitektur : 

 ٌةَسِدْنَهُم \ ٌسِدْنَهُم

S}oydaliyyun 

Apoteker : 

  T}obi>bun يٌِّلَدْيَص

Dokter : 
 ٌةَبْيِبَط \ ٌبْيِبَط

T}obba>khun 

Koki : 

  Mudi>run ٌةاَخبََّط \ اٌخبََّط

Pimpinan : 
  ٌرْيِدُم

T}oyya>run  

Pilot : 

 T}obi>bul Asna>n اٌريََّط

Dokter gigi : 

 اِنَنْساأَل ُبْيِبَط

D}o>bitus 

Syurt}oti 

Petugas Polisi 

:  

 ِةَطْرالشُّ ُطاِبَض

Muha>miyyun  

Pengacara : يٌّاِمَحُم 

Kho>dimun  

Pelayan : 

 Qa>d}iy ٌماِدَخ

Hakim : 

 ياِضَق

 ِمْهَنُتَك؟ َما  

Ma> mihnatuka?       (Apa Profesimu?) 

 ْيِتَنْهِم ... 

Mihnatiy …  (Profesi saya ….) 
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Waki>lussafari 

Agen Travel : 

 S}oha>fiyyun ِرَفالسَّ ُلْيِكَل.

Jurnalis : 
 ـيٌّاِفَحَص

Mi>ka>ni>kiy 

Mekanik : 

  Mus}owwirun يِكْياِنَكْيِم

Fotografer : 
 ُمَصوٌِّر



 Kata ganti Pelaku 

Berbeda dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Arab memiliki kata ganti pelaku sesuai 

dengan Jenis kelaminnya. 

3 Orang dan 

Lebih 

Jumlah 2 

Orang 

Jumlah 1 

Orang 
Arti 

 Dia (laki-laki) ُهَو ُهَما مْ هُ 

 Dia (Perempuan) ِهَي ُهَما ُهنَّ

 Kamu (laki-laki) َأْنَت َأْنُتَما َأْنُتم

 Kamu (Perempuan) َأْنِت َأْنُتَما َأْنُتنَّ

 Saya َأَنا

 Kita َنْحُن

 

 

 

Contoh: 

 dia (1 orang lk) tampan. 

ِمْيل   ُهو    ج 

 dia (1 orang pr) Cantik 

ِمْيل ة   ِهي    ج 

 mereka (3 orang/Lebih lk) tampan. 

 ل  يْ مِ ج   مْ هُ 

 Mereka (3 orang/Lebih pr) cantic 

 ل  يْ مِ ج   نَّ هُ 
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Latihan… 

1. Praktekkan bagaimana cara memperkenalkan diri kepada tamu Timur tengah! 

2. Bagaimana ungkapan pertanyaan kepada tamu akan kemana tujuann yang akan 

dituju? 

3. Bagaimana ungkapan senang bertemu dengan tamu kita? 

4. Apa yang akan anda katakana ketika tamu bertanya akan kabarmu? 

5. Apa yang akan anda katakan di awal kepada tamu, ketika anda akan memulai 

perjalanan tour anda? 

 

 

 

 

 ،ُل ِص يَ  ْي كَ لِ  ءُ رْ المَ  رُ افِ َس يُ  لَ 

 .رُ افِ َس يُ  ْي كَ لِ  ْل بَ 

Tidaklah seseorang itu bepergian )Travelling( untuk sampai, akan tetapi untuk 

Keluar )Berwisata(. 
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*2) 

Ungkapan - Ungkapan Dasar 

 الِعَباَراُت األََساِسيَّةُ 

 (Al ‘iba >ra>t Al Asa>siyyah) 

n 
Sumber gambar :http:// www.rassen.com 

 

 Percakapan 

 Ungkapan-ungkapan Dasar 

 Ungkapan Pertanyaan 

 Latihan. 

 

 Percakapan Mengajak ke Pantai 

  !َفَجر َياَأْهاًل : َدِلْيٌل

Dali>l: Ahlan ya> Fajar! 

Guide: Selamat datang wahai Fajar! 

 ُيْوِغي َيا َأْهاًلالسَّاِئُح: 

Al Sa> ih{: Ahla>n ya> Yogi 

Pengunjung: Selamat datang wahai Yogi? 

 َيْوُمَك؟ َكْيَف، َلَحاُلَك َكْيَفَدِلْيٌل: 

Dali>l: Kaifa ha>luk, wa kaifa yaumuk? 

Guide: Bagaimana kabarmu dan bagaimana harimu? 

 ِبَك؟ َلَكْيَف َجِمْيٌل، ُكلُُّه هلِل، احَلْمُد َتَماٌمالسَّاِئُح: 

Al Sa> ih{: Tama>m al h}amdulilla>h kulluhu jami>l, wa kaifa bika? 

Pengunjung: Alhamdulillah semuanya indah / baik dan bagaimana 

denganmu? 

 الَبْحِر، َشاِطِئ ِإَلي َسَنْذَهُب الَيْوُم َفَجْر َيا هلل، احَلْمُد ِبَخْيٍرَدِلْيٌل: 
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 ُمْمِكْن؟

Dali>l: Bi khoirin al h}amdulilla>h, ya> Fajar al yaum sa naz\habu ila sya<ti’ al 

bah}r, mummkin? 

Guide: Alhamdulillah baik, wahai fajar, hari ini kita akan pergi ke 

Pantai, mungkin? 

 الطَّيِّبَِّّة! ِفْكَرة ِمْن َلَها َيا السَّاِئُح:

al Sa> ih}: Ya> laha> min fikroh al t}oyyibah! 

Pengunjung : Waaw, ide yang bagus! 

 الَبْحِر! َشاِطِئ ِإَلي َنْذَهب َهيَّا َحَسًنا،َدِلْيٌل: 

Dali>l: H}asanan, hayya> naz|hab ila> syat}i’ al bah}r! 

Guide: baiklah, ayo kita pergi ke pantai. 







 Percakapan Perpisahan 

  : َمَساُء اخَلْيِر َيا َفَجْرَدِلْيٌل

Dali>l: masa> ul khoiri ya> Fajar! 

Guide: Selamat sore wahai Fajar! 

 ُيْوَغي َيا النُّْوِر َمَساُءالسَّاِئُح: 

Al sa>‘ih: masa> un nu>r ya> Yogi 

Pengunjung: Selamat sore juga wahai Yogi? 

 ؟الَيْوم ِرْحَلُتَك َكْيَفَدِلْيٌل: 

Dali>l: kaifa rih}latuka al yaum? 

Guide: bagaimana liburanmu hari ini? 

 ؟َلُمِثْيَرٌة َلَسِعْيَدٌة ُمْمِتَعٌة الرِّْحَلُة: السَّاِئُح

Al-sa>‘ih}: al rih{latu mumti‘ah wa sa‘i>dah wa mus|i>roh ? 

Pengunjung : liburannya menyenangkan dan mengesankan 

 السََّنِة ُكلَّ ِلِزَياَرِتَنا َتْنَسى اَل هلل، احَلْمُدَدِلْيٌل: 

Dali>l: al h}amdulilla>h, la> tansa> liziya>rotina> kullassanah 

Guide: Alhamdulillah, jangan lupa tuk mengunjungi kita tiap tahun 
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  اهلِل! ِبِإْذِن اهلل، َشاَء ِإْنِبُكلِّ ُسُرْلٍر،  السَّاِئُح:

 ُيْوِغي َيا َجِزْياًل َلُشْكًرا

Al Sa> ih}: Bikulli suru>r,  Insya Allah, bi Iz|nillah,, Wa syukron ya> Yogi 

Pengunjung: Dengan senang hati. Insya Allah, Atas Izin Allah. Dan 

Terimakasih wahai Yogi. 

 الِّلَقاِء. َلِإَلىَعْفًوا، َدِلْيٌل: 

Dali>l: ‘Afwan, wa Ilal liqo’ 

Guide : Sama-sama, dan sampai jumpa lagi 

  السَّاَلَمِة َعَم السَّاِئُح:

Al sa>‘ih: Ma‘as sala>mah 

Pengunjung: Selamat jalan. 

 

 

 Ungkapan Sehari-hari 

 Ungkpan-ungkapan Penting Sehari-hari. 

Na‘am 

Ya: 

 َنَعْم

La> 

Tidak: 

 اَل

Hasanan 

Baiklah: 

 َحَسًنا

Min fad}lik / law samah}ta 

Tolong / mohon: 

 ِمْن َفْضِلْك / َلْو َسَمْحَت

Syukron 

Terimakasih: 

 ُشْكًرا

Syukron Jazi>lan 

Terimakasih banyak: 

 َجِزْياًل ُشْكًرا

Syukron limaji>’ika 

Terimakasih atas kehadirannya: 

 ِلَمِجْيِئَك ُشْكًرا

Syukron ‘ala I‘a>natika bi> 

Terimakasih atas perhatiannya: 

 ِبْي ِإَعاَنِتَك َعَلى ُشْكًرا

‘Afwan َعْفًوا 
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Terimakasih kembali: 

Bikulli suru>rin 

Dengan senang hati: 

 ُسُرْلٍر ِبُكلِّ

Anta lat}i>fun jiddan 

Kamu lembut sekali: 

 ِجدَّا َلِطْيٌف َأْنَت

 

 

 Ungkpan Permohonan Maaf. 

A<sif 

Mohon maaf! 

 آِسٌف

A‘taz|ir la> astat}i>’u al baqo>’ 

Mohon maaf saya tidak bisa 

menetap 

 الَبَقاُء َأْسَتِطْيُع اَل َأْعَتِذُر،

A’taz|ir laqod ta’akhortu 

Mohon maaf saya terlambat 

 َتَأخَّْرُت َلَقْد ،َأْعَتِذُر

A’taz|ir ‘an  ‘adami tamakkuni 

min talbiati t}olabak. 
 َتْلِبَيِة ِمْن َتَمكُِّن َعَدِم َعْن َأْعَتِذُر

Mohon maaf, saya belum bisa 

memenuhi panggilan anda 
 َطَلَبَك

A’taz\ir ‘an ‘adami h}ud}u>rika al 

ba>rih}ah 

Mohon maaf, kemarin malam 

saya tidak bisa hadir 

 الَباِرَحِة ُحُضْوِرَك َعَدِم َعنَْ َأْعَتِذُر

A’tadir ‘an iz’a>ji> lak 

Mohon maaf, saya telah 

menggaggu anda 

 َلَك ِإْزَعاِجي َعْن َأْعَتِذُر

La> astat}i’ 

Saya tidak bisa 

 َأْسَتِطْيُع اَل

Law samah}ta 

Permisi … (mendapat perhatian) 

 َسَمْحَت َلْو

La> mua>khoz|ah 

Permisi … (mohon diri) 

 ُمَؤاَخَذَة اَل

‘Afwan 

Maaf/terimakasih kembali 

 َعْفًوا

 Ungkpan Kesulitan dalam berkomunikasi. 

Tatakallamu (tatakallami>na) al 

‘arobiah? 
 ؟َةيَِّبَرالَع( َنْيِمَلَكَتَت) ُملََّكَتَت
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Apakah kamu bisa berbicara 

bahasa Arab? 

Na’am atakallamu biha > jayyidan  

Ya, saya bisa berbahsa Arab 

dengan baik 

 اًديَِّج اَهِب ُملََّكَتَأ ،ْمَعَن

La> atakallamu al ‘arobiah kas|i>ron 

Tidak, saya tidak begitu bisa 

berbahasa Arab 

 اًرْيِثَك َةيَِّبَرالَع ُملََّكَتَأ اَل

Mumkin tatakallamu bi but}’in? 

Bisakah anda berbicara dengan 

pelan? 

 ؟طٍءُبِب( َنْيِملََّكَتَت) ُملََّكَتَت ُنِكْمُم

‘Afwan maz|a qulta? 

Maaf, apa yang baru anda 

katakan? 

 ؟َتْلُق ااَذَم ا،ًوْفَع

Uktubhu law samah}ta 

Silahkan anda menulisnya 

 َتْحَمَس ْوَل ُهْبُتْكُا

Mumkin tutarjimu li> haz|a? 

Bisakah anda menerjemahkan ini 

kepada saya? 

 ا؟َذَه يِل( َنْيِمِجْرَتُت) ُمِجْرَتُت ُنِكْمُم

Ma> ma’na haz|a? ا؟َذَه ىَنْعَم اَم 

Apa artinya ini? 

Asyir ila> al ‘iba>roh fil kita>b law 

samah}ta 

Silahkan anda tunjuk ungkapan 

dalam buku 

 ْوَل اِبَتالِك يـِف ِةاَرَبالِع ىَلِإ ْرِشَا

 َتْحَمَس

Hal tafhamu (tafhami>na)? 

Apakah anda mengerti? 

 ؟(َنْيِمَهْفَت) ُمَهْفَت ْلَه

Afhamu 

Saya mengerti 

 ُمَهْفَأ

 

La> afhamu 

Saya tidak mengerti 

 

  ُمَهْفَأَ ال

La> afhamu qot}t}un 

Saya tidak mengerti sama sekali 

 طٌَّق ُمَهْفَأَ ال

Afham qoli<lan. 

Saya faham sedikit 

 اًلْيِلَق ُمَهْفَأ

 Ungkapan Pertanyaan 
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 Kalimat tanya / H}arfu Istifha>m ( إِْستِْفَهام   َحْرف   ) 

Arti 

 

Bahasa Arab 

 

Arti 

 

Bahasa Arab 

 

Kam 

Berapa : 

 Aina َكْم

Dimana : 

 َأْيَن

Liman 

Milik Siapa: 

 <Mata ِلَمْن

Kapan : 

  َمَتى

Kaifa 

Bagaimana : 

  Man َكْيَف

Siapa : 

 َمْن

Ma>  

Apa: 

 Lima>z|a َما

Kenapa :  

 مِلَاَذا

A 

Apakah : 

  Ayya>na َأ

Kapankah : 

 َأيَّاَن

 

 

 Dimana / Aina (أين) 
 

 Aina huwa/hiya? 

 Dimana dia Lk/Pr? 

 ؟َيِه/  َوُه َنْيَأ

Huwa/hiya fi>… 

Dia di … 

 ...ٍفـي َيِه/  َوُه

‘inda nuqt}otil liqo>’ 

Di ruang pertemuan 

 اِءَقاللِّ ِةَطْقُن َدْنِع

Tah}ta  

Di bawah 

 َتْحَت

Ba’i>dun ‘anni> 

Jauh dariku 

 ينَِّع ٌدْيِعَب

Huna> (ila> huna>) 

Dari sini / Kesini 

 (اَنُه ىَلِإ) اَنُه

Fis sayya>roh 

Di Mobol 

 ِةاَريَّالسَّ يـِف

Fi> Ja>karta> 

Di Jakarta 

 اَتْراَكَج يـِف

Menjawab kalimat tanya: 

Dimana, kemana, Kapan, Siapa, Milik siapa, Jenis apa ini, dan Berapa 

banyak. 
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Da>khilun  

Di dalam 

 ٌلاِخَد

Qari>bun minal bank 

Dekat dengan Bank 

 كْنالَب َنِم ٌبْيِرَق

Bi ja>nibi al tuffa>h} 

Di samping Apel 

 اِحفَّالتُّ ِباِنَجِب

Muqo>bilus su>q 

Di seberang pasar 

 ِقْوالسُّ ُلاِبَقُم

‘Alal aima>n 

Di sebelah kanan 

 اِنَمْياأَل ىَلَع

‘Alal aisa>r 

Di sebalah kiri 

 ِراَسْياأَل ىَلَع

Huna>ka / ila huna>ka 

Di sana 

 اَكَنُه ىَلِإ/ اَكَنُه

Kho>rijal maqha 

Di luar Café 

 ىَهمْقاَل َجاِرَخ

Fauqo  َقْوَف 

Di atas 

 

 

 Kemana / Ila aina ( أين إِلَى ) 
 

 Ila aina taz\habu 
(taz\habi>n)? 

 Anda mau kemana? 

 ؟(َنْيِبَهْذَت) ُبَهْذَت َنْيَأ ىَلِإ

Ilal funduq 

Ke Hotel 

 ِقُدْنالُف ىَلِإ

Ilal ama>kin as siya>hah 

Ke tempat wisata 

 ِةاَحَيالسِّ ِناِكَماأَل ىَلِإ

Ila hadi>qotil hayawa>n 

Ke kebun binatang 

 اِنَوَياحَل ِةَقْيِدَح ىَلِإ

Ila markazi al tasawwuq 

Ke pusat perbelanja>n 

 ِقوَُّسالتَّ ِزَكْرَم ىَلِإ

Ila mutjari tajzi’atin kabi>rin 

Ke department store 

 ٍرْيِبَك ٍةَئِزْجَت ِرَجْتُم ىَلِإ

Ila su>berma>rkit 

Ke supermarket 

 ْتِكاْرَم ْرَبْوُس ىَلِإ

Ila ba>’i ’iz zuhu>r ِرْوُهالزُّ ِعاِئَب ىَلِإ 
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Ke to>k bunga 

Hatta> isya>ro>til muru>r 

Sampai rambu lalu lintas 

 ِررْلُماُل ِةاَرَشِإ ىتََّح

 

 Kapan / Mata> (َمتَى) 
 

 Mata> yaftah}ul mat}}af? 

 Kapan museum buka? 

 ؟ُفَحْتامَل ُحَتْفَي ىَتَم

 Mata> yas}ilul qit}o>ru? 

 Kapan kereta api akan 

tiba? 

 ؟اُرَطالِق ُلِصَي ىَتَم

Munz|u ‘asyri daqo>’iq 

10  menit lalu 

 ِقاِئَقَد ِرْشَع ُذْنُم

Ba‘dal goda>’i 

Setelah makan siang 

 اِءَدالَغ َدْعَب

Da>iman  

Selalu 

 اًماِئَد

Hawa>la> muntas}ofil laili 

Kira-kira pertengah malam 

 ِلْياللَّ ِفَصَتْنُم ياَلَوَح

Al sa>’ah al sa>bi’ah 

Jam 7 

 ُةَعاِبالسَّ ُةاَعالسَّ

Qobla yaumul jum‘ati 

Sebelum hari jum’at 

 ِةَعْماجُل ُمْوَي َلْبَق

Khila>lal ghod 

Kira-kira besok 

 ِدالَغ َلاَلِخ

Ba>kirun  

Pagi-pagi benar 

 ٌراِكَب

Likulli ‘usbu>’ 

Setiap minggu 

 ٍعْوُبْسُأ لُِّكِل

Limuddati sa>‘ataini 

Selama 2 jam 

 ِنْيَتاَعَس ِةدَُّمِل

Minat ta>si‘ati soba>h}an hatta>l 

sa >disati masa>’an 

Dari jam 02.00 pagi sampai jam 

06.00 sore 

 ِةَساِدالسَّ ىتََّح ااًحَبَص ِةَعاِسالتَّ َنِم

 اًءَسَم

Fauron  

Segera 

 اًرْوَف

Khila>la tis‘i wa ‘isyri>na daqi>qoh 

Dalam 29 menit 

 ًةَقْيِقَد َنْيِرْشِعَل ٍعْسِت َلاَلِخ
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Abadan  

Tidak pernah 

 اًدَبَأ

Laysa ba‘ad 

Belum 

 ُدْعَب َسْيَل

Al a>n 

Sekarang 

 اآلَن

Kas\i>ron 

Sering 

 اًرْيِثَك

Fil ‘a>syir min ma>ris 

Tanggal 10 maret 

 ِساِرَم ْنِم ِراِشالَع يـِف

Fi> niha>yatil ‘usbu’ 

Di akhir pecan 

 ِعْوُبْساأُل ِةاَيَهِن يـِف

Ahya>nan  

Kadang-kadang 

 ااًنَيْحَأ

Qori>ban  

Segera 

 اًبْيِرَق

Fi> haz|al waqt ِتْقالَو اَذَه يـِف 

Sa>t ini / kemudian 

Khila>la yaumain 

Dalam 2 hari 

 ِنْيَمْوَي َلاَلِخ

 

 Siapa / Man ( َْمن) 
 

 Man huna>k…? 

 Siapa disana? 

 ؟...اَكَنُه ْنَم

Ana> 

Saya 

 اَنَأ

Ah}adun ma> 

Seseorang 

 اَم ٌدَحَأ

La> ahad 

Tidak ada seorangpun 

 ٌدَحَأ اَل

Ayyu wa>hidin turi>d? 

Mana yang anda inginkan? 

 ؟ُدْيِرُت ٍداِحَل يَُّأ

Haz}a / z}a>lika 

Ini / itu 

 َكِلَذ/  اَذَه
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Wa>hidun mis|lu z|a>lika 

Satu yang seperti itu 

 َكِلَذ ُلْثِم ٌداِحَل

Syai un ma> 

Sesuatu 

 اَم ٌءْيَش

La> syai’ / wa la> ahad 

Tidak apa-apa/ tidak ada 

seorangpun 

 َدَحَأ اَلَل/  َءْيَش اَل

 

 Milik Siapa? / Liman ( ِْلَمن) 
 

 Liman haz\a? 

 Milik siapa ini? 

 ا؟َذَه ْنَمِل

 Innahu..? 

 Ini … 

 ُهنَِّإ

Li>/ lana> / laka 

Milik saya, milik kita, milikmu 

 َكَل/  اَنَل/ يِل

Lahu / laha> / lahum 

Miliknya )lk( / miliknya )pr(/ 

milik  

mereka 

 ْمُهَل/  اَهَل/  ُهَل

Dauri / dauruna> / dauruka 

Giliran saya, giliran kita, 

diliranmu 

 َكُرْلَد/  اَنُرْلَد/  يِرْلَد

Dauruhu / dauruha> / dauruhum. 

Gilirannya (lk) , gilirannya (pr) / 

giliran  

mereka 

 ْمُهُرْلَد/  اَهُرْلَد/  ُهُرْلَد

 

 

 Jenis Apa? / Ma> naw’u ( نَْوع  َما ) 
 

 Uri>du syai’an 

 Saya menginginkan 

sesuatu 

 اًئْيَش ُدْيِرُأ

 Haz\a… 

 Ini … 

 . . . اَذَه

 

Jami>lun / qobi>h}un 

Bagus / jelak 

 

 ٌحْيِبَق/  ٌلْيِمَج

Afd}olu / aswa’u 

Lebih bagus / lebih jelek 

 ُءَوْسَأ/  ُلَضْفَأ

Rokhi>sun / gho>lin 

Murah / mahal 

 اٍلَغ/  ٌصْيِخَر
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Naz\i>fun / wasikhun 

Bersih / kotor 

 ٌخِسَل/  ٌفْيِظَن

Gho>miqun / fa>tih}un 

Muda / tua 

 ٌحاِتَف/  ٌقاِمَغ

Laz|i>z|un / muqrifun 

Enak / jijik 

 ٌفِرْقُم/  ٌذْيِذَل

Sahlun / s}o‘bun 

Mudah / sulit 

 ٌبْعَص/  ٌلْهَس

Fa>rigun / malya>nu 

Kosong / penuh 

 اُنَيْلَم/  ٌغاِرَف

Jayyidun / sayyi’ un 

Baik / buruk 

 ٌءيَِّس/  ٌديَِّج

S\aqi>lun / khofi>fun 

Berat / ringan 

 ٌفْيِفَخ/  ٌلْيِقَث

Sa>khinun, da>fi’un / ba>ridun 

Hangat / dingin 

 ٌداِرَب/  ٌئاِفَد ،ٌناِخَس

Hadi>s\un / qadi>mun ٌمْيِدَق/  ٌثْيِدَح 

Baru / lama 

D}oyyiqun / wa>si’un 

Sempit / luas 

 ٌعاِسَل/  ٌقْيَض

Qadi>mun / jadi>dun 

Lama / baru 

 ٌدْيِدَج/  ٌمْيِدَق

Maftu>hun / muglaqun 

Terbuka / tertuttp 

 ٌقَلْغُم/  ٌحْوُتْفَم

Murd}in / goira murd}in 

Sedap / tidak sedap 

 ٍضْرٌم َرْيَغ/  ٍضْرُم

Sari>‘un / bat}i>’un 

Cepat / lambat 

 ٌءْيِطَب/  ٌعْيِرَس

Ha>di’un / muz‘ijun  

Tenang / bising 

 ٌجَعْزُم/  ٌئاِدَه

S}oh}i>hun / kho>t}i’un 

Benar  / salah 

 ٌئاِطَخ/  ٌحْيِحَص

T}owi>lun / qos}i>run 

Panjang / pendek 

 ٌرْيِصَق/  ٌلْيِوَط
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Fa>rigun / masygu>lun 

Lowong / sibuk 

 ٌلْوُغْشَم/  ٌغِرفَا

S}ogi>rus sinni / ‘aju>zun 

Muda / tua 

 ٌزْوُجَع/  نِّالسِّ رٌُْيِغَص

 

 Kenapa, karna apa / lima>z|a (ِلَماذَا) 

 Lima>z\a? 

 Kenapa? 

 َاَذا؟مِل

 Lima? 

 Mengapa / kenapa? 

 َم؟ِل

Bi sababi al jawwi 

Karena cuaca 

 اجَلوِّ ِبَسَبِب

Bi sababi al mat}ori 

Karena hujan 

 امَلَطِر ِبَسَبِب

Bi sababi al harri 

Karena panas 

 احَلرِّ ِبَسَبِب

Lianni> musta‘jilun 

Karna saya terburu-buru 

 ُمْسَتْعِجٌل ِلَأنِّي

La> adri lima>z|a َاَذامِل ِرْيأْد اَل 

Saya tidak tahu mengapa 

 

 

 Berapa / Kam ( َْكم) 

 Bikam haz\a? 

 Ini berapa harganya? 

 ا؟َذَه ْمَكِب

 Kam ‘adaduhum? 

 Berapa jumlah mereka? 

 ؟ْمُهُدَدَع ْمَك

Wa>hidun / is|naini/ s|ala>s|atun 

1/2/3 

 ٌةَثاَلَث/اِنَنْثِا/ٌداِحَل

Arba‘atun / khomsatun 

4/5 

 ٌةَسْمَخ/ٌةَعَبْرَأ

La> syai’a 

Tidak ada 

 َءْيَش اَل

‘asyrotu a>la>fin taqri>ban 

Kira-kira 10.000 

 اًبْيِرْقَت ٍفآاَل ُةَرْشَع

Qoli>lun  

Sedikit 

 ٌلْيِلَق
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Hali>bun kas|i>run 

Susu yang banyak 

 ٌرْيِثَك ٌبْيِلَح

Kifa>yah  

Cukup 

 ٌةاَيَفِك

Ba’d}un 

Beberapa 

 ٌضْعَب

Aks\ar min z|a>lika 

Lebih banyak dari itu 

 َكِلَذ ْنِم ُرَثْكَأ

Aqollu min z|a>lika 

Lebih sedikit dari itu 

 َكِلَذ ْنِم لَُّقَأ

Aks\aru biqoli>lin 

Lebih banyak sedikit 

 ٍلْيِلَقِب ُرَثْكَأ

La> Syai’a A<khor 

Tidak ada lainnya 

 ْرآَخ َءْيَش اَل

Kas|i>run jiddan 

Banyak sekali 

 ادًِّج ٌرْيِثَك

 

Latihan… 

1. Praktekkan bagaimana cara menyapa tamu di awal pertemuan! 

2. Bagaimana ungkapan menanyakan kabar? 

3. Bagaimana mengungkapkan terimakasih kepada tamu? 

4. Bagaimana menanyakan akan profesi tamu? 

5. Apa yang akan anda katakan ketika tamu berterimakasih kepada anda? 

 

 

 

 

 َمْن َجدَّ َوَجدَ 

(Man Jadda wajada) 

Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia 

 

 

  



122 
 

 
 

*3) 

Menunjukkan Waktu dan Arah 

 اِلتَِّجاهِ و ْخَباُر الَوْقِت إِ 

 (Ikhba>ru al-waqt wa al-ittija>h) 

n 
       Sumber gambar: http://news.ralali.com 

 

 Percakapan 

 Ungkapan-ungkapan Dasar 

 Ungkapan Pertanyaan 

 Latihan 

 Percakapan Menanyakan lokasi 

 َعْفًوا، َكْم َساَعًة اآلَن؟السَّاِئُح: 

Al sa>‘ih: ‘Afwan, kam sa>’ah al’a>n? 

Pengunjung: Maaf, jam berapa sekarang? 

 السَّاَعُة السَّاِبَعُةَدِلْيٌل: 

Dali>l: al Sa>‘ah al sa>bi‘ah) 

Guide:   Jam 07.00 

 فـِي َأيِّ َساَعًة َلَصْلَنا َمااَلْنْج؟السَّاِئُح: 

Al sa> ih}: Fi> ayyi> sa>‘ah was}alna> Ma>lang? 

Pengunjung: Jam berapa kita akan sampai di Malang? 

 لَُّل َمرٍَّة َتُزْلُر ِإْنُدلِنْيِسَيا؟فـِي الَساَعُة الثَاِمَنُة ِإْن َشاَء اهلل، َهْل َهَذا َأَدِلْيٌل: 

Dali>l: Fi>s Sa >’ah al s}a>minah In Sya> Allah, hal haz|a awwalu marroh tazu>ru 

Indu>ni>sia? 

Guide: Jam 08.00 Insya Allah, apakah ini pertama kalinya kamu datang 

ke Indonesia? 
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 رٍَّةَنَعْم، َهَذا َألَُّل َمالسَّاِئُح: 

Al sa> ih}: Na‘am haz|a awwalu marroh 

Pengunjung: Ya, ini pertama kalinya. 

 ُمْمَتاٌز، ِإْنُدْلِنْيِسَيا َجِمْيٌلَدِلْيٌل: 

Dali>l: Mumta>z,Indu>ni>sia jami>l 

Guide: Bagus, Indonesia sangatlah indah. 

 َأْيَن َسَنُزْلُر اآلَن؟السَّاِئُح: 

Al sa> ih}: Aina sanazu>ru al a>n? 

Pengunjung: Kemana kita akan pergi sekarang? 

 َسَنُزْلُر ِإَلى َجاِتْم َباْركَدِلْيٌل: 

Dali>l: Sanazu>ru ila> Ja>tim park 

Guide: Kita akan pergi ke Jatim Park. 

 َأْيَن َجاِتْم َباْرك؟السَّاِئُح: 

Al sa> ih}: Aina Ja>tim Park? 

Pengunjung: Dimana itu Jatim Park? 

َجاِتْم َباْرك ُهَو َقِرْيٌب ِمْن َمْسِجٍد َجاِمٍع َباُتو. فـِي َجُنْوِب َمْسِجٍد َدِلْيٌل: 

 َجاِمٍع

Dali>l: Ja>tim Park huwa qari>b min masjid jami’ ba>tu. Fi> janu>bi masji>d 

ja>mi’. 

Guide: Jatim Park dia dekat dengan Masjid Jami’ Batu, Letaknya di 

sebelah selatan Masjid Jami’ batu. 

 َأْيَن ُهَو؟ D’Topengَلَأمَّا َمْتَحُف السَّاِئُح: 

Al sa> ih}: wa ‘amma mat}}af  D’Topeng, aina h{uwa?) 

Pengunjung: Kalau Museum D’Topeng dimana? 

 ُهَو فـِي ِشَماِل َغْرِبّي ِمْن َجاِتْم َبارك D’Topengَمْتَحُف ْيٌل: َدِل

Dali>l: Mat}}af  D’Topeng huwa fi> syima>li garbiy min Ja>tim Park 

Guide: Museum D’Topeng ada di Barat Laut dari Jatim Park. 

 ؟Coban Rondoَهْل َعَرْفَت َشالَُّل السَّاِئُح: 

Al sa> ih}: Hal ‘arafta syalla>l coban rondo? 

Pengunjung: Apakah kamu tau Air Terjun Coban Rondo? 

َأْجَمُل الشَّالَِّل فـِي َمااَلْنج، امَلْوِقُع فـِي ِجَهِة الَغْرِبيَِّة  َنَعْم َعَرْفُت، ُهَوَدِلْيٌل: 
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 َوَلى َأْرَبِعْيَن َدَقاِئِق.َح Coban Rondoِمْن َجاِتْم َباْرك. ِمن ُهَنا ِإَلى َشالَِّل 

Dalil>: Na’am ‘aroftu, huwa ajma>lu syalla>l fi> ma>la >ng, al mauqi’ fi> jiha>ti al 

garbiyyah min Ja>tim Park, min huna> ila syalla>l Coban Rondo hawa>la 

arba‘in daqa>’iq 

Guide: Ya saya tau, itu adalah air terjun terindah di Malang, letaknya di 

sebelah Barat dari Jatim Park, kira-kira sekitar 40 menit dari Jatim Park. 

 َغًدا؟ Coban Rondoُمْمِكْن َنُزْلُر َشالَّل السَّاِئُح: 

Al sa> ih}: Mumkin Nazu>ru Syalla>l Coban Rondo godan? 

Pengunjung: Mungkinkah kita besok ke Air Terjun Coban Rondo? 

 َطْبًعا، َنُزْلُرُه َغًدا.َدِلْيٌل: 

Dali>l: T}ob‘an, nazu>ruhu godan 

Guide: Tentu saja, besok kita kesana. 

 

 

 

 Percakapan Menanyakan Waktu 

 و؟اُتى َبَلِإ َبَهْذَن ْنَأ ُدْيِرُت ٍةاَعَس يِّّـي َأِفَدِلْيٌل: 

Dali>l: Fi> ayyi sa>‘ah turi>du an naz|hab ila> ba>tu? 

Guide:   Jam berapa kita akan berangkat ke batu? 

 ؟ْنِكْم، ُمُفْصالنَِّل ِةَعاِسالتَّ ِةاَعي السَّفـِالسَّاِئُح: 

Al-sa> ih}: Fi al-sa>‘ati al-ta>si‘ah wa al-nisfu, mumkin? 

Pengunjung: Dan jam berapa kita berangkat ke museum? 

 ؟ِفَحْتي َمَلِإ ُبَهْذَن ٍةاَعَس يِّّي َأفـَِدِلْيٌل: 

Dali>l: wa fi> ayyi sa>‘ah naz|habu ila> mat}}af? 

Guide: Jam 08.00 Insya Allah, apakah ini pertama kalinya kamu datang 

ke Indonesia? 

 ِةَرْشالَع ِةَياِداحَل ِةاَعي السَّفـِ: السَّاِئُح

Al sa> ih}: fis sa>‘ati al-ha>diyata al-asyarah 

Pengunjung: Pada jam sebelas 

 ؟ِقْلُدْنى الُفَلِإ َدْوُعَن ْنَأ ُدْيِرُت ٍةاَعَس يِّـي َأِفَلَدِلْيٌل: 

Dali>l: fi> ayyi al-sa>‘at turi>du an na‘u>da ila> al-funduq? 
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Guide: Dan jam berapa kamu ingin kita kembali ke hotel? 

 .اًلْيَل ِةَناِمالثَّ ِةاَعي السَّـِفالسَّاِئُح: 

Al sa> ih}: fi> al-sa>’ah al-s|a>>minah lailan 

Pengunjung: Pada jam 08.00 malam. 

 دُِّعَتْسَن ْنا َأَنا ِبيَّ، َهااًحَبَص ِةَعاِبالسَّ َةاَعالسَّ اآلَن: َلَدِلْيٌل

Dali>l: wal ’a>n al-sa>‘ah al-sa>bi‘ah s}oba>han, hayya> bina > an nasta‘id 

Guide: Dan sekarang sudah jam 07.00 ayo kita bersiap-siap. 

 

 

 

 

 

 

 Ungkapan-ungkapan tentang Waktu  

 Ungkapan dasar tentang waktu 

Kam sa> ’atu al-a>n? 

Jam berapa sekarang? 

 ؟اآلَن ُةاَعَس ْمَك

Ma>s  sa> ‘atul a>n? 

Jam berapa sekarang? 

 ؟اآلَن ُةاَعالسَّ اَم

Kam daqo>iq? 

Berapa Menit? 

 ؟ُقاِئَقَد ْمَك

Sa>’atun / sa>’a>t 

Jam tunggal / jamak 

 َساَعاُت \ ٌةاَعَس

Daqi>qoh / daqo>’ iq 

Menit tunggal / jamak 

 َدَقاِئِق \ َدِقْيَقٌة

S\a>niyatun / s\awaniyyun 

Detik tunggal / jamak 

 َثَواِنيٌّ \ٌ َثاِنَية

Qobla 

Sebelum 

 َقْبَل

Ba’da 

Sesudah 

 َبْعَد

 

 Bertanya tentang berapa jam? 
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 Kam sa> ‘ah? 

 Berapa Jam..? 
 ًة؟اَعَس ْمَك

8 jam 1 اٍتاَعَس اُنَمَث jam ٌةاَعَس 

9 jam 2 اٍتاَعَس ُعْسِت jam ِنْيَتاَعَس 

10 jam 3 اٍتاَعَس ُرْشَع jam اٍتاَعَس ُثاَلَث 

11 jam 4 ًةاَعَس َةَرْشَع ىَدْحِا jam اٍتاَعَس بَُْرَأ 

12 jam 5 ًةاَعَس َةَرْشا َعَنْثِا jam اٍتاَعَس ُسْمَخ 

Setengah jam 6 ِةاَعالسَّ ُفْصِن jam اٍتاَعَس تُِّس 

Seperempat jam 7 ِةاَعالسَّ ُعْبُر jam  َسْبُع َساَعاٍت 

 

 Bertanya tentang jam Berapa? 

 Kam sa> ‘atul a>n? 

 Jam berapa sekarang? 

 ؟اآلَن ُةاَعَس ْمَك

 Al a>n al-sa> ‘ah… 

 Sekarang jam… 

 ...السَّاَعُة اآلَن

Jam 01.00  الَواِحَدُة السَّاَعُة Jam 07.00 السَّاِبَعُة السَّاَعُة   

Jam 02.00  الثَّاِنَيُة السَّاَعُة Jam 08.00   الثَّاِمَنُة السَّاَعُة 

 

Jam 03.00  الثَّاِلَثُة السَّاَعُة 

 

Jam 09.00  التَّاِسَعُة السَّاَعُة 

 

Jam 04.00  الرَّاِبَعُة السَّاَعُة Jam10.00   الَعاِشَرُة السَّاَعُة 

 

Jam 05.00  اخَلاِمَسُة السَّاَعُة  

 

Jam 11.00  احَلاِدَيَة السَّاَعُة 

  َعْشَرَة

Jam 06.00  السَّاِدَسُة السَّاَعُة Jam 12.00  الثَّاِنَيَة السَّاَعُة 

  َعْشَرَة

 

Lebih 15 menit ِعْبرُّالَل Kurang 15 menit ِعْبرُّال الَِّإ 

Lebih 30 menit ِفْصنُّالَل Kurang 30 menit ِفْصنِّال الَِّإ 

 

 Ungkapan Tentang Arah Mata Angin 
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 Arah mata angin 

Janu>bu 

syarqi 

Tenggara : 

  َشْرٍق َجُنْوُب
Syama>lun 

Utara : 

  َشَماٌل

Janu>bu 

ghorbin 

 Barat Daya 

: 

 َغْرٍب َجُنْوُب
Janu>bun 

Selatan : 

  َجُنْوٌب

Syima>lu 

Syarqin 

Timur laut : 

  َشْرٍق َماُلِش
Ghorbun 

Barat : 

 َغْرٌب

Syima>lu 

ghorbin 

Barat Laut : 

 َغْرٍب َماُلِش
Syarqun 

Timur : 

 َشْرٌق

Markazun 

Pusat : 

 َمْرَكٌز
Wasat{un / 

Awsat} 

Tengah : 

 َلَسٌط \ َأْلَسٌط

Sumber gambar: http://pramukasiip.blogspot.co.id 

 

 

 Contoh ungkapan Arah Mata Angin 

(Al-Madi>nah al –munawwarah 

syama>la Makkah) 

Kota Madinah munawwarah di 

sebelah utara Makkah 

  َمكََّة َشَماَل امُلَنوََّرُة امَلِدْيَنُة

(Al-yaman janu>ba as-Su‘udiyyah) 

Yaman di sebelah selatn Saudi 

  السُُّعْوِديَِّة َجُنْوَب الَيَمُن
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(Baiti> gharba al –Masjid) 

Rumahku di sebelah barat masjid 

 امَلْسِجِد َغْرَب َبْيِتي

(Al-mal‘abu syarqo al-madrasah) 

Lapangan di sebelah timur sekolah 

 امَلْدَرَسِة َشْرَق امَلْلَعُب 

(Masyaitu jihata al-syarqi) 

Aku berjalan ke arah timur 

 الشَّْرِق ِجَهَة َمَشْيُت

(Masyaitu jihata al-Gharbi) 

Aku berjalan ke arah barat 

  الَغْرِب ِجَهَة َمَشْيُت

(Janu>b syarqi a>sia) 

Asia Tenggara 

  آِسَيا َشْرِق َجُنْوُب

(Al-syarqu al-awsat}) 

Timur Tengah  

  اأَلْلَسُط الشَّْرُق

(Ja>wa al-syarqiyyah) 

Jawa Timur 

  الشَّْرِقيَُّة َجاَلُة

(Ja>wa al-Wust{o) 

Jawa Tengah 

 الُوْسَطى َجاَلُة

(Ja>wa al-Gharbiyyah) 

Jawa Barat 
 الَغْرِبيَّْة َجاَلُة

 

 Kosa kata posisi / Letak. 

Ama>ma 

Didepan 

  َأَماَم

Kholfa / wara>’a 

Dibelakang  

  َلَراَء \ َخْلَف

Fauqo  

Diatas  

 َفْوَق

Tahta  

Dibawah  

 َتْحَت 

Aiman / yami<n 

Dikanan  

 َيِمْيٌن \ َأْيَماُن

Aisar / yas>ar 

Dikiri  

 َيَساٌر \ َساُرَأْي

Janbun / jani>bun 

Disebelah / samping 

  َجِنْيٌب \ َجْنٌب

Huna 

Disini  

  ُهَنا
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Huna>ka 

Disana 

  ُهَناَك

Al-maka>nu 

Tempat 

 امَلَكاُن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Latihan… 

1. Praktekkan bagaimana cara bertanya tentang kan! 

2. Sebutkan jam 1 sampai jam 6 dengan Bahasa Arab 

3. Bagaimana cara menunjukkan Arah? 

4. Sebutkan 4 arah mata angina! 

5. Jelaskan posisi jatim park dari masjid jami’ dengan arah mata anginnya! 

Sumber gambar: http://ashabulkahfie.com 

 

 

 

 

  

Al-Waqtu kassaifi, in lam taqt}o’hu qot}o‘aka 

Waktu Itu ibarat Pedang, apabila kamu tak memotongnya, 

maka ia yang akan memotongmu 
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*4) 

Ungkapan Seputar Bandara 

 َحْوَل الَمَطارِ 
ُ
 الِعَباَرة

 (Al-Iba>rah H{aulal Mat}o>ri) 

n 
        Sumber gambar: https://www.merdeka.com 

 

 Percakapan 

 Ungkapan-ungkapan Dasar di bandara 

 Kosakata seputar bandara 

 Latihan. 

 Percakapan di Bandara 1 

 ِرْياخَل اُحَبَص: َجْعَفْر

(Ja‘far : s}oba>h{ul khoir) 

Selamat pagi. 

 ِرْوالنُّ اُحَبَص: َرِشْيٌد

(Rosyid : s}oba>h{un nu>r) 

Selamat pagi juga 

 ؟َأْيَن َأْنَت َقاِدٌم َيا َأِخيِمْن : َجْعَفْر

(Ja’far : Min aina anta qo>dim ya> akhi>?) 

Dari mana kamu berasal wahai saudaraku ? 

 ؟َأْنَتْنُدِنْيِسَيا. َلإِ ِمْن َأَنا َقاِدٌم : َرِشْيٌد

(Rosyid : Ana qo>dim min Induni>si>ya. wa anta ?) 

Saya berasal dari indonesia, dan kamu ? 
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 َأَنا َقاِدٌم ِمْن ًتْرِكَيا: َجْعَفْر

(Ja’far : Ana qo>dim min turkia.) 

Saya berasal dari turki. 

 ؟َلِإَلى َأْيَن َسُتَساِفر: َرِشْيٌد

(Rosyid : Wa ila> aina satusa>fir ?) 

Dan kamu akan pergi ke mana ? 

 ؟اِفُر ِإَلى َمكََّة. َلَأْنَتَسُأَس :َجْعَفْر

(Ja’far : sausa>fir ila> makkah. wa anta ?) 

Saya akan bepergian ke Makkah. dan kamu ? 

 َسُأَساِفُر ِإَلى َمكََّة َأْيًضا: َرِشْيٌد

(Rosyid : Ana sausa>fir ila> makkah aid}on.) 

Saya juga akan bepergian ke Makkah. 

 ِلَماَذا َسُتَساِفُر ِإَلى َمكََّة؟: َجْعَفْر

(Ja’far : Lima>z \a satusa>fir ila> makkah?) 

Kenapa anda bepergian ke Makkah. 

 َسُأَساِفُر ِإَلى ُهَناَك ِلَأَداِء اْلُعْمَرِة, َل َأْنَت ؟: َرِشْيٌد

(Rosyid : sausa>fir ila> huna>ka li ada’ail ‘umroh, wa anta?) 

Saya bepergian ke sana untuk menunaikan ibadah umroh, dan anda ? 
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 Percakapan di Bandara 2  

 : َأْهًلا َلَسْهًلا، َجَواُز السَََـــَفِر ِمْن َفْضِلَك؟الضَّاِبُط

(D{o>bit}: Ahlan wa sahlan, jawa>zus safar min fad}lik) 

Petugas: Selamat datang, Tolong Paspornya 

 ِرَفالسَّ اُزَوَج َوا ُهَذَه: ُراِفَسـمُلا

(Al-Musa>fir: haz|a huwa jawa>zussafar) 

Turis: ini dia paspornya 

 ؟يٌِّرْصِم َتْنَأ ْلَه :ُطاِبالضَّ

(D}o>bit}: Hal anta misriyyun) 

Petugas: apakah kamu orang Mesir? 

 .يٌّاِنَدْوا ُسا، أَنَل: ُراِفَسامُل

(Al-Musa>fir: la>, ana su>daniy) 

Turis: bukan, saya orang Sudan 

 ؟ِلَملَعِل ٌماِدَق َتْنَأ ْلَه: ُطاِبضَّال

(D}o>bit}: Hal anta qo>dimun lil ’amal?) 

Petugas: apakah kamu datang untuk bekerja? 

 رِّْحَلِةلِل ٌماِدا َقا أَنَل: ُراِفَسامُل

(Al-Musa>fir: la>, ana qo>dimun lirrih}lah) 

Turis: bukan, saya datang untuk jalan-jalan. 

 

  



121 
 

 
 

 Ungkapan seputar Bandara  

 Uridussafar ila>… 
 Saya ingin pergi ke… 

 يإَل َرَفالسَّ ُدْيأِر... 

Al - su’udiyyah 

Saudi 

 السُُّعْوِديَّْة

Al –Su>da>ni 

Sudan 

 السُّْوَداْن

Libya   

Libia 

 ِلْبَيا

Indu>ni>sia> 

Indonesia 

 إْنُدْلِنْيِسَيا

  

 Uridu at taz\kiroh ila>… 
 Saya ingin tiket ke… 

 ىَلِإ َةَرِكْذالتَّ ُدْيِرُأ.... 

Hal yumkinu syiro>’u 

taz\kirotussafar li>? 

Bisakah saya membeli tiket 

untuk saya? 

 ْي؟ِل السََّفِر َتْذِكَرَة ِشَراَء ُيْمِكُن َهْل

Z{iha>b (faqot) 

Pergi saja 

 (َفَقْط) ِذَهاْب

Z{iha>ban wa ‘Iyya>ban َلإيَّاْب ِذَهاْب 

Pulang pergi 

Al-darojah al ‘u>la 

VIP 

 اأُلْلَلى الدََّرَجُة

Darojah rija>l al -a’mal 

Kelas Bisnis 

 اأَلْعَماْل ُِرَجاِل َدَرَجة

Al-daro>jah al-siya>hah 

Kelas Ekonomi 

 ْةيَّاِحَيالسِّ ُةَجَرالدَّ

  

Bikam Al-rih}lah ila>..? 

Berapa biaya perjalanan ke… 

 ؟...إَلى الرِّْحَلْة ِبَكْم

Kam s\amanu al-taz\kiroh al 

‘a>diyah 

Berapa harga tiket ekonomi? 

 الَعاِدَيْة؟ التَّْذِكَرِة َثَمُن َكْم

Kam s\amanu at taz\kiroh fi ad-

darojah al-u>la? 

Berapa harga tiket VIP? 

 الدََّرَجِة يِف التَّْذِكَرِة َثَمُن َكْم

 األْلَلى؟

Mata> al-rih{lah …. Ila>….? 

Kapan perjalanan …… ke…… 

 ؟..... إَلى.....  الرِّْحَلُة َمَتى

Al u>la / al qo>dimah / al a>khiroh 

Pertama / kedua / terakhir 

 األِخْيَرة \ الَقاِدَمة \ األْلَلى
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Hal huna>ka ayyu id}o>fah / 

takhfi>d}o>t? 

Apakah ada tambahan / diskon? 

 َتْخِفْيَضاْت؟ \ إَضاَفْة أيَّّ ُهَناَك َهْل

  

 Uri>du …. Al h {ajz 
lirrih}lah raqm is|nain 
s|ala>s|a is\nain  

 Saya ingin …… pesanan 

perjalanan nomer 232 

 ُمْقَر ِةَلْحلرِِّل زْجاحَل....  ُدْيِرأ 

232 

Ilgha>’ 

Membatalkan  

 إْلَغاُء

Taghyi>r  

Mengganti  

 َتْغِيْيْر

Ta’ki>d  

Memastikan  

 َتْأِكْيْد

 

 Di Kantor Informasi 

Aina makta>b al isti’la>mat? 

Dimana kantor informasi? 

 ااِلْسِتْعَلاَماْت؟ َمْكَتُب أْيَن

Mata> sa tuqla’u al-t}o>iroh? 

Kapan pesawatnya akan terbang? 

(take off) 

 الطَّاِئَرُة؟ َسَتْقَلُع َمَتى

Mata> sa tahbut}u al-t}o>iroh? 

Kapan pesawat mendarat? 

 الطاِئَرُة؟ َسَتْحَبُط َمَتى

Mata> sanas}ilu 

Kapan kita akan sampai? 

 َسَنٍصُل؟ َمَتى

Mata> yaji>bu an atasajjala fil 

mat}o>r? 

Kapan saya wajib Chek in di 

bandara? 

 مَلَطاِر؟ا ِفـْي َأَتَسجََّل أْن َيِجُب َمَتى

Syukron lakum 

Terima kasih 

 َلُكْم ُشْكًرا

Ilal liqo>’ 

Sampai jumpa kembali 

 الِّلَقاْء إَلى

Ma’as sala>mah 

Selamat jalan 

 السََّلاَمِة َمَع

Muwadd|zof Amni ‘a>m 

Petugas keamanan umum 

 َعاْم أْمِن ُمَوظَُّف

Muwadd|zof al jumruk 

Petugas bea cukai 

 اْلُجْمُرْك ُمَوظَُّف
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Al huwwiyah 

Identitas 

 اهُلِويَّة

Al ma’lu>mat 

Informasi 

 امَلْعُلْوَماْت

Hal huna>ka ta’khi>r ‘alal rih}lah? 

Apakah ada penunda>n 

perjalanan? 

 ؟...الرِّْحَلْة َعَلى َتْأِخْير ُهَناَك َهْل

Kam mudatu ta’khir? 

Berapa lama delay? 

 التَّْأِخْيِر؟ ُمدَُّة َكْم

Hal was}olat ar rihlatu min…? 

Apakah sudah sampai 

penerbangan dari…? 

 ؟...ِمْن الرِّْحَلُة َلَصَلْت َهْل

Min ayyi bawa>bin tugho>diru ar 

rih}lah roqm…? 

Dari  gerbang berapa 

penerbangan pesawat nomer..? 

 ؟...َرْقُم الرِّْحَلة ُتَغاِدُر َبوَّاٍب أيِّ ِمْن

 

 

 Kedatangan 

Al Wus}u>l الُوُصْوْل 

Kedatangan  (Arrival) 

Aina..? 

Dimana..? 

 ؟...َأْيَن

Al u>tu>bi>sa>t? 

Bis 

 األُتوِبْيَسات

Sayyarotu lil isti’ja>r 

Mobil sewa>n 

 ِلاِلْسِتْئَجاْر َسيَّاَرُة

Al makhroj 

Jalan keluar (Exit) 

 امَلْخَرْج

Al taksi>ya>t 

Taksi 

 التَّْكِسَياْت

Hal huna>ka u>tu>bis ila> wast}? 

Apakah ada bis ke pusat? 

 َلَسط إَلى أْلُتْوِبْيس ُهَناَك َهْل

Al madi>nah 

Kota 

 امَلِدْيَنْة

Kaifa as}ilu ila funduq? 

Naik apa saya kalua mau ke 

hotel? 

 ُدق؟ُفْن إَلى َأِصُل َكْيَف
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 Bagasi 

Al-‘amti ‘ah 

Bagasi 

 األْمِتَعْة

Syayya>l! lau samah}ta 

Porter! Bisa minta tolong!  

 !َسَمْحَت َلْو! َشيَّاْل

 Mumkin tusa>’iduni> fi> 
hamli haqo>’ibi> ila>... 

 Bisa bantu bawakan 

koper saya ke.. 

 ِلْمَح ـْيِف ْيِنُداِعَسُت ْنِكْمُم 

 ...يإَل ْيِباِئَقَح

Al-taksi> 

Taksi 

 التَّْكِسْي

Al h}a>filah 

Bis 

 احَلاِفَلْة

  

 Aina..? 

 Dimana..? 
 ؟...أين 

‘Arobatul haqo>’ib 

Trolley 

 احَلَقاِئْب َعَرَبُة

Khoza>inul haqo>’ib احَلَقاِئْب َخَزاِئُن 

Bagasi 

Maktabul ama>na>t 

Pemeriksa>n bagasi 

 األَماَناْت َمْكَتُب

Istirda>dul haqo>’ib 

Tempat penerima>n bagasi 

 احَلَقاِئْب اْسِتْرَداُد

Aina al-haqo>’ib minal rih}lah….? 

Dimanakah bagasi penerbangan 

dari …? 

 ؟...الرِّْحَلْة ِمَن احَلَقاِئْب أْيَن

 

 Meminta bayaran 

Mumkin tadfa ‘u ni> bi>… 

Kamu bisa membayarku 

dengan… 

 ...ِبــ َتْدَفُعِنْي ُمْمِكُن

Du>la>r  

Dolar 

 ُدْلَلاْر

Ru>biyyah  

Rupiah 

 ُرْلبيَِّْة

Junaihin  ُجَنْيٍه 
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Poundsterling  



 Kosakata Seputar Bandara  

Roqmu Al-rih}lah 

Nomor 

penerbangan: 

 الرِّْحَلِة َرْقُم
Mat}o>run 

Bandara : 

 َمَطاٌر

Jawa>zus safar 

Paspor : 

 السََّفِر َجَواُز
Jumruk 

Beacukai : 

 ُجْمُرٌك

Tafti>sy  

Pemeriksa>n : 

 َتْفِتْيٌش
H{ajzut taz|kiroh 

Bo>king tiket : 

 التَّْذِكَرِة َحْجُز

Ro>kibun  

Penumpang : 

 َراِكٌب
Mugho>daroh  

Keberangkatan : 

 ُمَغاَدَرٌة

Rihl}atun 

Perjalanan : 

 ِرْحَلٌة
Wus\hu>l 

Kedatangan : 

 ُلُصْوٌل

T{o>’iroh 

Pesawat : 

 َطاِئَرٌة
Al-darojah al-u>la 

Kelas bisnis : 

 اأُلْلَلى الدََّرَجُة

T{oyya>run َطيَّاٌر Al-darojah al-

siya>hiyyah 
 السَِّياِحيَُّة الدََّرَجُة

Pilot : Kelas ekonomi : 

Mud}i>fun 

Pramugara : 

 ُمِضْيٌف
Madrojun 

Landasan : 

 َمْدَرٌج

Mud}i>fah  

Pramugari : 

 ُمِضْيَفٌة
Al-hubu>t} 

Landing :  

 اهُلُبْوُط

Al-Iqla>’u 

Take off : 

 اإِلْقَلاُع

Al-khutu>t} al-

jawwiyah 

Maskapai/Airlin

e: 

 اجَلوِّيَُّة اخُلُطْوُط

Taz\korih  

Tiket : 

 َتْذِكَرٌة

Burj al-

muro>qobah 

Menara 

pengawas: 

 امُلَراَقَبِة ُبْرُج

Ta’ syi>roh 

Visa : 

 َتْأِشْيَرٌة

 

S}orrofu ‘umlah 

Money Changer 

: 

 ُعْمَلٍة َصرَّاُف

Syayya>l 

Porter : 

 َشيَّاٌل
Al-musa>fir 

Traveler : 

 ُمَسافِر  
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Latihan… 

1. Praktekkan bagaimana cara menanyakan tujuan pergi tamu! 

2. Bagaimana ungkapan meminta bayaran? 

3. Bagaimana mengungkapkan terimakasih kepada tamu? 

4. Bagaimana cara meminta tolong pada porter? 

5. Sebutkan 5 kosa kata seputar bandara? 

 

 

 

َغُة ِفي أَْلَفاِظنَا َفالدُّْنَيا َعَلى َقْبَضِتنَا
ُّ
 ِإَذا َكانَِت الل

(Iz\a> ka>>natil lughoh fi> alfa>z}ina, faddunya> ‘ala> qobd}otina>) 

Apabila Bahasa ada di lisan kita, maka dunia akan ada di genggaman tangan kita. 
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*5) 

Ungkapan Seputar Stasiun 

 َحْوَل الَمَحطَّةِ 
ُ
 الِعَباَرة

 (Al-‘Iba>rah H{aulal Mah}at}t}oh) 

n 
      Sumber gambar: https://www.viva.co.id 

 

 Percakapan 

 Ungkapan-ungkapan Dasar di bandara 

 Kosakata seputar bandara 

 Latihan 

 Pecakapan Di Stasiun  

 ؟اْرَطالِقا ِباَياَبَرْوى ُسإَل َبَهْذَن ْنَأ ُدْيِرُت ْلَه: الدَِّلْيْل

Guide : Hal turi>du an naz\haba ila> su>ra>ba<ya< bil qit}or? 

Maukah kamu kita pergi ke Surabaya dengan kereta? 

َيا َلَها ِمْن ِفْكَرْة الطَّيَِّبْة. َكْم َثَمُن التَّْذِكَرِة ِمْن َماَلاْنْج إَلى : ْحاِئالسَّ

 ُسْوَراَباَيا؟

Tourist: ya< laha> min fikroh al-t}oyyibah. Kam s|ama>nu al-taz|kiroh min 

ma>la>ng ila< Su<ra>ba>ya>? 

Wa>h ide yang sangat bagus, berapa harga tiket dari malang ke surabya? 

َدَرَجِة َثَمُن َتْذِكَرْة ِللدََّرَجِة اأُلْلَلى ِعْشُرْلَن َآْلِف ُرْلِبيَّْة، َلَأمَّا ِل: الدَِّلْيْل

 ِرَجاِل اأَلْعَماْل َثَمُنُه َعْشَرُة آَلاِف ُرْلِبيَّْة.

Guide : s\ama>nu taz\kiroh liddarojatil u>la ‘isyru>na a>la>f ru>biah, wa ‘amma> 

lid darojati rija>lul a’mal s\ama>nuhu asyrotu a>la>f. 

Harga tiket kelas VIP 20.000 rupiah, dan harga untuk kelas bisnis 10.000 

rupiah. 

 ُأِرْيُد التَّْذِكَرَة ِللدََّرَجِة اأُلْلَلى: ْحاِئالسَّ

Tourist: uri>du a-taz\\kiroh liddarojatil u>>la 

Saya mau tiket VIP 
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 َطيِّْب، ُنَحجُِّز اآَلْن ِللّدَرَجِة اأُلْلَلى: الدَِّلْيْل

Guide: T}oyyib, nuhajjizu al a>n liddarojatil u>la. 

Baiklah, saya pesankan tiket VIP sekarang 

 َكْم ُمدَُّة الرِّْحَلْة؟: ْحاِئالسَّ

Tourist: Kam muddatu al-rih}lah? 

Berapa lama perjalanannya? 

 ُمدَُّة الرِّْحَلِة َساَعَتْيِن َلالنِّْصُف َتْقِرْيًبا.: الدَِّلْيْل

Guide: muddatu rih}lah sa> ‘ataini  wa nisf taqri>ban 

kira perjalanan sekitar 2 jam setengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ungkapan Seputar Stasiun 

 

 Uri>du taz\kirotus safar 
ila>… 

 Saya mau satu tiket ke 

… 

 ُأِرْيُد َتْذِكَرَة َسَفْر إَلى...؟ 

Su>ra>ba>ya> 

Surabaya 

 ْوَراَباَياُس

Yukya>karta> 

Yogyakarta 

 ُيْوْكَياَكْرَتا

  

 Mata> yas}i>lu al qit}o>ru 
ila>…? 

 Kapan kereta akan 

sampai di … 

 َمَتى َيِصُل الِقَطاُر إَلى...؟ 

Sulu> 

Solo 

 ُسْوُلْو

Ja>karta>  

Jakarta 

 َجاَكْرَتا

  



121 
 

 
 

 Mata> yant}oliqu al-qit}o>ru  
al-ta>li> ila>...? 

 Kapan kereta 

selanjutkan berangkat 

ke…? 

  َمَتى َيْنَطِلُق الِقَطاُر التَّاِلْي

 إَلى...؟

Ma>la>ng 

malang 

 َماَلاْنج

Bandu>ng 

Bandung 

 َبْنُدْلْنْج

  

 Uri>du taz\kiroh z\iha>ban 
faqot ila>… 

 Saya ingin tiket pergi 

saja ke… 

 ِرْيُد َتْذِكَرَة ِذَهاب َفَقْط أ

 إَلى...

Bogor 

Bogor 

 ُبْوُغْوْر

Sema>rang 

Semarang 

 َسَماَرْنْج

  

 Uri>du taz\kiroh z\iha>ban 
wa iyya>ban ila>… 

 Saya ingin tiket pulang 

pergi ke… 

  أِرْيُد َتْذِكَرَة ِذَهاًبا َلإيَّاًبا

 إَلى...

Sul>u>  

Solo 

 ُسْوُلْو

Ja>karta>  

Jakarta 

 َجاَكْرَتا

  

Min ayyi ros}i>fin yant}oliqu 

qit}o>ru? 

Dari Jalur berapa keretanya 

berangkat? 

 ِمْن أيِّ َرِصْيٍف َيْنَطِلُق الِقَطاُر؟

Hal fil qit}o>ri ‘arobatun naumi? 

Apakah di kereta ada gerbong 

untuk tidur? 

 ُة الَنْوِم؟َهْل يِف الِقَطاِر َعَرَب

Hal ‘alayya an ubaddila al qit}o>ro 

limuta>ba’atis safar? 

Haruskah saya berpindah kereta 

untuk perjalanan ini? 

َهْل َعَليََّ َأْن ُأَبدَِّل الِقَطاَر ِلُمَتاَبَعِة 

 السََّفْر؟

Kam kallafatill mana>mah fil 

‘arobati? 

Berapa biaya tempat tidur di 

gerbong kereta? 

 َكْم َكلََّفِة امَلَناَمِة ِفي الَعَرَبْة؟
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Kaifa as}i>lu ila mahat}t}ot}i al qit}o>ri 

al-roisiyyah? 

Bagaimana cara saya sampai ke 

stasiun pusat? 

 الِقَطاِر َمَحطَِّة إَلى َأِصُل َكْيَف

 الرَِّئْيِسيَّْة؟

Halil qit}o>ru su>ra>ba>ya> yaqu>mu  

min mahat}t}ot}i ma>la>ng? 

Apakah kereta ke Surabaya 

berangkat dari Malang? 

َهْل الِقَطاُر إَلى ُسْوَراَباَيا َيُقْوُم ِمْن 

 َمَحطَِّة َماَلاْنج؟

Kam tab’ud? 

Berapa jaraknya? 

 َكْم َتْبُعْد؟

  

 Mumkin tatruku … 
huna>ka! 

 Mungkin kamu bisa 

meninggalkan... disana! 

 ُمْمِكُن َتْتُرُك ... ُهَناَك 

Sayya>rotak 

Mobilmu  

 َسيَّاَرَتْك

Darro>jatak  

Sepedamu 

 َدرَّاَجَتْك

H{a>fi>latak 

Bismu  

 َحاِفَلَتْك

Hal qit}o>ru sari>’un? 

Pakah keretanya cepat? 

 َهَذا ِقَطاُر َسِرْيٌع

Al-a>n nahnu fi>… 

Sekarang kita di>… 

 اآَلَن َنْحُن ِفـي...

 

 Di Stasiun 

Al-a>n nahnu fi>… 

Sekarang kita di… 

 اآَلْن َنْحُن فِـْي...

Aina…? 

Dimana…? 

 َأْيَن...؟

Maktabul isti’la>ma>t 

Kantor Informasi 

 َمْكَتُب ااِلْسِتْعَلاَماْت

Maktabul mafqu>do>t 

Kantor pengaduan kehilangan 

 بُ امَلْفُقْوَداْتَمْكَت

Khoza>inul amti’ah 

Loker barang 

 َخَزاِئُن اأَلْمِتَعْة

Mat{’amu sina>k َمْطَعُم ِسَناْك 
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Warung makan 

Syubba>kut taz|a>kir 

Loket Tiket 

 ُشبَّاُك التََّذاِكْر

S{o>latul intiz|o>r 

Ruang tunggu 

 َصاَلُة ااِلْنِتَظاْر

Al-madkhol 

Pintu Masuk 

 امَلْدَخْل

Al-makhroj 

Pintu keluar 

 امَلْخَرْج

Ilal-ars}ifah 

Menuju ke peron 

 إَلى اأَلْرِصَفْة

Al-ma’lu>ma>t 

Informasi 

 امَلْعُلْوَماْت

Al-h}ajzu 

Pemesanan  

 احَلْجُز

Al-wus}u>l 

Kedatangan 

 الُوُصْوْل

Al-roh}i>l 

Keberangkatan  

 

 الرَِّحْيْل

Min aina anta qo<dim? 

Dari mana asal anda? 

 ِمْن أْيَن أْنَت َقاِدْم؟

Min fad}lik sa >’idni> 

Mohon maaf, tolong saya. 

 ِمْن َفْضِلْك ساِعْدِنْي

Hal usa> ‘iduka? 

Apakah perlu saya bantu? 

 َهْل ُأَساِعُدَك؟

Ta’akhkhorol qit}o>ru 

Kereta apinya terlambat 

 َر الِقَطاْرَتَأخَّ

 

 Di loket Pemesanan Tiket 
 Hal turi>du al-safar bil 

qit}o>r? 

 Apakah kamu mau pergi 

dengan menaiki kereta? 

 َهْل ُتِرْيُد السََّفْر بِِالقَِِطاْر 

 Hal turi>du al-taz\kiroh ... 
ila> ma>la>ng? 

 Apakah kamu mau tiket 

…. Ke malang? 

  َهْل ُتِرْيُد التَّْذِكَرَة... إَلى

 َمااَلْنْج

Z|iha>ban faqot}. )ِذَهاْب )َفَقْط 
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Pergi saja 

Z|iha>ban wa iyya>ban 

PP (Pulang Pergi) 

 ِذَهاًبا َلإيَِّاًبا

Darro>jatul u>la> / al-s\a>niyah 

VIP / Bisnis 

 الثَّاِنَيْة \َدَرَجُة اأُلْلَلى 

Bit takhfi>d} 

Dengan potongan 

 ِبَتْخِفْيْض

Biz ziya>dah 

Dengan tambahan 

 ِبالزَِّياَدْة

  

 Hal turi>du h}ajzul 
maq‘ad…? 

 Apakah kamu mau 

memesan tiket …? 

 َهْل ُتِرْيُد َحْجُز امَلْقَعْد...؟ 

Qorbul mamar 

Dekat lorong 

 َقْرُب امَلَمْر

Qorbus syubba>k 

Dekat jendela 

 َقْرُب الشَّبَّاْك

 Hal turi>du al-sari>r? 

 Apakah kamu mau 
 َهْل ُتِرْيُد الَسِرْيْر... 

tempat tidur? 

Al -‘ulya > 

Yang diatas 

 الُعْلَيا

Al-sufla> 

Yg dibawah 

 السُّْفَلى
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 Kosakata Seputar Kereta Api  

 

Mah}at}t}hot}ul qit}o>ri 

Stasiun kereta api 

 َمَحطَُّة الِقَطاْر

Al-qit}o>ru 

Kereta api 

 الِقَطاْر

Taz\kiroh  

Tiket  

 َتْذِكَرة

Sa>’iqul qit}o>ri 

Masinis 

 َساِئُق الِقَطاْر

H}a>risun  

Penjaga  

 َحاِرْس

Ba>i’ut taz\a>kir 

Penjual tiket 

 َباِئُع التََّذاِكر

Qo>t{i’ut taz\a>kir 

Kondektur 

 َقاِطُع التََّذاِكر

‘Arobatun naqli 

Gerbong 

 ْقِلَعَرَبُة النَّ

Maq ‘adun 

Tampat duduk 

 َمْقَعْد

Raqmul maq ‘ad 

Nomer kursi 

 َرْقُم امَلْقَعْد

Maktabut taz\a>kir 

Loket tiket 

 َمْكَتُب التََّذاِكْر

Qit}o>rus sari>’ 

Kereta cepat (express) 

 ِقَطاُر السَِّرْيْع

Isya>roh 

Rambu-rambu 

 إَشاَرْة

Syabakah  

Jendela  

 ْةَشَبَك

Ha>dis\ul qit}o>ro>t 

Kecelaka>n kereta 

 َحاِدُث ِقَطاَراْت

Al-mauqif امَلْوِقْف 
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Tempat pemberhentian 

Al-madkhol 

Pintu masuk 

 امَلْدَخْل

Al-makhroj  

Pintu keluar 

 امَلْخَرْج

Khori>t}otus safar 

Rute perjalanan 

 َخِرْيَطُة السََّفْر
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Latihan… 

1. Praktekkan bagaimana cara menanyakan tujuan pergi tamu! 

2. Bagaimana ungkapan mengarahkan ke loket tiket? 

3. Bagaimana menanyakan “apakah tamu mau pergi dengan kereta?” 

4. Bagaimana ungkapan apakah tamu mau memesan tiket? 

5. Sebutkan 5 kosa kata seputar Stasiun? 

 

 

 

 

ِاْجَهْد َولَ َتْكَسل َولَ َتُكْن َغاِفاًل، َفنََداَمُة الُعْقَبى 

 لَِمْن َيَتَكاَسُل 

(ijhad wala> taksal wala> takun gha>filan, fanada>matul ‘uqba> 

liman yataka>sal) 

Berusahalah, dan jangan sampai lengah. Karna sesungguhnya penyesalan hanya 

untuk orang yang bermalas malasan 
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*6) 

Ungkapan Seputar Halte 

ا يَّ  َحْوَل َمْوِقِف السَّ
ُ
 َرةِ الِعَباَرة

(Al-Iba>rah H{aula Mauqifi Al-Sayya>rah) 
n 

    Sumber gambar: http://wartakota.tribunnews.com 

 

 Percakapan 

 Ungkapan-ungkapan Dasar di Halte 

 Kosakata seputar Halte 

 Latihan 

 Pecakapan Di Jalan  

 اْلَمْتَحُف؟ أْيَن ٬ َفْضِلَك ِمْن: السَّاِئُح

Al-sa>’ih: Min fad}lik, ainal mat}}af? 

Wisatawan: Persmisi! dimana Musium ? 

 اِفَلَةَح َتْرَكَب ْنَأ َتْقِدُر ٬ ُهَنا ِمْن َبِعْيٌد اْلَمْتَحُف: الدَِّلْيُل

Al-dali>l : Al-mat}}afu ba‘i>d min huna>, taqdi>ru an tarkaba h}a>filah 

Guide: Musium sangat jauh dari sini, kamu dapat menggunakan bus 

 ؟ُاْلَحاِفاَلِت َمَحطَّة أْيَنالسَّاِئُح: 

Al-sa>’ih : Ainal mah}at}t}at}ul h}a>filah ? 

Wisatawan: Dimana terminal busnya ? 

 َلَسَتِجُد اْلَيِمْيِن إىَل ِإتَِّجْه ُثمَّ اِن اْلَمْيَد إىَل الشَّاِرِع َا هذ ِفي ِسْر: دليلال

 111 َرْقُم َ احَلاِفَلة إْرَكْب٬ أَماَمَك َِت َاْلَحاِفال َمَحطَّة

Al-dali>l: Sir fi> ha>z\as-sya>ri’ ilal maida>n s\umma ittajih ilal yami>n wasatajidu 

mah}at}t}at}ul h}a>filah ama>mak, irkabil h}a>filah raqm mi’ah 

Guide: Lewat jalan ini hingga ke lapangan kemudian belok kanan kamu 

akan jumpai terminal tepat di depanmu. Naiklah bus no 100. 
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 ِفي اْلَمَحطَِّة ( السَّاِئُحَلَصَل )

( Was}ala Al-sa>’ih fil mah}at}t}ati ) 

( Wisartawan tiba di terminal ) 

 

 َ ِْكَرة التَّذ أْعِطِنْي ٬ َسَمْحَت َلْوالسَّاِئُح: 

Al-sa>’ih : Law samah}ta a’t }ini> taz\kirah 

wisatawan: Permisi, berikan saya karcis 

 

 ُقُرْلٍش َِبَعَشَرِة ِْكَرة التَّذَدِلْيٌل: 

Al-dali>l: Al-taz\kirah bi ‘asyarati quru>sy 

Guide: Karcisnya seharga 10 keping 

 اْلَمْتَحِف َبّواَبِة ِعْنَد َنزِّْلِني ٬ َتَفضَّْلالسَّاِئُح: 

Al-sa>’ih : Tafad}d}al, nazzilni> ‘inda bawwa>batil mat}}af 

Wisatawan: Silahkan (ambil uangnya) !, turunkan saya tepat di gerbang 

musium 

َاْلَمَحطَّةُ اْلَقا ِد َمةُ  َقِرْيٌب ِمَن اْلَمْتَحِف َلِعْنَد ِإَشاَرِة اْلُمُرْلِر ِإتَِّجْه إىَل َدِلْيٌل: 

 َبوَّاَبة اْلَمتَحِف أَماَمَك، اْلَيَساِر َلَسْوَف َتِجُد

Al-dali>l: Al-mah}at}t}atul qa>dimah qari>bun minal mat}}afi, wa ‘inda isya>ratil 

muru>r, ittajih ilal yasa>r wa saufa tajidu bawwa>batal mat}}af ama>mak 

Guide: halte berikutnya lebih dekat dengan museum, di lampu merah belok 

kiri kamu akan dapati gerbang musium 

 َجِزْيال ُشُكًراالسَّاِئُح: 

Al-sa>’ih: syukron jazi>lan 

Wisatawan: terimakasih banyak 

 السَّاَلَمِة َمَعالَدِلْيُل: 

Al-dali>l: ma’as sala>mah 

Guide: selamat jalan 
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 Tempat-tempat Umum  

Arti 
Bahasa Arab bentuk 

Tunggal / jamak 

Maka>nun / amkinah 

Tempat 

 َمَكاٌن جـ َأْمِكَنٌة

Waka>latus safa>r 

Agen Travel  

 َلَكاَلُة السََّفر 

Syaqqoh / syuqoqun 

Aparteman  

 َشقٌَّة جـ ُشَقق

S}oidaliyyah / s{oydala>t 

Apotek  

 َصْيَدِليٌَّة جـ َصْيَدِليَّات

Mat}o>run / mat}o>ro>t 

Bandara/Airport  

ٌ َمَطاٌر جـ َمَطاَرات

Bank / bunu>k 

Bank  

 َبْنٌك جـ ُبُنْوك 

Al-si>nima> 

Bioskop  

 السِّْيِنَما

Maqha> / maqa>hi>y 

Cafe/Warung Kopi  

 َمْقَهى جـ َمَقاِهي

Kulliyyah / kulliyya>t 

Fakultas  

 ُكلِّيٌَّة جـ ُكلِّّيَاُت

Makhzanun / makho>zi>n 

Gudang  

 َمْخَزٌن جـ َمَخاِزن

Al-na>diy al-riya>d}i> 

Gelanggang Olah Raga 

 النَّاِدي الرَِّياِضي  

Mauqiful h}a>fila>t 

Halte Bis  

 َمْوِقُف احَلاِفَلات 

Mauqifu sayyarotil ujroh 

Halte Taksi  

ِ َمْوِقَف َسيَّاَراِت اأُلْجَرة 

Funduq / fana>diq 

Hotel  

 ُفْنُدٌق جـ َفَناِدق 

Sya>ri’ / syawa>ri’ 

Jalan Raya  

 َشاِرٌع جـ َشَواِرع 

Maqs}of / maqo>s}if  َمْقَصٌف جـ َمَقاِصف 
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Kantin  

Maktabun / maka>tib 

Kantor  

 َمْكَتٌب جـ َمَكاِتب

Maktabul bari>d 

Kantor Pos  

ِ َمْكَتُب الَبِرْيْد 

Hadi>qotul hayawa>na>t 

Kebun Binatang  

 َحِدْيَقُة احَلَيَواَنات 

Sifa>roh/ sifa>tro>t 

Keduta>n  

 ِسَفاَرٌة جـ ِسَفاَرات 

‘Iya>dah  

Klinik 

 ِعَياَدة 

Masbah}un / masa>bih} 

Kolam Renang  

 َمْسَبٌح جـ َمَساِبح 

Mal’ab / mala>’ib 

Lapangan  

 َمْلَعٌب جـ َمَلاِعب 

Mis}’adun / mas}a>’id 

Lift  

 ِمْصَعٌد جـ َمَصاِعُد

Masjidun / masa>jid 

Masjid  

 َمْسِجٌد جـ َمَساِجِد

Mat}}afun / mata>h}if 

Museum  

 َمْتَحٌف جـ َمَتاِحف

Mas}na’un / mas}o>ni’ 

Pabrik  

 َمْصَنٌع جـ َمَصاِنع 

Ma‘rod{un / ma‘a>rid} 

Pameran  

 َمْعِرٌض جـ َمَعاِرض

Sya>t}i’ul bah}ri 

Pantai  

ِ َشاِطُئ الَبْحر 

Mauqifus sayya>ro>t 

Parkiran Mobil  

ِ َمْوِقُف السَّيَّاَرات

Su>’qun / aswa>qun 

Pasar  

 ُسْوٌق جـ َأْسَواق

Mi>na>’un / mawa>nu 

Pelabuhan  

 ِمْيَناٌء جـ َمَواُن

Mah}kamah / maha>kim  َمْحَكَمٌة جـ َمَحاِكم 
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Pengadilan  

Sijnun / suju>n 

Penjara  

 ِسْجٌن جـ ُسُجْون 

Maktabah / maktaba>t 

Perpustaka>n  

 َمْكَتَبٌة جـ َمْكَتَبات

Syarikah / syarika>t 

Perusaha>n 

 َشِرَكٌة جـ َشِرَكات 

Ma’hadun / ma‘a>hid 

Pesantren  

 َمْعَهٌد جـ َمَعاِهٌد

Mah}at}hotul wuqu>d 

Pom Bensin  

 َمَحطَُّة الَوُقْوِد

Maktabus syurt}oh 

Pos/Kantor Polisi  

ِ َمْكَتُب الشُّْرَطة 

Mustaus{of / mustaus{ofa>t 

Puskesmas  

 ُمْسَتْوَصٌف جـ ُمْسَتْوَصَفات 

Mat{’amun / mat}o>‘im 

Restoran/Rumah Makan  

 َمْطَعٌم جـ َمَطاِعم 

Mustasyfa> / musytasyfaya>t 

Rumah Sakit  

 ُمْسَتْشَفى جـ ُمْسَتْشَفَيات 

Madrosah / mada>risun 

Sekolah  

ُ َمْدَرَسٌة جـ َمَداِرس 

Mah}at}t}otul qit}o>ro>t 

Stasiun  

 َمَحطَُّة الِقَطاَراِت  

Busta>nun/ basa>ti>n 

Taman  

 ُبْسَتاٌن جـ َبَساِتْين 

Masroh}un / masa>rih} 

Teater  

 َمْسَرٌح جـ َمَساِرح 

Maqbaroh / maqo>bir 

Tempat Pemakaman Umum  

 َمْقَبَرٌة جـ َمَقاِبر 

Mah}at}t}otul h}a>fila>t 

Terminal Bus  

 ِ َمَحطَُّة احَلاِفَلات 

Dukka>nun / daka>ki>n 

Toko  

 ُدكَّاٌن جـ َدَكاِكْين 

Maktabah / makataba>t  َمْكَتَبٌة جـ َمْكَتَبات 
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Toko Buku  

Mah }allun libai’iz zuhu>r 

Toko Bunga  

ِ َمحٌَّل ِلَبْيِع الزُُّهْور 

Ros{i>fun / ars}ifah 

Trotoar  

 َرِصْيٌف جـ َأْرِصَفة 

Ja>mi‘ah / ja>mi‘a>t 

Universitas  

 َجاِمَعٌة جـ َجاِمَعات 

Baqqo>lah 

Warung Kelontong  

 َبقَّاَلة 

Hamma>m / hamma>ma>t 

WC/Toilet  

ات   َ  َحمَّاٌم جـ َحمَّام

 

 

 

 

 

 

Kosakata Seputar Halte 

Ma’lu>ma>t 

Informasi  

 َمْعُلْوَماٌت

Ros}i>fun al-awwal 

Peron 1 

 1 َرِصْيٌف

Ros}i>fun al-s|a>ni 

Peron 2 

 2 َرِصْيٌف

Jama>rik  

Bea cukai  

 َجَماِرُك

Jawa>za>t  

Imigrasi 

 َجَواَزاٌت

Wus}u>lun  

Kedatangan  

 ُلُصْوٌل

Mugho>daroh  

Keberangkatan  

 ُمَغاَدَرٌة

Khoza>’inul amti‘ah 

Lemari barang  

 َعِةاألْمِت َخَزاِئُن
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Istisla>mul haqo>’ib 

Penerima>n barang  

 احَلَقاِئِب ِاْسِتْسَلاُم

Ba>s}  

Bis 

 َباٌص

Ta’ji>rus sayya>ro>t 

Persewa>n mobil  

 السَّيَّاَراِت َتْأِجْيُر

Qit}o>run  

Kereta api  

 ِقَطاٌر

 

 Didalam Bis 

Markabah  

Carter bis  

 َمْرَكَبٌة

Maq’adur sa>’iq 

Kursi supir  

 َمْقَعُد السَّاِئِق

Dara>bzi>n  

Pegangan tangan  

 َدَراْبِزْين

Ba>bun  

Pintu  

 َباٌب

Ba>bu>n u>tu>ma>ti>ki> 

Pintu otomatis  

 ِكْيَباٌب أْلُتْوَماِتْي

‘Ijlatun ama>miyyah 

Roda depan  

 َعَجَلٌة أَماِميَّة 

Makhzanu amti‘ah 

Bagasi  

 َمْخَزُن أْمِتَعِة

‘Ajlah kholfiyyah 

Roda belakang  

 َعَجَلٌة َخْلِفيٌَّة

Na>fiz\ah 

Jendela  

 َناِفَذٌة

Zirru tawaqqufi 

Tombol berhenti  

 ِزرُّ َتَوقٍُّف

Taz\kiroh ha>filah 

Karcis bis  

 َتْذِكَرُة َحاِفَلٍة

Jaros  

Bel  

 َجَرٌس

Mauqiful h}a>fila>t َمْوِقُف احَلاِفاَلِت 
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Halte bis  

Mah}at}t}otul ha>filah 

Terminal bis  

 َمَحطَُّة َحاِفَلٍة

Ujroh  

Tarif 

 أْجَرٌة

Jadwalul mau ‘id 

Jadwal 

 َجْدَلُل املـَـْوِعِدـ

Ita>hah kursiyyi bi’ajlin 

Akses kursi roda  

 ِإَتاَحُة ُكرِسيِّ ِبَعْجٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Latihan… 

1. Praktekkan bagaimana cara mengarahkan tamu ke halte! 

2. Bagaimana ungkapan meminta berheni untuk turun dari bis? 

3. Sebutkan 5 tempat umum yang sering dikunjungi tamu! 

4. Sebutkan 5 kosa kata seputar halte? 

 

 

 

 

 َجرِِّْب َولَِحْظ َتُكْن َعارًِفا

(Jarrib wa la>hiz}, takun ‘a>rifan) 

Coba, dan perhatikanlah, kelak kau akan menjadi tau 
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*7) 

Ungkapan Seputar Museum 

 َحْوَل الَمْتَحِف 
ُ
 الِعَباَرة

 (Al-Iba>rah H{aulal Mat}}afi) 

n 
    Sumber gambar: http://macigo.com/dtopeng-kingdom-museum. 

 
 Percakapan 

 Ungkapan-ungkapan Dasar di bandara 

 Kosakata seputar bandara 

 Latihan 

 Pecakapan Di Museum 1 

Di Pintu Masuk 

 !D’Topeng – Batu ْفَحْتَم ـْيا ِفًلْهَسا َلًلأْهٌل: َدِلْي

 ِلي َأْن ُأَفتَِّش َتْذِكَرَتَك؟ َهْل َتْسَمُح

Dali>l: Ahlan wa sahlan fi> mat}}af D’Topeng Batu! Hal tasmah}u li> an 

ufattisya taz\kirotak? 

Guide: Selamat datang di Mudeum D’Topeng Batu! 

Bolehkan saya memeriksa tiket anda? 

 ؟َطْبًعا، َتَفضَُّلالسَّاِئُح: 

Al-sa>‘ih}: T{ob‘an, tafad}d}olu 

Pengunjung: tentu, silahkan. 

 ضَُّل ِبالدُُّخْوِل.َتَف: ٌلَدِلْي

 َمَعَنا اآلَن ُهَنا آَثاُر الثََّقاَفِة ِمْن ُكلِّ َمْنِطَقِة يِف ِإْنُدْلِنْيِسيَّا. 

ا، ِمْثُل الَبَقاَيا ِفـْي َزَماِن َيِسْيِنْلُدال إْنَلْقِتْسااِلَل ِخْياِرالتَّ َلْبا َقَم اْرَثاآَل ِهْيِفل

 امَلْمَلَكْة َلَقْبَل.
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Dali>l: ma’ana al a>n huna a>s\a>ru al-s\aqofah min kulli mant}iqoti fi>> Indu>ni>si>a. 

Wa fi>hi al a>s\a>r ma> qoblal ta>rikh wal istiqla>li Indu>ni>si>a., mis\lu al baqo>ya> fi> 

zama>ni al mamlakah wa qobla 

Guide: kita disini memiliki koleksi peninggalan sejarah dari seluruh 

wilayah di Indonesia.  

Dan di dalamnya terdapat sisa-sisa benda bersejarah dan zaman sebelum 

kebebasan Negara Indonesia, seperti puing-puing di zaman keraja>n dan 

sebelumnya. 

 َتَفضَُّلْوا َتَمتَُّعْوا ِبِرْحَلِتُكْم: ٌلَدِلْي

Dali>l: Tafad}d}olu>, tamat}t}a’u> bi rih}latikum 

Guide: Silahkan, dan nikmati perjalanan anda 

 

 

Di Stand Pulau Jawa 

(Jawa Timur) 

 اآلن َنْحُن ِفـي ِلاَلَيِة َجاَلى.: ٌلَدِلْي

 ِة.اأَلْيَساِر( آَثاُر الثََّقاَقِة ِمْن ِلاَلَيِة َجاَلى الشَّْرِقيَّ \ِفـي ِجاِنِب )اأَلْيَماِن 

 َمَعَنا ُهَنا التَّْقِوْيُم الَقِدْيُم ِعْنَد ُسكَّاِن َجاَلى الشَّْرِقيَِّة

Dali>l: Al a>n nahnu fi> wila>yati ja>wa>. 

Fi> ja>nibi (al-aiman / al-aisar) a>s\a>ru al-s\aqo>fah min wila>yati jawa as-

Syarqiyyah. 

Ma’ana huna al-taqwi>m al-qodi>m ‘inda sukka>ni ja>wa> al-syarqiyyah 

 

Guide: Sekarang kita berada di wilayah Jawa. 

Di sebelah (kanan / kiri kita) adalah peninggalan dari wilayah Jawa Timur. 

Diantara beberapa yg kita miliki disini adalah kalender kuno milik 

penduduk Jawa Timur. 

 

(Jawa Tengah) 

 اأَلْيَساِر( آَثاُر الثََّقاَقِة ِمْن ِلاَلَيِة َجاَلى الُوْصَطى. \ِفـي ِجاِنِب )اأَلْيَماِن 

 َمَعَنا ُهَنا احَلْرَبُة ِعْنَد َأْصَحاِب النَِّبْيِل، َلاَل ُتْسَتْعَمُل َهِذِه احَلْرَبُة ِلْلَحْرِب

Dali>l: Al a>n nahnu fi> wila>yati  ja>wa>. 

Fi> ja>nibi (al-aiyman / al aysar) a>s\aru al-s\aqofah min wila>yati  jawa al-

ghorbiyyah. 

Ma’ana huna al harbah ‘inda as}a>bin nabi>l, wala> tusta’malu haz\ihil harbah lil 

harbi. 

 

Di sebelah (kanan/kiri kita) peninggalan-peninggalan dari wilayah jawa 
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Tengah. 

Diantara yg kita miliki disini adalah Tombak milik para bangsawan, dan 

tombak ini tidak dipakai untuk berperang. 

 

 

(Jawa Barat) 

 اأَلْيَساِر( آَثاُر الثََّقاَقِة ِمْن ِلاَلَيِة َجاَلى الَغْرِبيَِّة. \ِفـي ِجاِنِب )اأَلْيَماِن 

 اُؤُه َمْصُنْوٌع ِمَن الذََّهِب.َلِغَط )Keris(َمَعَنا ُهَنا كريس 

 

Fi> ja>nibi (al-aiman / al aisar) a>s\a>ru al-s\aqo>fah min wila>yati ja>wa> al-wust}o. 

Ma’ana huna Keris, wa ghit}o’uhu mas}nu’un minaz\ z\ahab. 

 

Guide: Sekarang kita berada di wilayah Jawa. 

Di sebelah (kanan/kiri kita) peninggalan-peninggalan dari wilayah jawa 

Barat. 

Diantara yang kita miliki disini adalah keris, yang mana sarung penutupnya 

terbuat dari Emas. 

 

 

(Prov. Bali) 

 َباِلي َجِزْيَرُةَدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي ِلاَلَيِة 

 "Leak" َلَمْشُهْوٌر ِبـ "Kecak" ِبَرْقِص ٌةاِلي َمْشُهْوَرَب َجِزْيَرُة

 َيْعِني ِمْثُل ِعْلُم الَكاِهَنِة اخَلاصَِّة.

Dali>l: Al a>n nahnu fi> wila>yati jazi>roti Ba>li>. 

 Jazi>rotu Ba>li> Masyhu>run Bi roqsi Kecak wa masyhu>run bi Leak. 

Yakni mis\lu ‘ilmul ka>hinah al khos}s}oh 

 

Guide: Sekarang kita ada di Wilayah Bali, dan pulau bali terkenal dengan 

Tari Kecak, dan Leak. 

Leak itu semacam Ilmu Perdukunan khusus. 

 

(Prov. NTB, Lombok) 

 NTB, Nusa Tenggara baratَدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي ِلاَلَيِة 

 "Leakِمْثُل َباِلي َمْشُهْوٌر ِبـ " NTB َرُةَجِزْي

 َيْعِني ِمْثُل ِعْلُم الَكاِهَنِة اخَلاصَِّة.
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Al-sa>‘ih}: al a>n nahnu fi> wila>yati  NTB, Nusa Tenggara barat. 

Jazi>rotu NTB / Lombok mis\lu Ba>li> masyhu>run bi Leak. 

Yakni mis\lu ‘ilmul ka>hinah al khos}s}oh 

 

Guide: Sekarang kita ada di Wilayah NTB, 

Nusa Tenggara Barat sama Halnya seperti bali, terkenal dengan Leaknya, 

yaitu semacam ilmu perdukunan khusus. 

 

(Prov. NTT, Sumba) 

 NTT, Nusa Tenggara Timurَدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي ِلاَلَيِة 

 ِبالنَِّسْيِج َلامَلْنُسْوِج. ٌةْوَرَمْشُه NTT َجِزْيَرُة

 ِلُكلِّ النَِّساِء اَلِزْم َأْن َتْسَتِطْيَع الّنِسَج، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْيُع، َمْمُنْوٌع َعَلْيَها النَِّكاح 

Dali>l: Al a>n nanhu fi wila>yati NTT, Nusa Tenggara Timur. 

Jazi>rotu NTT masyhuroh bin nasi>j wal mansu>j. 

Likulli nisa>’in la>zim an tastat}i’a an nasij, fa in lam tastat }i’, mamnu>’un 

‘alaiha an nika>h 

 

Guide: Sekarang kita ada di Wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur. 

Pulau NTT, terkenal dengan Kain Tenunnya. 

Bagi setiap perempuan di NTB / Lombok, harus bisa menenun, apabila 

belum bisa menenun, maka ia belum diperbolehkan menikah. 

 

  )letti(َأْل َلتِّي  )Yeti(َلَمَعَنا ُهَنا َصَنُم َياِتي َدِلْيٌل: 

 ْين َسَنًة.َلَهَذا الصََّنُم َأْشَيُخ الصََّنِم ِعْنَدَنا، ُعْمُرُه َأْلَف

Dali>l: wa ma’ana huna s}onamu Yeti aw Letti, 

Wa haz\as s}onam asyyakhu s}onam ‘indana, 

‘umruhu Alfaina sanah. 

 

Guide: dan ini adalah Patung Yeni atau juga Letti. Dan patung ini adalah 

patung tertua yang kita miliki,  

 

(Prov. Sulawesi) 

 ُسْواَلِلْيِسي.ْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي ِلاَلَيِة َدِل

 َتاْل.-َمْنِطَقُة ُسْواَلِلْيِسي َمْشُهْوٌر ِبالصََّنِم َتاْل

 َلُهَو صنم الذِّْي ُلِضَع ِعْنَد َقْبِر ُسكَّاِن ُسْواَلِلْيِسي فـِي الزََّماِن الَقِدْيِم
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Dali>l: Al a>n nahnu fi wila>yati  Sulawesi 

Mant}iqotu Sulawesi masyhu>run bis s}onami Tao-Tao. 

Wa huwa s}onamun allaz\i wud}i’a ‘inda qobri sukka >ni sula>wesi fiz zamanil 

qodi>m 

 

Guide: kita sekarang ada di wilayah Sulawesi. 

Provinsi Sulawesi terkenal dengan kebudaya>n Patung Tao-Taonya. 

Patung ini adalah patung yang diletakkan di atas makam/kubur orang-

orang Sulawesi di zaman dahulu. 

 

 

(Prov. Sumatra) 

 ُسْوَمْتَراَدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي ِلاَلَيِة 

 اإِلْقِلْيِميَِّة َخاصٍّ ِعْنَد َباَتاك َمَعَنا ُهَنا التَّْقِوْيُم الّقِدْيُم ِبِكَتاَبِة

Dali>l: Al a>n nahnu fi wila>yati  Sumatra 

Ma’ana huna al-taqwi>m al-qodi>m bikita>batil iklimyyah khos ‘inda Batak. 

 

Guide: kita sekarang ada di wilayah Sumatra, 

Yang ini adalah kalender kuno dari wilayah Sumatra dengan tulisan Aksara 

Batak 

 

 

(Stand Mushaf-Mushaf) 

 ِقْسِم امَلَصاِحِف الَقِدْيَمِةَدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي 

َمَعَنا ُهَنا امُلْصَحُف امَلْكُتْوُب ِبِكَتاَبِة الَيَداِليَِّة َلُعْمُرُه ِماَئَتْيَن السََّنة، َلَمَعَنا 

 التِّْسَعِةَأْيًضا امُلْصَحُف الذِّي ُكِتَب ِبَأَحِد َلليٍّ ِمْن َأْلِلَياِء 

Dali>l: Al a>n nahnu fi> qismi al mas}o>hif  al-qodi>mah. 

Ma’ana huna al mushaf al maktu>b bikita>batil yadawiyyah wa ‘umruhu 

mi’ataini sanah, wa ma’ana aid}on al mushaf allaz\i kutiba bi ahadi waliyyin 

min auliya>’i tis’ah. 

 

Guide: kita sekarang berada di Bagian Mushaf-mushaf kuno. 

Disini kita meiliki Mushaf yang di tulis dengan Tangan umurnya mencapai 

200 tahunan, dan kita juga memiliki satu mushaf yang di tulis Oleh salah 

satu Wali Songo. 

 

 

 

(Prov. Kalimantan) 
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 َكاِلَمْنَتاناَلَيِة َدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي ِل

 َمَعَنا ُهَنا َسْيُف َماْنَداْل. َلَهَذا السَّْيُف َيْسَتِطْيَع َأْن َيِطْيَر ِبَنْفِسِه

Dali>l: Al a>n nahnu fi wila>yati  Kalimantan 

Ma’ana huna saif Mandau, wa haz\as saif, yastat}i’u an yat}i>ro binafsihi. 

 

Guide: kita sekarang ada di wilayah Kalimantan. 

Disini kita memiliki Pedang Mandau, yang mana Pedang ini bisa terbang 

dengan Sedirinya. 

 

(Prov. Papua) 

 َباُبْوَلاَدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي ِلاَلَيِة 

 ا اأَلْصَنُام ِمْن َباُبْوَلا.فـِي َباُبْوَلا ُهْم ُيِحبُّْوَن َأْن َيْعُبُدْلَن اأَلْصَناَم، َلَمَعَنا ُهَن

Dali>l: Al a>n nahnu fi wila>yati  Papua 

Fi> papua. Hum yuhibbu>na an ya’budu>na al as}na>m. Wa ma’ana huna al 

as}na>m min Papua 

 

Guide: kita sekarang ada di wilayah Papua. 

Penduduk di papua mereka gemar menyembah Patung. Dan di sini kita 

memiliki beberapa patung-patung dari Papua. 

 

(Stand Wayang-Wayangan) 

 ِقْسِم َلاَياْنْجَدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي 

ِسْيَلُة اّلِذي ِاْسَتْعَمَلُه َمَعَنا ُهَنا َلاَياْنْج ِمْن َجِمْيِع ِلاَلَيِة َجاَلى، َلَهِذِه ِهَي الَو

 اأَلْلِلَياُء التِّْسَعُة ِفي ِإْنُدْلِنْيِسَيا ِلَنْشِر اإِلْساَلِم ِفي ِلاَلَيِة َجاَلى

 

Dali>l: Al a>n nahnu fi> qismi Wayang. 

Ma’ana huna wayang min jami’I wila>yah Jawa. 

Wa haz\ihi hiya al was}i>lah allaz\i ista’malahu  al auliya>’i at tis’ah fi> 

Indunisia li nasyril Islam Fi Jawa. 

 

Guide: Dan sekarang kita ada di stand Wayang-wayangan. 

Disini kita memiliki Wayang-wayangan dari berbagai wilayah di Jawa. Dan 

wayang ini adalah perantara yang digunakan oleh para Wali Songo untuk 

menyebarkan Islam di tanah Jawa. 

 

 

 

(Stand Wilayah Cina) 
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 الصِّْيُنَدِلْيٌل: اآلن َنْحُن ِفـي ِلاَلَيِة 

مََعَََنا ُهَنا ِلَساَدٌة َمْصُنْوَعٌة ِمْن َحَجِر الَيِشْم. َلاُلمْسَتْعِمُل ِلَهِذِه الِوَساَدِة ُهَو 

 َماِلُك الصِّْيِن

Dali>l: Al a>n nahnu wila>yati As S}i>n. 

Ma’ana huna wisa>dah mas nu>’ah min hajar al yasyim. Wal musta’milu li> 

haz\ihil wisadah huwa malikus s}in. 

 

Guide: Dan sekarang kita ada di wilayah Cina. 

Disini kita memiliki Bantal yang terbuat dari Giok. Dan yang 

menggunakan bantal ini adalah Kaisar-kaisar Cina. 















 Pecakapan Di Museum 2 

 َهْل ُتِرْيُد أْن َنُزْلَر امَلْتَحْف الثََّقاِفـْي اإلْنُدْلِنْيِسّي؟: َدِلْيٌل

Dali>l: Hal turi>du an nazu>ra al math}af as\ s\aqo>fiy al indu>nisiy? 

Guide: Apakah kamu mau mengunjungi Museum Sejarah Indonesia? 

 ِفْكَرْة َطيَِّبْة، أْيَن امَلَكاْن؟: السَّاِئُح

Al-sa>‘ih}: fikroh t}oyyibah, ainal maka>n? 

Pengunjung: Ide bagus, dimana tempatnya? 

 !َبَهْذَن ا أْنَنا ِبيََّه، َقِرْيٌب ِمْن ُفْنُدق. ْواُتَب ـْيِف اُنَكامَل: َدِلْيٌل

Dali>l: al maka>nu fi> ba>tu, qori>bun min funduq. Hayya> bina> an naz\hab! 

Guide: tempatnya di batu, dekat dengan hotel. Ayo kita berangkat! 

 ا!َنا ِبيَّالسَّاِئُح: َه

Al-sa>‘ih}: Hayya bina! 

Pengunjung: Ayo kita berangkat! 

 

 !D’Topeng – Batu ْفَحْتَم ـْيا ِفًلْهَسا َلًلأْهٌل: َدِلْي

Dali>l: Ahlan wa sahlan fi> math}af  D’Topeng Batu! 

Guide: Selamat datang di Mudeum D’Topeng Batu! 

 ؟ْكاُلَح َفْي، َكْكا ِبًلْهَأالسَّاِئُح: 
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Al-sa>‘ih}: Ahlan bi>k, kaifa ha>luk? 

Pengunjung: Selamat datang juga, bagaimana kabarmu? 

 ؟َتأْن َفْيَكه، َللَِّل ُدْماحَلَل ْرْيَخ: ِبٌلَدِلْي

Dali>l: bikheyr alhamdulillah, wa kaifa anta? 

Guide: Alhamdulillah baik juga, dan bagaimana denganmu? 

 ؟ْفَحْتا امَلَذـي َها ِف. َمِهلَِّل ُدْماحَل ْرْيَخِبالسَّاِئُح: 

Al-sa>‘ih}: bikheyr Alhamdulillah, ma> fi> haz\al math}af? 

Pengunjung: baik Alhamdulillah, apa saja yang ada di dalam museum ini? 

ا، ِمْثُل الَبَقاَيا ِفـْي َيِسْيِنْلُدال إْنَلْقِتْسااِلَل ِخْياِرالتَّ َلْبا َقَم اْرَثاآَل ِهْيِف َدِلْيٌل:

 َزَماِن امَلْمَلَكْة َلَقْبَلْه.

Dali>l: fi>hi al a>s\a>r ma> qobla at ta>rikh wal istiqla>li Indonesia, mis\lu al baqo>ya> 

fi>z- zama>ni al mamlakah wa qoblah 

Guide: di dalamnya terdapat sisa-sisa benda bersejarah dan zaman sebelum 

kebebasan Negara Indonesia, seperti puing-puing di zaman keraja>n dan 

sebelumnya. 

 .اْزَتْمُمالسَّاِئُح: 

Al-sa>‘ih}: mumta>z 

Pengunjung: sungguh menakjubkan! 

 ْلْوُخالدُِّب ْلضََّفَت : َدِلْيٌل

Dali>l: tadfad{d}ol bid dukhhul! 

Guide: silahkan masuk 
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 Ungkapan Seputar Museum 

 

 Menunjukkan sesuatu. 

 Haz\a… 
 Ini…  

 ا...َذَه 

 Innahu… 
 Itu… 

 َُّهإن ... 

 Aina..? 
 Dimana…? 

 ؟َنأْي... 

Ma’rodul fanni 

Galeri seni 

 َمْعَرُض الَفنَِّّ

Mauqi’ul ma’rokah 

Medan pertempuran 

 َمْوِقُع امَلْعَرَكْة

Al qol’ah 

Benteng 

 الَقْلَعْة

Al maqbaroh 

Kuburan 

 امَلْقَبَرْة

Al kani>sah 

Gereja 

 الَكِنْيَسْة

An na>fu>roh 

Air mancur 

 النَّاُفْوَرْة

As su>q 

Pasar 

 السُّْوْق

Ad di>ru 

Biara 

 الدِّْيُر

Al ja>mi’ 

Masjid 

 اجَلاِمْع

Al math}af 

Museum 

 امَلْتَحْف

Al madi>nah al qodi>mah 

Kota lama 

 امَلِدْيَنْة الَقِدْيَمْة

Al qos}r 

Istana 

 الَقْصُر

Al hadi>qoh al ‘a>mmah 

Taman Umum 

 احَلِدْيَقْة الَعامَّْة

Al at}la>lu 

Puing-puing 

 اأَلْطاَلُل

Al-tims\a>lu التِّْمَثاُل 
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Patung 

Al ma’bad 

Candi 

 امَلْعَبُد

Al burj 

Monumen/Menara 

 الُبْرُج

Maka>nul murtafi’ lil musya>hadah 

Menara 

 َمَكاُن ُمْرَتِفِع ِلْلُمَشاَهَدْة 

 

 Di Pintu masuk 
 Hal turi>du bid dukhul 
 Apakah anda ingin 

masuk? 

 ؟ْلْوُخالدُِّب ُدْيِرُت ْلَه 

 Mata> tuftah? 
 Kapan di bukanya? 

 ؟ْحَتْفى ُتَتَم 

Haz\a maftuh kulla yaum 

Ini buka setiap hari 

 َيْوْم. َهَذا َمْفُتْوٌح ُكلَّ

Hal turi>du al jaulah ma’ad Dali>l 

as siya>h}i? 

Apakah anda ingin bekeliling 

bersama Pemandu wisata? 

َهْل ُتِرْيُد اجَلْوَلْة َمَع الدَِّلْيْل 

 السََّياِحّي؟

Mumkinuka an tus}owwir? 

Anda boleh mengambil gambar 

 ُمْمِكُنَك أْن ُتَصوِّْر

Mamnu>’ut tas}wir 

Dilarang mengambil gambar 

 َمْمُنْوُع التَّْصِوْيْر

Huna>ka madkhol lil mu’a>qi>n 

Disana ada jalan masuk untuk 

orang cacat (Lumpuh) 

 ُهَناَك َمْدَخْل ِلْلُمَعاِقْيْن

 

 Harga tiket 
 Bikam ad dukhu>l? 
 Berapa Harga tiket 

masuknya? 

 ؟ْلْوُخالدُّ ْمَكِب 

 Al-dukhu>l bi… 
 Harga masuknya adalah 

… 

 ُّبـــِ ْلْوُخالد ... 

Khomsatu a>laf ru>biyah 

5000 Rupiah 

 َخْمَسُة َآَلاِف ُرْلِبيَّْة

Asyrotu a>laf ru>biyah 

10.000 Rupiah 

 َعْشَرُة َآَلاِف ُرْلِبيَّْة

Khomsata asyara a>laf ru>biyah 

15.000 Rupiah 

 َخْمَسُة َعَشر آْلِف ُرْلبِِيَّْة

‘isyru>na a>laf ru>biyah 

20.000 Rupiah 

 ِعْشُرْلَن أْلِف ُرْلِبيَّة
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Khomsah wa ‘isyru>na a>laf 

ru>biyah 

25.000 Rupiah 

 َخْمَسُة َلِعْشُرْلَن آْلِف ُرْلِبيَّْة

s\alas\u>na a>laf ru>biyah 

30.000 Rupiah 

 َثَلاُثْوَن آْلِف ُرْلِبّيْة

Khomsah wa s\ala>tu>na a>laf 

ru>biyah 

35.000 Rupiah 

 َخْمَسُة َلَثَلاُثْوَن آْلِف رُُْلِبيَّة

Arba’u>na a>laf ru>biyah 

40.000 Rupiah 

 أْرَبُعْوَن َآْلِف ُرْلِبيَّة

Khomsah wa arba’u>na a>laf 

ru>biyah 

45.000 Rupiah 

 َخْمَسُة َلَأْرَبُعْوَن آْلِف ُرْلِبيَّْة

khomsu>na a>laf ru>biyah 

50.000 Rupiah 

 َخمُْْسْوَن َآْلِف ُرْلبيَِّْة

Khomsah wa khomsu>na a>laf 

ru>biyah 

55.000 Rupiah 

 َخْمَسُة َلَخْمُسْوَن آَلاِف ُرْلِبيَّة

sittuna a>laf ru>biyah ِستُّْوَن آْلِف ُرْلِبيَّْة 

60.000 Rupiah 

Khomsah wa sittu>na a>laf ru>biyah 

65.000 Rupiah 

 َخْمَسُة َلِستُّْوَن َآْلِف ُرْلِبيَّْة

Sab’u>na a>laf ru>biyah 

70.000 Rupiah 

 َن آْلِف ُرْلِبيَّْةَسْبُعْو

Khomsah wa sab’u>na a>laf 

ru>biyah 

75.000 Rupiah 

 َخْمَسُة َلَسْبُعْوَن َآْلِف ُرْلِبيَّْة

s\amanu>na a>laf ru>biyah 

80.000 Rupiah 

 َثَماُنْوَن َأْلِف ُرْلِبيَّْة

Khomsah wa khomsu>na a>laf 

ru>biyah 

85.000 Rupiah 

 َن َآْلِف ُرْلِبيَّْةَخْمَسٌة َلَثَماُنْو

Tis’u>na a>laf ru>biyah 

90.000 Rupiah 

 ِتْسُعْوَن آْلِف ُرْلِبيَّْة

Khomsah wa tis’u>na a>laf ru>biyah 

95.000 Rupiah 

 َخْمَسُة َلِتْسُعْوَن َآْلِف ُرْلِبيَّة

Mi ah a>laf ru>biyah ِماَئُة آْلِف ُرْلِبيَّْة 
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100.000 Rupiah 

Mi atayni a>laf ru>biyah 

200.000 Rupiah 

 ِماَئَتْيِن َآْلِف ُرْلِبيَّْة

S\ala>s\u mi ah a>laf ru>biyah 

300.000 Rupiah 

 َثَلاُث ِماَئِة َآْلِف ُرْلِبيَّة

Milyu>n  

1.000.000 

 ِمْلُيْوْن

Milya>ni  

2.000.000 

 ِمْلَياِن

S\ala>s\u mala>yi>n 

3.000.000 

 اِيْيْنَثَلاُث َمَل

 

 Harga tiket 
 Hal huna>ka al-takhfid} 

lil… 
 Apakah ada potongan 

untuk… 

 لــ...ِل ْضْيِفْخالتَّ اَكَنُه ْلَه 

At}fa>l  

Anak-anak 

 أْطَفاْل

Mua>qi>n 

Orang cacat 

 ُمَعاِقْيْن

Kiba>rus si>n 

Dewasa 

 ِكَباُر السِّّن

T}ullab 

Pelajar 

 ُطلَّاْب

Taz\kiroh wa>hidah lil kabi>r wa 

s\ala>s\ah lil at}fa>l law samah}ta. 

1 tiket untuk orang dewasa dan 3 

untuk anak-anak 

َتْذِكَرْة َلاِحَدة ِللَكِبْيِر َلَثَلاَثٌة 

 ِلألْطَفاِل َلْو َسَمْحَت!

Faqodat taz\kiroti> 

Tiketu hilang 

 َفَقْدُت َتْذِكَرِتْي

Ad dukhu>l maja>nan 

Masuknya gratis 

 الدُُّخْوُل َمجَّّاًنا

Mughlaq  

Tutup 

 ُمْغَلْق

Maftuh 

Buka  

 َمْفُتْوْح
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Mamnu’ud d}ukhul 

Dilarang masuk 

 َمْمُنْوُع الدُُّخْوْل

Mamnu’ul muru>r 

Dilarang lewat 

 ْمنوُُْع امُلُرْلْرَم

Mamnu>’u hamli at t}o’a>m 

Dilarang membawa makanan 

 َمْمُنْوُع َحْمِل الطََّعاْم

 

 Kesan 
 Kaifa al int}iba>’a>t huna? 

 Bagaimana kesan anda 

disini? 
 َباَعاُت ُهَنا؟َكْيَف ااِلْنِط 

Innahu… 

Itu… 

 إنَُّه...

Mud}isyun  

Hebat  

 ُمْدِهٌش 

Mar’abun 

Mengerikan/dahsyat 

 َمْرَعٌب

Jami>l  

Bagus / indah 

 َجِمْيٌل

Mumillun  

Membosankan  

 ُمِملٌّ

Mumti’ jiddan 

Nyaman sekali / memuaskan 

 ُمْمِتٌع ِجدًّا

Ro> I’un 

Hebat  

 َراِئٌع

Mus\i>run lil ihtima>m 

Sangat menarik  

 ُمِثْيٌر ِلْلِاْهِتَماْم

Jami>lun jiddan 

Bagus sekali 

 َجِمْيٌل ِجدًّا

Gho>ri>bun  

Asing 

 َغِرْيٌب

Muz\hilun 

Menarik perhatian 

 ُمْذِهٌل

Mumta>z  

Istimewa  

 ُمْمَتاْز

Faz\i>’un َفِظْيٌع 
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Menakutkan / mengerikan 

Basy‘un 

Buruk  

 َبْشٌع

Uhibbuhu  

Saya menyukainya 

 ُأِحبُُّه

La> uhibbuhu 

Saya tidak menyukainya 

 َلا ُأِحبُُّه

 

 Kosakata Seputar Museum 

Ma’rod}ul fanni 

Galeri seni 

 َمْعَرُض الَفنِّّ

S}ina>’a>t yadawiyyah 

Kerajinan Tangan 

 ِصَناَعاْت َيَدِليَّْة

Hi>ru>ghlifiyyah  

Tulisan Mesir Kuno 

 ِهْيُرلْغِلْيِفيَّْة

Ta>rikh  َتاِرْيْخ 

Sejarah 

Khottun  

Kaligrafi 

 َخطٌّ

Khozaf  

Relief 

 َخَزْف

Fannul ‘ima>rah 

Arsitektur 

 َفنُّ الِعَماَرْة

Diro>satul a>s\ar 

Arkeologi 

 ِدَراَسُة اآَلَثاْر

Wa>hah  

Oasis, Sumber ketenangan 

 َلاَحْة

Haramun  

Piramida 

 َهَرٌم

Sya>t}i’ 

Pantai 

 َشاِطْئ

Syalla>l  

Air Terjun 

 َشالَّْل
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Al jiba>l 

wPegunungan  

 اجِلَباْل

Mauqi’ul ma’rokah 

Medan pertempuran 

 َمْوِقُع امَلْعَرَكْة

Al qol’ah 

Benteng 

 الَقْلَعْة

Al maqbarah 

Kuburan 

 امَلْقَبَرْة

Al kani>sah 

Gereja 

 الَكِنْيَسْة

Al na>fu>roh 

Air mancur 

 النَّاُفْوَرْة

Al su>q 

Pasar 

 السُّْوْق

Al di>ru 

Biara 

 الِّدْيُر

Al jami’ اجَلاِمْع 

Masjid 

Al math}af 

Museum 

 امَلْتَحْف

Al madi>nah al qodi>mah 

Kota lama 

 ْيَمْةامَلِدْيَنْة الَقِد

Al qos}ru 

Istana 

 الَقْصُر

Al hadi>qoh al ‘a>mah 

Taman Umum 

 احَلِدْيَقْة الَعامَّْة

Al at}la>l 

Puing-puing 

 اأَلْطاَلُل

Al tims\a>l 

Patung 

 التِّْمَثاُل

Al ma’bad 

Candi 

 امَلْعَبُد

Al burj 

Monumen/Menara 

 الُبْرُج
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 Menjelaskan bangunan 

 Ma> haz\al bina>? 
 Bangunan apa ini…? 

 ؟اْءَنا الِبَذا َهَم 

Haz\a>… 

Ini adalah … 

 َهَذا...

Al ma’bad 

Candi 

 امَلْعَبْد

Al qos}ru 

Istana 

 الَقْصْر

Al madi>nah al qodi>mah 

Kota lama 

 لَقِدْيَمْةامَلِدْيَنةْ ا

  

Buniya haz\al bina> fis sanah… 

Bangunan ini di bangun pada 

tahun… 

 ْةَنالسَّ ـْياء ِفَنا الِبَذَه َيِنُب.... 

As sa>bi’ah 

7 

 السَّابَِِعة
Al wa>hidah 

1 

 الَواِحَدْة

As\ s\a>minah 

8 

 الثَّاِمَنْة
As\ s\a>niyah 

2 

 الثَّاِنَيْة

At ta>si’ah 

9 

 تَّّاِسَعْةال
As\ s\a>lis\ah 

3 

 الثَّاِلَثْة

Al ‘a>syiroh 

10 

 الَعاِشَرْة
Ar ro>bi’ah 

4 

 الرَّاِبَعْة

As} s}ifr 

1 

 الصِّْفْر
Al kho>misah 

5 

 اخَلاِمَسْة

Mi>la>diyah  

Masehi 

 As sa>disah ِمْيَلاِديَّْة

6 

 السَّاِدَسْة

 

 

 Menunjukkan Jenis 
 Min ayyi nau’in 

haz\a/haz\ihi..? 

 Dari jenis apa ini..? 

  َهِذِه...؟ \ِمْن َأيِّ َنْوِع َهَذا 

Haz\a min mau’i… 

Ini dari jenis… 

 َهِذِه ِمْن َنْوِع ....\َهَذا

Al hayawa>n 

Binatang 

 احَلَيَواْن
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Al-t}oyru 

Burung 

 الطَّْيرْْ

Al-syajaroh 

Pohon 

 الشََّجَرْة

Al-zahroh 

Bunga-bunga 

 الزَّْهَرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Latihan… 

1. Praktekkan bagaimana cara mengajak tamu masuk kedalam museum! 

2. Jelaskan apa saja yang ada di dalam museum! 

3. Bagaimana ungkapan menanyakan kesan kepada tamu? 

4. Bagaimana ungkapan menunjukkan jenis? 

5. Sebutkan 5 kosa kata seputar museum? 

 

 

 

 َمْن َصَبَر َظِفرَ 

(Man s}obaro z\ofiro) 

Barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia 
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*8) 

Kosakata Umum Seputar Traveling 

ُة َحْوَل الرِّْحَلةِ   الُمْفَرَداُت الَعامَّ

 (Al Mufroda>t al ‘a>mah h}aular rih}lah) 

n 
  Sumber gambar: http://freepik.com/travelling 

 
 Kosakata umum 

 Rambuprambu lalulintas 

 Stasiun/halte 

 Nama-nama hari dan bulan, dll… 

 

 

 الَعاُم

Umum 
Yasa>r 

Kiri  
 َيَساٌر

Yami>n 

Kanan  
 َيِمْيٌن

Dukhu>l 

Masuk  

 ُدُخْوٌل

Khuru>j 

Keluar  

 ُخُرْلٌج

Dauraotul miya>h 

Toilet  

 َدْلَرُة امِلـــَياِه

lirrija>l 

Untuk pria  

 ِللرَِّجاِل

Lissayyida>t 

Untuk wanita 

 ِللسَّيَِّداِت
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Mamnu>’ut tadkhi>n 

Dilarang merokok  

 َمْمُنْوُع التَّْدِخْين

Khot}orun 

Berbahaya 

 َخَطٌر

Mamnu>’ud dukhu>l 

Dilarang masuk  

 ُع الدُُّخْوِلَمْمُنْو

Ijz\ab/idfa’ 

Tarik/ dorong  

 ِاْجَذْب/اْدَفْع

Al mafquda>t 

Barang hilang  

 املـَـْفُقْوَداُت

Mamnu>’us sibahah 

Dilarang berenang  

 مـَْمُنْوُع السَِّباَحِة

Ma>’un lisyurb 

Air minum  

 َماٌء ِللشُّْرِب

Kho>s} 

Khusus  

 َخاصٌّ

Inz\arul hari>q 

Alarm kebakaran 

 إْنَذاُر احَلِرْيِق

Mamnu>’us sairi ‘alal hasya>isy 

Dilarang menginjak rumput  

 َمْمُنْوُع السَّْيِر َعَلى احَلَشاِئِش

Ihtaris minal bawwabah 

Hati hati cat basah  

 اْحَتِرْس ِمَن الَبوَّاَبِة

Darojatun ula> 

Kelas utama 

 َدَرَجُة أْلَلى

Darojatun s\aniyah 

Kelas dua 

 َدَرَجٌة َثاِنَية

Saqfun munkhofid} 

Atap rendah 

 َسْقٌف ُمْنَخِفٌض

 
 املرلر اُتَماَلَع

Rambu - rambu 
Qif  

Stop  

 ِقْف
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Ilzam al yami>n 

Harap di jalur kanan 

 الَزْم الَيِمْيَن

Ilzam al yasa>r 

Harap di jalur kiri  

 الَزْم الَيَساَر

Ittijah wa>hid 

Satu arah 

 اتَِّجاٌه َلاِحٌد

La> tatakhot}o 

Dilarang menyeberang 

 َلا َتَتَخطَّى

Mamnu>’ul wuqu>f 

Dilarang parkir/berhenti  

 َمْمُنْوُع الُوُقْوِف

Mamnu>’ud dukhu>l 

Dilarang masuk  

 َمْمُنْوُع الدُُّخْوِل

Mamnu>’ut tawaqquf 

Dilarang berhenti  

 َمْمُنْوُع التََّوقُِّف

Mamnu>’ud dauro>ni lilyami>n 

Dilarang putar kanan  

 َمْمُنْوُع الدَّْلَراِن ِلْلَيِمْيِن

T}ori>qun sari>’ َطِرْيٌق َسِرْيٌع 

Jalur cepat  

Bawwa>bah rusu>m 

Jalan tol  

 َبوَّاَبة ُرُسْوم

Isya>ro>t muru>r 

Lampu lalu lintas  

 إَشاَراُت ُمُرْلٍر

Taqot}u’ 

Persimpangan  

 َتَقاُطٌع

 
 ُةطََّح/امَلاُرَطامَل

Bandara/ Stasiun 
Ma’lu>ma>t 

Informasi  

 َمْعُلْوَماٌت

Ros}i>f 1 

Peron 1 

 1َرِصْيٌف 

Ros}i>f 2 

Peron 2 

 2َرِصْيٌف 

Jama>rik  

Bea cukai  

 َجَماِرُك
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Jawa>za>t  

Imigrasi 

 َجَواَزاٌت

Wus}u>l  

Kedatangan  

 ُلُصْوٌل

Mugho>daroh 

Keberangkatan  

 ُمَغاَدَرٌة

Khoza>inul amti’ah 

Lemari barang  

 َخَزاِئُن األْمِتَعِة

Istisla>mul haqo>ib 

Penerima>n barang  

 ِاْسِتْسَلاُم احَلَقاِئِب

Ba>s}  

Bis 

 َباٌص

Ta’ji>rus sayya>ro>t 

Persewa>n mobil  

 َتْأِجْيُر السَّيَّاَراِت

Qit}o>r  

Kereta api  

 ِقَطاٌر

 

 الطرق

Jalan  

T}ori>qun sari>’un 

Jalan cepat  

 َطِرْيٌق َسِرْيٌع 

Bawwabah sari>’ah 

Gerbang tol  

 َبوَّاَبٌة َسِرْيَعٌة

‘ala>ma>tu t}ori>q 

Rambu-rambu lalu lintas  

 ْيِقَعَلاَماُت الطَِّر

Madkhol   

Pintu masuk  

 َمْدَخٌل 

Ittija>hun wa>hid 

Satu arah  

 ِاتَِّجاٌه َلاِحٌد

Fa>s}il  

Pembatas jalan  

 َفاِصٌل

Muftariqu t}uruq 

Persimpangan jalan  

 ُمْفَتِرُق ُطُرٍق
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Isya>rotu muru>r  

Lampu lalu lintas  

 إَشاَرُة ُمُرْلٍر

Ha>rotun da>khiliyyah 

Di dalam jalur  

 َحاَرٌة َداِخِليٌَّة 

Ha>rotun wust}o 

Di tengah jalur  

 َحاَرٌة ُلْسَطى

Ha>rotun kho>rijiyyah 

Di luar jalur  

 َحاَرٌة َخاِرِجيٌَّة

Munhadaru khuru>j 

Jalan keluar 

 ُمْنَحَدُر ُخُرْلٍج

Muru>r  

Lalu lintas 

 ُمُرْلٌر

T}ori>qun ‘ulwiyy 

Jembatan penyeberangan 

 َطِرْيٌق ُعْلِويٌّ

Ha>fatu t}ori>q  

Bahu jalan  

 َحاَفُة َطِرْيٍق 

Mamarrun sufliyy ٌَّمَمرٌّ ُسْفِلي 

Jalan melintang di bawah jalan  

Ma’baru musya>h 

Penyeberangan pejalan kaki  

 َمْعَبُر ُمَشاٍة

Ha>tifu t}owari’ 

Telepon darurat  

 اِتُف َطَواِرئَه

Mauqifu mu’a>qi>n 

Parkir dinonaktifkan 

 َمْوِقُف ُمَعاِقْين

Takadusu muru>r  

Kemacetan lalu lintas  

 َتَكدُُّس ُمُرْلٍر 

Khori>t}oh  

Peta  

 َخِرْيَطٌة 

‘addad mauqif 

Meter parkir  

 َعدَّاُد َمْوِقٍف

Syurt}iyyu muru>r  

Polisi lalu lintas  

 ْرِطيُّ ُمُرْلٍرُش

Mayda>n  

Lingkaran/ bundaran lalu lintas 

 َمْيَداٌن 
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Tahwi>l  

Pengalihan  

 َتْحِوْيٌل 

A’ma>lu at-t}ori>q  

Perbaikan jalan  

 أْعَماُل الطَِّرْيِق 

Ha>jizu tas}odum  

Penghalang kecelaka>n  

 َحاِجُز َتَصاُدِم

T}ori>qu s\una’iyul ittijah  

Jalan raya dua arah 

 َطِرْيُق ُثَناِئيِّ ااِلتَِّجاِه

Yas}uffu  

Memarkir  

 َيُصفُّ

Yaqu>du  

Menyopir/ mengendarai  

 َيُقْوُد

Yartaddu lilkholfi 

Mundur  

 َيْرَتدُّ ِلْلَخْلِف

Yata’adda  

Melewati/ melalui  

 َيَتَعدَّى

Yajurru  َُّيُجر 

Mundur  

 احلافلة

Bis  

Markabah  

Carter bis  

 َمْرَكَبٌة

Maq’adus sa>iq 

Kursi supir  

 َمْقَعُد السَّاِئِق

Darobzi>n  

Pegangan tangan  

 َدَراْبِزْين

Ba>bun  

Pintu  

 َباٌب

Ba>bu utumatik 

Pintu otomatis  

 َباٌب أْلُتْوَماِتْيِكْي

‘ajalatu ama>miyah 

Roda depan  

 َعَجَلٌة أَماِميَّة 

Makhzanu amti’ah 

Bagasi  

 َمْخَزُن أْمِتَعِة
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‘ajalatu kholfiyyah  

Roda belakang  

 َعَجَلٌة َخْلِفيٌَّة

Na>fiz\ah  

Jendela  

 َناِفَذٌة

Zirru tawaqquf  

Tombol berhenti  

 ِزرُّ َتَوقٍُّف

Taz\kirotu ha>filah  

Karcis bis  

 َتْذِكَرُة َحاِفَلٍة

Jaros  

Bel  

 ٌسَجَر

Mauqiful ha>fila>t  

Halte bis  

 َمْوِقُف احَلاِفاَلِت

 

Mahat}otu ha>fila>t  

Terminal bis  

 

 َمَحطَُّة َحاِفَلٍة

Ujroh  

Tarif 

 أْجَرٌة

Jadwalul maw’id 

Jadwal 

 َجْدَلُل املـَـْوِعِدـ

Ita>hatu kursiyy bi’ajlin 

Akses kursi roda  

 ِإَتاَحُة ُكرِسيِّ ِبَعْجٍل

Ma’wa> ha>fila>t  

Gardu bis/ tepat penampungan bis 

 َمْأَلى َحاِفاَلٍت

 

 أْنَواُع احَلاِفَلاِت

Tipe-tipe bis 

Roqmul khot  

Nomor rute 

 َرْقُم اخَلطِّ

Sa>iq  

Sopir  

 َساِئٌق

Ha>filatu min t}obaqoin  

Bis tingkat  

 َحاِفَلُة من َطاِبَقْيِن

Tram  ِتَرام 
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Tram  

Ha>filatu kahroba>iyyah 

Bis listrik  

 َحاِفَلٌة َكْهَرَباِئيٌَّة

Ha>filatu madrosiyyah  

Bis sekolah  

 َحاِفَلُة َمْدَرَسٍة

Ha>filatun s}oghi>roh  

Bis mini 

 َحاِفَلُة َصِغْيَرٍة 

Ha>filatus siyah 

Bis pariwisata 

 ِسَياٍحالَحاِفَلُة 

Ha>filatun mauqu>fiyyah  

Tempat pemberhetian bis 

 يٍَّةَحاِفَلُة َمْوُقوِف

 

 

 

 

 املــََحالَّت

Pertokoan  

Maftu>h  

Buka  

 َمْفُتْوٌح

Mughlaq  

Tutup  

 ُمْغَلٌق 

Ghoda>’ 

Makan siang  

 َغَداٌء

Qismun  

Bagian  

 ِقْسٌم 

Daurun  

Lantai  

 َدْلر

Mus}’ad  

Lift 

 ُمْصَعد

Sullamun kahroba>iyyah  

Escalator  

 ُسلٌَّم َكْهَرَباِئيُّ

S}orrof  

Kasir  

 َصرَّاف
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Takhfi>d}o>t  

Diskon 

 َتْخِفْيَضاٌت

 

 ِزَياَرُة املـَـَعاِلـم

Mengunjungi tempat-tempat penting  
Addukhul maja>nan 

Bebas masuk  

 الدُُّخْوُل َمجَّانًا

Lil kiba>r 

Untuk dewasa 

 ِلْلِكَباِر

Lil at}fa>l 

Untuk anak-anak  

 ِلألْطَفاِل

Lit t}olabah 

Untuk siswa  

 ِللطََّلَبِة

Hada>ya tiz\ka>riyyah 

Souvenir  

 َهَداَيا ِتْذَكاِريٍَّة

mart}oba>t 

Makanan dan minuman  

 َمْرَطَباٌت

Mamnu’ul lamsi 

Dilarang menyentuh  

 َمْمُنْوُع اللَّْمِس

Mamnu’ut tas}wi>r 

Dilarang memotret 

 َمْمُنْوُع التَّْصِوْيِر

Suku>t  

Harap tenang  

 ُسُكْوٌت

Mamnu’ud dukhhul 

Dilarang masuk  

 َممُنْوُع الدُُّخْوِل

 

 املـَـَباِني الَعامَّة

Tempat umum 
Mustasyfa>  

Rumah sakit  

 ُمْسَتْشَفى 

T}obi>bbun 

Dokter  

 َطِبْيٌب

T}obi>bul asna>n 

Dokter gigi 

 َطِبْيُب األْسَناِن
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Syurt}oh 

Polisi 

 ُشْرَطٌة

Bank 

Bank 

 َبْنٌك

Maktabul bari>d 

Kantor pos 

 َمْكَتُب الَبِرْيِد

Hamma>mus siba>hah 

Kolam renang 

 َحمَّاُم السَِّباَحِة

Mabnal baladiyyah 

Ruang pertemuan 

 َمْبَنى الَبَلِديَِّة

Mauqifut taki\si 

Parkir/stan taksi 

 َمْوِقُف َتاْكِسْي

Math}af  

Museum 

 َمْتَحٌف

 

 

 األّيام

Nama-nama hari  
Yaum al-is\nain 

Senin  

 )َيْوُم( اإلْثَنْيِن

Yaum as\-s\ulas\a’ 

Selasa  

 )َيْوُم( الثَُّلاَثاء

Yaum al-arbi’a 

Rabu  

 )َيْوُم( اأَلْرِبَعاء

Yaum al-khomis 

Kamis  

 )َيْوُم( اخَلِمْيِس

Yaum al-jum’ah 

Jum’at 

 )َيْوُم( اجُلْمَعة

Yaum al-sabt 

Sabtu  

 )َيْوُم( السَّْبت

Yaum al-ahad 

Ahad  

 )َيْوُم( األَحد

 

 الشُُّهْور

Nama-nama bulan 
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Yana>yir  

Januari  

 َيَناِيْير

Fabro>yir  

Februari  

 ِفْبَراِيْير

Ma>ris  

Maret  

 َماِرس

Abri>l  

April  

 أْبِرْيل

Ma>yu  

Mei  

 َماُيو

Yu>niyu>  

Juni  

 ُيْوِنُيو

Yu>liyu  

Juli  

 ُيْوِلُيو

Aghust}us  

Agustus  

 أُغْسُطْس

Sibtambir  ِسْبَتْمِبر 

September  

Uktubir  

Oktober  

 أْكُتْوِبر

Nuvambir 

November  

 ُنْوَفْمِبر

Disambir 

Desember  

 ِدْيَسْمِبر

 

 

 

 فصول السنة

Musim dalam setahun 
Robi>’ 

Musim semi  

 عٌُْيِبَر

S}oif  

Musim panas 

  ٌفْيَص

Kkhori>f ٌفْيِرَخ 
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Musim gugur  

Syita>’ 

Musim dingin  

 اٌءَتِش

Fir robi>’ 

Pada musim semi 

 ِعْيِبي الرَّـِف

Khila>las s}oif 

Selama musim panas 

 ِفْيالصَّ َلاَلِخ

 

 التَّحّيات

Ucapan penghormatan 
‘Ied Mila>d sa>’i>d 

Selamat ulang tahun 

 ِعْيٌد ِمْيَلاٌد َسِعْيٌد

‘A>mun Sa’i>d 

Selamat tahun baru  

 َعاٌم َسِعْيُد

Mabru>k 

Selamat  

 َمْبُرْلٌك

Khottun Sa>’i>d ْيٌدَحظٌّ َسِع 

Semoga sukses  

Soba>ahul Khoiri 

Selamat pagi  

 َصَباُح اخَلْيِر

Masa>’ul Khoiri 

Selamat sore  

 َمَساُء اخَلْيِر

Ahlan 

Halo 

 أْهًلا/َساَلٌم

Ma’as sala>mah 

Selamat tinggal 

 َمَع السََّلاَمِة

 
 مراجعة سريعة

Panduan cepat  
S}oba>hul Khoiri 

Selamat pagi  

 َصَباُح اخَلْيِر

Masa>’ul khoiri 

Selamat sore  

 َمَساُء اخَلْيِر

Ahlan / Sala>m 

Halo 

 أْهًلا/َساَلٌم
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Ma’as sala>mah 

Selamat tinggal 

 َمَع السََّلاَمِة

Law Samah}ta 

Permisi 

 َلْو َسَمْحَت

‘Afwan 

Maaf 

 َعْفًوا

A>sif 

Maaf 

 آِسٌف

Min Fad}lik 

Tolong  

 ِمْن َفْضِلك

Syukron 

Terima kasih  

 ُشْكًرا

Hal tatakallamu injiliziyyah? 

Apakah anda bisa berbahasa 

Inggris? 

 َهْل َتَتَكلَُّم اإلْنِجِلْيِزيَّة

La> afham 

Saya tidak mengerti 

 َلا أْفَهم

Aina 

Dimana? 

 أْيَن؟

Ainal hamma>ma>t 

Dimana toilet? 

 أْيَن احَلمَّاَمات؟
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CURRRICULUM VITAE 

 
 

A. Data Pribadi 

Nama    : Fahmi Fathoni 

Tempat, Tanggal Lahir  : Denpasar, 17 Februari 1992 

Alamat : Jl. Letda Reca Gg. I No: I.A. Denpasar Timur – 

Bali. 

Jenis Kelamin   : Laki - Laki 

Agama    : Islam 

Status    : Belum Menikah  

Nomor HP    :  +6285 856 456 146 

Email    : fahmifathoni17@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan. 

 Formal. 

No. 
Jenjang 

Pendidikan 

Nama Sekolah /Perguruan 

Tinggi 

Tahun 

Lulus 

1 SD 
SDN 15 Dangin Puri 

Denpasar. 
2003 

2 SMP 
Mts.N Amlapura. Karangasem-

Bali 
2006 

3 SMA Ponpes Darussalam Gontor 2010 

4 Perguruan Tinggi S1 PBA UIN Maliki Malang 2011 - 2015 

5 Perguruan Tinggi S2 PBA UIN Maliki Malang 
2016 - 

Sekarang 

 

 Non formal. 

1. 2010-2011  : Primagama English For Teens,  Level 

intermediate. 

 

C. Pengalaman Mengajar. 

1. 2010-2011  : Guru Pengajar TPQ Al-Amiin, Brahu, Siman – 

Ponorogo. 

mailto:fahmifathoni17@gmail.com
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2. 2012-2015  : Guru Pengajar TPQ Shirothol Jannah, 

Merjosari–Malang. 

3. 2013-2014  : Pengajar Billingual Language MI Surya Bhuana-

Malang 

4. 2013-2015  : Asisten Dosen Program Khusus Pengembangan 

Bahasa Arab (PKPBA) UIN Malang. 

5. 2015-Sekarang : Guru Pengajar Multilingual Language (Inggris, 

Melayu, Arab) di Singhanakhon Wittayanusorn School, Songkhla-Thailand. 

D. Kemampuan yang dimiliki. 

1. Kemampuan Komputer (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook 

dan Internet) 

2. Kemampuan desain logo, desain grafis, Editing Video (Corel Draw, 

Photoshop, Adobe ilustrator) 

 


