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 اإلهداء
 

:أىدم ىذا البحث اعبامعي   

 إىل أيب الكرًن عبدهللا ك أمي الكريبة فارىات ركح اإلرفانية يرجى رضانبا 

 إىل أخيت الكبَتة ك أخي الكبَت

  اؼباجستَت ك أستاذ الدكتور زيد بن ظبَت اؼباجستَتالدكتور كلداان كركادينااتكإىل أستاذم الكرًن 

 يرجى بركتو كرضاه

 إىل من أحٌب احملبوبة

 تغٌمدكم هللا ابلٌرضبة كالعافية
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 كلمة الشكر و التقدير

إف اغبمد هللا كبمده ك نستعينو ك نعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهدهللا فال مضل 
أشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ك أشهد أف سيدان دمحما عبده كرسولو عم , لو كمن يضلل فال ىادم لو

. بعد

سبت كتابة ىذا البحث اعبامعى الوجيز هبداية هللا عٌز كجٌل كعنايتو كعيونو كاعًتؼ الباحث إنو , كبعد
. كما ذلك إال لقلة معارفو. رغم أنو قد بذلت غاية جهده ككاسعة لتكميلو. مالف ابلنقصاف كاألخطاء اللغوية

كأيقن الباحث أبف ىذه الكتاب مل تصل مثل ىذه الصورة بدكف اؼبساعدات الكشَتة من األساتيذ 
كؽبذا يهدم الباحث جزيل الشكر كفائق اإلحًتاـ كخالص الثناء إىل األساتيذ ككل . الكرماء كاألصدقاء الفضالء

: ك خصوصا إىل , من قد بذؿ غاية جهده ُب إقباز كتابة ىذا الباحث اعبامعي

ستاذ الربكفيسور الدكتور موجيا راحرجا كرئيس اعبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية األ ةفضيل .1
 .اغبكومية ماالنج

دين كعميد كلية الدرسات العليا اعبامعة موالف مالك اؿستاذ الربكفيسور الدكتور حباراأل ةفضيل .2
 .إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج

فضيلة الدكتور كلداان كركاديناات كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدرسات العليا اعبامعة  .3
 .موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج

أستاذم الكرًن الدكتور كلداان كركاديناات ك أستاذ الدكتور زيد بن ظبَت كمشرؼ ىذا البحث قد  .4
 .أاتح كقتو إللقاء اقًتاحة إىل الباحث ُب تصنيف ىذا الباحث اعبامعي

 . ىو دمحم أغوس سوغينط الذم يساعدكىن ُب ىذا البحثPT. Al-Aqshaرئيسى الشركة  .5
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 مستخلص البحث

 بشركة )للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت  اللغة العربية ؿبادثة تطوير مواد , 2016,طوفاف ادرخات

PT.Al-Aqshaجامعة , كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية,  رسالة اؼباجستَت.(ماالنج
,  اؼباجستَتكلداان كركاديناات.د.أ:  اؼبشرؼ األكؿ .موالف مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج

  اؼباجستَت زيد بن ظبَت.د.أ: كاؼبشرؼ الثاين 

 .ؿبادثة، اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكبيسيُت, اللغة العربية مواد :الكلمة األساسية 

تعليم اللغة العربية لألغراض اػباٌصة ىي تعليم اللغة لألغراض كظيفة دمحمة كلفنات خاصة تتطلب أعماؽبا قدرامعينا من اللغة األجنبية اليت يبكن 
كىنا الباحث يبحث عن اللغة العربية ألغراض , مشل األطباء كرجاؿ األعماؿ ك العاملُت ابلفنادؽ ك الدبلوماسيُت كغَتىم, توظيفها ُب ىذه األعماؿ

كاغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت يشعركف بصعوبة لفهم احملادثة اللغة العربية  .  دباالنجPT. Al-Aqshaاػباٌصة للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة 
كللمعاعبة اؼبشكلة  اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ُب تعليم احملادثة .  مل يكن موجوداPT. Al-Aqshaكلليتحادث اللغة العربية ألنو الكتاب تعليم بشركة 

الباحث يطور الكتاب تعليمي للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت يعٍت الكتاب تعليم اللغة العربية من خالؿ احملادثة كُب ىذا الكتاب تعليمي , اللغة العربية
 .أف اؼبادة احملادثة اللغة العربية مناسب ابغبوائج اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

 PT. Al-Aqsha  تطوير احملادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركةكيف يتم (1): ك مثكالت ُب ىذا البحث ىي 
مامدل فعالية  (3 )؟ دباالنج PT. Al-Aqsha مامواصفات مواد احملادثة اللغة العربية اؼبطورة للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة(2 )؟دباالنج 

 دباالنج  PT. Al-Aqshaموادتعليم اللغة العربية اؼبطورة للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت لًتقية قدرة احملادثة اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة 
؟ 

كأما .  ابؼبدخاؿ الكمي كالكيفي ابستخداـ مبوذج تطوير الربج كغاؿ ُب كتاب عينُت(RnD)كمنهج البحث ىو اؼبنهج التطويرم التجرييب 
 PT.Al-Aqshaك أف ؾبتمع البحث ىذا البحث ىم اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة .  الباحث يستحداـ خربين, اػببَت ُب ىذا البحث
 (A1)إذا فرقة . ٍب يقسم الباحث إىل ؾبموعتُت ىو اجملموعى الضابطة ك التجربة, A اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندنيسيُت ُب الفرقة 24دباالنج كتكوف العنية 

.  اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ىو اجملموعة الضابطة12عددىا    (A2) اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ىو اجملموعة التجربة ك فرقة 12بعددىا 
 .اإلختبار (4), اؼبالحظة (3),  اؼبقابلة (2), اؼبالحظة (1): كمن أدكات عبمع البياانت 

. ك التعارؼ, السالـ, كمن األسس قاـ عليها تعليم اللغة الغربية كىي عن اإلستفهامية (1):كأما نتائج ىذا البحث فيمكن بتخلص فيما يلي 
تصميم كتاب تعليم اللغة العربية اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت من  (2)كأثر ىذه األسس ُب يسهيل احملادثة كيسَته كىبليصو من الصعوبة اليت غبق بو 

للحجاج كاؼبعتمرين  (اغبوارات العربٌية للحجاج كاؼبعتمرين)حصل الباحث على صبع اؼبادة التعليمية اؼبطبوعة ُب كتاب التعليمي ابؼبوضوع , خالؿ احملادثة
إف  (3). كستة كحدات من اؼبراجع, اإلندكنيسيُت من خالؿ احملادثة الذين يتكوف من كتاب اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت دبا فيو موضوع الكتاب

 فعاؿ ُب A1)) بطريقة البحث التجرييب ُب الفرقة PT. Al-Aqshaتعليم اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت من خالؿ احملادثة بشركة  
معدلة نتيجة استجابة % 18,8فدرجها % 72,9كيصَت  54,1%درجة اتءحساب نتيجة الكفاءة احملادثة للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت يبلغ 

  .54,3%اللحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت تعليم اللغة العربية من خالؿ احملادثة تدؿ على مستوط كىو 
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ABSTRAK 

Adrajat, Taufan, 2016 . Pengembangan Bahan Ajar Muhadasah Bahasa Arab untuk Haji 

dan Umroh (Di Kantor PT. Al-Aqsha Malang).Tesis. Pasca Sarjana, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 

I. Dr.H.Wildana Wargadinata, M.Ag  II. Dr.H.Zeid Bin Smeer, M.A. 

Kata Kunci : Pembelajaran Bahasa Arab, Muhadasah, Haji dan Umroh 

pembelajaran bahasa arab untuk tujuan khusus adalah pembelajaran bahasa untuk tujuan dan 

kelompok tertentu memerlukan keahlian bahasa asing yang digunakan sesui dengan 

kebutuhan dan pekerjaan, seperti pengusaha, pegawai hotel, diplomat dan lain-lain dan 

berikut ini peneliti akan meneliti tentang bahasa arab dengan tujuan khusus untuk jamaah haji 

dan umroh Indonesia di kantor PT. Al-Aqsha malang. Disini para jamaah haji dan umroh 

kesulitan dalam memahami percakapan bahasa arab dan menggunakan bahasa arab 

dikarenakan belum adanya buku yang mengajarkan bahasa arab sesui dengan kebutuhan 

jamaah haji dan umroh Indonesia.Dan untuk mengatasi masalah jamaah haji dan umroh 

Indonesia dalam pembelajaran muhadasah peneliti mengembangkan buku bahan ajar untuk 

para jamaah haji dan umroh Indonesia, yaitu buku bahasa arab untuk jamaah haji dan umroh 

yang sesuai dengan kebutuhan para jamaah haji dan umroh Indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk materi pembelajaran 

bahasa arab atas asas muhadasah yang di gunakan di jamaah haji dan umroh di PT. Al-Aqsha 

malang ? (2)  Apa spesifikasi buku percakapan bahan bahasa arab yang dikembangkan untuk 

jamaah haji dan umroh indonesia di  PT. Al-Aqsha malang? (3) Sejauh mana keefektifitasan 

pembelajaran bahasa arab yang dikembangkan di  PT. Al-Aqsha malang? 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan RnD dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif 

serta menggunakan rumus Borg dan Gall. Populasi penelitian ini adalah para calon jamaah 

haji dan umroh Indonesia yang berjumlah 24 jamaah haji dan umroh Indonesia pada 

kelompok A. dan peneliti membagi kelas A menjadi dua kelas, yang pertama kelas (A1) 

dengan jumlah 12 jamaah sebagai kelas eksperimen dan yang kelas (A2) dengan jumlah 12 

jamaah sebagai kelas control. Dan alat untuk mrngumpulkan data adalah (1) observasi (2) 

wawancara(3) tes (4) angket 

Dan adapun dari penelitin ini adalah (1) konsep pembelajaran atas asas muhadasah adalah 

untuk mempermudah pengajaran bahasa arab para jamaah haji dan umroh (2) bentukmateri 

bahan ajar bahasa arab atas asas muhadasah tertuang dalam buku dengan judul ( percakapan 

bahasa arab untuk haji dan umroh) yang disertai dengan tahapan yang efektif untuk dapat 

meningkatkan pemahaman para jamaah haji dan umroh (3) dan pembelajaran bahasa arab atas 

asas muhadasah di PT. Al-Aqsha malang dengan peningkatan nilai rata-rata  dari 54,1%  

menjadi 72,9% maka nilai peningkatanya adalah 18,8% . Dan nilai rata-rata respon terhadap 

pembelajaran  mencapai 54,3  dan hal ini menunjukkan respon yang baik. 
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ABSTRAC 

Adrajat, Taufan 2016 , The Development Of Learning Arabic Conversation Materials For 

Hajj And Umrah (At Office Of PT. Al-Aqsha Malang). Thesis. Postgraduate. Master 

In Arabic Langage Education. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  Advisors: I. Dr.H.Wildana Wargadinata, M.Ag II. Dr.H.Zeid Bin Smeer, 

M.A. 

Keywords: learning of arabic language, conversation, Hajj and Umrah. 

 Learning arabic language for the special purpose is learning language for the purpose 

of certain groups and require foreign language skills that are used in accordance with needs 

and jobs, such as hotel clerks, businessmen, diplomats and the others. Here researchers 

examined about the Arabic language with the specific purpose of pilgrims Hajj and umrah in 

Indonesia at PT. Al-Aqsha Malang. Here the pilgrims Hajj and umroh is difficulty in 

understanding about Arabic conversations and to use a Arabic language, because the book 

that teaches Arabic language is not available in accordance with the needs of pilgrims Hajj 

and Umrah Indonesia. And to overcome the probles pilgrims al-hajj and umrah in learning 

Arabic language conversations, research develop the textbook for pilgrims al-hajj and umroh 

Indonesia,  that is a Arabic book for pilgrims al-hajj and umroh accordance with the needs of 

the pilgrims  Hajj and Umrah Indonesia.  

 Focus in this research is (1) How to form the Arabic language learning materials on 

the principle of conversation that is in use in  pilgrims Hajj and Umrah in PT. Al-Aqsa 

Malang?. (2) What are the specifications textbooks of Arabic conversations materials 

developed for pilgrims Hajj and Umrah Indonesian in PT. Al-Aqsa Malang?. (3) To what 
extent the effective of learning the Arabic language developed at PT. Al-Aqsa Malang? 

 Researchers in this study using RnD methods with qualitative and quantitative 

approach-using formulas Borg and Gall. The populations of this study is the candidates of 

pilgrims Hajj and Umrah from Indonesia, amounting to 24 pilgrims al-hajj and Umrah 

Indonesia in group A. Research divide the A class into two classes. The first class (A1) with a 

total of 12 pilgrims Hajj and umrah as an experiment class, and the second class (A2) with a 

total of 12 pilgrims Hajj and umrah  as an control class. The instrument to collecting data is 

(1) Observation (2) Interviews (3) Test (4) Questionnaire. 

 The result of this research is (1) The learning concept in principle of conversations is 

to facilitate the teaching of the Arabic language pilgrims Hajj and Umrah. (2) Form material 
teaching of  arabic language is on the principle conversations, contained in the book with tittle 

“Arabic Language Conversations For Pilgrims Hajj And Umrah”, accompanied by an 

effective stage to improve the comprehension the pilgrims Hajj and Umrah. (3) And, learning 
the Arabic language on the principle of conversation in PT. Al-Aqsha Malang with an 

increase in the average value of 54.1% to 72.9%, the value of the increase was 18.8%. The  

average value of the response to learning reached 54.3%, and it showed a good response. 

 



 
 

 ك
 

 احملتوايت

 صفحة         موضوع

 أ..............................................................استهالل

 ب...............................................................إهداء

 ج.........................................................شكر وتقدير

 ه........................................................تقرير ادلشرفني

 و...................................................اعتماد جلنة ادلناقشة

 ز...........................................................إقرار الطلبة

 ح....................................................مستخلص البحث

 ط..........................................مستخلص ابللغة اإلندونيسية

 ي............................................مستخلص ابللغة اإلجنليزية

 ك......................................................زلتوايت البحث
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 الفصل األول

 اإلطار العام: ادلبحث األول

 1................................................. خلفية البحث. أ

 3.................................................أسئلة البحث . ب

 4................................................أىداؼ البحث . ج

 4...............................................مواصفات اؼبنتج . د

 4.................................................فركض البحث .  ق

  5..................................................أنبية البحث .  ك

 5..................................................حدكد البحث .     ز

  6.............................................الدراسات السابقة  .     ح

 7............................................ربديد اؼبصطلحات  .     ط
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري 

 ادلواد التعليمية: ادلبحث األول

  9........................................ مفهـو اؼبواد التعليمية . أ

 9....................................... أنبية الكتاب التعليمي . ب

                     10....................................    أسس إعداد اؼبواد التعليمية . ج

 20................................... عناصر إعداد اؼبواد التعليمية .     د

  24............................... خطوات َب إعداد اؼبواد التعليمية .    ق

 26................................... معايَت اختيار اؼبواد التعليمية .     ك

 26.................................... طريق اختيار اؼبواد التعليمية .     ز

 27.................................... تنظيم ؿبتول اؼبواد التعليمية .    ح

 28........................... معايَت تنظيم احملتول َب اؼبواد التعليمية .    ط
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 احملادثة: ادلبحث الثاين 

   28. ................................................... مفهـو احملادثة. أ
 30....…………………………….,  أىداؼ تعليم احملادثة. ب

 31.........………………………………عناصر ؿبادثة .  ج

 32 .…………………….…توجيهات عامة ُب تدريس احملادثة.   د

 36.................................................... كتاب احملادثة.  ق

 اللغة العربية العامية و الفصحى  : الثالث  ادلبحث

 37...................................... مفهـو اللغة العربية الفصحى . أ

 41........................................  مفهـو اللغة العربية العامية . ب

 الفصل الثالث

 منهجية البحث 

 49........................................ مدخل البحث ك منهجى . أ

 49...................................... إجراءات البحث كالتطوير  . ب

 52................................................... ذبربة اؼبنتج .  ج

 52.............................................. تصميم التجربة  . 1   
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 52.................................................. أفراد التجربة . 2  

 53........................................... البياانت كاؼبعلومات . 3  

 53......................................... أسلوب صبع البياانت . 4  

 55........................................ أسلوب ربليل البياانت . 5  

 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 عرض بياانت ادلقابلة وحتليلها و مناقشتها: ادلبحث األول

 PT.Al-Aqsha ………………..58اؼبقبالة مع رئيسة الشركة  .  أ

عرض البياانت عن إنتاج تطوير كتاب تعليم اللغة العربية للحجاج و ادلعتمرين : ادلبحث الثاين 

 اإلندونيسيني وحتليلها ومناقشتها

 59...نتائج تطوير كتاب تعليم اللغة العربية للحجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت.  أ

 60...........................................نتائج زبطيط الطراز اؼببدئي.ب

 61........................................البياانت حوؿ تصديق اػبرباء.  ج
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اػبطوات التعليمية  كتاب تعليم اللغة العربية للحجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت من خالؿ .  د

 70.......................................................... احملادثة

 عرض بياانت اإلختبار وحتليلها ومناقشتها:  الثالثادلبحث

 79......نتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة . أ
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 الفصل األول

 اإلطار العام 

 

 خلفية البحث - أ

ظهر اذٌباه تعليم اللغة العربية لألغرض اػباٌصة ُب إندكنيسيي بعد   
 ـ ألٌف العلماء اإلندكنيسيُت كاؼبفكرين كانوا مهتٌمُت 1945استقباؿ الدكلة سنة 

ٌٍب , بتعٌلم اللغة العربية لفهم القرآف كفهم نفسٌية شعوب العرب كمبط تفكَتىم
ازدادت اغباجة إىل ىذا النوع من الٌتعٌلم بعد األزمة اإلقتصادية اليت أصاهبا الدكلة 

ككٌلما توالت ,  ـ، فتوٌسعوا ُب تعٌلمها ك تعليمها ألغراض اقتصادية1998ُب سنة 
ازدادت اغباجة إىل تعٌلم اللغة العربية - األحداث الكونٌية كالعوؼبة كالٌتجارة اغبرٌة

اغبجاج  ك ىنا الباحث يبحث ُب تعليم اللغة العربية ألغراض. ألغراض خاٌصة
 .اإلندكنيسيُت كاؼبعتمرين

 اإلندكنيسيُت وبتاج إىل توفَت الوقت حجاج كاؼبعتمريناللغة العربية لل كتعليم
كاعبهد، ألنٌو يرٌكز على الٌدارسُت كحاجاهتم، كيكوف ذلك أنسب مهنة ؿبٌددة أك 

كيقتصري على لغة فرعو من فرع , من علم أك نشاط، كيساعدىم ُب عملٌية التعلم
اؼبعرفة من انحية الًٌتاكيب كاؼبفردات كداللة األلفاظ، كأنو ال يتقٌيد دبناىج تعليم 

 .اللغة العربية ألغراض عاٌمة بل وبدد تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة
 

                                                             
ـ 2014ديسمرب , ماالنج, ُب اؼبؤسبر الدكيل عن ذبربة تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا,  اؼبقالة أفرهبوف أفندم  

 147:ص , اؼبرجع النفسو
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مل ك من بعض اؼبسائل الىت يواجهها اغبجاج كاؼبعتمركف اإلندكنيسيوف ىي 
اغبجاج  كاف. عن التكلم ابللغة العربيةيكن لديهم اؼبهارات كاؼبعرفة الكافية

  كالعمرة فقط دكف  اغبجاإلندكنيسيوف يظنوف أف الذىاب إىل مكة ألداء كاؼبعتمركف
 دبعٌت أهنم ال يفكركف عن اعبوانب اآلخرل  بعد ذلككفوبدث  حوؿ ماكافكرم أف

من اللغة العربية الىت يتكلموف هبا ُب ؿبادثتهم اليومية خاصة عند اؼبتكلم مع الناطق 
ؽبذا عندما كاف اغبجاج أك اؼبعتمركف يريدكف أف يتكلموا مع . األصلي من العرب

العرب ىم اليقدركف على التكلم ابللغة العربية ألف ال مهارات لغوية عربية كافية 
على سبيل اؼبثاؿ كثَتاما كقع لدل اغبجاج كاؼبعتمرين عندما يريدكف شراء . لديهم

األشياء إىل البائع ىم ال يعرفوف كيف يساكموف سعرىا أك عندما يهيموف كسط 
ككذلك الشأف ُب . اؼبدينة كال يعرفوف كيف يسأؿ الشخص العريب ابللغة العربية

تزكيد اغبجاج ك اؼبعتمرين، كاف مشرفو اغبجاج كاؼبعتمرين يبدكهنم دبادة األذكار 
اليومية فقط الىت يبكن استعماؽبا عند أداء اغبج كالعمرة دكف أف يبدكىم بتعليم اللغة 

 .العربية الىت يبكن استخدامها اغبجاج كاؼبعتمركف ُب تكلمهم اليومية
 انطالقا من اؼبشكالت السابقة فَتيد الباحث أف يصنف مادة اللغة 

العربية من احملادثة اليومية الىت يبكن استخدامها ُب تعليم اللغة العربية للحجاج 
كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت على حسب الثقافة العربية كموقف احملادثة اليومية الىت 

على سبيل اؼبثاؿ احملادثة ُب اؼبطار كاحملادثة ُب الفندكؽ ك احملادثة ُب . وبتاجوف إليها
السوؽ أك غَتىا حسب اؼبواقف اؼبطلوبة لدم اغبجاج كاؼبعتمرين، ذلك يسهلهم ُب 

ككانت مادة تعليم اللغة العربية من احملادثة اليومية للحجاج . التكلم اليومي
اإلندكنيسيُت ىي اللغة العربية لألغرض اػباصة كزبتلف دبادة اللغة العربية  كاؼبعتمرين

 .كألف تعليم اللغة العربية للحجاج وبتاج إىل اللغة اؼبواصالت. األخرل
   كاف تعليم اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين ُب كثَت من اؼبعاىد أك اؼبدارس 

ككذلك أغلبية اؼبؤسسة الىت تدبر أمر اغبجاج كاؼبعتمرين ييعٌلم . اليكوف إال قليال
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كمن اؼبؤسسات الىت ال تعلم اللغة . فيها األذكار اليومية فقط دكف اللغة العربية
 النج، ؽبذا الباحثدبا PT. Al-Aqsha كاؼبعتمرين ىي شركةالعربية للحجاج 

 اختيار تصنيف مادة تعليم اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين الىت يبكن يبحث
النج، ذلك لتزكيد اغبجاج كاؼبعتمرين ابللغة دبا PT. Al-Aqsha تطبيقها ُب شركة

تطوير مادة  "كموضوع ىذا البحث ىو. العربية الىت تساعدىم ُب التكلم اليومي
-PT. Al  احملادثة بشركةمن خالؿاللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت 

Aqsha النجدبا.  
 البحثة أسئل - ب

: فاؼبشكلة ُب ىذا البحث ىي 
لكة ـاللغة العربية خصوصا للمسافرين إىل املؿبادثة عدـ توفر الكتب 

ك انطالؽ من ىذه اؼبشكلة يبكن التوصل إىل األسئلة للحجاج كاؼبعتمرين العربية 
: اآلتية 

 تطوير مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركةكيف يتم  -1
 PT. Al-Aqsha ؟.النجدبا 

ؿبادثة اللغة العربية اؼبطورة للحجاج كاؼبعتمرين  مامواصفات تطوير مواد -2
 ؟ النجدبا PT. Al-Aqsha اإلندكنيسيُت بشركة

اللغة العربية اؼبطورة للحجاج كاؼبعتمرين ؿبادثة  تطوير مواد مامدل فعالية  -3
 .PT اإلندكنيسيُت لًتقية قدرة ؿبادثة اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة

Al-Aqsha ؟ النج دبا 

 

 

 



4 
 

 
 

  أهداف البحث- ج

: ك تكوف أىداؼ ىذا البحث ىي 
 .PT تطوير مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة -1

Al-Aqsha النجدبا. 
ؿبادثة اللغة العربية اؼبطورة للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت  ؼبعرفة مواصفات مواد -2

 .النج دبا PT. Al-Aqsha بشركة 
لقياس فعالية مواد ؿبادثة اللغة العربية اؼبطورة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين  -3

 .PT اإلندكنيسيُت لًتقية قدرة ؿبادثة اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة
Al-Aqsha النجدبا. 

 مواصفات ادلنتج- د
 :مواصفات اؼبنتج ؽبذا البحث 

إعطاء اؼبعلومات عن اللغة العربية العريب خاص للحجاج كاؼبعتمرين  :أىداؼ  .1
 .اإلندكنيسيُت ك ليسٌهل اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ُب اإلتصاالت

 كتاب احملادثة اليومية اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين  اإلندكنيسيُت: موضوع  .2
 .طريقة اؼبباشرة: طريقة التعليم  . 3
 .القواعد كاؼبفردات كاختبار اؼبزاكجة: اختبار . 4

ًتٍُت ك ىذا الكتاب أيٌلف للمرشَّح َب  ك الكتابة َب ىذا الكتاب ابغبرؼ العربية ك الى
 .البلد العربية أك لبالد الشٍَّرؽي االىٍكسىطي 
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 فروض البحث -ه
  من اغبٌادثة اليوميةللغة العربيةك أف مادة تعليم اكفرض ىذا البحث ق

 يساعد اغبجاج كاؼبعتمرين ُب التكلم اليومي على ،اإلندكنيسيُت للحجاج كاؼبعتمرين
  . حسب الثقافة العربية كموقف احملادثة اليومية

 أمهية البحث -و
 PT. Al-Aqsha بشركة ىي إعطاء اؼبباحث النظرية ،من الناحية النظرية -1
 ،كالباحثُت الذين يشتغلوف ُب ؾباؿ تعليم اللغة  العربية لغَت الناطقُت هبا. النجدبا

 ؿبادثة اللغة العربية اؼبطورة للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت تعليمتطوير اؼبادة حوؿ 
 .النجدبا PT. Al-Aqsha ُب تعليم اللغة العربية

 : الرجاء من ىذا البحث أف يفيد ،من الناحية التطبيقية -2
لغة العربية حىت  اإلتصاالت ابؿسهيال ؽبم ُبم للمعرفة ك للحجاج كاؼبعتمرين،- أ

 .يقدركا ُب نطق صحيح كتشجيعا ؽبم ليوصلوا اإلحاطة هبا
تطوير  للمساعدة على  للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت،ؼبدرسى اللغة العربية- ب

ُب التعليم اللغة مواد ؿبادثة اللغة العربية اؼبطورة للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت 
 . اتـ للتعليمتطويرحىت يقدركا على للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت العربية 

 حدود البحث - ز

: علىتتكوف حدكد ىذا البحث 

 اغبدكد اؼبوضوعية -1
ىبتص ىذا البحث على تطوير مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين  

 اإلندكنيسيُت
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 اغبدكد اؼبكانية -2
 .النجدبا PT. Al-Aqsha اإلندكنيسية بشركةحدد الباحث مكاف 

 اغبدكد الزمنية  -3
 2016 ُب العاـ الدراسي يعقد الباحث ىذا البحث

 
 الدراسات السابقة- ح

 PT. Farhan Al-syifaتعليم اللغة العربية للعامالت بػػػػػػػ . فوزية اؼبغفرة .1
قسم تعليم اللغة العربية كلية علم الًتبية : يوكياكرات : البحث .  جاكرات الشرقية

 .2014.كأتىيل اؼبعلمُت جامعة سوانف كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية
تعليم اللغة العربية للمرشح العماؿ إلندكنيسُت ُب الٌشرؽ األكسط . أبو انصر .2
 جتَتانغ جيت ظبفران،  PT. Mutiara Bahari Almariaدراسة اغبالة بػػػػ )

رسالة اؼباجستَت جامعة سوانن كليجاغا اإلسالمية اغبكومية . (بكاسي اعباكم الغربية
 .2014يغياكرات،

إعداد مواد اللغة : ، رسالة اؼباجستَت 2012أضبد يوسف إثناف ستياكاف، .3
العربية للحجاج ك العماؿ ُب تعليم مهارة الكالـ ابلتطبيق على جامعة كىل سنجو 

 .إلسالمية اغبكومية بسمارانج جاكل الوسطى

 

 
 

 
                                                             

(.2014,يوكياكرات),البحث العلمي.أبو انصر 
.(2014,بكاسي),البحث العلمي,أبوانصر 
(.2012,ظبارانج), أضبد يوسف إثناف ستياكاف 
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حتديد ادلصطلحات - ط

 ادلواد التعليمية  -1

اؼبواد التعليمية ىي احملتول التعليمي الذم يرغب ُب تقديبو للطلبة بغرض 
كىي اؼبضموف الذم يتعلمو . ربقيق أىداؼ تعليمية كمعرفية أك مهارة أكجدانية

 .الطلبة ُب علم ما

 اللغة العربية العامية و الفصحى -2

اللغة الفصحى ىي اليت توافق اؼبشهور من كالـ العرب كسلمت من 
 .كاإلهباـ كسوء الفهم. اللحن

كيبثل ىذا اؼبستول من اللغة اؼبشًتكة اؼبثالية اليت وباكؿ كل فرد أف وبققو ُب 
لغتو اؼبكتوبة كاؼبنطوقة، كيوافق ىذا اؼبستول عرؼ العربية العاـ الذم يتفق عليو 

كالصرفية، كالنحوية، كاجملمية، كسبثل ىذا اؼبستول , أبناؤىا ُب مستوايهتا الصوتية
لغة القرآف الكرًن كتراث اعباىلية اؼبدكف شعران كنثرنا، كتراث صدر اإلسالـ حىت 

القرف الرابع اؽبجرم، شريطة أف يوافق تراث اعباىلية الذم يعد مصدرنا لغواين 
 .أساسيان 

 مفهوم اللغة العربية العامية -3

 كالتعبَتات غَت الرظبية اليت ال الكلماتىي استخداـ  (slang)العامية 
 اؼبتحدث، كلكن تعترب مقبولة ُب بعض األكساط ذلجة أك لغةتعد فصيحة ُب 

                                                             
, مؤسسة الوقف اإلسالمي: دكف مكاف ), اعبانب النظرم: دركس الدكرات التدريبية ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا, عبد الرضبن بن أبراىيم الفوزاف كآخركف  

   111.ص (1423
 96: ص , 2006,دار النشر للجامعات, علم اللغة مدخل نظرم ُب اللغة العربية,ؿبمود عكاشة  
كُب علم اللغة العربية للدكتور , 16كارجع ُب ذلك إىل أسس علم اللغة العربية للدكتور حجازم ص .  لقدحبثنا ذلك كتوسعنا ُب حديثنا عن مصادر اللغة كاالحتجاج 

.  160, 166عبد الصبور شاىُت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9


8 
 

 
 

 كردبا تسميالتكيبكن التعامل مع التعبَتات العامية على أهنا . االجتماعية
. تيستخدـ كوسيلة للتواصل مع الرفاؽ

كغالبنا , العامية ىي لغة العامة من الناس، الذين يتداكلوف الدارج من الكالـ
ماتدٌؿ ىذه التسمية على اللغات اإلقليمية الفرعية تتحدث هبا األقواـ اؼبتأخرة أك 

 اؼبعاصرة فبن ال يستشهد حبديثهم لكوهنا ؽبجة دارجة غَت فصيحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 https://ar.wikipedia.org/wiki  

114: ص , مرجع سابق,اؼبعجم اؼبفصل ُب فقو اللغة,  مشتاؽ عباس معن 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki
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الفصل الثاين 

اإلطار النظرى 

ادلواد التعليمية : ادلبحث األول 

مفهوم ادلواد التعليمية   - أ

 أضبد طعيمة أبف اؼبواد الدراسية ىى ؾبموعة اػبربات الًتبوية لكيقوؿ رشد
كاإلذباىات كالقيم الىت يراد , كاغبقائق كاؼبعلومات الىت يرجى تزكيد الطالب هبا

يهدؼ ربقيق النمو , أك اؼبهارات اغبركية الىت يراد اكساهبا إايىم, تنميتها عندىم
 .الشامل اؼبتكامل ؽبم ضوء األىداؼ اؼبقررة َب اؼبنهج

كىي احملتول الذم نرغب ُب تعليمها للطالب بغرض ربقيق أىداؼ تعليمية 
 .كىي اؼبضموف الذم يتعلمو الطالب ُب علم ما, معرفية أك مهارية أك كجدانية

ليس فقط فيما ىبتص ابؼبعلومات , اؼبواد ؽبا إسهامتها الفردية ُب التعلم
, كاؼبنطق اػباص هبا, كلكن أيضا ُب اكتساب مبط التفكَت الذم يستخدـ فيها

 .ككل ىذا لو أتثَته على ذىن الدارس ؽبا

 أمهية الكتاب التعليمي - ب

فهو إحدل , يشكل الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا من مكوانت اؼبنهج
 :أف الكتاب التعليمي ىي . ركائزه األساسية ُب أم مرحلة تعليمية

 

                                                             
 202ص  (س.ود, جامعة أـ القرل: مكة ), القسم األكؿ, اؼبرجع ُب التعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل,  رشدل أضبد طعيمة

مؤسسة الوقف اإلسالمي , دكف اؼبدينة) (اعبانب النظرم) دركس الدكرات التدربية ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا,  عبد الرضبن بن إبراىيم الفزاف كآخركف
 111. ص( ىػ1323

 160. ص (1991, دار اؼبعارؼ: القاىرة), الثالثة, الطبعة,  اؼبنهج كعناصره, إبراىيم بيسوين عمَتة
8-7. ص (بدكف النسة, دار الغايل : الرايض) أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية, انصر عبد هللا الغايل كعبد اغبميد عبد هللا 
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اللقمة السائعة الطبية أك اللقمة اؼبرة اؼبذاؽ اليت نقدمها للطالب  الوعاء الذم وبمل  -1
 .كاؼبعلم ىو الوسيلة أك الواسطة اليت تقدـ بواسطتها ىذه اللقمة للطالب, اعبائع

كما يبد ابػبربات كاؼبعلومات كاغبقائق , الثقافة اؼبرغوب فيها.يزكد الدارسُت ابعبوانب -2
كاالذباه العقلى كبو أحداثو كجزء من عملية التفهم , اليت تنمى قدراهتم على النقد

 .كاالستيعاب
الذم هبمل العلمية التعليمية مستمرة بُت التلميذ كبُت نفسو حىت وبصل من التعليم  -3

كمن ٍب قبد الكتاب التعليمي اعبيد , فالكتاب ابؽ معو ينظر فيو كلما أراد, ما يريد
              .ىو الذم هبذب  التلميذ كبوه كيشبع رغباتو كهبد فيو نفسو

الواعاء الذم وبمل اؼبعلومات كاالذباىات اؼبراد غرسها ُب التالميذ ليس فقط للتالميذ 
 . كىو مصدر ثقاُب, فهو يبدىم ابػبربات كاغبقائق, بل للمعلمُت كغَتىم أيضان 

 أسس إعداد ادلواد التعليمية  - ج

يعترب إعداد اؼبواد التعليمية كاختيارىا من أصعب األمور اليت تواجو اؼبسؤلُت 
كذلك ألف أاي من العمليتُت وبتاج جملموع من اؼبعايَت , عن الربامج التعليمية

 .كالضوابط كالشركط كاؼبواصفات اليت بدكهنا تصبح كلمتانبا عملية غَت عملية

إذف فهي , كاألف عملية إعداد اؼبواد التعليمية ىي ُب األساس عملية تربوية
عملية تقـو على ؿبموعة من األساس كاؼببادل ء اؼبستمدة من اجملاالت اليت ينبغي 

 . أف تعاِب ُب اؼبواد التعليمية

فإذا نظران إىل ميداف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا لوجدان أننا أماـ 
 :أمرين فيما يتصل ابؼبواد التعليمية 

 

                                                             
27: ص (.ـ1973,جامعة أـ القرل مكة اؼبكرمة) .الكتاب األساسى.رشدل ضبد طعيمة,دمحم كامل الناقة
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: كُب ىذه اغبالة تقابلنا صعوبتاف , إما أف لبتار من اؼبواد الكتب  اؼبطركحة ُب اؼبيداف- أ
كاثنيتها عدـ كجود معايَت . أكالنبا ما كجو إىل ىذه اؼبواد الكتب من انتقادات كثَتة

 .إجرائية متفق عليها لالختيار السليم
كإما أف نقـو إبعداد مواد جديدة ك ُب ىذه اغبالة تقابلنا صعوبة تتمثل ُب قلة - ب

الدراسات كاؼبمارسات العلمية اليت تضع بُت أيدينا األسس كاؼببادلء اليت ينبغي أف ربكم 
 .ىذا اإلعداد

كعلى أية خاؿ قبد أنفسنا ُب حاجة شديدة إىل ؾبموعة من اؼببادئ كاألسس   
توجهنا كترشد خطواتناعلى طريق إعداد مواد تعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت , كاؼبنطلقات 

                       .الناطقُت هبا بشكل علمي كمقبوؿ
كُب ىذا الفصل سنحاكؿ أف نضع بُت اؼبهتمُت هبذ اؼبيداف ؾبتموعة من اؼببادئ   

كسنعتعد . كاألسس كالشركط كاؼبواصفات اليت تعُت على إعداد اؼبواد التعليمية ك على تقويبها
ُب ذلك على أربعة جوانب مهمة ينبغي أف تنطلق ُب ضوئها أية مادة تعليمية كىذه 

 :اعبوانب

 . اعبانب النفسي -1
 . اعبانب الثقاُب -2
 .اعبانب الًتبوم -3
         .اعبانب اللغوم -4

ك فيما يلي نتناكؿ كل جانب مسًتشدين دبناقشتو ُب استخالص ما يبكن من معايَت  
  .كمبادئوشركط

فهي , على أنو ينبغي أف نلفت النظر إىل أف الفصل بُت ىذه اعبوانب أمرصعب
كما جاء الفصل ىنا إال من قبيل , مؤثرة كمتأثرة بعضها ابلبعض اآلخر, متداخلة

 . الدراسة فقط حىت أنو من اؼبمكن أف يلحظ القارئ نومان من التداخل كالتكرار

                                                             
 28:ص , اؼبرجع النفسو , رشدل ضبد طعيمة,دمحم كامل الناقة
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كما كبب أف نوضح  أف الصورة التطبيقية ؽبذه الدراسة يبكن أف تتضح 
 .كتربز لواستعرضنا ُب ضوئها الفصل السادس من ىذه الدراسة

 اجلانب النفسي: أوال 

بل ال ىبلو حبث أك كتاب , يعٌد اعبانب النفسي جانبان مهمان ُب أية عملية تعليمية
يتناكؿ ىذه العلمية من اغبديث عن دكر ىذا اعبانب كصلتو ابؼبوضوع الكلي للبحث أك 

ك ابؼبثل نستطيع عند تناكؿ موضوع كموضوع مواد تعليم اللغة العربية لغَت , الكتاب
فاغبقائق اؼبتصلة بنمو اؼبتعلم ال بد أف , الناطقُت هبا إال أف هبذب انتباىنا إىل ىذا العنصر

توجو ابلضركرة موضوعاتولعل االىتماـ هبذا اعبانب كمراعاتو يعتمد إىل حد كبَت على 
مدل مسايرة مواد التعلم ؼبستوايت النمو كمدل منا سبتها للميوؿ كمراعاهتا ألحدث 

 .اغبقائق كاؼببادئ ُب ميداف التعلم بشكل عاـ كتعلم اللغات ألجنبية بشكل خاص

كيظن كثَت من اؼبتخصصُت ُب تعليم اللغات األجنبية أف ىناؾ عالقة كثيقة 
كأف ىناؾ فرقا ؿبسواب بُت , بُت أمباط مبو الفرد كبُت القدرة على تعليم اللغة األجنبية

ىذا الفرؽ الذم ينبغي أف يراعى ُب , تعليم الصغَت كتعليم الكبَت اللغة األجنبية
 .اؼبواد اؼبقدمة لكل منها

كعلى الًتكيب , ىذا الفرؽ عادة ماينسحب على عدد اؼبفردات كنوعها
, كعلى اؼبعٌت من حيث عمومية كضيفو كزبصصو, كطولو كقصره كسهولتو كصعوبتو

كعلى النموبشكل عاـ من حيث سبركزه , كعلى اؼبيوؿ من حيث ضيفها كاتساعها
كعلى اإلدراؾ من حيث صيقو كاتساعة , حوؿ الذات كتعديو إىل ؾباؿ أكسع

كعلى رؤية العالقات من ,كاػبربة السابقة من حيث قلتها ككثرهتا, كعمقة كسطحية 
ةعلى اؼبعلومات كاؼبعارؼ من حيث قلتها , حيث ىي عامة أك جزئية تفصيلية 

 .ككثرهتا كنوعها أيضان 

                                                             
 29: ص. اؼبرجع النفسو,رشدل ضبد طعيمة ,دمحم كامل الناقة
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لذلك ينبغي أف تستجيب اؼبواد التعليمية اؼبقدمة للكبار كالصغار ؽبذه الفرؽ ُب كل 
 .ىذه اعبوانب

كيهتم علماء النفس كالًتبية بدراسة اؼبهارة كمكوانهتا كمبوىا كجانب مهم من جوانب 
التفد التفت اؼبخصصوف ُب تعليم اللغات األجنبية إىل أنبية دراسة مهارات اللغة , التعلم

 .التحليلها عند التصدل لوضع اؼبواد التعليمية

إف مهارات اللغة كمستوايهتا اؼبناسبة عادة مايقـو على أساس مطابقتها دبزاحل السلوؾ 
كُب كمية , إال أف الدارسُت ىبتلفوف بشكل كبَت ُب السرعة اليت يطوركف هبا مهاراهتم, اللغول

كمن ىنا قبد , التدريب الذم وبتاجونو لالنتقاؿ كالتقدـ من مستول من الكفاءة إىل مستول آخر
أك ربديد تتابع معُت لنمو اؼبهارة شئ صعب فذلك ىبتلف , أف ربديد مستوايت عامة للمهارات

كمع ىذا يلزمنا عند إختيار مواد تعليمية أف نضع كل ىذه اعبوانب ُب , من دارس إىل آخر
 .اعتباران

ال توجد نظرية تؤدم إىل كجهة نظر , ك ُب اغبقيقة كطبقا ؼبختلف سيكولوجيات التعلم 
أك كافية بشكل عاـ لتوجية كل عناصر كمعا عبات اؼبواد , شاملة فيما يتصل ابلتعلم

كلذلك فالبديل ىو اؼبعلم الذم يسطيع دبعرفتو جملموعة من مبادئ التعلم اؼبستقاة من ,التعليمية
 .العديد من النظرايت أف يطبق على اؼبادة التعليمية ما وبقق لو عن طريقها عملية تعلم فٌعالة

 اجلانب الثقايف : اثنيا 

فاللغة عنصر أساسى من عناصر , مل تعد العالقة بُت اللغة كالثقافة لشرح أك إيضاح  
فاللغة كعاء , كال يبكننا أف نتحدث ابللغة دبعزؿ عن الثقافة, فنحن نعرب عن الثقافة ابللغة , الثقافة
أما , كمن ىنا تظهر لنا العالقة بُت الثقافة كاللغة, كىى الوسيلة األكىل َب التعبَت عن الثقافة, الثقافة

فإف فهم ثقافة اجملتمع اإلسالمى تعد جزءان أساسيان من تعلم , عالقة الثقافة بتعليم اللغة لألجانب
  إذا كاف يرغب َب–إف دارس اللغة األجنبية البد لو : كلذلك قيل , اللغة

                                                             
 31: ص. اؼبرجع النفسو,رشدل ضبد طعيمة ,دمحم كامل الناقة
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 من أف يتعرؼ على حضارة اجملتمع الذل يتكلم أفراده تلك اللغة تعرفان – إتقاهنا جيدان 
 .كافيا يعصمو من ٍب فإف تعلم لغة أجنبية ىو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة

كإذا كاف ىذا األمر يصدؽ على اللغات اؼبختلفة كثقافتها فهو أصدؽ مايكوف على اللغة 
كمن العسَت على دارس اللغة , كثقافتها حيث أف اللغة العربية كثقافتها يسَتاف يدان بيد, العربية

أف يفهمها فهمان دقيقان أك أف يستخدمها استخداما دقيقان كحيدان دكف أف , العربية كلغة أجنبية 
 .يفهم ماير تبط هبا من مفاىيم ثقافية معينة

كمعٌت ذلك أف دارس اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية ال يستطيع فهم مدلوؿ 
كإال فكيف يفهم الدارس األجنىب , اؼبفردات كاعبمل دبعزؿ عن ثقافة اجملتمع العرىب اؼبسلم

 .قصيدة شعر دبعزؿ عن احمليط االجتماعى كالثقاَب اللذين تعكسهما أك تصور نبا

كمن ٍب فإف اللغة العربية تعرؼ الدارس األجنىب ثقافة اجملتمع العرىب اإلسالمى بل أهنا 
 حبيث يصبح ىذا الطابع فبيزان َب – أعٌت اللغة –ىى  الىت تطبع كل ؾبتمع بطابع خاص 
كتصبح نظرة ىؤالء لكل فرد من أفراد اجملتمع ككأنو , عيوف اآلخرين من خارج ذلك اجملتمع 

 .قطعة منو تتمثل فيو صبيع الصفات الىت سبيز ؾبتمعو

أما عند تصميم الكتاب اؼبدرسى  أك ربليلو فينبغى على اؼبؤلف أف يوضح اؼبفهـو 
كما , كاغبدكد الىت سبيز الثقافة اإلسالمية عن الثقافة العربية , الثقاَب الذل يتبناه الكتاب

كما ينبغى عليو أف يتدرج َب عرضو , ينبغى أف يعطى اؼبوضوعات الثقافة اإلسالمية كزانن 
ؼبوضوعات الثقافة اإلسالمية كمفاىيمها كفقان ؼبستوايت الدرسُت كقدراهتم العقلية كخلفياهتم 

 .الثقافية

 اجلانب الرتبوى: اثلثا 

عادة ما تعرب اؼبادئ الًتبوية عن النظرة التطبيقية ُب عملية التعلم ؼباتقدمو األسس 
كمعرفة ىذه اؼببادئ تساعد . األخرل من معلومات مثل األساس النفسي كالثقاُب كالًتبوم

                                                             
24:ص , مرجع سابق,انصر عبد هللا الغاىل ك عبد اغبميد عبدهللا  
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اؼبسؤلُت عن كضع اؼبواد التعليمية كاختيارىا على ربليل ىذه اؼبواد كربديد أيها يصلح 
 .للربانمج الذم يقوموف على زبطيطو كتنفيذه

 :كتتلخص ىذه اؼببادئ الًتبوية ُب عدة ؾباالت ىي 

 .مبادئ تنظيم اؼبادة التعليمية ىي التابع كاالستمرار كالتكامل -1
 .الضوابط الًتبوية عند معاعبة اعبوانب اؼبختلفة للمادة التعليمية -2
 .مبادئ تتصل بوضوح اؼبادة التعليمية كانقرائيتها -3
 .مبادئ تتصل دبحتول اؼبادة التعليمية -4
 .مبادئ تتصل دبناسبة اؼبادة كإمكانية تدريسها -5

 :كفيما يلي نعرض لكل ؾباؿ 

 :فيما يتصل دببادئ تنظيم اؼبادة التعليمية : أكال 

إف اؼبواد األساسية اليت تعد لتعليم أم لغة أجنبية عادة ما يقدـ بعضها كمًّا 
كاؼبفاىيم غَت اؼبألوفة , كاألسطر كافقرات الطويلة, كبَتان من الكلمات اعبديدة

كىذه اؼبواد هبذه الصورة تنسى أف اؽبداؼ ىو تقدًن مواد من , كاعبمل اؼبعقدة
مواد تسمح بنمو , خالؽبا يستطيع الدارس أف يتقدـ أبقل التوجيهات من اؼبعلم

 .مسمر ُب مهارات اللغة كعاداهتا

 :الضوابط الًتبوية : اثنيا 

ىناؾ ؾبموعة من الضوابط اليت ينبغي تراعى عند كضع كاختيار اؼبواد 
ىذه الضوابط هتدؼ عادة إىل كضع اؼبادة ُب , األساسية لتعليم أل لغة أجنبية

 صورة تتعدد فيها مستوايت السهولة كالصعوبة كتتدرج

 

                                                             
47:ص.مرجعسابق,رشدىحمدطعيمة,ادمحمكاملالناقة
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 :الواضع كاإلنقرائية : اثلثا 

نعٍت ابلوضوح ىناالسهولة كالفاعلية ُب اؼبادة اؼبتعلمة كنبا أمراف مهماف ُب 
كالوضوع ُب اؼبواد اؼبطبوعة وبدد بعدة عوامل من أنبها . ربديد سرعة التعلم

((Dechant, 49 PP:  

كيفضل عادة ُب اؼبواد األساسية أف يكوف اغبجم إىل , حجم حرؼ الطباعة -1
 .حد ما كبَتان ك كاضحان 

كيفضل أف يكوف اػبط النسخ اؼبستخدـ ُب الكلمة العربية , نوع اػبط -2
 .اؼبطبوعة

 .كيستحسن أف تكوف اؼبسافات كاسعة كمروبة, اؼبسافات بُت األسطر -3
 :احملتول اؼبعرُب : رابعا 

, حيث ينبغي أف يكوف احملتول اؼبعرُب متصال خبربات الدارسُت كأغراضهم
كذلك ألف تنمية اؼبيوؿ كالحتفاظ هبا يتطلب أف يكوف احملتول ذا معٌت كداللة 

ك أف يتحرؾ من اؼبألوؼ ؽبم كأف يتصل دبا يعرفوف  أك يودكف , ابلنسبة للدارسُت
 .معرفتو حىت يبكنهم فهمو كتصديقو كاستخدامو

 اجلانب اللغوى : رابعاً 

يقصد ابلواقف ىنا لوع النشاط أك العمل الذم تدكر حولو دركس تعليم اللغة 
كإمبا ىي , ليست الكتب إذف ؾبموعة متناثرة من اؼبفردات كالًتاكيب . العربية ُب الكتاب

ؿباكلة لتزكيد دارس معُت دبجموعة من اؼبهارات اللغوية الىت يواجو هبا موقفا قد يبر بو 
كالبد للكاتب قبل أف ىبط عبارة كاحدة ُب كتابو أف وبدد . كوبتاج فيو إىل استعماؿ اللغة

كأف ىبتار ىذه اؼبواقف ُب ضوء تصور كاضح ألىداؼ . اؼبواقف اليت تدكر حوؽبا دركسو
 .الدارسُت الذين يؤلف ؽبم الكتاب كخصائص اجملمع الذم يعد الكتاب لو

                                                             
133:ص . (ـ1985, مكتة اؼبكرمة ),دليل عمل َب إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية, رشدل أضبد طعيمة   
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كربديد األسلوب الذم اختار بو ىذه اؼبواقف أمر الـز عند ربليل الكتاب 
 كمن األسئلة الىت يبكن . 

مانو ع اؼبواقف اليت تدكر : طرحها عند ربليل الكتاب أك تقويبو ما يلي 
السؤاؿ عن , التعارؼ : حوؽبا دركس الكتاب ؟ ىل ىي مواقف اغبياة اليويبة 

طلب طعاـ ؟ أك أهنا مواقف ثقافية عامة مثل اغبديث عن , طلب اتكسي , فندؽ
شخصيات عربية أك إسالمية أك تقدًن اؼبالمح الثقافية ُب البالد العربية كاإلسالمية 

أك أهنا تدكر حوؿ موضوعات النحو العريب ؟ ٍب اختبار الكاتب ىذه اؼبواقف ؟ ىل 
أجرل دراسة لذلك ؟ ىل استعاف بدراسات سابقة ؟ ىل انتقاىا من كتب أخرل 

 لتعليم العربية ؟

بل عندما كبللها سنجد , كاللغة نظم, تعد اؼبادة التعليمية أساسان لتعليم اللغة
. فنخن أكال قبد نظاـ األصوات, إهنا ُب اغبقيقة نظم النظم, أهنا أكثر من نظاـ

الذم بدكره إىل نظاـ البينية أك , (الكلمة)الذم يتكوف منو نظاـ األشكاؿ 
لذلك فنحن . كىذه األنظمة الثالثة تؤدم إىل نظاـ رابع ىو نظاـ اؼبعٌت. الًتكيب

عندما نشرع ُب ربديد نود أف لبتار منو اؼبادة التعليمية لبتاج لتحليل كامل ؽبذه 
 :ىذا التحليل الذم يكمن أف يقدـ لناما يلي , األنظمة اؼبتعددة

 صوات اللغة  .1
 .أىم األصوات ذات الداللة .2
كالتغَتات اليت ربدث , كاألصوات عند ما تقًتف ُب الظهور, األصوات اؼبفردة .3

 .فيها عندما تًتابط كتتالحق
 .(الكلمات)األىم ألشكاؿ  .4
 .ترابط األشكاؿ كتالحقها ككيفية ىذا الًتابط .5
 .(الًتاكيب)أىم أمباط كمستوايت التنظيم اليت تظهر فيها ىذه األشكاؿ  .6

                                                             
 61: ص. مرجع سابق,رشدل ضبد طعيمة,دمحم كامل الناقة 
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كيفية ترابط كل ىذه العناصر كالتنظيمات السابقة حبيث ربمل خرباتنا ُب  .7
 .(الداللة)كحدات من اؼبعٌت 

كىكذا ينبغي أف تبٍت اؼبادة اللغوية التعليمية على أساس من ربليل من علمي للغة 
حيث إف من ما يوجو من نقج إىل كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا قيامها أساس 

حبيث نلحظ , كصف كربليل غَت علمي كدقيق لكل جوانب اللغة كمكوانهتا كعناصرىا
كأمباطان لغوية غَت مألوفة كمن ىنا يصبح االعتماد على نتائج , فيها لغة مصطنعة

 .الدراسات اللغوية اغبديثة ُب إعداد اؼبادة التعليمية أمرا ضركراي

كيقصد هبذا اعبانب اؼبادة اللغوية اؼبكونة من أصوات كمفردات كتراكيب اليت 
, تقدـ َب كتب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب اؼبناسب َب عرضها للدراسُت

 .كمدل سهولة أك صعوبة تلك اؼبادة للدارسُت

 العناصر إعداد ادلواد التعليمية - د
العناصر إعداد الكتاب ادلواد التعليمية للعام   . أ

كيتكوف من ثالثة عناصر أساسية، ىي  Pannenعنصر اؼبواد التعليمية كفقا 
 .العنصر الرئيسي، العنصر تكمل ك  العنصر التقييم من نتائج التعلم

العنصر الرئيسي وبتوم من اؼبعلومات أك اؼبوضوعات الرئيسية اليت رباؿ إىل الطالب، 
 عموما، كاؼبواد التعليمية الرئيسية ُب شكل مواد تعليمية .أك هبب أف تسيطر على الطالب

 .الطباعة

العنصر تكمل وبتوم معلومات أك مواضيع إضافية اؼبكوف االكماؿ مع اؼبواد التعليمية 
 عادة العنصر تكمل يتكوف من .الرئيسية أك  اؼبعلومات أك مواضيع زبصيب فكرة الطالب

اؼبواد الداعمة غَت اؼبطبوعة  (زبصيب اؼبادم، القراءة، كاعبدكؿ الزمٍت، اؼبنهج)اؼبواٌد اؼبطبوعة 

                                                             
35: ص . مرجع سابق,انصر عبد هللا الغاىل ك عبد اغبميد عبدهللا 

  Abdul. Hamid, Uril B, Bisri Mustofa. Pembelajaran Bahasa Arab.(malang: Uin Press,2008 ). Hal 80 
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الكٌشافة الطالب، الكٌشافة اؼبعلمُت، كىناؾ حاجة , ( ,CD ،VCDاألشرطة، )
 .اآلخرين للطالب لدراسة اؼبوضوع الذم يرد من خالؿ ؾبموعة متنوعة من كسائل اإلعالـ

 عنصر تقييم اؼبواد التعليمية من اؼبسألة أك اغببوب اختبار أك أداة تقييم 
ؼبعرفة نتائج غَت االختبار اليت يبكن استخدامها للطالب اختبار التكويٍت أثناء 

.  ُب هناية الفصل الدراسيهنائيعملية التعلم العربية كاختبار 

، (1990)، اترين (1997، 1990)، ديغينج (1990)ديك ككارم 
، (1993)كسفرمنا

ء ابلعناصر اؼبواد التعليمية  يشرح طريقة مبطو عن  التطوير الكتب اؼبواد ىي معلـو
  :اليت مٌتصل ابغباجيَّات عملية التعليم مثل 

 .توجية لإلستخداـ الكتاب اؼبواد التعليمية .1
 .األغراض العاـ كاألغراض خاص التعليم .2
 .(ؿبتوايت اإلطار)خالصة  .3
 .كصف احملتوايت اؼبواد التعليمية .4
 .رسم/ صورة  .5
 .ملخص .6
 .كردكد الفعل, كاإلجابة , اسئلة التمزينات .7
 .الوظيفة .8

العناصر الكتاب اؼبواد التعليمية  اؼبستخدمة ُب إعداد كتابة إجادة مستول 
 .اؼبواد التعليمية

 

                                                             
 Abdul. Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, hlm : 81 
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العنصر الكتاب اؼبواد التعليمية يرجو اف يستطيع لإلهباد مسبب داع الطالب على 
:كل التعلم، كللعنصر اؼبواد التعليمية يرجو أفتعلم كفهم ؿبت

هبب أف تكوف قادرة على تقدًن اػبطوات أك الطرؽ اليت ىي سهلة الفهم  .1
 .كيتبع عملية التعلم كفقا لتعليمات اؼبادة اؼبعركضة

كل مادة يقدـ ألكؿ مرة  ٍب يشرح األىداؼ التعليمية اليت ربقيقها، سواء  .2
/ لألغراض العامة أك تعليم لألغراض اغباص، الغرض منو ىو ؼبعرفة مستول اإلقباز 

. إتقاف الطالب من اؼبواد اليت يتعلموىم
احملتوايت ُب شكل رسـو بيانية / لدعم عرض اؼبواد اليت ستعرض إطار مثاؿ  .3

تسمح للطالب ؼبعرفة كفهم أجزاء تغطي اؼبوضوع، كُب الوقت نفسو يبكن رؤية 
 .عالقة كل جزء ُب ىذا اؼبوضوع

عرض للموضوع إىل موضوع الفرعية اؼبوضحة ُب ىذا القسم بشكل كاضح  .4
 . اعبداكؿ، كالرسـو البيانية, التوضيح/ كيساعد مع الرسم 

الرسـو التوضيحية كاألمثلة من الصور اؼبستخداـ / كتستخدـ إعطاء الصور  .5
 .لدعم اؼبواد على أم موضوع ىناؾ

6.  

العناصر اإلعداد الكتاب ادلواد التعليمية للغة العربية  . ب

ٍب اآلف عن العنصر اؼبواد , بعد شرح عن العنصر العم الكتاب اؼبواد التعليمية
على أف العنصر الكتاب اؼبواد التعليمية  (79: 1980)ذكر القاظبي . التعليمية اللغة العربية

: ، كما يكٌمل مع كتاب دعم ك تتكوف من(كتاب اىصل)لغة إالٌ من كتاب أساس 

 ادلعجـم  -1
كيتضمن ؾبموعة من اؼبفردات األساسية اؼبناسبة لكي , كىو معجم يرافق الكتاب

  ,تكوف رصيدان لغواي يلم بو اؼبتعلم ليعينو أكال على دراسة الكتاب بشكل أعمق كأكسع 
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كنقًتح أف يكوف منطلق ىذا اؼبعجم من . كيعينو اثنيا على تنمية ثركتو اللغوية
, حبيث تؤخذ مفردات الكتاب فتقدـ معانيها اؼبًتادفة كاليت مل يقدمها الكتاب, الكتاب 

كمن جانب آخر يقدـ اؼبعجم , كأيضا اؼبشتقات اليت مل يقدمها الكتاب ىذا من جانب
دبعٌت لوقدـ الكتاب كلمة أب كأـ , اؼبفردات اليت تنتمي إىل أسرة كاحدة منبثقة من الكتاب 

ٍب نرل الكلمات اليت تنتمي إىل ىذا اجملاؿ كمل يقدمها , يقدـ اؼبعجم كلمىت كالد ك كالدة
كمن أمثلة ذلك مفردات الزمن . خاؿ خالة, الكتاب لنضعها ُب اؼبعجم مثل عم عمة

كالعد كالتقدير كيبكن أف , كاعبسم كاغبيواانت كالنبات كاؼبدرسة, كاأللواف كاألطعمة كأدكهتا
أيخذ شكال منطقيا متدرجا كوبتاج إىل ؾبموعة من خرباء اؼبعاجم إلعداد ُب ضوء مادة 

 . الكتاب كما ترل إضافتو
كتاب التمارين التحريرية   -2

كىذا الكتاب عبارة عن ؾبموعة من التمارين اؼبتدرجػة اليت زبتص كل ؾبموعة منػها 
بدرس أك قسم معٌُت من دركس اؼبػادة األساسية أك أقسامها، كهتدؼ ىذه التمارين إىل 

إعطاء التالميذ مزيدان من التدريب على استعماؿ مفردات الدرس كتراكيبو اللغوية ، كتعزيز 
كيقـو الطػالب عادة ابإلجابة عن ىذه التمارين . مفردات الدركس السابقة كتراكيبػها اللغوية

ُب البيت ، كالتأكد من صحة إجابتهم ُب الصػف مع اؼبدرس أك دبقارنة إجاابهتم مع 
 .اإلجاابت الصحيحة اؼبوجودة ُب كتاب التمارين التحريرية ذاتو

كتاب التمارين الصوتية   -3

مادمنا نرـك تعليم اللغة العربية بوصفها لغة حية كأداة لالتصػاؿ الشفهي فال مندكحة 
كمن أفضل الوسائل اليت تعُت على ربقيق . من تدريب الطػالب على ظباعها كالتحدث بػها 

ذلك التمارين الصوتية اليت تستخدـ ُب ـبترب اللغة أك حىت ُب الصف أك البيت ابستعماؿ 
كتتخذ ىذه التمارين الصوتية سبارين اؼبادة األساسية منطلقان لػها ٍب تضيف . مسجل اعتيادم 

كالفرؽ بُت كتاب التمارين . إليها سبارين متنوعة تشتمل على مفردات الدرس كتراكيبو اللغوية 
                                                             

302: ص . مرجع سابق.رشدل ضبد طعيمة, دمحم كامل الناقة
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الصوتية ككتاب التمارين التحريرية يكمن ُب طبيعة التمارين الصوتية ، إذ أٌف بعض أنػواع 
التمارين ال تصلح لالستعماؿ ُب ـبترب اللغػة أك بواسطػة اؼبسجل ، كمن ىذا الضػرب سبارين 

كقد يستعمل كتاب التمارين الصوتية اؼبدرس كحده أك . الًتصبػة أك ملء الفػراغ أك اؼبطابقػة 
 . اؼبدرس كالطػالب طبقان للطريقة اليت يتبعها الكتاب اؼبدرسي 

 كتاب ادلطالعة ادلتدرجة .1
أغراض الكتوب اؼبطالعة اؼبتدرجة ىي أكثر اؼبفردات كتركيب  الذم قد 

 .كجد من الكتاب األصل
كتاب اإلختبارات   .2

ىو كتاب مرافق وبتوم على ؾبموعة من األسئلة اليت يبكن قياس قدرة 
الطالب  للغة العربية،يبدأ من مهارات االستماع ك الكالـ ك القراءة ك الكتابة  

 .(أصوات ك اؼبفردات ك الًتكيب)كالقدرة من العناصر اللغة 
مرشـد ادلعلم    .3

كقد , (فصوؿ)كبن نعلم أف الكتاب األساسي قد يستخدـ ُب شكل تعليم نظامي 
كقد , كما نعلم أنو قد يستخدمو نعلم من أبناء العربية, يستخدـ ُب تعليم ذاٌب حر

كُب كل األحواؿ ينبغي أف يرافق الكتاب , يستخدمو معلم اللغة العربية ليس من أبنائها
ىذا الدليل الذم مانزاؿ نفتقرإليو ابلشكل العلمي مع أنبية البالغة كالدكر , دليل للمعلم

كلعل دليل , العظيم الذم يقـو بو ُب مساعدة اؼبعلم كُب ذبويد عملية التعليم كالتدريس
اؼبعلم يزداد أنبية كخطورة فيما يتصل بتعليم اللغة العربية لألجانب حيث ندرة اؼبعلم بشكل 

كحيث مازالت اػبطوات بطيئة كمتخلفة ُب إعداد , عاـ كاؼبعلم اؼبعد اؼبدرب بشكل خاص
كاغبقيقة أنو . من ىنا يبكن أف تكوف لنا التفاتة جادة ؽبذا الدليل, معلم العربية لألجانب

كلذا , لكى نعطي ىذا الدليل حقو من االىتماـ يتطلب األمر دراسة أخرل لوضع خطة لو

                                                             

108-71 ، اعبزء الثاين ، ص  للندكة العاؼبية األكىل لتعليم العربية لغَت الناطقُت هباالسجل العلمي 

 Abdul. Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab,hal : 84  
 Abdul. Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab,hal : 84 



23 
 

 
 

كمن ٍب يبكن تقدًن ؾبموعة , فمن غَت اؼبمكن اآلف كُب ىذ اؼبقاـ التعرض لو ابلتفصيل 
 . من التوجيهات تساعد على إعطاء تصور جيد للدليل

ينبغي أف وبتول الدليل على األساسيات الضركية للمعلم كما ينبغي أف يلم بو ُب : أكال 
 :اعبانب النظرم كىذه تشمل 

 .أسس كمداخل كطرؽ كفنيات تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا (1
 .أنبية الكتاب ُب العملية التعليمية كالكتاب الذم بُت يديو على كجو اػبصوص (2
 .الفلسفة اليت انطلق منها الكتاب (3
 .األسس اليت استند إليها أتليف الكتاب (4
 .اؼبستول اؼبوضوع لو الكتاب  (5
 .أنواع الدارسُت اؼبوجو إليهم الكتاب (6
 .األىداؼ التعليمية اػباصة كاإلجرائية اليت كضع الكتاب لتحقيقها (7

 :ينبغي أف يتضمن الدليل معاعبات تعُت اؼبعلم على عملية التدربيس كىي تشمل : اثنيا 

 .اؼبهارات اللغوية األربع اؼبقدمة ُب الكتاب كطريقة ؼ ؽبا كتناكلو عبزئياهتا (1
كأيضا أساليب تدريس , طرؽ التدريس الصاغبة الستخداـ الكتاب كتقدًن مادتو (2

 .كل مهارة
 .توجيها عامة ُب كيفية استخداـ الكتاب (3
تقدًن مباذج لكيفية ربديد أىداؼ كل درس كك ضع خطة لتحقيقها ُب حصة أك  (4

 .فًتة زمنية معينة
حبيث سبثل , تقدًن مباذج كاملة جملموعة كبَتة من درس الكتاب ككيفية تدريسها (5

 .ىذه اجملموعة من الدركس ؼبضموف الكتاب اؼبهارل كاللغول كالثقاُب

كمعركؼ أف معلم اللغة العربية لغَت الناطقُت بػها إٌما أف يكػوف من أبناء لغػة الضػاد أك 
فاؼبعلم غَت . كُب كلتا اغبالتُت يكوف ؼبرشد اؼبعلم دكر ىاـ كفائػدة ال غٌت عنػها . من غَتىم

                                                             
 300- 299: ص , مرجع سابق.رشدل ضبد طعيمة,  دمحم كامل الناقة
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اؼبؤىل أتىيالن تربواين كلغواين كامالن سواء أكاف عربيان أـ غَت عريب حباجػة ؼبرشد اؼبعلم ليستفيد 
كما . من األساليب اؼبختلفة اػباصػة بتدريس األصػوات كاؼبفردات كالًتاكيب اللغوية كغَتىا 

أف معلم العربية غَت اؼبتمكن منػها كالذم يلقى صعوبة ُب تكوين اعبمػل الالزمػة لطػالبو هبد 
 . ُب مرشد اؼبعلم ما يعينو على تقدًن الدرس للطػالب كوبسن من مهاراتو اللغوية 

 خطوات يف إعداد ادلواد التعليمية- ه

       : يتبع اػبطوات التاليةالتعليميةكأما تصميم اؼبادة 

قبل القياـ ابختيار اؼبادة التعليمية كتصميمها، البد من اؼبعرفة إىل اؼبعيار ُب اختيارىا 
 Based) كالكفاءة األساسية (Standart Competency)كىي مستول الكفاءة 

Competency .) كتعٍت أف اؼبادة التعليمية اؼبختارة كاليت البد من أف يعلمها اؼبدرس
كيتعلمها التلميذ البد من أف ربتوم على اؼبواد اليت ربقق اؼبستول الكفاءة كالكفاءة 

 .أم اختيار اؼبادة التعليمية يتجو إىل اؼبستول الكفاءة. األساسية
كبعد معرفة اؼبعيار ُب اختيار اؼبادة التعليمية، أخذ يبتدلء ُب معرفة اػبطوات ُب 

اختيار اؼبادة التعليمية اليت تشمل على تعيُت العناصر اؼبوجودة ُب مستول الكفاءة كالكفاءة 
األساسية اليت ىي اؼبرجع ُب اختيار اؼبادة التعليمية، تعيُت نوع اؼبادة التعليمية، اختيار 

اؼبمادة التعليمية اؼبناسبة دبستول الكفاءة كالكفاءة األساسية اؼبعينة، اختيار مصدر اؼبادة 
: ككما يلي بياهنا ابلتفاصيل. التعليمية

 تعيُت العناصر اؼبوجودة ُب اؼبستول الكفاءة كالكفاءة األساسية -1

قبل تعيُت اؼبادة التعليمية فالبد قبل كل شيء تعيُت العناصر ُب اؼبستول الكفاءة 
ألف لكل عنصر فيها وبتاج إىل نوع . كالكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ استيعاهبا كتعلمها

أضف إىل ذلك، فالبد ُب تعيينهما أيضا االىتماـ . اؼبادة اؼبتنوعة ُب العملية التعليمية
 :ابعبوانب

                                                             
 108-71 السجل العلمي للندكة العاؼبية األكىل لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ، اعبزء الثاين ، ص  

 Direktoral Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman 

Memilih dan Menyusun Bahan Ajar. 2004 .Hal 8-13 . 
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 .اؼبعرفية اليت تشمل على اؼبعرفة كالفهم كالتطبيق كالتحليل كالتقوًن( أ)

، كالتذكؽ (Response) الوجدانية اليت تشمل علىاإلستجابة( ب)
(Appreciation)، كالتقوًن (Evaluation) كالتدخل ،(Internalization.) 

.    اليت تشمل على اغبركة األكىل كنصف الركتيٍت كالركتيٍتPsychomotor))اؼبهارية  (ج)
. لكل عنصر من مستول الكفاءة وبتاج إىل مادة تعليمية متنوعة لتحصيلو

 تعيُت نوع اؼبادة التعليمية -2

متمشيا بتنوع مستول الكفاءة، تفرؽ اؼبادة التعليمية إىل النوع اؼبعرُب أك الوجداين 
فاؼبادة على اعبانب اؼبعرُب تنقسم إىل أربعة أقساـ كىي اغبقيقة كاؼبفهـو كاؼببدأ . أك اؼبهارم
فاؼبادة على نوع اغبقيقة تتمثل أظباء اؼبكاف كالشخص كالرمز كاغبديث التارىبي . كاالجرائي

. فاؼبادة على نوع اؼبفهـو تتمثل التعريف كاغبقيقة كاؼبستول الرئيس. كاعبوء من االسم كغَتىا
كأما اؼبادة على نوع . فاؼبادة على نوع اؼببدأ تتمثل اغبجة أك الدليل كالرمز كالرأم كغَتىا

اؼبادة على اعبانب الوجداين تشمل على إعطاء . االجرائي تتمثل اػبطوات ُب عملية ما مرتبا
كاؼبادة على .  كالتقوًن(Internalization) التدخل (Apresiation)اإلجابة كاالستقباؿ 

 .اعبانب اؼبهارم تتكوف من اغبركة األكلية الركتينية
 اختيار اؼبادة على حسب معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية -3

اختيار نوع اؼبادة التعليمية البد من أف يتناسب دبعيار الكفاءة اؼبعينة كاالىتماـ 
انطالقا من العناصر . بشموليتها الكافية مىت يسهل على التلميذ اغبصوؿ على معيار الكفاءة

ُب معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية اؼبعينة، كتلى اػبطة ىي اختيار اؼبادة التعليمية اؼبناسبة 
ابلعناصر اؼبوجودة ُب معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية اؼبذكورة، اؼبادة اليت درسها التلميذ 

البد من تعيينها من حيث ىي من نوع اغبقيقة أك اؼبفهـو أك اؼببدأ أك االجرائي أك الوجداين 
 .كىذا يسهل على اؼبدرس ُب تعليمها. أك ؾبموعة أكثر من نوع اؼبادة

كبعد تعيُت اؼبادة التعليمية كتلى اػبطة يعٍت اختيار نوعها اؼبناسبة دبعيار الكفاءة كالكفاءة  
كتعيينها مهم كذلك لتعليمها، ألف كل نوع من اؼبادة . األساسية اليت البد للتلميذ استيعاهبا

كأسهل . التعليمية ربتاج إىل اسًتاتيجية التعليم أك الطريقة كالوسائل كنظاـ التقوًن اؼبختلفة
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الطرؽ ُب اختيار نوع اؼبادة اؼبدركسة بتقدًن األسئلة عن الكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ 
.  ابعتماد على ىذه الكفاءة يعرؼ نوع اؼبادة. استيعاهبا

فاؼبادة التعليمية . كبعد أف ًب تعيُت نوع اؼبادة التعليمية كتلى اػبطة بتعيُت اؼبرجع منها
 .توجد ُب عدة مراجع إما من الكتب الدراسية كاجملالت كاعبرائد كاالنًتنيب كغَتىا

 معايري اختيار ادلواد التعليمية  - و
 :قاؿ رشدم أضبد طعيمة نقال نيكالس ؾبموعة من اؼبعايَت فيما يلي 

يعتبَت احملتول صادقا عندما يكوف كاغعيا كأصال كصحيحا عمليا  :معيار الصدق .1
 .كفضال عن سبشية مع األىداؼ اؼبوضوعية, 

 .يعترب احملتول مهٌما عندما يكوف ذا قيمة ُب حياة الطالب : معيار األمهية .2
 .يكوف احملتول متماشيا مع اىتمامات الطالب : معيار ادليول واالهتمامات .3
متمشيا , يكوف احملتول قابال للتعلم عند يراعى قدرات الطالب : معيار قابلية للتعلم .4

 .مع الفركؽ الفردية بينهم
سيكوف احملتول جيدا عند ما يشمل أمباطا من التعليم ال تعًتؼ  : معيار عادلية .5

 .ابعبدكد اعبغرافية بُت البشر
 طريق اختيار ادلواد الدراسية  - ز

ىناؾ عدة أساليب يبكن لواضع اؼبنهج اتباعها عند اختبار اؼبواد اللعغة العربية 
: للناطقُت بلغات أخرل 

كُب ىذه . يبكن للمعلم أف يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية : ادلناهج األخرى .1
اؼبناىج أف ينتقي احملتول اللغول ُب منهجو مع األخذا ُب االعتبار التفاكت بُت طبيعة 

 .اللغتُت كظركؼ الربامج
 يبكُت للمعلم أف يسًتشد آبراء اػبرباء سواء أكنوا متخصصُت ُب تعليم :رأي اخلبري .2

أـ كانت , أـ كانوا معلمُت أـ كانوا لغويُت أـ تربويُت, العربية للناطقُت بلغات أخرل
 . لو صلة كثيقة ابؼبيداف

                                                             
 66:ص , مرجع سابق , اؼبرجع ُب التعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل, رشد أضبد طعيمة  



27 
 

 
 

أك , كُب ىذه اغبالة يبكن للمعلم يقدـ تصورا للخربات اليت يريد تزديد الطالب هبا
ٍب يعرض ىذا تصور على اػبرباء ألخذ آراءىم . اؼبوضوعات اليت يريد تعليمهم إايىا

 .كذلك من خالؿ استبياف أك مقابلة أك حلقة حبث أك غَتىا. فيو
 كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت :ادلسح  .3

كأف ذبرم دارسة حوؿ األخطاء اللغوية . كتعرؼ ما يناسبهم من ؿبتول لغوم
الشائعة ُب اؼبستول االبتدائى ٍب زبتار موضو عات النحو أك الًتاكيب اليت تساعد 

 .على تال ُب ىذه األخطاء أك عالجها
 يقصد بذلك ربليل اؼبواقف اليت وبتاج الطالب فيها لالتصاؿ :التحليل  .4

كأف ندرس مواقف اغبديث الشفهي أك مواقف الكتابة ابلعربية أك مواقف . ابلعربية
     .الوظيفية اؼبناسبة للربامج التخصصية

 تنظيم زلتوى ادلواد الدرسية - ح
يقصد بتنظيم احملتول ترتبية بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من 

: كيطرح اػبرباء تصورين لتنظيم اؼبادة نبا . أىداؼ اؼبنهج
أم مراعاة الًتتيب . ىو تقدًن احملتول مرتبا ُب ضوء اؼبادة ذاهتا: التنظيم ادلنطقي  .1

كُب . اؼبنطقي للمعلومات كاؼبفاىيم يصرؼ النظر عن مدل قابلية الطالب لذلك
ك من السهل إىل , ىذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىل اؼبعقد

 .كىكذا .... ك من القدًن إىل اغبديث , الصعب
 ىو تقدًن  احملتول ُب ضوء حاجات الطالب كظركفهم :التنظيم السيكولوجي .2

كاليلتـز ىذا التنظيم ابلًتتيب اؼبنطقي . كليس ُب ضوء طبيعة اؼبادة كحدىا, اػباصة 
 .للمادة

 

 
                                                             

68-67:ص , مرجع سابق  , اؼبرجع ُب التعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل, رشد أضبد طعيمة 

 68: ص , اؼبرجع نفسو 
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 معايري تنظيم احملتوى يف ادلواد التعليمية - ط

:  فهي ما يلى , كأما معايَت ُب تنظيم احملتول

حبيث تؤدم كل ,  يقصد بو العالقة الرئيسية بُت خربات اؼبنهج:االستمرارية  .1
 .خربة إىل إحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اػبربة التالية 

كأف يكوف ىناؾ ,  كيقصد بو بناء اػبربات فوؽ بعضها البعض:التتابع  .2
 .كأف تستفيد كل منها فبا سيقها تؤدم ؼبا يلحقها, تسلسل ُب عرض اؼبهارات

  . كىو العالقة األفقية بُت اػبربات حيث يكمل كل منها األخرل:التكامل  .3

 احملادثة: ادلبحث الثاين 

 مفهوم احملادثة  .1

إهنا اؼبناقشة اغبرة : مااؼبقصود ابحملادثة ؟ يبكن تعريف احملادثة إبهباز فيما يلى 
 . التلقائية الىت ذبرل بُت فردين حوؿ موضوع معُت

, اؼبناقشة :  اآلتية  Key Wordsكُب ىذا التعريف تستوقفنا النقاط اغباكمة 
 :كلكل من ىذه النقاط تطبيقو الًتبول ُب ىذا اجملاؿ . موضوع, فردين , التلقائية , اغبرة 

معى ىذا أف من أشكاؿ االتصاؿ اللغول األجرل   .... احملادثة مناقشة : اؼبناقشة  (1)
أف يلقى شاعر : من ىذه األشكاؿ مثال . كإف كاف شفهيان كاحملادثة, مااليعترب ؿبادثة 
منها غَت ذلك من ؾباالت , منها أف يلقى متحدث كلمة ُب لقاء ما, قصيدة ُب حفل

 .تفتقد إىل ركح اؼبناقشة كمتطلباهتا
إف . كمعٌت ىذا أف احملادثة التتم قسرا كال ربدث إجباران . احملادثة مناقشة حرة: اغبرة  (2)

كعندما يفتقد ىذا الشرط يصبح ما يقولو ترديدان أك إمالء , حرية اؼبتحدث شرط غبديثة 

                                                             
 69:ص ,اؼبرجع نفسو 
 492:جامعة أـ القرل ص ,اؼبرجع َب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل اعبزء األكؿ, رشدل أضبد طعيمة  
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عليو من آخرين كاألمر نفسو يصدؽ ُب فصوؿ تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل إف 
فرض مواقف التعبَت ابلشكل الذل يتعارض مع ميوؿ الدارسُت أمر ال وبظى منهم بقبوؿ 

كال يبكن أف هبدل ُب تعليمهم احملادثة أك إكساهبم مهارات كما أف فرض عبارات معينة ال 
احملادثة إذف موقف . يقتنع الدارس دبربر استخدامها أمر ال يثمر ُب تعلمو ؼبهارات احملادثة

 .حريشعر الفرد فيها بذاتو كحقو ُب أف يعرب ابلطريقة اليت هبب أف يعرب هبا
فيستخدـ من ألواف , كاحملادثة عملية تلقائية يًتؾ الفرد فيها على سجيتو : التلقائية  (3)

إف ... االتصاؿ الكامل بُت البشر أمر ال كجود لو... اغبديث مايطيب لو كما يقدر عليو
من غَت اؼبمكن ُب كثَت من األحياف أف نعرؼ ما يريد اآلخركف قولو ابللغة الىت يصيغونو 

ضمن ما تعنية أف شبة متغَتات كثَتة , التلقائية ىنا تعٌت. فيها أك ابلطريقة الىت يقولونو هبا
 . ربكم عملية اتلكالـ كذبعلو يسَت بشكل معُت قد ال يتوقعو السامعوف

يطلقوف كلمة احملادثة , احملادثة ظاىرة اجتماعية... ٍب إهنا ذبرل بُت فردين: فرداف  (4)
على اغبوار الداخلى الدئر ُب عقل اإلنساف عندما يتحدث فإمبا يطلقوف الكلمة من قبيل 

 .اجملاز كليس اغبقيقة

كمن اليستطيع , كالتحديث ىو الذم يرسم صورة الشخصية ُب أذىاف اآلخرين
التحكم ُب ىذه اؼبلكة اليت حباىا هللا سبحاف كتعاىل لالنساف فإهنا تكوف مدعاه لفشلو بل 

كالرسوؿ صلى هللا , ة قوعو ُب كثَت من اؼبزالق فقد جاء ُب األثر أف مصرع الرجل بُت فكيو
ككثَتا , (أداة التحدث)كاللساف ىو اؼبقوؿ  (إمبااؼبرء أبصغرية قلبو كلسانو )عليو كسلم يقوؿ 

 .ما تكوف لباقة اؼبرء ُب حديثو طريقان سهالن للوصوؿ إىل أىدافو
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 أهداف تعليم احملادثة  - ب

  :من أىم ما هندؼ إليو من تعليم احملادثة ما يلي

 تعويد التالميذ إجادة النطق كطالقة اللساف كسبثيل اؼبعاين  .1
 .كربط بعضها ببعض, كترتيب األفكار, تعويد التالميذ على التفكَت اؼبنطقي  .2
تنمية الثقة ابلنفس لدل التالميذ من خالؿ مواجهة زمالئهم ُب الفصل أك  .3

 .خارج اؼبدرسة
سبكُت التالميذ من التعبَت عما يدكر حوؽبم من موضوعات مالئمو تتصل  .4

 .حبياهتم كذبارهبم كأعماؽبم داخل اؼبدرسة كخارجها ُب عبارة كسيلمة
التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب  الطفل كىو صغَت  .5

 .كاػبجل أك اللجلجة ُب الكالـ أك االنطواء
زايدة مبو اؼبهارات كالقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ ُب فنوف التعبَت  .6

 .الواظيفي من مناقشة كعرض لألفكار كاآلراء كإلقاء الكلمات كاػبطب
الكشف عن اؼبوىوبُت من التالميذ ُب ؾباؿ اػبطابة كاالرذباؿ كسرعة البياف ُب  .7

 .كالسداد ُب اآلراء. القوؿ
تعزيز اعبانب اآلخر من التعبَت كىو التعبَت التحريرم فبا يكتسبو التلميذ من  .8

 .كمأثورات أدبية, كتركيبات بالغية, ثركة لغوية
 .هتذيب الوجداف كالشعور لدل اؼبتعلم ليصبح فردا ُب صباعتو اإلنسانية .9

 .دفع اؼبتعلم إىل فبارسة التخيل كاالبتكار .10
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 :عناصر زلادثة - ج

عملية سهلة بل البد ؽبا من  (الكالـ الشفهي)ليست عملية التحدث 
  : عناصر تتحقق كفق خطوات معرفة

كمع تقدير أنبية ىذا الدافع فإذا أسيء تقديره يكوف , كجود دافع للكالـ .1
من ىنا كاف األشخاص الذين يستثاركف بسهولة فيندفعوف , التحدث بالقيمة

بعكس , ُب الكالـ بدكف ضابط أشخاصان فاشلُت كغَت ؾبوبُت ُب ؾبتعهم
أك , أكلئك الذين ال يتحدثوف إال إذا كاف ىناؾ دافع قوم كالرد على اآلخرين 

 .تلبية االنفعاؿ داخلي
كقد يكوف مرحلة , كقد يكوف التفكَت ُب حد ذاتو دافع للحديث ,  التفكَت  .2

كينبغي أف يكوف , إذا يفكر االنساف قبل أف يبدأ ُب التحدث, اتلية لال ستثارة 
كتكوف مهمتو األساسية تقدير اؼبوقف كربط , تلقائيان كسريعان كغَت ملحوظ

اؼبعاين بعضها ببعض كؾبموعتها كاختبار مدل مالئمتها للموقف قبل التدقق 
 .كاالقناع يسهم ُب إقباح عملية التحدث حبيث تؤتى شبارىا اؼبرجوه كمايراد ؽبا

كليس من اؼبمكن الفصل بُت ,  اعبمل كالعبارات اليت من شأهنا نقل األفكار. 3
كتكوف , مرحلة الصياغة اللغوية كالتفكَت ألف التفكَت يتم ابللغة كمن خالؽبا

مهمة اؼبتحدث تنفيح اؼبادة اللغوية قبل أف يتم التحدث هبا بتعديلها كربسينها 
من ىنا كاف من كاجب اؼبربيُت أف . كيتم ذلك بسرعة فائقة كغَت ملحوظة , 

 .يعودكا تالمذهتم على أالن يتحدثوا إال بعد أف ينظموا أفكارىم كوبسنوا صياغتها

, كىو عنصر نباحيث يبدك اػبطوة األىم ُب عملية التحدث ,  األداء الصواٌب . 4
كتكوف اؼبخارج الصوٌب , من ىنا كاف البد من أف يكوف اعبهاز الصوٌب سليمان 

كيكوف النطق قادران على إعطاء اغبركؼ حقها أثناء عملية , تؤدم عملها
 .التحدث دكف أخطاء

                                                             
 195ص .  ـ1993,  دمحم صاّب الشنطي مرجع النفسو 
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 توجيهات عامة يف تدريس احملادثة  - د

 :سواء دارت احملادثة ُب اؼبستول األكؿ أكالثاىن أك الثالث ينبغى مراعاة عدة أمور منها 

 :الرصيد اللغوى  .1

إف الشرط األكؿ إلدارة ؿبادثة ُب أل مستول من اؼبستوايت الثالثة أف يكوف لدل 
ال يبكن لنا . الدارسُت رصيد لغول يسمح ابحملادثة ُب حدكد اؼبوضوع اؼبطركح أك القضية اؼبثارة

ككبن نعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا أف نتوقع منهم ؿبادثة جيدة ُب الوقت الذل مل يتعلموا 
كغَتىا من اؼبفردات الىت التتيح حرية اغبركة كالتفتح ... يكتب, ىذا قلم, أان طالب : فيو سول 

 . ؾباال للحديث

 : تعليم ادلفردات والرتاكيب  .2

.. إهنا أيضا تراكيب, إف اللغة أكثر من ؾبرد مفردات ... كال يقتصر األمر عند ىذا اغبد
كال يبكن لنا أف نتصور دارسان اليعرؼ من الًتاكيب  اللغوية أك أصوؽبا ما يستطيع بو صياغة 

من ىنانقوؿ إف القدرة على التعامل ابؼبفردات السابقة ككضعها ُب . أف يقدر على احملادثة , صبلة
 .تراكيب مناسبة أمراف يرتبطاف ارتباطان كثيقان ابلثركة اللغوية عند الدارسُت

 :التدرج يف موضوع احملادثة  .3

ينبغى أف يتدرج اؼبعلم ُب تقدًن احملادثة كُب ضوء اغبديث عن اؼبستوايت اليالثة السابقة 
يبكن القوؿ أف طبيعة مواقف احملادثة ربتلف من مستول آلخر فهى ُب اؼبستول األكؿ تدكر حوؿ 

كُب , كُب الثاىن تدكر حوؿ موضوعات كصفية إىل حد ما أك قضااي بسيطة, شؤف اغبياة اليومية
حيث تتناكؿ قضااي يكثر فيها اعبدؿ كتتباين , الثالث تدكر حوؿ مواقف ذبريدية كإىل حد كبَت 

 .كتتعدد ؾباالت النقاش, فيها كجهات النظر

                                                             
168ص . مرجع السابق,تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا, رشدم أضبد طعيمة 
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 :البعد عن الكليسيهات  .4

ينبغى أف يتحرر اؼبعلم ُب تدريس احملادثة تكرار العبارات كاالصطالحات النمطية 
 ينبغى أف يقدـ اؼبعلم bookish expressionالىت هبدىا الدارس ُب كل كتاب 

للدارسُت أمباط اغبديث العادية الىت سوؼ يستمعوف إليها من متحدثى اللغة كالىت 
فال أحسب مثال أف كل ؿبادثة البدؿ أف ... سوؼ يستخدموهنا مع ىؤالء اؼبتحدثُت

 : تنتهى هبذه العبارة 

ُب أماف هللا ؟ ذلك أف مواقف اغبياة العادية تتعدد فيها عبارات , إىل اللقاء  -
كقد , مع السالمة : كقد تكوف , سوؼ نلتقى غدان إف شاء هللا : فقد تكوف , الوداع 
 .مىت سأراؾ اؼبرة القادمة كقدتكوف غَت ذلك: كقد تكوف , شكران جزيالن : تكوف 

 :تنمية الثروة اللغوية  .5

تكوين رصيد من الكلمات كالًتاكيب عند الدارسُت أمرال بد منو حىت يستطيع 
ىؤالء الدارسوف القياـ ابحملاداثت ابلشكل اؼبراد كمن أجل تكوين ىذا الرصيد يستطيع 

 :اؼبعلم القياـ بعدة أمور 

 .منها أف يلفت أنظار الدارسُت للكلمات اعبديدك (1
الدارس قادران , ينبغى أف يستنبط منهم معٌت ىذه الكلمات قبل أف يتطوع بشرحها (2

 .على فهم الكلمة من السياؽ
 .أف يطلب من الدارسُت زبصيص كراسة لتسجيل الكلمات كالًتاكيب اعبديدة (3

 :تنمية القدرة على اجملالة  .6

من اؼبهارات  األساسية الواجب تنميتها عند الدارسُت القدرة على اجملاملة كىذا 
يعٌت عدة أمور من أنبها أف يكوف الدارس قادران على معارضة اآلراء بطريقة الذبرح 

كمنها أيضان أف يكوف الدارس قادران على اإلابنة , مشاعر اؼبتحدثُت أك تناؿ من قدراهتم
كأف يبتسم ابتسامة خفيفة أك , عن مشاعر الود كمظاىر االىتماـ بكالـ اؼبتحدثُت
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ككأف ينشر كسط حديثهم بعض الكلمات , أك ببعض حركات الوجو, يومىء ؽبم إبشارة 
الىت تستحثهم على مواصلة القوؿ كالسعور أبف اآلخرين اليستمعوف ألحاديث فقط كإمبا 

 . ينصتوف ؽبا

 : االنتقال للمجتع اخلارجى  .7

من أىم اؼبشكالت الىت تواجو اؼبعلمُت ُب تدريس احملادثة ربقيق االنتقاؿ 
transition  من موقف مضبوط ؿبكـو دبتغَتات كثَتة إىل موقف حر ينطلق الدارس 

ىذا االنتقاؿ ينبغى أف يتم بتدرج كهبدكء فضال عن توفَت . فيو ُب اجملتمع اػبارجى
كابلطريقة الىت ال , اإلمكاانت اللغوية عند الدارسُت ابلشكل الذل يسمح هبذا االنتقاؿ

أك خائفان فبا ينتظره ُب اجملتمع , ذبعل الدارس مًتددان ُب اؼببادرة ابغبديث أك جريئان ألدائها
 .اػبارجى من سخرية

 :التدرج يف اختيار الرتاكيب  .8

يتبغى عند أتليف نصوص للمحادثة ُب اؼبستوايت األكىل من تعليم العربية للناطقُت 
كلقد أجريت دراسة ميدانية على دارسُت . بلغات أخرل التدرج ُب اختبار الًتاكيب اللغوية

 . أجراىا الباحثاف سافن كبَتشنوؽ1965يتعلموف اللغة العربية كلغة أجنبية سنة 

كانتهت ىذه الدارسة إىل أف اعبمل اؼببنية للمعلـو أسهل استذكارا من اؼببنية 
كاعبمل الىت زبلو من عبارات التوكيد أسهل من , كاؼبثبتة أسهل من اؼبنفية , للمجهوؿ

بل كالكلمات , مع أف عدد الكلمات كاحد ُب كل اغباالت تقريبا , تلك الىت سبتلىئ هبا
 : كلتنظر ُب الًتاكيب اآلتية لنرل أيها أسهل كأيها أصعب , أيضا 

 . األبناء استثاركا أبناءه -
 .األبناء استثاركا آابءىم -
 .األبناء استثَتكا من أبيهم -
 .األيناء استثَت من قبل أبنائو -
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 :فن إلقاء احملادثة  .9

الينبغى قبل أف يلقى اؼبعلم احملادثة أف وبدد مقدما اسم الدارس الذل 
ذلك أف مثل ىذا , سيتلوىا كراءه أك اسم الدارسُت اللذين سيقوماف بتمثيلها

التحديد اؼبسبق يعطى لباقى الدارسُت كسادة مروبة يناموف عليها أف على اؼبعلم أف 
يلقى احملادثة أكال أك يستمعهم ىذه احملادثة مسجلة على شريط ٍب يطلب التطوير 

 .فإذا مل يقم من بُت الدارسُت أحد كاف عليو أف وبديد من يريد. ألداء اؼبطلوب

 : تصحيح األخطاء  .10

كأخبَتان أنتى ؼبشكلة كبَتة من مشكالت تدريس احملادثة أال كىى تصحيح 
إف من األمور اؽبامة الىت هبب أف نراعيها ككبن نعلم اللغة لغَت الناطقُت هبا . اػبطأ

كخائفوف أكثر من أف ... من الكبار خاصة أهنم بشكل عاـ خائفوف من اؼببادرة
كؼبا كاف اؽبداغ األساسى من تدريس احملادثة تنمية قدرة .ىبطئوا أماـ زمالئهم

الدارسُت على اؼببادرة كالتعبَت اؼبنطلق عما أبنفسهم بدكف قيود أك حواجز يصبح 
إف صحيح اػبطأ . من الالـز على اؼبعلم أف يكوف يقظان فطنان كذكيان ُب تصحيحو

أمر البد منو حىت ال يثبت الدارس عليو ظنان منو أبنو صحيح جملرد أنو ذباكز عنو 
كلكن الذل البد منو أيضان  أف يكوف ىذا التصحيح بشكل الوبرج الدارس , اؼبعلم

كألسلوب اؼبقًتح ىنا لتصحيح اػبطأ أف يزج اؼبعلم , أكيناؿ من قدراتو أماـ زمالئو 
ابلعبارة الصحيحة عندما ىبطىء فيها الدارس دكف أف يعلق اؼبعلم أكيشرح للدارسُت 

 .أسباب ىذا التصحيح
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 كتاب احملادثة - ه
 تعريفة كتاب احملادثة  .1

 ذلك الكتاب coversation bookيقصد بكتاب احملادثة : تعريفة 
اإلضاُب الذم يشمل على ؾبموعة من اغبوارات اؼبتدرجة ُب مواقف اغبياة اؼبختلفة 

 .هبدؼ تدعيم مهارات االتصاؿ اليت يتوخى ربقيقها أحد تعليم العربية

 أمهية  كتاب احملادثة .2

يستمد كتاب احملادثة أنبية من اؼبوقع الذم ربتلو احملادثة ُب حياةاالنساف 
من ىنا كجب اغبديث . بشكل عاـ كُب برامج تعليم اللغات األجنبية بشكل خاص

 . عن موقع احملادثة ُب ىذه الربامج حىت نقف على موقف كتاب احملادثة منها

كغَت الناطقُت )) ((الناطقوف ابللغة)): تستوقفٍت كأان أكتب اآلف عباراتف 
. متكلمو اللغات: كأحياان يقاؿ متحدثوا اللغة كأحياان اثلثة يقاؿ ( (ابللغة

مل نسمع من قبل كصف ىؤالء الناس . اصطالحات ـبتلفة ؽبا ُب ىذا اؼبقاـ مغزل
مل نسمع أيضا كصفهم  ((أك غَت القارئُت هبا )) ((القارئوف ابللغة ))أبهنم
 .((غَت الكاتبُت هبا))أك  ((الكاتبوف ابللغة))أبهنم

اف الفرد العادم عندما يسأؿ شخصا عن اللغات اليت يعرفها يسألو كم لغة 
. تتحدث ؟ ككأف اغبديث ابللغة ىو معيار الكفاءة كإجادهتا كىذا اىل حد كبَت صحيح

أنو لو أف فردا درس لغة ما دراسة : إف شبة افًتاضا تنطلق منو ىذه اغبقيقة  ذلك ىو 
   . جيدة يصبح قادرا على االتصاؿ دبتحدثيها كالتفاىم معهم

 

 
                                                             

 354ص ,  اؼبرجع السابق,دليل عمل ُب إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية, رشدل أضبد طعيمة 
.  حىت ابلنسبة للذين تعلموا جيدا لغات معينة خارج البالد اليت تتحدثها يستطيعوف بعد فًتة قصَتة من اؼبمارسة التحدث مع أىلها 
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 اللغة العربية الفصحى و العامية : ادلبحث الثالث 

 اللغة العربية الفصحى .1
 مفهوم اللغة العربية الفصحى - أ

الفصحى ىي علم على اللغة اؼبشًتكة اليت نطق هبا فصحاء العرب كنزؿ هبا 
 .القرآف ككتب هبا الشعر

كتقابلها , اللغة العربية الفصحى ىي اللغة اليت كتبت هبا معظم النصوص العربية
ترٌد العربية الفصحى للقرآف لتأثَت النص القرآين . العامية كالدارجة احملكية بلهجات ؿبلية 

كيطلق أيضا على اللغة اليت , كنص مقدس ُب كضع قواعدىا ككمزجع للقياس
ابلعربية الفصحى  (كمن ضمنها النص القرآين )استخدمت ُب حدكد صدر اإلسالـ 

كتقابلها العربية الفصحى اغبديثة أك اؼبعيارية كىي اللغة اؼبستخدمة اليـو بشكل , الًتاثية
كىي سليل مباشر , كاسع ُب الصحافة أساسا كاؼبعتمدة ُب التعليم كُب اؼبعامالت الرظبية

 .للعربية الًتاثية

ك يقوؿ انيف ؿبمور معركؼ عى اللغة العربية الفصحى ىي أف يستعمل 
, كُب احملادثة العاٌمة عرب كسائل اإلعالـ اؼبختلفة, كُب التدريس, الفصحى ُب الكتابة

 .ككذلك ُب صبيع اؼبناسبات اليت تسمع لو بذلك

تعرؼ اللغة الفصحى أبهنا لغة الكتابة اليت تدكف هبا اؼبؤلفات كالصحف 
كاجملالت، كشؤكف القضاء كالتشريع كاإلدارة، كيؤلف هبا الشعر كالنثر الفٍت، كتستخدـ ُب 
اػبطابة كالتدريس كاحملاضرات، كُب تفاىم العامة إذا كانوا بصدد موضوع يبت بصلة إىل 

 .اآلداب كالعلـو

                                                             
168-167:ص ,بَتت لبناف, دار الكتب العلمية  ,اؼبعجم اؼبفصل ُب فقو اللغة, مشتاؽ عباس معن 

 https://ar.wikipedia.org/wikidi akses tanggal 13 juli 2015 jam 19:00 

 68: ص . بَتكت لبناف,  مزيدة كمنقحة ,خصائص العربية كطرائق تدريسها, انيف ؿبمود معركؼ 
 55ص( ،1989مكتبة الرسالة، :  عماف)،1ط. ةمشكالت اللغة العربية اؼبعاصر. ؾبد الربازم 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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كيقوؿ رمضاف عبد الٌتواب عن اللغة العربية الفصحى ىي كارتباط العربية 
كدعوتنا , ىو السر كذلك َب سبسكنا ابلعربية الفصحى القدمية , الفصحى ابلقرآف الكرًن

ككذلك , كمادار حولو من دراسات, إىل دراسة مستفيضة لكى نفهم هبا القرآف الكرًن
كيفيد َب تو ضيح القرآف , الذل يلقى أضواء على اؼبعاىن القرآنية , الشعر العرىب القدًن

الشعر ديواف : حُت قاؿ , كلقد صدؽ الصحاىب ع اعبليل عبد هللا بن عباس, الكرًن 
رجعنا إىل , الذل أنزلو هللا بلغة العرب, فإذا خفى علينا اغبرؼ من القرآف , العرب 
 .فالتمسنا معرفة ذلك منو, ديواهنا 

 اللغة الفصحى - ب

كاإلهباـ . اللغة الفصحى ىي اليت توافق اؼبشهور من كالـ العرب كسلمت من اللحن
 .كسوء الفهم

كيبثل ىذا اؼبستول من اللغة اؼبشًتكة اؼبثالية اليت وباكؿ كل فرد أف وبققو ُب لغتو 
كيوافق ىذا اؼبستول عرؼ العربية العاـ الذم يتفق عليو أبناؤىا ُب , اؼبكتوبة كاؼبنطوقة 
كسبثل ىذا اؼبستول لغة القرآف الكرًن , كاجملمية , كالنحوية , كالصرفية , مستوايهتا الصوتية

شريطة , كتراث صدر اإلسالـ حىت القرف الرابع اؽبجرم , كتراث اعباىلية اؼبدكف شعران كنثرنا
 .أف يوافق تراث اعباىلية الذم يعد مصدرنا لغواين أساسيان 

, كقدحبث علماء العربية قديبها مصادر العربية الفصحى اؼبشهورة اليت يقيسوف عليها
, كاعتربكا حاؿ لساهنم, فنظركا ُب قبائل العرب اليت أيخذكف اللغة عنها, كوبتجوف هبا 

فأخذكا اللغة عن العرب الفصحاء اؼبوثوؽ بعربيتهم فبن مل ىبالطوا أفبا أخرل التتحدث 

                                                             
 14-13:ص , السعودية , اؼبدىن,التطور اللغول مظاىرة كعللو كقوانينو,  رمضاف عبد التواب 
  1/119كاإلتقاف للسيوطى , 100 إيضاح الوقف كاالبتداء البن األنبارل 
 96: ص , (2006,دار النشر للجامعات), علم اللغة مدخل نظرم ُب اللغة العربية,ؿبمود عكاشة  
كُب علم اللغة العربية للدكتور , 16كارجع ُب ذلك إىل أسس علم اللغة العربية للدكتور حجازم ص .  لقدحبثنا ذلك كتوسعنا ُب حديثنا عن مصادر اللغة كاالحتجاج 

.160, 166عبد الصبور شاىُت 
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كمل يتأثر لساهنا , فوقع اختيارىم على قبائل تتحدث ابؼبشهور من كالـ العرب , العربية 
 .أبلسنة أخرل تفسده

فهو , كأكثر ألسنة العرب انتشارنا ُب العرب, كلساف قريش ىو أفصح األلسنة كأسهلو
كمل يكن , ككانت تثل اللغة العليا للشعراء كاػبطباء كالفصحاء, يبثل اللغة اؼبثالية اؼبشركة

فقد كاف لساهنا كاحدا بيد أف القبائل األخرل كانت ؽبا ؽبجة , داخل مكة ازدكاج لغوم 
كتوجد لغة أخرل يتواصلوف هبا خارجيا على اؼبستول , ؿبلية يتواصل هبا أبناء القبيلة داخليا

 . سبثل لساان مشركا بينهاكبُت القبائل اليت تتواصل معمها, الرظبي 

بل سبكن , كمل يكن لساف قريش ؾبرد ؽبجة ؿبلية تعيش ُب مكة يتحدثها القرشيوف
فقد كانت ؽبجة , كأتثرت كذلك بلهجاهتا, لساف قريش من التغلل ُب ؽبجات تلك القبائل

فأخذت كثَتا من اؼبشهور ُب ؽبجات , قريش دبنزلة اؼبركز الذم تصب فيو اللهجات األخرل
 .كأصحت بذلك لساانن عامان مشًتكان بُت صبيع اللهجات, العرب

, كقد حققت قريش مكاسب لغوية إىل جانب مكانتها التجارية دبكانتها بُت العرب
يقصدكهنا للحج كالتجارة : ككانوا تبعناؽبا ُب كل شيء , فقد كانت إمامهم ُب اعباىلية

ككاف لذلك كلو أثره ُب إثراء لساف قريش , كوبضركف منتدايهتا كمبارايت الشعر كاػبطابة
 .بكثَت من ؽبجات العرب

فما , كربج البيت ُب اعباىلية, كانت العرب ربضر اؼبوسم ُب كل عاـ)): قاؿ الفراء 
, كخلت لغتهم من مستبشع اللغات , فصاركا أفصح العرب, استحسنوه من لغاهتم تكلموا بو

 .((كمستقبح األلفاظ

أصبع علماؤان بكالـ العرب كالركاة  )): كقد نقل ابن فارس عن أيب عبيد هللا 
كأصفاىم لغة , أف قريشا أفصح العرب ألسنة: كالعلماء بلغاهتم كأايمهم كحاؽبم ,ألشعارىم 

كاختار منهم نيب الرضبة دمحم , كاصطفاىم, كذلك أف هللا جل ثناؤه اختارىم من صبيع العرب

                                                             
 1/221 اؼبزاىز  
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كيتحاكموف إىل قريش , فكانت كفود العرب كحجاجها كغَتىم يفدكف إىل مكة للحج, ملسو هيلع هللا ىلص
 .ككانت قريش تعلمهم مناسكهم كربكم بينهم, ُب أمورىم

ألهنم الصريح من , كمل تزؿ العرب تعرؼ لقريش فضلها عليهم كتسميهم أىل هللا
–فضيلة من هللا , كمل تنقلهم عن مناسبهم انقلة, مل تشبهم شائبة, كلدإظباعيل عليو السالـ

 .إذ جعلهم رىط نبيو األدنيُت كعًتتو الصاغبُت. ؽبم كتشريفا-جل ثناؤه

كانت قريش أجود العرب انتقاءن لألفصح من األلفاظ كأسهلها على  )): قاؿ الفارايب 
كالذين عنهم نقلت العربية , اللساف ُب النطق كأحسنها مسموعان كأبينها إابنة عماُب النفس

فإف , كأسد, كسبيم, ىم قيس , كعنهم أخذ اللساف العريب من بُت قبائل العرب, كهبم اقتدل
ٍب , كُب اإلعراب كالتصريف , كعليهم اتكل ُب الغريب , ىؤالء ىم الذين عنهم أخذ معظمو

 .((كمل يؤخذ عن غَتىم من سائر قبائلهم, ىذيل كبعض كنانة كبعض الطائيُت 

فخزاعة كانت , ألف الداير كانت كاحدة, كقيل إف لغة قريش كخزاعة كانت كاحدة 
كقيل إف القرآف الكرًن نزؿ , كأخرجتها قريش منها, ذباكر مكة بل كانت تسكن مكة قديبان 

فلغة قريش كلغة ىذيل كانت أيضان , ككعب جد ىذيل , كنبا كعب جد قريش , بلغة الكعبُت
 . كاحدة أك متقاربة

كركل , كىذا يعٍت كجود لساف مشًتؾ بُت ىذه القبائل اؼبتجاكرة ُب الداير كاؼبنازؿ
نزؿ القرآف على سبع لغات منها )): قاؿ , أبوعبيد من طريق الكليب عن صاّب عن ابن عباس

, كىم طبس قبائل أك أربع, كىم الذين يقاؿ ؽبم عليا ىوازف , طبس بلغة العجز من ىوازف 
قاؿ أبو عبيد كأحسب (. (كثقيف , كنصر بن معاكية , كجشم بن بكر , منها سعد بن بكر 

أان أفصح العرب بيد أين من  ))كذلك لقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص , أفصح ىؤالء بٍت سعد بن بكر 

                                                             
99ص ,مرجع سابق, ؿبمود عكاشة 

والمزهر162مص1989-هـــ1/1309مطبعةالثغرط.السيوطيتحقيقمحمودفجال,االقتراحفيأصولالنحووجدله 

1/211,212.

100ص,مرمجسابق,محمودعكاشة 
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كىم الذين قاؿ فيهم , ككاف مسًتضعا فيهم . ((كأين نشأت ُب بٍت سعد بن بكر, قريش
 .((كسفلي سبيم, أفصح العرب علياىوازف )): أبوعمركبن العالء

كقيل نزؿ بلغة , كقد ذىب بعض العلماء إىل القرآف الكرًن نزؿ بلساف أىل مصر
كقيل غَت ذلك أنو نزؿ بلغات , كىو أبوخزاعة, ككعب بن عمرك, الكعبُت كعب بن لؤل

 .العرب اؼبشهورة صبيعااليت خلت من اؼبستقبح

 اللغة  العربية العامية .2
   مفهوم اللغة العربية العامية- أ

 كالتعبَتات غَت الرظبية اليت ال تعد فصيحة الكلماتىي استخداـ  (slang)العامية 
كيبكن التعامل .  اؼبتحدث، كلكن تعترب مقبولة ُب بعض األكساط االجتماعيةذلجة أك لغةُب 

.  كردبا تيستخدـ كوسيلة للتواصل مع الرفاؽتسميالتمع التعبَتات العامية على أهنا 

كغالبنا ماتدٌؿ , الذين يتداكلوف الدارج من الكالـ, العامية ىي لغة العامة من الناس
ىذه التسمية على اللغات اإلقليمية الفرعية تتحدث هبا األقواـ اؼبتأخرة أك اؼبعاصرة فبن ال 

 .  يستشهد حبديثهم لكوهنا ؽبجة دارجة غَت فصيحة

كىي حالة قلقة ال جذرةر كال أصوؿ تستقي منها , إف العامية حالةه مرضٌيةه طارئة
 .إذ ىي قضٌيةه ربمل ُب ذاهتا عوامل اختفائها , كمن ىنا سهولة معاعبتها . كتتغٌذل هبا 

 . كتقابلها اللغة الفصحى.اللغة العامية ىي اليومية الدراجة

 

                                                             
قاؿ السيوطي ُب مناىل الصفابتخريج , كىو حديث غريب ليس لو مصدر  ((أان أفصح من نطق ابلضاد بيد أين من قريش )):  كجاء اغبديث بركاية أخرل  

.  كنسبت أحاديث أخرل عن نشأة اللغة كفضلها إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص كال يعلم ؽبا مصدر ((أكره أصحاب الغرائب كال يعلم من أخرجو كال إسناده )): أحاديث الشفا 
 https://ar.wikipedia.org/wiki di akses tanggal 16 oktober 2015 jam 22:00 

114: ص , مرجع سابق,اؼبعجم اؼبفصل ُب فقو اللغة, مشتاؽ عباس معن 

 (مقاؿ الدكتور شكرم فيصل ) 410ص , اللغة العربية كالوعي القومي  
 516: ص , مرجع سابق,  دمحم التوقبي ك راجي األظبر   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 اللغة العامية  - ب

ُب -  ىي اللساف الذم يستعملو عاٌمة الناس مشافهة–فاللهجة العامٌية إذف 
لقضاء حاجاهتم كالتفاىم فيما بينهم كمع مركر الزمن تتخذ ىذه اللهجة , حياهتم اليومٌية

كيرل الباحثوف أف . متأثٌرة ن ابلعوامل البيئية اليت كجدت فيها , صفاتو لغويةن خاٌصةن هبا 
كبعوامل , اللهجات تتقارب كتتباعد دبقدار اقًتاهبا أك ابتعادىا عن اللغة األـ من جهة

 .الغزك الطارئة عليها من خارج أصوؽبا كقوانينها اللغوية من جهة أخرل

كلعٌل الناظر ُب أمر اللهجات العامٌية ُب البالد العربية اؼبختلفة هبد أهٌنا اللغة 
نتيجة , مع ما طرأ عليها من ربريفو لكثَت من ألفاطها, العربية الوافدة من اعبزيرة العربية 

كذلك , كنتيجةن لتحريف عاٌمة الناس, اختالط العرب بغَتىم من الشعوب األعجمٌية 
 .خبركجهم على قوانُت اللغة ك أنظمتها

فمرٌدة إىل اختالؼ اللغات اليت , أٌما اختالؼ ىذه اللهجات بعضها عن بعض 
إذا اصطدمت ابلفارسٌية , غزهتا اللغة العربية ُب البيئات اليت تناكلتها الفتوحات اإلسالمية

كابلرببريٌة , كابلقبطٌية ُب مصر, كابلسراينٌية كالالتينٌية ُب أطراؼ بالد الشاـ,ُب بالد فارس
كابلربغم . كبغَتىا من اللغات ُب مناطق متباعدةو من العامل اإلسالمي, ُب مشاؿ إفريقية 

فإهنا تركت آاثران , من انزكاء معظم اللغات احمللٌية كىزيبتها أماـ لغة اإلسالـ الغازية 
 . كاضحةن ُب اللهجات احملكٌية كىناؾ

نرل أٌف مايطلق عليو اللغات العامية ُب البالد الناطقة ابللغة , ُب ضوء ما تقٌدـ 
كمع أهٌنا قد , العربية ما ىي إال ؽبجات ؿبلٌية يتحٌدث هبا عاٌمة الناس ُب حياهتم اليومٌية

فإٌف , كأهٌنا قد استمٌدت معظم ألفاظها كتعابَتىا منها , انسلخت عن اللغة العربية األـٌ 
كقد تصل إىل حٌد . اللهجة الواحدة منها زبتلف عن مثيالهتا ُب األقطار العربية األخرل 

, بسبب العوامل الطارئة عليها من خارج اللغة األـٌ , التنافر كاالفًتاؽ ُب بعض جوانبها
 .نتيجةن لظركؼو جغرافيةو ك اقتصاديةو كسياسيةو كاجتماعٌيةو معٌينة

                                                             
45: ص , مرجع سابق, خصائص العربية كطرائق تدريسها,  انيف ؿبمود معركؼ 
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اغبجازيٌة ك : كقد قٌسم علماء اللهجات اللغة العربية إىل طبس ؾبموعات ىي 
اغبجازيٌة كاؼبصرية أقرب : ككجدكا أٌف اجملموعتُت , اؼبصريٌة كالشامٌية كالعمراقٌية كاؼبغربٌية

  اجملموعات إىل الفصحى لعدـ اختالط أبنائها أبقواـو أعجمية

استغٌل خصـو العربٌية كأعداء اإلسالـ ىذه الظاىرة اللغويٌة  ك الدعوة إىل العامية
كذلك ابلدعوة إىل إحالؿ العامٌية ؿبٌل , فقاموا دبحاكالت مشبوىة لبنيل من لغتنا

ككاف أكؿ من أطلق ىذه الدعوة . كقد بدأت ُب مصر زمن االحتال الربيطاين. الفصحى 
 1880حينما كاف يعمل مديران لدار الكتب اؼبصرية عاـ , الدكتور األؼباين كؽبلم سبيتا

ـه حىت تلٌقفت ىذه الدعوة صحيفة .  ىػػػػػػػػ1298/ اؼبعركفة دبيوؽبا  (اؼبقتطف)كمل يبض عا
فتصٌدل ؽبا اغبريصوف على سالمة , كأخذت ترٌكج ؽبا ُب أكساط قرٌئها , االستعمارية 

 .العربية كأسكتوىا

لتعود اثنية إىل , فهذأت اؼبناقشة حُتو , ٍبٌ بدا ؽبم أٌف الوقت ما زاؿ مبكران 
الظهور على يد رجل  انكليزم ىو السَت كالف كيلمبور الذم كاف أحد قضاة ؿبكمة 

 ـ كتاابن ُب اإلنكليزية ظبٌاه 1902/ ىػػػػػػػػػػػ1320حُت ألٌف , االستئناؼ األىلٌية ُب مصر
كما اقًتح أيضان كتابتها , كاقًتح ازباذ لغتها العامٌية لغةن لألدب كالعلم ,  (لغة القاىرة)

فقحث صفحاهتا لدعاة العامٌية أمثاؿ , كتبعث اؼبقتطف ؾبٌلة اؽبالؿ. ابغبركؼ الالتينٌية
 .كأمُت مشيل, اسكندر اؼبعلوؼ 

 ىػػػػػػػػػ على يد السَت كليم 1345/ ـ 1962كنشطت جولة اثلثة حوايل 
بينما , كلكوكس الذم كاف مهندسان إقبليزاين يعمل ؾباؿ الرٌم اؼبصرم ُب ظاىر األمر

إذ كاف يظهر التوٌدد التسامح لعلماء الدين , من دىاة االستعمار - ُب حقيقة–كاف 
فازبذىا منربان , حىت استطاع أف يتوىٌل إصدار ؾبٌلة األزىر غبقبةو من الزمن , كأكيل األمر 

كيدعو إىل , كيرصد اؼبكافآت, بل كاف ينشر بعض اؼبقاالت فيها, للدعوة إىل العامٌية
                                                             

 614: ص ,  / 1980/ السنة  , 45/ اجملٌلد (دمشق) ؾبلة ؾبمع اللغة العربية  
 56: ص , مرجع سابق, انيف ؿبمود معركؼ 
.(حبوث مؤسبر الدكرة الرابعة كاألربعُت) 1978 مايو 1398 صبادل األكىل 41/ اجمللد  (دمشق)ؾبٌلة ؾبمع اللغة العربية :  راجع  
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إف أىم عائقو يبنع اؼبصريُت من )): كاستمٌر ينفث ظبومو قائالن  . اؼبباراة ُب الكتابة هبا
كأهٌنم لو أٌلفوا ككتبوا ابلعامٌية ألعاف , االخًتاع ىو أهنم يؤٌلفوف كيكتبوف ابللغة الفصحى

 .((ذلك على إجاد ملٌكة االبتكار كتنميتها

ككانت الدكتورة نفسة سعيد من الذين رصدكا اتريخ الدعوة إىل العامية كآاثرىا 
كما اتضح يل من دارسة , إف مصدر الدعوة إىل العامٌية أجنيبُّيب  )): فقالت , ُب مصر

كخاٌصة منها ماكاف ُب أكائل عهد , الكتب األجنبٌية اليت تناكلت اللهجة اؼبصرية 
ٍب عٌددت احملاكالت اليت قاـ هبا األجانب إلدخاؿ (. (االحتالؿ الربيطاين ُب مضز

 . العامٌية كإحالؽبا ؿبٌل الفصحى

انساؽ , كيكاد هبمع الباحثوف على أٌف الدعوة إىل العامٌية ىي دعوةه استعماريٌةه 
كأف , عن حسن نٌيةو عند بعضهم كسوء طويٌةو عند بعضهم اآلخر, كراءىا أانسه 

كعملوا ليل هنار ُب العلن كُب , األجانب ىم الذين ىٌيأكا ؽبا اؼباؿ كاؼبنابر كاؼبعالء
 .اػبفاء

 يوسف –فنًتؾ اغبدبث عنها إىل أحد دعاهتا ,أٌما الدعوة إىل العامية ُب لبناف 
بُت , اترىبٌيان , ال يوجد حدُّيب فاصله  )): بقولو ,  الذم يؤرٌخ لنااتريخ الدعوة ؽبا –اػباؿ 

 1362/ ـ 1943لكٌنٍت أذكر أٌنٍت ُب مطلع . كبدءو ربقيقي ؽبا, ةعيي ىذه الظاىرة 
, دعيت إىل إلقاء ؿباضرةو حوؿ النقد األديب, ككنت بعدطالبان ُب اعبامعة االمَتكية, ىػػػػػػػػ

أسناءىا عدده من األدابء راحوا يدعوف إىل . كألقبت احملاضرة ابللغة احملكٌية, فلبيتي 
كيرل اػباؿ أف (. (كبينهم رشدم اؼبعلوؼ, كعلى رأسهم سعيد عقل , الكتابة ابلعامٌية

 .!! انتصار العرب على إسرائيل مرىوفه ابنتقاؽبم من الفصحى إىل العامٌية احملكية 

                                                             
.  ( مقاؿ الدكتور عبد العظيم الديب88ص , 6/ عدد:   ؾبلة األمة  
 (حبوث مؤسبر الدكرة الرابعة كاألربعُت)41/ اجمللد, دمشق – ؾبلة ؾبمو اللغة العربية  
  8ص , اتريخ الدعوة إىل العامية :  سعيد  
 77 – 55ص , اتريخ الدعوة إىل العامية :  سعيد  
. (مقاالت حوؿ العامية كالفصحى) 1978 / 41 , 1978/ 43 , 1957/ 23, اجمللدات , دمشق -  راجع ؾبلة ؾبمع اللغة العربية 
. 193عدد  (ابريس)النهار العريب كالدكيل  
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منهم من , كازبذ دعاهتا اذباىاتو ـبتلفةو , كاستمٌرت الدعوة إىل العامٌية ُب لبناف 
, على أف تكتب ابغبركؼ العربٌية اؼبألوفة , أراد أف تكوف العامٌية بديالن عن الفصحى 

كمنهم من أراد العامٌية كأف تكتب حبركؼ التبنية , كيبٌثل ىذا االذباه اػبورم ماركف غصن
 .كيتمٌثل ىذا االذباه ابلشاعر سعيد عقل, مطٌورة 

كخلص اىل التسوية بُت , أٌما أنيس فروبة قفد اىتٌم بدراسة اللهجات اؼبختلفة
ؽبا خصائصها اليت تنفردهبا عن , زاعمنا أٌف العامٌية لغة قائمة بذاهتا,  (اللهجة)ك  (اللغة )

 .سواىا

كمل وبٌقق , مل تستنفد أغراضها بعد  (لغة التخاطب اليومية)إف الدعوة إىل العامية 
, كاف علينا , كنظران ػبطورة ىذا األمر , دعاهتا األىداؼ اليت يسعوف للوصوؿ إليها 

كعلى صبيع العاملُت ُب حقل تدريس اللغة العربية تبياف ـباطرىا كإدراؾ مراميها القريبة 
 –كما فعل الدكتور شوقي ضيف حُت رأل , كال هبوز أف هنٌوف من أمرىا. كالبعيدة
ك أف الفصحى قد سلبتها ,  أف معركة العامٌية مع الفصحى ىي معركةه خاسرةه –متفائال 

بل أخذكا يتفٌننوف ُب , كذلك ألف دعاةالعامٌية مل يلقوا أسلحتهم بعد  , صبهورىا القارئ
, إهنم يريدكف للعربٌية ما حصل للغة االتينية,عرض الواسائل كاألساليب اليت ربٌقق أغراضهم

عاشت على أنقاض اللغة , حُت ربٌولت ؽبجات الشعوب اؼبتكٌلمة هبا إىل لغاتو جديدةو 
 .األـٌ 

فأتربل عبد , لقد تصٌدل عدٌدل من الباحثُت لدعاة العامٌية كرٌدكا على مزاعمهم
إف لغة القطر اؼبصرٌم ليست إال لغة عربية دخلها  )): العزيز جاكيش ؽبم ُب مصر فقاؿ 

كأنٌو إذا مل , كأف أكثر ما يظٌن أنٌو مناؼو للعربٌية ىو من العربٌية, بعض التحريف كالدخيل 
كأكرد الكثَت , ((فإنٌو ردٌبا يوافق ؽبجة بعض القبائل األخرل, يوافق ؽبجة قريشو الفصحى 

                                                             
41ص , ؿباصرات ُب اللهجات:  فروبة  

. 117 , 19ص , 1/ج, 41اجمللد , دمشق –  ؾبلة ؾبمع اللغة العربية  
 60: ص , مرجع سابق, خصائص العربية كطرائق تدريسها, انيف ؿبمود معركؼ 
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حُت , أٌما الشيخ اضبد رضا فقد كاف أكثر ربديدان ككضوحان . من األمثلة على ذلك
يكفي أف يتصٌفحو القارئ لتأٌكد أف  (رد العامٌي إىل الفصيح ): كضع كتاابن قٌيمان ظبٌاه 
 .مع ما طرأ عليها من ربريفو كإقحاـو كإبداؿ, العامٌية ىي الفصحى

, كىناؾ من تصٌدل لظاىرة تغيَت اؼبخارج الصوتية األصلية لبعض حركؼ العربية 
فهذا ىو العاٌلمة الشيخ , فبٌا شٌوة ىذه اللغة الشريفة كنقل العديد من ألفاظها إىل العامٌية

كذلك , صاّب اؼبدىوف الياُب اللبناين يشٌن ضبلة قاسية على أكلئك اؼبشٌوىُت اؼبتحذلقُت
صاركا , مع كوهنم من أىل اؼبعرفة , حُت يرل أٌف كثَتان من اؼبتكٌلمُت ابللساف العريب

من حيث اؼبخرج كالصفات حىٌت كصلت بعض , اليالحظوف مالكٌل حرؼ من أحكاـ 
اغبركؼ إىل حالة أف وبكم عليها أهٌنا ليست من اغبركؼ العربية لشٌدة التغيَت اؼبتجٌدد 

 – ُب كثَت من األكقات –مع ما يوجبة السامع , كُب كٌل يـو يزداد ذلك انتشاران , فيها
كامتٌد ذلك إىل كقوع الغلط , من عدـ فهم ما ىباطب بو رأسان أك ضبلو على خالؼ اؼبراد

ٍبَّ يذكر لنا اغبركؼ اليت غٌَتكىا حىٌت أخرجوىا . إذ ىو مبٌٍت على اللفظ, ُب الرسم أيضان 
 : كأنٌبها , مع بياف ما غٌَتكىا إليو , عن أصلها

 .(آؿ)فيقوؿ لوف بدؿ قاؿ , اؼبفٌخمة  (اؽبمزة)غٌَتكه إىل  (القاؼ)حرؼ  -
 .(سابت)فيقولوف بدؿ اثبت , سينان مهملة )غَتكه  (الثاء)حرؼ  -
 .(زؿٌ )فيقولوف بدؿ ذيٌؿ ,  (زااين )اؼبعجمة غَتكه  (الذاؿ)حرؼ  -

 (زىر)فيقولوف بدؿ ظهو, مفٌخمة أيضان  (زااين )اؼبعجمة غَتكه  (الظاء)حرؼ  -
كربسُت , االبتدائٌية كاؼبتوٌسطة : كال شٌك أف نشر التعليم اإللزامي ُب مرحلتيو     

كتعريب العلـو ُب صبيع مراحل , أساليب التدريس ابختيار اؼبدٌرسُت الصاغبُت كتدريبهم
كفيله , كإسهاـ كسائل اإلعالـ اؼبسموعةكاؼبكتوبة كاؼبرئٌية بدكرىا ُب ىذا لسبيل , التعليم 

ٍبٌ إف النهضة الثقافٌية الفكريٌة . كردـ اؽبٌوة القائمة بينهما, بتفصيح العامٌية كتسَت الفصحى

                                                             
. (مقاؿ األستاذ عارؼ النكدم ) 3/ج, 43اجمللد , دمشق–  ؾبلة ؾبمع اللغة العربية  
.118 , 19ص  , 1/ج,41اجمللد , دمشق–  ؾبلة ؾبمع اللغة العربية  
. عدده- بَتكت–  (الرشيد) جريدة  
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إٌف اللغة : فاألمر كما ذكر زيداف حُت قاؿ , الشاملة قادرة على استيعاب ىذه اؼبشكلة 
  (.(ُب كٌل أين كآف تتبع عقوؿ الناطقُت هبا ارتفاءن كاكبطاطان 

ليست إىل اغبٌد الذم يصٌورة , علمان أٌف الفجوة بُت الفصحى كالعامية اؼبتداكلة 
كمن , فهذا الدكتور دمحم رضواف يقـو بدراسةو منهجٌية للغة األطفاؿ. خصـو الفصحى

,  كلمة األكثر شيوعان ُب أحاديث األطفاؿ372خالؿ ىذا البحث أثبت أٌف من بُت 
كاٌف ىناؾ , أم أهنا تٌتفق اتفاقنا كامالن ُب النطق ,  كلمةن مشًتكةن مع الفصحى193ىناؾ 

,  كلمة ال زبتلف عن الفصحى ُب النطق إالٌ بتغيَتو كاحدو ُب أحد أصوات الكلمة 79
ك ىبلص إىل أٌف نسبة . كاف بقية الكلمات تفًتؽ عن نظائرىا ُب الفصحى بتغَتين اثنُت

 .% 81االلتقاء بُت العامية كالفصحى تصل إىل 

بل ىي عرضة , ٍب ال ننسى أٌف اللهجات العامية التستقٌر على حاؿ اثنبتو 
كىذا األمر . كذلك الفتقارىا للقواعد اللغوية الضابطة, للتحٌوؿ كالتبٌدؿ من حُت آلخر

فتبقى األمة على , يؤدم ُب هناية اؼبطاؼ إىل انقطاع االتصاؿ بُت األجياؿ اؼبتالحقة
 . طفولتها الفكرية كالعلمية

جاؿ )فهذا اؼبستشرؽ , كإذا كاف ىؤالء اػبصـو أكثر إضغاءن للباحثُت اإلفرنج
فهي ربريفه عن الفصحى , كليست اللهجات العامية ابللغات األصيلة: )) يقوؿ  (بَتؾ

كلن تقول ىذه اللهجات اؽبزيلة على اقتحاـ أسوار الًتاث العريٌب اؼبنيع , كتشوية ؽبا 
 .((األصيل

كال ننسى أٌف االنتقاؿ من الفصحى إىل العامية معناه انقطاع الصلة بيننا كبُت 
بدءان من , كفقو العلماء كاجتهاد اجملتهدين , اؼبتمٌثل بكتاب هللا كسٌنة رسولو, إسالمنا 

ٍب قطع الصلة أيضان بًتاث أمتنا , أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالتابعُت كالسلف الصاّب 
علمان أٌف ىؤالء اؼبتفرقبُت ما كاف ؽبم أف يستمتمعوا بنتاجها , الفكرٌم كاألديٌب كاللغوٌم 

                                                             
 23: ص , اتريح اللغة العربية:  زيداف  
.1973حبث مقدـ اىل مؤسبر خرباء اللغة العربية بعٌماف :  لغة األطفاؿ  
.68: ص , 24/1969 (دمشق) ؾبلة ؾبمع اللغة العربية  
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اليت نقلت ؽبم فلسفة اليوانف كاؽبند , العلمٌي كالتكنولوجٌي كالفلسفٌي لوالالعربٌية الفصحى 
, كابن اؽبيثم , الكندم : كما نقلت إليهم ما أنتجو العلماء اؼبسلموف أمثاؿ , كعلومهم 

الرايضٌيات كالكيمياء كالطٌب كالفلك : كاػبوارزمي كالبَتكين كالرازم كابن سينا ُب علـو 
كاليت كانت مصادر معارفهم كأٌمهات مراجعم ُب جامعات أكركاب حىت , كالفلسفة كغَتىا 

 .األمس القريب

فقد رأل العلماء اؼبشتغلوف , كإٌف أمر العامٌية ليس خاصان ابللغة العربية 
فاللغة . ابلدراسات اللغويٌة أف ظاىرة العامٌية جبانب الفصحى طبيعٌيةه ُب اللغات اإلنسانية

 فقد انسلخت عنها – حديثان ككتابة –كإف كانت عاٌمة عبميع أبنائها -  مثال–الفرنسية 
 .  patioؽبجات تتخاطب هبا صباعات كثَتةن ُب مشايل فرنسا كجنوبٌيها كيسموهنا 

, بل العكس ىو الصحيح , كلكن ىذا الواقع مل يدفع الفرنسيُت إىل التخٌلي عن فصاىم 
, فأف الثورة الفرنسية شٌنت حرابن ال ىوادة فيها على اللهجات العامٌية لتفصيحها 

   كعملت على نشر الفصحى بُت صبيع اؼبواطنُت

 

 

  

                                                             
 64: ص , مرجع سابق, خصائص العربية كطرائق تدريسها, انيف ؿبمود معركؼ 
. (مقباؿ ادكار مرقص ) 100, 30: ص , 17/1943 (دمشق) ؾبلة ؾبمع اللغة العربية  
.85: ص ,  كاألدب اللغةآراء كأحاديث ُب : اغبصرم  
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  الثالثالفصل

 منهجية البحث
  و منهجه البحثمدخل - أ

كأما نوعو فهو من الدراسة , الكمي مدخل ىذا البحث ىو الكيفي ك
كىي طريقة البحث اؼبستخدمة للحصوؿ على نتائج معُت ك  (R&D)كالتطوير 

 تصميم البحث ك التطوير ُب ؾباؿ الًتبية يعٍت اإلجراءات اؼبستخدمة .ذبربة فعالة
لتنمية اإلنتاخ الًتبوم كتصديقة أل بعبارة أخرل يتجو إىل التنمية كالتصديق 

ؿبادثة  مواد ك ُب ىذا البحث سيحاكؿ الباحث القياـ تطوير .ؼبنتجات الًتبوية
 .النجدبا PT. Al-Aqsha اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسية بشركة

  التطوير البحث وءاتاإجر - ب
سينفيذ الباحث مراحل الدراسة أساس الثقافة اإلندكنيسية خطة حسب 

 أبف مراحل تطوير اؼبواد على تسع (Borg and Gall)برغ كغاؿمراحل على رأم 
 :ك ىي كما يلي , مراحل 

 

 

 

 
                                                             

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

 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 

 Sugiono, metode penelitian kuantitatif-kualitatif R dan D, (bandung : Alfabeta, 2007 ) h. 409  
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 مبوذ مراحل تطوير اؼبواد التعليمية: اعبدكؿ 

 

 

 

 

 

 

 :والبيان عن الشكل السابق هو كما يلى 

 الدراسة اؼببدئية -1

 ؼبعرفة خصائص رئيسكتكوف دبالحظة عملية التعليم ك اؼبقابلة مع 
 .ُب تعليم العربية اؼبشكالتالنج دبا PT. Al-Aqsha  بشركة  اصخاص

 ذبمع اؼبعلومات كالبياانت -2

كىذا يريد الباحث أف هبمع اؼبعلومات اليت ربل اؼبشكالت ُب تعليم العربية 
 .  ُب ترقية مهارة اللغويةالدراسيةكسائل التعليمة ليصمم اؼبواد ا, كعملية التدريس

ذبميع اؼبعلومات 
 الدراسة اؼببدئية تصديق اؼبواد تطوير اؼبواد كالبياانت 

 ربسُت اؼبواد ذبربة اؼبواد ربسُت اؼبواد ذبربة اؼبواد

 ربسُت اؼبواد

 

 إنتاج اؼبواد االنهائة
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 الدراسيةتطوير اؼبواد  -3
 اللغة العربية التعليمية ؿبادثة رهميريد الباحث ؽبذه الباحث ؽبذه العملية اليت سيطو

 .النجدبا PT. Al-Aqsha للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسية بشركة
تصديق اػببَت  -4

للحجاج كاؼبعتمرين   اللغة العربية ؿبادثةُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية من حيث اؼبواد
كيرسل الباحث اؼبواد اؼبعدة إىل اػببَت ُب التعليم اللغة العربيةك إعداد مادهتا . اإلندكنيسية

. ليقـو ابلتحكيم كالتقوًن كإعطاء االفًتاحات ك اإلرشادات
 ربسُت اؼبواد -5

فتصحيح األخطاء اؼبوجودة حسب التحكيم من . الدراسيةبعد صمم الباحث اؼبواد 
. اػببَت كإرشاداتو

 ذبربة اؼبواد -6
. كىذه بتطبيق اؼبواد اؼبعدة ُب عملية التعليم داخل الفصل

 ربسُت اؼبواد -7

ىذه العملية اليت لتحسُت اؼبواد بعد التجريبية اؼبيدانية ؼبعرفة مدل فعالية أك العيوب 
. ؽبذه الربؾبية

 ذبربة اؼبواد -8

تعليم  يريد الباحث ُب تطبيق ىذه اؼبواد. كىذه بتطبيق اؼبواد التعليمية داخل الفصل
 . النجدبا PT. Al-Aqsha للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسية بشركة  اللغة العربيةؿبادثة

ىذه العيملة اليت لتحسُت اؼبواد بعد التجريبية داخل الفصل ؼبعرفة مدل فعالية ؽبذه  -9
 يةالربمج

 إنتاج اؼبواد الكاؼبة -10
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فقاـ الباحث بعد . الدراسيةكىذه العملية اآلخرة أك اإلجراءات ُب التصميم اؼبواد 
 .ىذه العملية يعٍت تطبيق اؼبواد داخل الفصل كأيت اإلختبارات

 
 جتربة ادلنتج-ج

 تصميم التجربة .1
  تطوير ادلواد الدراسية للحجاج وادلعتمرين . أ

 مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين يصميم البحث تطوير, هبذا
كيلي . اإلندكنيسيُت كسوؼ ينتجها ابلنظر إىل مرحلة التجريب اؼبذكورة السابقة

 :خطوات التطوير 
ىذا يناسب التعليم للمهارة , فيو تقدًن العرض أم اؼبواد الدراسية: التمهيدم  -1

 .الكالـ
 .كل مصادر الوسائل ذبمع ُب إنتاج األقراص:العملية  -2
 .يقـو الباحث ابلتغيَت على مايلـز: التغيَت  -3

  إنتاج ادلواد الدراسية للحجاج وادلعتمرين . ب

مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين  يقـو الباحث إبنتاج تطوير
 .اإلندكنيسيُت تفاعلية

 أفراد التجربة  .2
كأما أفراد التجربة ُب ىذا البحث ىم من مرٌشح اغبجاج كاؼبعتمرين 

كيوزعهم الباحث اىل ؾبموعتُت ك نبا . النجدبا Al-Aqsha  اإلندكنيسية بشركة
 من ؾبموعة ذبريبية ك ؾبموعة ضابطة

 البياانت و ادلعلومات  .3
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أيخذ الباحث البياانت ك اؼبعلومات من صبع اؼبعلومات اليت تتعلق هبذا لبحث 
 : الذم سيقـو الباحث عنو ك من 

 .النجدبا PT. Al-Aqsha رئيس شركة. أ
 .النجدبا PT. Al-Aqsha للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسية بشركة. ب
 .الكتب ك البحوث ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا. ت

 أسلوب مجع البياانت .4
 ادلالحظة  . أ

اؼبالحظة ىي كسيلة يستحدمها اإلنساف العادم ُب اكتسابو ػبرباتو كمعلوماتو 
 .حيث قبمع خرباتنا من خالؿ ما نشاىد أك نسمع

كأما , اؼبالحظة اليت قاـ هبا الباحث ُب إعداد مادة تعلمية ىي اؼبالحظة اؼبباشرة
مواد ؿبادثة اللغة   تطويراألمور الىت ال حظها الباحث فهي صبع البياانت كاؼبعلومات عن

 يسمارانج من .النجدبا PT. Al-Aqsha بشركة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت
كاػبطة الدرسية كاؼبواد التعليمية كالكتب اؼبستخداـ كالطريقة , خالؿ اؼبنهج اؼبستخدـ

اؼبستعلمة كالوسائل التعلمية كالطريقة التقومية كاؼبشكالت الىت يواجهها اؼبدرس َب النشاط 
ٍب سجل الباحث البياانت  اؼبهمة , ككذالك خصائص الطلبة الًتبوية كاالجتماعية. التعليمي

 .أثناء اؼبالحظة

ادلقابلة  
اعترب اؼبقابلة استبانة شفوية قاـ من خالؿ الباحث جبمع اؼبعلومات كالباانت شفوية من 

كاؼبقابلة أداة مهمة للحصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ مصادرىا , اجمليب من ىذه اؼبقابلة 
 .البشرية

: كاؼبقابلة اؼبستخدمة ُب ىذا البحث عبمع البياانت 
                                                             

 149: ص , (1416, دار أسامة: الرايض, البحث العامي ك مفهومو كأدكاتو  ك أساسيتو, ذكقاف عبيد كآخركف
135ص, اؼبرجع نفسو
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 للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسية بشركة  اللغة العربيةمدةاؼبعلومات من مدرسي : أكال 
PT. Al-Aqsha كاؼبادة التعليمية أل الكتاب التعليمى اؼبستخدـ ك طريقة النجدبا 

تعليمها كالوسائل اؼبستخدمة كطريقة تقويبها كاؼبشكالت الىت يواجهها اؼبدرسوف ُب العملية 
. التعليمية

تعليقات اػببَت ُب اجملاؿ تعليم اللغة العربية عن مضموف اؼبادة اؼبصممة : اثنيا 
, أسسها : كاإلرشادات لتنفيذ ىذه اؼبادة اؼبصصة بصورة فعالة ُب عملية التعليم من حيث 

كالنشاطات التعليمية ك , كمناسبتها, كتكاملها, كتتابعها, ك استمرارىا, ك تنظيمها 
. كأتثَتىا ككذلك تقويبها, إمكانيتها للتعليم 

 االستنبانة . ب
اعتربت االستنبانة أدة مالئمة للحصوؿ على اؼبعلومات كبياانت كحقائق مرتبطة 

كقدـ بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد اؼبعنيُت , بواقع معُت
 .دبوضوع االستبانة

كاستحدـ الباحث ىذه االستبانة عبمع البياانت عن رغبة الطلبة ُب تعلم اللغة ك ؼبعرفة 
 كالتحكيم من, اإلندكنيسية مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين آرائهم عن تطوير

PT.  Al-Aqsha النج عن اؼبادة التعليمية كأثرىا كمناسبتها لتعليم اللغة العربية بعد دبا
 .التدريب على طريقة تعليمها

 االختبار. ج

أعدت  (أسئلة شفهية أك كتابية أك صور أك رسـو)االختبار ىو ؾبموعة من اؼبثَتات 
كيبكن أف تكوف أسئلة , ما أك رتبة ما للمفحوص, لتقيس بطريقة كمية أك كيفية سلوكا ما

 تعليم اللغة العربيةكاستخدـ الباحث االختبار ؼبقياس قدرة ربصيل .االختبار من جهاز معُت
 .النجدبا PT. Al-Aqsha للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسية بشركة

                                                             
 121ص , مرجع سابق, ذكقاف عبيدات كآخركف

189, ص, اؼبرجع نفسو
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 أسلوب البياانت .5
 لتحليل البياانت يستخدـ الباحث التحليل اإلحصائي الوصفي 

(descriptive statistic analysis) 
 حتليل البياانت من ادلقابلة  . أ

كىي اؼبقابلة اليت ربتول , قاـ الباحث بتحليل البياانت الواردة ُب اؼبقابلة اػبربة
, للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسية  تعليم اللغة العربيةعلى تعليق اغببَت على تطوير مواد

النج ك اقًتاحاتو ك مدخالتو على مضموف اؼبادة دبا PT. Al-Aqsha كالتحكيم من
, كتكاملها ك مناستها, كتتابعها, ك استمرارىا, ك تنظيمها, أسسها : التعليمية من حيث 

كفعاليتها ككذلك تقويبها كما يتعلق ابؼبنهج , كالنشاطات التعليمية ك إمكانيتها للتدريس
 .على مستول الوحدة الدراسية من األشياء اؼبهمة

 حتليل البياانت االستبانة . ب
قاـ الباحث بتحليل البياانت اؼبتوافرة من خالؿ االستبانة من مرٌشح العماؿ 

اللغة اإلندكنيسيُت كصفيا لتصوير آرائهم كبو ىذا اؼبادة التعليمية اؼبعدة ك أثرىا لتعليم 
كاستخدـ لباحث اؼبعيار , بعد أف ًب التدريب , للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسية العربية

 : اؼبعترب لتقوًن انتاج ُب ىذا البحث كما يلى 
 

 التقدم فئة النتائج
 فبتاز 4,00-5,00
 جيد جدا 3,01-4,00
 جيد 2,60-3,50
 مقبوؿ 1,80-2,59
 ضعيف 69ك00,1-1
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 حتليل البياانت من االختبار  . ث

استخدـ الباحث ُب ربليل البياانت من نتيجة االختبار القليب كالبعدم 
يعُت فعالية أك أثر اؼبادة التعليمية ُب ربصيل من مرٌشح اغبجاج , للمجموعة اؼبتكافئة

كاؼبعتمرين اإلندكنيسية ُب تعليم اللغة العربية كفعالية اؼبادة الدراسية كعدمها تقاس 
حسب نتيجة اجملموعة كتظهر ُب فركؽ اؼبقياس اؼبعدىل نتيجة ُب االختبار القبلي ك 

 .البعدم

, بعد سباـ عملية صبع البياانت سيقـو الباحث بتحليل البياانت ك يفسَتىا
كىو االختبار , كسيستحدـ الباحث ُب ىذا الدراس أسلوب التحليل االحصائي

  :كىو كمايلي. (t-test)التائي
 

 
 

𝑡 =
Mx−My  

  
 2 +  𝑦𝑥 22

𝑁−
  

21 𝑁
+

1

𝑁
 

    

 

Mx : متوسط الدرجة للطالب الذين يتعلموف اللغة العربية العامية ك الفصحى

 ابستخداـ اؼبواد الدراسية بطريقة اؼبعدلة

                                                             
 Suharsimi Arikunto , Prosedur suatu penedekatan praktik ,( jakarta: Rineka Cipta , 2002) h. 

285-286.   
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My : متوسط الدرجة للطالب الذين يتعلموف اللغة العربية العامية ك الفصحى دكف

 استخداـ اؼبواد الدراسية بطريقة اؼبعدلة

 2 𝑥  : فرؽ مرٌبع لكل من الدرجة للطالب الذين يتعلموف اللغة العربية العامية ك

 الفصحى ابستخداـ اؼبواد الدراسية بطريقة اؼبعدلة

 2𝑦: فرؽ مرٌبع لكل من الدرجة للطالب الذين يتعلموف اللغة العربية العامية ك

 الفصحى دكف ابستخداـ اؼبواد الدراسية بطريقة اؼبعدلة

 :𝑁ؾبموع العينة 

 

 
 

 
 

  



 
 

58 
 

 الفصل الرابع

 عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها

يقدـ الباحث ُب ىذا الفصل البياانت اليت حصل عليو الباحث من تطويرالكتاب 
تعليم اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت من خالؿ احملادثة ك عملية إستخدامها 
لًتقية كالـ أك اتصاالت اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ُب تعليم مواد ؿبادثة اللغة العربية 

 . دباالنج PT.Al-Aqshaبشركة  للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

 عرض بياانت ادلقابلة وحتليلها و منقشتها: ادلبحث األول 

 PT.Al-Aqshaادلقبالة مع رئيسة الشركة   - أ

 مارس 8 أغوس سغيطو ُب PT.Al-Aqsha قاـ الباحث مع رئيس الشركة
 ـ ك حصل الباحث من ىذه اؼبقابلة على معرفة اتريخ التأسيس كمراحل تطور عن 2016
 دباالنج كحاؿ عن اؼبنهج كحاؿ مدرسي اللغة العربية للحجاج  PT.Al-Aqshaشركة  

كحصل الباحث البياانت من .  دباالنج PT.Al-Aqsha كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة
كلكن ,  ـ2012 منذ بناء الشركة سنة  PT.Al-Aqsha رئيس الشركة  أف بدأ الشركة

 . تعليم اللغة العربية مل يكن جيدا

عرض البياانت عن إنتائج كتاب تطوير مواد زلادثة اللغة العربية للحجاج : ادلبحث الثاين 
 وادلعتمرين اإلندونيسيني وحتليلها ومناقشها

 إنتائج تطوير مواد زلادثة اللغة العربية للحجاج وادلعتمرين اإلندونيسيني - أ



59 
 

 
 

قبل عملية تطوير الكتاب ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت قاـ 
الباحث ىي اؼبقابلة مع مدٌرسة اللغة العربية ؼبعرفة اؼبنهج أك الطريقة ؿبادثة اللغة العربية 

مدرسي كالطريقة كالوسائل اؼبستخدمة ك  إلندكنيسيُت كالكتاب اؿ اللحجاج كاؼبعتمرين
كقاـ الباحث . اإلندكنيسيُت ك مشكالهتم ُب تعليم احملادثة خصائص اغبجاج كاؼبعتمرين

 .دبالخظة الكتاب اؼبستخدـ ؼبعرفة مضموهنا كخصائصها

, Aبعد ما وبصل على بياانت اؼبقابلة اليت قدمو الباحث ُب اؼببحث األكؿ من الفرقة 
كمراحل تطوير . تطوير مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بدأ الباحث

 :مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت كما يلي 

اإلندكنيسيُت ُب  تطوير مواد الدراسي لربمانج تعليم اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين : أوال
. PT.Al-Aqshaكتاب ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة 

كىذا الكتاب ؿبادثة اللغة العربية للحجاج . PT.Al-Aqshaألذم ألفو مع شركة 
كحصل الباحث الكتاب اؼبطور كىو كتاب ؿبادثة اللغة العربية . كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

 .للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

يتكوف ىذا الكتاب من اثنا عشر فصوؿ ك احملادثة ابللغة العامية كاؼبفردات اعبديدة ك  : اثين
 .العمالت السعودم العربية أك رايؿ ك األمكن التارىبية

يقدـ الكتاب ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ابلصورة اؼبلٌونة  : اثلثا
اثنا عشر  كوبتوم ىذا الكتاب ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت من

رايؿ ك  فصوؿ ك احملادثة ابللغة العامية كاؼبفردات اعبديدة العمالت السعودم العربية أك
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كيتضمن ىذا الكتاب ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت . األمكن التارىبية
 :  على 

 صفحة غالؼ الكتاب  (1
 .ىناؾ موضوع كالصورة اليت يتعلق دبوضوعو, صفحة اإلفتتاح لكل درس (2
 .اليت مكتوبة من القاموس, صفحة اإلختتاـ  (3

وبتاج الباحث إىل كقت كجهد كثَت ك كبَت ُب إنتاج الكتاب ؿبادثة اللغة العربية للحجاج 
تصحيح . 3ربكيم اػبرباء . 2الدارسة اؼببدائية .  1:كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت كاػبطوات ىي 

ك ىذا اػبطوات البد الباحث أف تكملو .إنتاج. 6تصحيح الثاين . 5ذبربة الصغَت . 4األكؿ 
 .إبتقاف كي يتم تطويرا انفعا

 نتائج ختطيط الطراز ادلبدئي  - ب

إعتماد على نتائج اؼبالخظة كاؼبقابلة عٌما يتعلق ابلكتاب اؼبستخدـ ُب مركز اللغة كىيئة 
أما زبطيط الطراز اؼببدائى ؽبذه . أتىيل اؼبعليمُت حاكؿ الباحث العمل لتخطيط الطراز اؼببدئى

 :  اؼبواد كما يلي 

جاج إختار الباحث اؼبوضوعات ُب ىذه اؼبواد التعليمية اؼبطٌورة إعتمادا على اّب( أ
ُب الفندكؽ ك , أما اؼبوضوعات اؼبختارة كىي ُب التعارؼ ,  اإلندكنيسيُت اليوميةكاؼبعتمرين

كىذه اؼبوضوعات مناسبة كقريبة من يوميات , ُب اؼبدينة ك ُب اؼبكة ك ُب عرفات ك ُب مٌت
 .اإلندكنيسيُت جاج كاؼبعتمرينّبا
 .كاؼبؤشرات اؼبتعلقة ابؼبوضوعات اؼبختارة اؼبطٌورة, كتب الباحث الكفاءة األساسية ( ب
 .كتب الباحث اؼبفردات اؼبعٌدة اؼبتعلقة ابؼبوضوعات ُب اؼبواد التعليمية اؼبطٌورة( ت
 .قاـ الباحث بًتتيب اؼبوضوع من األقرب ايل األبعد( ث
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 :أما األمثلة من الطراز اؼببدئي كىي 
 

 
كالغالؼ ". اغبوارات العربية للحجاج كاؼبعتمرين"الكتاب التعليمي اؼبعد يسمى 

 اؼبادة التعليم كالصورة اؼبلوف, اسم اؼبؤلف , يتكوف من اسم الكتاب 
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 البياانت حول تصديق اخلرباء-   ج

بعد أف يعد الباحث اؼبواد التعليمية استشار الباحث إىل خرب ُب ؾباؿ تعليم اللغة 
كىو أستاذ حليمى زىدل ك أستاذ أضبد خليل , العربية ؼبعرفة آرائهم عن اؼبواد اؼبعدة 

 :كنتائجها ىي 

 اخلرباء األول (1
 :نتيجة من األستاذ حلمى زىدل  (4)اعبدكؿ  -

 اؼبؤشرات نتائج التقدير
 

 الرقم
 5 4 3 2 1 

 1 الوصف ادلادي للكتاب     
عدد الصفحات مناسبة  .1     √

 أبىداؼ أتليف الكتاب
 

طباعة الكتاب جذاب من  .2     
 : انحية مايلى 

 

  حجم الكتاب (1   √  
  شكل الغالؼ (2    √ 
  نوع الورقة (3     √
  نوع التجليد (4     √
  حركؼ الطباعة (5   √  
تشكيل حركؼ الكتاب  .3    √ 

يساعد على فهم التالميذ للواد 
 اؼبطبوعة
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عدـ األخطاء اؼبطبعية ُب  .4    √ 
 الكتاب

 

الدقة كالصدؽ ُب تعبَت فهرس  .5   √  
الكتاب لبياانت ماوبتويو 

 الكتاب من اؼبعلومات

 

الصور مناسبة للموضوع  .6    √ 
 كإيصاؿ اؼبفاىم

 

كتابة الكلمات موافق لقواعد  .7   √  
 اػبط العريب

 

.2 أساسيات إعداد اؼبواد نتائج التقدير  
5 4 3 2 1 
الواقف اللغوية ُب ىذا الكتاب  (1     √

ىي مواقف اغبجاج ك 
 اؼبعتمرين 

 

اؼبفردات ُب الكتاب مناسبة  (2     √
 للمرحلة اغبجاج ك اؼبعتمرين 

 

  النصوص اؼبختارة جذابة (3   √  
.3 ؿبتول اؼبواد نتائج التقدير  
5 4 3 2 1 
موضوعات الدرس مواقفة  (1   √  

 أبسس إعداد اؼبواد
 

النصوص ربول على اللغة  (2    √ 
اؼبستخدمة َب اؼبملكة العربية 
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 السعودية
مهارة  تطبيق عناصر مهمة ؿ (3   √  

 الكالـ
 

 4.  اللغة للكتاب اؼبصمم نتائج التقدير
5 4 3 2 1 
  صحة اؼبعجم (1   √  
  صحة الًتاكيب (2    √ 
  دقة التعبَت (3    √ 
  سهولة التناكؿ  (4   √  
  جاذبية (5   √  
  التناسب لكفاءة لغوية  (6   √  
  التناسب لبعمر الدارس (7    √ 
 5. الوسائل اؼبعينة نتائج التقدير
5 4 3 2 1 
  اؼبناسبة ابألىداؼ  (1    √ 
  اؼبناسبة ؼبادة الدرس  (2    √ 
  اإلاثرة (3   √  
  التناسب لزمن الدرس (4    √ 
  اؼبراعة ؼبدارؾ الدارس (5     √
  سهولة اإلستفادة  (6    √ 
  العناية لعرض اؼبادة  (7     √
  تواسع ؾبااخربات اللغوية (8   √  
  اإلسهاـ لثركة اللغوية (9    √ 
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 6.  دليل اؼبعلم نتائج التقدير
5 4 3 2 1 
  الوصف اؼبادل للدليل (1   √  
  الوضوح ُب التعليمات  (2    √ 
  سعة اإلستدالؿ كدقتو (3   √  
  الصلة بُت اؼبادة  (4   √  
  صدؽ الدليل  (5    √ 
  سهولة اإلستخداـ (6   √  
  التكامل (7   √  

 ؾبموع  149

 

نظرا إىل اعبدكؿ السابقة أف نتائج االستبانة من خبَت ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية يبكن 
 : تصنيفها إىل 

 فبتاز : 5 جيد جدا: 4 جيد: 3 مقبوؿ: 2 ضعيف : 1
إذا كاف كل أسئلة يناؿ , 40كعدد األسئلة ىي , 5 أعلى درجة لكل أسئلة ىي 
,  كاػببَت الذم يناقش اؼبواد التعليمية اػببَت أكىل, 200درجة فمجموعة الدرجة ىي 

 من ىذا التقدير أف اؼبواد اؼبصممة عند اػبرباء 149فمجموع الدرحات البياانت البحث ىو 
 ىي 

100x   149200= 𝟕𝟒, 𝟐% 
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تدؿ ىذه النتيجة على أف اؼبواد التعليمية ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت 
 ". جيد"على حسب أحكاـ عامة بقديرىا 

 احلرباء الثاين  (2
 :نتيجة من األستاذ أضبد خليل  (5)اعبدكؿ  -

 اؼبؤشرات نتائج التقدير
 

 الرقم
 5 4 3 2 1 

 1 الوصف ادلادي للكتاب     
عدد الصفحات مناسبة  .1   √  

 أبىداؼ أتليف الكتاب
 

طباعة الكتاب جذاب من  .2     
 : انحية مايلى 

 

  حجم الكتاب (1 √    
  شكل الغالؼ (2  √   
  نوع الورقة (3   √  
  نوع التجليد (4   √  
  حركؼ الطباعة (5    √ 
تشكيل حركؼ الكتاب  .3    √ 

يساعد على فهم التالميذ للواد 
 اؼبطبوعة

 

عدـ األخطاء اؼبطبعية ُب  .4    √ 
 الكتاب

 

الدقة كالصدؽ ُب تعبَت فهرس  .5    √   
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الكتاب لبياانت ماوبتويو 
 الكتاب من اؼبعلومات

الصور مناسبة للموضوع  .6   √  
 كإيصاؿ اؼبفاىم

 

كتابة الكلمات موافق لقواعد  .7    √ 
 اػبط العريب

 

.2 أساسيات إعداد اؼبواد نتائج التقدير  
5 4 3 2 1 
الواقف اللغوية ُب ىذا الكتاب  (1    √ 

جاج ك ىي مواقف اّب
 اؼبعتمرين

 

اؼبفردات ُب الكتاب مناسبة  (2    √ 
  جاج ك اؼبعتمرينللمرحلة اّب

 

  النصوص اؼبختارة جذابة (3     √
.3 ؿبتول اؼبواد نتائج التقدير  
5 4 3 2 1 
موضوعات الدرس مواقفة  (1    √ 

 أبسس إعداد اؼبواد
 

النصوص ربول على اللغة  (2     √
اؼبستخدمة َب اؼبملكة العربية 

 السعودية

 

تطبيق عناصر مهمة ؼبهارة  (3    √ 
 الكالـ
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   4 اللغة للكتاب اؼبصمم نتائج التقدير
5 4 3 2 1 
  صحة اؼبعجم (1    √ 
  صحة الًتاكيب (2    √ 
  دقة التعبَت (3    √ 
  سهولة التناكؿ  (4    √ 
  جاذبية (5   √  
  التناسب لكفاءة لغوية  (6   √  
  التناسب لبعمر الدارس (7    √ 
 5. الوسائل اؼبعينة نتائج التقدير
5 4 3 2 1 
  اؼبناسبة ابألىداؼ  (1    √ 
  اؼبناسبة ؼبادة الدرس  (2    √ 
  اإلاثرة (3    √ 
  التناسب لزمن الدرس (4   √  
  اؼبراعة ؼبدارؾ الدارس (5    √ 
  سهولة اإلستفادة  (6   √  
  العناية لعرض اؼبادة  (7    √ 
  تواسع ؾبااخربات اللغوية (8    √ 
  اإلسهاـ لثركة اللغوية (9    √ 
. 7 دليل اؼبعلم نتائج التقدير  
5 4 3 2 1 
  الوصف اؼبادل للدليل (1   √  
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  الوضوح ُب التعليمات  (2   √  
  سعة اإلستدالؿ كدقتو (3   √  
  الصلة بُت اؼبادة  (4    √ 
  صدؽ الدليل  (5    √ 
  سهولة اإلستخداـ (6   √  
  التكامل (7   √  

 ؾبموع  144

 

نظرا إىل اعبدكؿ السابقة أف نتائج االستبانة من خبَت ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية يبكن 
 : تصنيفها إىل 

 فبتاز : 5 جيد جدا: 4 جيد: 3 مقبوؿ: 2 ضعيف : 1
إذا كاف كل أسئلة يناؿ , 40كعدد األسئلة ىي , 5 أعلى درجة لكل أسئلة ىي 
, كاػببَت الذم يناقش اؼبواد التعليمية اػببَت الثاين , 200درجة فمجموعة الدرجة ىي 

 من ىذا التقدير أف اؼبواد اؼبصممة عند اػبرباء 144فمجموع الدرحات البياانت البحث ىو 
 ىي

100x   144200= 𝟕𝟐% 

تدؿ ىذخ النتيجة على أف اؼبواد التعليمية ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت 
 ". جيد"على حسب أحكاـ عامة بقديرىا 
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زلادثة اللغة العربية للحجاج وادلعتمرين  اخلطوات التعليمية  كتاب مواد-  د
 اإلندونيسيني 

. طبق الباحث اؼبواد التعليمية كاػبطة الدارسية ُب عملية التدريس, ُب ىذه اؼبرحلة 
كطبق . كجٌرت التجربة اؼبيدانية ُب يـو األكؿ, خٌطط الباحث اربعة لقاءات ُب عملية التعليم

كتاب  كتتكوف ىذه اؼبواد من, الباحث لقائُت ليشرح اؼبواد التعليمية  من ىذه اؼبواد اؼبصصمة
 .مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين

قاـ الباحث ابإلختبار القبلي لطلبة اإلختبار , كقبل تطبيق اؼبواد التعليمية اؼبطورٌة
ٍب ُب اللقاء الثاين ,  ـ2016 مارس 13القبلي جٌرل لفصل الضابط ُب اللقاء األكؿ ُب اتريخ

ٍب لفصل التجربة ُب اللقاء ,  ـ2016 مارس 20كىذا جرم ُب اتريخ , قاـ الباحث البعدم
كىذا جرم ُب اتريخ , ُب اللقاء الثاين قاـ الباحث البعدم,  ـ2016 إبريل 3األكؿ ُب اتريخ 

 توضيحا ؼبعرفة عملية التعليمية ُب ميداف البحث عرض الباحث اػبطة  , ـ2016 إبريل 10
 . اليت سارت عليها الباحث ُب العملية التعليمية من اللقاء األكؿ إىل اللقاء األخَت

 خطة تنفيذ التعليم

 PT. Al-Aqsha: الشركة  

 اإلندكنيسيُت    تعليم اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرينA: الفرقة  

 اللغة العربية : اؼبادة  

 : - اللقاء  

 اإلستفهامية ك السالـ ك التعارؼ : اؼبوضوع  
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  دقيقة50: التوقيت  

 الكفتءة األساسية - أ
 . اإلندكنيسيُت أف يفهم عن اؼبفرداتجاج كاؼبعتمرينيستطيع اّب -1
 . اإلندكنيسيُت أف يقرأ اللغة العربيةجاج كاؼبعتمرينيستطيع اّب -2
 . اإلندكنيسيُت أف يتحدث قليل ابللغة العربيةجاج كاؼبعتمرينيستطيع اّب -3

  اؼبؤشرات - ب
 اإلندكنيسيُت على فهم اؼبفردات جاج كاؼبعتمرينقدرة اّب .1
 .اإلندكنيسيُت على احملادثة أك اغبوار جاج كاؼبعتمرينقدرة اّب .2
 اإلندكنيسيُت على فهم الكلمات كاعبمل ُب احملادثة أك جاج كاؼبعتمرينقدرة اّب .3

 .اغبوار

 اؼبادة الدراسية - ج

 اإلستفهامية: اؼبوضوع األكؿ   -
 السالـ: اؼبوضوع الثاين   -
 التعارؼ: اؼبوضوع الثالث   -

 الطريقة اؼبستخدمة - د

 الطريقة اؼبباشرة: الطريقة اؼبستخدمة  
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 تنفيذ التعليم  (7)اعبدكؿ - ق

 اؼبوضوع األنشطة الرقم
( 1) 

13 
 مارس 

 

 النشاط التمهيدي  - أ
  جاج كاؼبعتمرينسلم اؼبعلم على اّب -
 .بدأ اؼبعلم الدرس ابلبسملة كالدعاء -
 .جاج كاؼبعتمرينقاـ اؼبعلم ابلتعارؼ بُت اؼبعلم كاّب -
عن النشاطات اليت  جاج كاؼبعتمرينأخرب اؼبعلم اّب -

 .سيقـو هبا الباحث
 اخرب اؼبعلم أبف ىذا القاء سيقدـ اإلختتبار القبلي  -
 النشاط الرئيسي  - ب
 شرح اؼبعلم كيفية تنفيذ عملية اإلختبار القبلي -
 جاج كاؼبعتمرينبدأ اؼبعلم يوزع الكتاب اؼبصور إيل اّب -

 اإلندكنيسيُت 
اإلندكنيسيُت أبنفسهم  جاج كاؼبعتمرينأمر اؼبعلم اّب -

 .استعداد لإلختبار
 جاج كاؼبعتمريناإلمتحاف القبلي عن كفاءة اّب -

 .اإلندكنيسيُت اعبديد على احملادثة
  النشاط اخلتامي- ج

قدـ اؼبعلم النصيحة كالدافعية عن تعليم اللغة العربية  -
 اإلندكنيسيُت  جاج كاؼبعتمريناّب

 قدـ اؼبعلم احملادثة حوؿ اؼبواد اؼبطورة من خالؿ احملادثة  -
 " اغبمدهلل رب العاؼبُت" كختم اؼبعلم الدرس بقراءة  -
 اإلندكنيسيُت ابلتحية جاج كاؼبعتمرينٍب كدع اؼبعلم اّب -

اإلختبار 
القبلي 
لفرقة 

 الضابط 
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 كالٌسالـ 
(2) 

20 
 مارس

 النشاط التمهيدي  - أ
 اإلندكنيسيُت عند جاج كاؼبعتمرينسلم اؼبعلم على اّب -

 دخل الفصل 
 . اإلندكنيسيُت أحواؽبمجاج كاؼبعتمرينكسأؿ اؼبعلم اّب -
 .بدأ اؼبعلم الدرس ابلبسملة كالدعاء -
 .اخرب اؼبعلم أبف ىذا القاء سيقدـ اإلختبار البعدم -
 شرح اؼبعلم كيفية تنفنذعملية اإلختبار البعدم  -
  النشاط األساسي  - ب
 جاج كاؼبعتمرينكزع اؼبعلم اإلستبانة إىل اّب -

اإلندكنيسيُت عن اراء ىم اؼبواد التعليمية اؼبطورة على 
 .األساس احملادثة

 شرح اؼبعلم كيفية إجابة اإلستبانة  -
 جاج كاؼبعتمريناإلختبار البعدم عن كفاءة اّب -

اإلندكنيسيُت من خالؿ احملادثة بعد استخداـ الكتاب 
 .اؼبطور

  النشاط اخلتامي- ج
 جاج كاؼبعتمرينطلب اؼبعلم العفو كالشكر إىل اّب -

اإلندكنيسيُت على اشًتاكهم ُب عملية اجراءات 
 .البحث

 اإلندكنيسيُت لتعليم حجاج كاؼبعتمرينقدـ التشجيع لل -
 "اغبمدهلل رب العاؼبُت"اللغة العريبة كختم الدرس بقراءة 

اإلندكنيسيُت ابلتحية  جاج كاؼبعتمرينٍب كدع اؼبعلم اّب -

اإلختبار 
 البعدم
 للضابط
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 .  كالٌسالـ
 اؼبوضوع األنشطة الرقم
( 1) 

3 
  إبريل  

 

 

 النشاط التمهيدي  - أ
  جاج كاؼبعتمرينسلم اؼبعلم على اّب -
 .بدأ اؼبعلم الدرس ابلبسملة كالدعاء -
 .جاج كاؼبعتمرينقاـ اؼبعلم ابلتعارؼ بُت اؼبعلم كاّب -
عن النشاطات اليت  جاج كاؼبعتمرينأخرب اؼبعلم اّب -

 .سيقـو هبا الباحث
 اخرب اؼبعلم أبف ىذا القاء سيقدـ اإلختتبار القبلي  -
 النشاط الرئيسي  - ب
قدـ اؼبعلم اؼبفردات اعبديدة حوؿ اؼبوضوع كالصور  -

 .اؼبتعلقة هبا
ٍب قدـ اؼبعلم احملادثة اعبديدة حوؿ اؼبوضوع ك أمر  -

اؼبعلم إىل اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت أف يسمعوف 
 .احملادثة اعبديدة

أمر اؼبعلم إىل اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ليقراء  -
النص احملادثة صباعة ك شخصيان ٍب  شخصُت كاؼبعلم 

 .يصحح احملادثة اػبطاء
 ٍب شرح اؼبعلم معاين الكلمة ك تركيب اعبمل حوؿ  -

 احملادثة أك اغبوار ُب النص احملادثة 
امر اؼبعلم إىل اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت  -

 .ليتحٌدث اغبوار حوؿ اؼبوضوع أماـ الصاحبتهم
 

اإلختبار 
القبلي 
لفرقة 

 التجربة
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 شرح اؼبعلم كيفية تنفيذ عملية اإلختبار القبلي -
 جاج كاؼبعتمرينبدأ اؼبعلم يوزع الكتاب اؼبصور إيل اّب -

 اإلندكنيسيُت 
اإلندكنيسيُت أبنفسهم  جاج كاؼبعتمرينأمر اؼبعلم اّب -

 .استعداد لإلختبار
 جاج كاؼبعتمريناإلمتحاف القبلي عن كفاءة اّب -

 .اإلندكنيسيُت اعبديد من خالؿ احملادثة
  النشاط اخلتامي- ج

قدـ اؼبعلم النصيحة كالدافعية عن تعليم اللغة العربية  -
 اإلندكنيسيُت  جاج كاؼبعتمريناّب

قدـ اؼبعلم احملادثة حوؿ اؼبواد اؼبطورة على األساس  -
 احملادثة 

 " اغبمدهلل رب العاؼبُت" كختم اؼبعلم الدرس بقراءة  -
 اإلندكنيسيُت ابلتحية جاج كاؼبعتمرينٍب كدع اؼبعلم اّب -

 كالٌسالـ 
(2) 

10 
 إبريل

 النشاط التمهيدي  - ت
 اإلندكنيسيُت عند جاج كاؼبعتمرينسلم اؼبعلم على اّب -

 دخل الفصل 
 . اإلندكنيسيُت أحواؽبمجاج كاؼبعتمرينكسأؿ اؼبعلم اّب -
 .بدأ اؼبعلم الدرس ابلبسملة كالدعاء -
 .اخرب اؼبعلم أبف ىذا القاء سيقدـ اإلختبار البعدم -
 شرح اؼبعلم كيفية تنفنذعملية اإلختبار البعدم  -
  النشاط األساسي  - ث

اإلختبار 
 البعدم
لفرقة 

 التجربة
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 جاج كاؼبعتمرينكزع اؼبعلم اإلستبانة إىل اّب -
اإلندكنيسيُت عن اراء ىم اؼبواد التعليمية اؼبطورة على 

 .األساس احملادثة
 شرح اؼبعلم كيفية إجابة اإلستبانة  -
 جاج كاؼبعتمريناإلختبار البعدم عن كفاءة اّب -

اإلندكنيسيُت من خالؿ احملادثة بعد استخداـ الكتاب 
 .اؼبطور

  النشاط اخلتامي- ج
 جاج كاؼبعتمرينطلب اؼبعلم العفو كالشكر إىل اّب -

اإلندكنيسيُت على اشًتاكهم ُب عملية اجراءات 
 .البحث

 اإلندكنيسيُت لتعليم حجاج كاؼبعتمرينقدـ التشجيع لل -
 "اغبمدهلل رب العاؼبُت"اللغة العريبة كختم الدرس بقراءة 

اإلندكنيسيُت ابلتحية  جاج كاؼبعتمرينٍب كدع اؼبعلم اّب -
 .  كالٌسالـ

 
 مصدر التعليم كالواسائل التعليمية  -

 (اإلندكنيسيُت حجاج كاؼبعتمرينتعليم احملادثة لل)اؼبواد اؼبعدة : مصدر التعليم 
 القلم أك اؼبعلمة ك اعبهاز, السبورة, الصور, لكتاب : الوسائل  

 التقوًن- ز
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 قاـ الباحث االختبار البعدم ؼبعرفة أثر مادة, ك بعد جرب الباحث الكتاب اؼبطور
عبمع ىذه البياانت ك قاـ الباحث بتقدًن . مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين

 . الشفهي كالتحريراياالختبار 

كالبياف لكل للقاءت فيما , إعتمادا على اػبطة الدارسية السابقة نفذ الباحث التجربة 
 :يلي 

 اللقاء األول  -1

,  دقيقة50 ـ ؼبدة 2016إبريل  3قاـ الباحث ابإلختبار القبلي ُب اللقاء األكؿ ُب 
 : كخطواهتاالتالية

 اؼبقدمة  .1

 اإلندنيسيُت غبجاج كاؼبعتمرينكيلقي الباحث السالـ على ا, دخل الباحث الفصل
كسأؿ الباحث عن أحواؽبم ,  اإلندكنيسيُت على التحيةغبجاج كاؼبعتمرينالفتتاح الدرس كيرد ا

 .ككتب الباحث التاريخ كاؼبادة الدراسية على السبورة, 

 عرض اؼبادة  .2

اإلندكنيسيُت كأخربىم عن األنشطة اليت سيقـو  اغبجاج كاؼبعتمرينتعرؼ الباحث مع 
 اإلندكنيسيُت منهم اؼبساعدة ك غبجاج كاؼبعتمرينهبا الباحث إلجراء البحث داخل الفصل ك ا

كأخربىم أيضا أبف ُب اللقاء األكؿ سيقدـ الباحث اإلختبار القبلي ليعرؼ , اشًتاكهم فيو
كبدأ الباحث اإلختبار القبلي ك , اإلندكنيسيُت ُب تعليم احملادثة غبجاج كاؼبعتمرينكفاءة ا

غبجاج  يطلب من االشفهي يعٍتاإلختبار األكؿ اإلختبار اؼبفردات ٍب اإلختبار الثاين اإلختبار 
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 اإلندكنيسيُت يتحدث عن موضوع الذم أمر مع اؼبعلم  كاحدة فواحد حسب كاؼبعتمرين
 .ترتيب األظباء على كشف اغبضور

 اإلختتاـ  .3

 اإلندكنيسيُت اختتم الدرس اغبجاج كاؼبعتمرينبعد انتهاء الباحث ُب اإلختبار القبلي 
اإلندكنيسيُت كخرج  غبجاج كاؼبعتمرينابغبمدلة كالدعاء كشجعهم للتعلم جيدا ٍب سلم على ا

 .من الفصل

 اللقاء الثاين - ج

,  دقيقة30 ـ ؼبدة 2016 إبريل 10قاـ الباحث ابإلختبار القبلي ُب اللقاء األكؿ ُب 
 : كخطواهتاالتالية

 اؼبقدمة  .1

 اإلندنيسيُت غبجاج كاؼبعتمرينكيلقي الباحث السالـ على ا, دخل الباحث الفصل
كسأؿ الباحث عن ,  اإلندكنيسيُت على التحيةغبجاج كاؼبعتمرينالفتتاح الدرس كيرد ا

 .ككتب الباحث التاريخ كاؼبادة الدراسية على السبورة, أحواؽبم

 عرض اؼبادة  .2

اإلندكنيسيُت عن اراء ىم اؼبواد التعليمية  كزع اؼبعلم اإلستبانة إىل اغبجاج كاؼبعتمرين
شرح اؼبعلم كيفية إجابة اإلستبانة ك اإلختبار البعدم عن كفاءة . اؼبطورة من خالؿ احملادثة

 كبدأ .اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت من خالؿ احملادثة بعد استخداـ الكتاب اؼبطور
الباحث اإلختبار البعدم ك اإلختبار األكؿ اإلختبار اؼبفردات ٍب اإلختبار الثاين اإلختبار 
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 اإلندكنيسيُت يتحدث عن موضوع الذم أمر مع غبجاج كاؼبعتمرين يطلب من االشفهي يعٍت
 .اؼبعلم  كاحدة فواحد حسب ترتيب األظباء على كشف اغبضور

 اإلختتاـ  .3

 اإلندكنيسيُت اختتم  للحجاج كاؼبعتمرينبعد انتهاء الباحث ُب اإلختبار البعدم
 اإلندكنيسيُت غبجاج كاؼبعتمرينالدرس ابغبمدلة كالدعاء كشجعهم للتعلم جيدا ٍب سلم على ا

 .كخرج من الفصل

 عرض بياانت اإلختبار وحتليلها ومناقشتها : ادلبحث الثالث 

 نتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة - أ
 نتائج اجملموعة الضابطة -1

فناؿ ,بعد أف قاـ الباحث ابالختبار القبلي كاالختبارالبعدم ُب الفصل الضابط
 كمتوسط 53,7إف متوسط نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط : الباحث النتائج كما يلي 
 :كتوضيحا ؽبا ىذا ىو اعبدكؿ  58,3نتيجة االختبار البعدم 

 (8)جدول
 متوسط نتائج الفصل الضابط

 نتيجة االختبار  الرقم
 53,7 االختبار القبلي  1
 58,3 االختبار البعدم  2

 

 : كتوضيحا ؽبا ىذا ىو اعبدكؿ 3كأما نتيجة فركؽ اؼبتوسط بينها فهى 
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 (9)جدول 
جدول نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي لطلبة الفصل 

 الضابطة

 
𝑥2 
إخنراف 

بُت القبلي ك 
البعدم 

(x) 

 
 االختبار البعدم

 
 االختبار القبلي

 
 الرقم

 

0 0 60 60 1 
25 5 60 55 2 
0 0 50 50 3 
0 0 60 60 4 

100 10 60 50 5 
100 10 70 60 6 
25 5 60 55 7 
0 0 50 50 8 
25 5 50 45 9 
25 5 70 65 10 
100 10 60 50 11 
25 5 50 45 12 
اجملموع  645 700 55 425

 ادلتوسط 53,7 58,3
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 نتائج اجملموع التجربة -2

بعد أف قاـ الباحث االختبار القبلي كاالختبار البعدم ُب فصل التجربة انؿ الباحث 
 كمتوسط 62,5إف متوسط نتيجة االختبار القبلي للفصل التجربة ىو : النتائج كما يلي 

 : كتوصيحا ؽبا ىذا ىو اعبدكؿ 72,9نتيجة االختبار البعدم ىو 

 (10)جدول
 متوسط نتائج فصل التجربة

 نتيجة  االختبار  الرقم 
 54,1 االختبار القبلي  1
 72,9 االختبار البعدم  2

 كىذه الفركؽ تشَت إىل أف ىاتُت النتيجتُت 10,4كأما نتيجة فرؽ اؼبتوسط بينها فهي 
 :توضيحا ؽبا ىذا ىو اعبدكؿ . فركؽ كاضحة

 (11)جدول
 جدول نتيجة القبلي واالختبار البعدي لطلبة فصل التجربة

 
𝑦2 
إخنراف 

بُت القبلي ك 
البعدم 

(y) 

 
 االختبار البعدم

 
 االختبار القبلي

 
 الرقم

 

100 10 70 60 1 
100 10 65 55 2 
100 10 80 50 3 
100 10 70 50 4 
25 5 75 50 5 
0 0 65 65 6 
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400 20 80 50 7 
225 15 75 55 8 
100 10 80 50 9 
100 10 65 50 10 
225 15 80 45 11 
100 10 70 60 12 
 المجموع 650 875 230 5.050

 المتوسط 54,1 72,9

 

 الفرق بني نتائج فصل الضابط وفصل التجربة  - ب
 االختبار القبلي لفصل الضابط وفصل التجربة  (1

بعد أف قاـ الباحث االختبار القبلي كاالختبار البعدم ُب فصل الضابط كفصل 
إف متوسط نتيجة االختبار القبلي فصل الضابط : انؿ الباحث النتائج كىي , التجربة

  كعلى ىذا يدؿ على أف ىناؾ ارتفاع 56,2 كمتوسط نتيجة االختبار البعدم ىو53,7ىو
 كمتوسط نتيجة 62,5 كمتوسط نتيجة االختبار القبلي لفصل التجربة ىو2,5قليل كىو 

 كتوضيحا 10,4 كعلى ىذا يدؿ على أف ىناؾ ارتفاع كثَت كىو 72,9االختبار البعدم ىو 
 :ؽبا ىذا ىو اعبدكؿ 

 (12)جدول 
 متوسط نتائج فصل الضابط وفصل التجربة

 فصل التجربة فصل الضابط االختبار الرقم
 54,1 53,7 االختبار القبلي 1
 72,9 58,3 االختبار البعدم 2

 18,8 4,6 االرتفاع
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 كمتوسط 53,7كظهر اآلف أف متوسط نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط ىي
 8,8 كىذه تدؿ على ىناؾ فرؽ كىو 62,5نتيجة  االختبار القبلي للفصل التجربة ىي 

كعلى ىذا كإف نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط كفصل التجربة ىناؾ فرؽ كاضح بوجود 
 :كتوضيحا ؽبا ىذا ىو اعبدكؿ . إعداد اؼبواد التعليمية 

 (13)اجلدول

 الفرق بني نتائج فصل الضابط وفصل التجربة

الرقم 
اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربة   

X1 X
2 

 
(X) 

X2 Y1 Y2 (Y) Y2 

1 60 70 10 100 60 60 0 0 

2 55 65 10 100 55 60 5 25 

3 50 80 30 900 50 50 0 0 

4 50 70 20 400 60 60 0 0 

5 50 75 20 400 50 60 10 100 

6 65 65 0 0 60 70 10 100 

7 50 80 30 300 55 60 5 25 

8 55 75 20 400 50 50 0 0 

9 50 80 30 900 45 50 5 25 

10 50 65 15 225 65 70 5 25 

11 45 80 35 1.225 50 60 10 100 

12 60 70 10 100 45 50 5 25 
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87 650 اجملموع
5 
 

230 5.050 645 700 55 425 

N   x∑ 𝒙𝟐∑   y∑ 𝒚𝟐∑ 
 

: كفيما يلي توضيح ما ُب اعبدكؿ السابق

X1 =  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجربة

X2 =نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجربة 

(X)   =عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة التجربة 

x2 =  عدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة التجربة

x∑ =ؾبموع عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة التجربة 

∑𝑥2  = ؾبموع عدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة التجربة

1 y   = نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة

2y  = نتائج االختبار البعدم من اجملموعة الضابطة

 )y(  = عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة

𝑦2  =عدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

y∑  =ؾبموع عدد االكبراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة 

𝑦2∑  = ؾبموع عدد االكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة
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ػبص الباحث بعرض النتائج االتية كىي ؾبموع مكضيح اعبدكؿ السابق، مبعد 
 :عدد االكبراؼ اؼبربع من اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبة، كىي كما ُب ىذا اعبدكؿ

( 14)اجلدول 

اجملموع عدد االحنراف و عدد االحنراف ادلربع من اجملموعتني 

اجملموعة الضابطة اجملموعةالتجريبة  
ؾبموع عدد االكبراؼ 

(∑x) 
 عدد االكبراؼ اؼبربع

(∑𝑥2) 
 ؾبموع عدد االكبراؼ

( y∑ )
 عدد االكبراؼ اؼبربع

 (∑𝑦2) 
230 5.050 55425

  

 حتليل نتائج االختبار للمجموعتني- 2
عدد االكبراؼ ك عدد االكبراؼ اؼبربع كقد عرض الباحث ُب اعبدكؿ السابق ؾبموع 

:  من اجملموعتُت، ٍب قاـ الباحث إبدخاؿ النتائج السابقة إىل الرمز اإلحصائي األٌب

 

𝑀
𝑥   =

 𝑥

𝑁

  

=19,16 = 23012 

 
 

 𝑥2 =   𝑥2 −
( 𝑥)2

𝑁
  

= 5.050  230212 
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= 5.05052.90012 

=5.050-4.408,33 

= 641,67 

𝑀
𝑦   = 

 𝑦

𝑁

  

= 55

12 

= 4,58 
 𝑦2 =   𝑦2 −

( 𝑦)2
𝑁

  

= 425(55)212 

=4253.02512 

252,08                     =425- 

= 172,92 

               𝑡 =
𝑀𝑥−𝑀𝑦

  
 𝑥2+ 𝑦2
𝑛1+𝑛2−

  21 𝑛1
+

1
𝑛2 

 

  

 

                 𝑡 =
19,16−4,58

  
641,67+172,92

12+12−   21 12+
1
12 

  

 

                  𝑡 =
14,58

 
814,5922

x
224  

                                   𝑡 =
14,58

 
1629,18528  

                                  𝑡  =   
14,

 

583
,08  
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                                   𝑡 =
14,58
1,75

  

t =8,33 

d.b.=(nx + ny - 2) 

       =(12+12-2) 

       =22 

ts0,05= 2,07 

ts0,001=2,82 

 

كىي كما , بعد أف قاـ الباحث بتحليل بياانت االختبار فحصل الباحث نتائجو
 : يلي 

t˳= 8,33 d.b = 22 
 = القدل tكَب اعبدكؿ 

ts0,05 = 2,07 
ts0,001=2,82 

 
 

< 8,33> 2,07 2,07 

من ىذا اإلحصاء عرؼ الباحث أف ذبربة تطوير مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج 
أصغر من ك  ts0,05 = 2,07  (اؼبستول اؽبمي)فعاؿ ألف نتيجة  كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

(tنقد)t= 8,33  (اؼبستول اؽبمي) أكرب من ts0,001=2,82. 



88 
 

 
 

 (Ha) مردكد كالفرض البديل (˳H) فالفرض الصفر t-tableأكرب من قيمة ˳tألف قيمة 
كسنجد ىنا أف تعليم اللغة العربية من خالؿ احملادثة فعالية لتنمية كفاءة اغبجاج .مقبوؿ

 .مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ُب تعليم

 عرض البياانت اإلستبانة و حتليلها و مناقشتها : ادلبحث الرابع 

تطوير مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج  بعد قاـ الباحث بتجربة كتطبق اؼبواد
كزع استبانة استجاابت اغبجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ؼبعرفتهم , كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت
 :ك استخداـ الباحث الرمز .آرائهم عن اؼبواد اؼبطورة

𝑝 =
 𝑥

 𝑥𝑖
𝑥100% 

 :كأما نتائج االستبانة من اغبجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت كىي كما يلي 
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 (1,3)الرغبة يف عملية التعليم والتعليم  (1

مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج  كثَت من اغبجاج اإلندكنيسيُت ىم يشعركف بتعليم
كىم يصفوف أيضا أبف مادة احملادثة اغبجاج ك اؼبعتمرين . كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

 :كتوضيحها ؽبا ىذا اعبدكؿ . اإلندكنيسيُت جذابة لتشجيع ُب عمليتهم 

 (15)اعبدكؿ 

 الرغبة يف عملية التعليم التعليم 
 البيان ادلائوية الكمية رقم بنود التقريرات الرقم

 موافقة جدا 58% 7 1 1
 موافقة  42% 5

  %100 12 اجملموع
 موافقة جدا 58% 7 3 2
 موافقة  42% 5  

  %100 12 اجملموع
 

 (2,4,5,9)فعالية واإلقتناع التعليم و التعليم  (2

كثَت من اغبجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ىم يصفوف أف يستطيعوا كيفهموا مادة 
ىو يشعركف أيضا أبف تعليم اللغة العربية . ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

من خالؿ احملادثة لو دكرا عظيما لًتقية كفاءة اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ُب تعليم 
. احملادثة ك مفهـو اللغة العربية ك يساعد ك يسهيل اتصاالت أك يتكلم  ابللغة العربية 

 :كتوضيحها ؽبا ىذا ىو اعبدكؿ 
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 (16)اعبدكؿ 

 اقتناع وفعالية التعليم والتعليم
 البيان ادلائوية الكمية رقم بنود التقريرات الرقم

 موافقة جدا 75% 9 2 1
 موافقة  25% 3

  %100 12 اجملموع
 موافقة جدا 33% 4 4 2

 موافقة  67% 8
  %100 12 اجملموع

 موافقة جدا 83% 10 5 3
 موافقة  17% 2

  %100 12 اجملموع
 موافقة جدا 42% 5 9 4

 موافقة  58% 7
  %100 12 اجملموع
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 (6,7,8,10)االهتمام انطباعة احلجاج وادلعتمرين اإلندونيسيني  (3

كثَت من اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ىم يصفوف مادة ؿبادثة اللغة العربية 
للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت كىي مناسبة على كفاعة اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت 

كمناسبة ابؼبوضوع الذم يكوف ُب الكتاب ؼبقرر كمناسبة حباجة اغبجاج كاؼبعتمرين 
 :توضحها ؽبا ىذا ىو اعبدكؿ . اإلندكنيسيُت 

 (17)اعبدكؿ 

 االهتمام وانطباعة احلجاج وادلعتمرين اإلندونيسيني 
 البياانت ادلائوية الكمية رقم بنود التقريرات الرقم
 موافقة جدا 67% 8 6 1

 موافقة  33% 4
  %100 12 اجملموع

 موافقة جدا 58% 7 7 2
 موافقة  42% 5

  %100 12 اجملموع
 موافقة جدا 67% 8 8 3

 موافقة  33% 4
  %100 12 اجملموع

 موافقة جدا 75% 9 10 4
 موافقة  25% 3

  %100 12 اجملموع
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كنتيجة صبيع استجاابت اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت على تعليم مواد ؿبادثة اللغة 
 :العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت فيما ُب اعبدكؿ التايل 

 (18)اعبدكؿ 

نتيجة مجيع استجاابت احلجاج وادلعتمرين اإلندونيسيني على تعليم زلادثة اللغة العربية 
 للحجاج وادلعتمرين اإلندونيسيني

رقم بنود  ادلؤشرات الرقم
 التقريرات

 النسبة ادلائوية
العدد 
 السفلى

العدد 
 األعلى

 اجملموع

 %72 %116 %84 1,3 الرغبة 1
 %41 %283 %117 2,4,5,9 فعالية كاالقتناع 2
 %50 %267 %133 6,7,8,10 االىتماـ كانطباعة 3

 %163 العدد
 %54,3 ادلعتدل

انطالفا من ىذه اؼبال حظات أف معد النسبة اؼبئوية من صبيع نتيجة استجاابت 
مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين يبلغ  اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت على تعليم

فيلخص الباحث أف , %34-%66 كإذا دخل معيار نتيجة االستبانة فيكوف فيما54,3%
مواد ؿبادثة اللغة العربية   ُب تعليمAاستجاابت اغبجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ُب الفرقة 
 .متوسطللحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت كانت على مستول 
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث والتوصيات ودلقرتحات

 نتائج البحث - أ

بعد عملية تطوير مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت كبتجربيها 
 ماالنج كربليل البياانت منها  PT. Al-Aqshaاغبجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة 

 :فوصل الباحث إىل النتائج التالية 

مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت  إف عملية إعداد .1
البد من مراعاة النواحي اؼبهمة التصميم اؼبادة اؼبطابقة ابألىداؼ اؼبرجوة 

 .كربكيم اػببَت كتطبيق اؼبادة كربسينها
إف ىذه اؼبواد التعليمية اؼبطورة ىي بتجديد اؼبواد اؼبستخدمة لتعليم ؿبادثة  .2

اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين ابستخداـ الكتب وبتوم على اللغتُت كنبا 
ىناؾ , كدبشركة صفحة اإلفتتاح لكل درس, اللغة العربية ك اللغة األجنبية

اليت مكتوبة من , موضوع كالصورة اليت يتعلق دبوضوعو ك صفحة اإلختتاـ 
 .اؼبفردات

إف تعليم مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت بشركة  .3
PT.Al-Aqshaرقة   فعالية بطريقة البحث التجرييب ُب الفA ُب تعليم 

تعليم مواد  كاستخداـ الباحث اإلختبار كاالستبانة لقياس النجاح. اللغة العربية
 .ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

معدلة نتيجة الكفاءة احملادثة للحجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت يبلغ  (1)
 .%18,8فدرجها %72,9كيصَت 54,1%
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معدلة نتيجة اسنجابة اغبجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت تعليم مواد  (2)
كىو  ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت تدؿ على مستوط

54,3% . 
 التوصيات  - ب

 : انطالقا من نتائج البحث يرل الباحث أنبية تقدًن التوصيات كما يلي 

 .أف يستعمل اؼبدرس من اؼبواد اؼبعدة ُب تعليم احملادثة لتسهيل فهم اؼبادة -1
أف يكثر اؼبدرس التدريبات على اغبجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ألف  -2

 .يتمكنوا ُب التعبَت عن اللغة العربية للحجاج ك اؼبعتمرين اإلندكنيسيُت

 دلقرتحات  ا-ج

 :بناء على نتائج البحث يقدـ الباحث اؼبقًتحات التالية 

إف مواد ؿبادثة اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت أداة مهمة  -1
ُب العملية التعليمية كيبكن استخدامها للمدرس فيها كذبربيها للحجاج ك 

 PT.Al-Aqshaاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ُب تعليم اللغة العربية بشركة 
 .ماالنج أك مكاف آخر

 يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث مرجعا من اؼبراجع لكتابة البحث  -2
 .العلمى اؼبتعلق هبذا اؼبوضوع

كعلى الباحثُت اآلخرين أف يطوركا ىذا البحث ألف يكوف أحسن منو -3



 
 

1 
 

 ادلصادر ادلراجع قائمة
 عربيةادلراجع ال. أ

مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم : دباالنق, فقو اللغة العربية, أريل حبرالدين
 . ـ2009ديسمبَت , اإلسالمية اغبكومية

مطبعة الثغر . السيوطي ربقيق ؿبمود فجاؿ, االقًتاح ُب أصوؿ النحو كجدلو
 . ـ ص1989-  ىػػػ 1/1309ط

دار : الرايض, البحث العامي ك مفهومو كأدكاتو  ك أساسيتو, ذكقاف عبيد كآخركف
 .1416, أسامة

, دليل عمل َب إعداد اؼبواد التعليمية لربامج تعليم العربية, رشدل أضبد طعيمة
 .ـ1985, مكتة اؼبكرمة
ص , السعودية , اؼبدىن,التطور اللغول مظاىرة كعللو كقوانينو, رمضاف عبد التواب

:13-14. 
 دركس الدكرات التدريبية ؼبعلمي اللغة ,عبد الرضبن بن أبراىيم الفوزاف كآخركف

مؤسسة الوقف : دكف مكاف ), اعبانب النظرم: العربية لغَت الناطقُت هبا
 .(1423, اإلسالمي

كارجع ُب ذلك . لقدحبثنا ذلك كتوسعنا ُب حديثنا عن مصادر اللغة كاالحتجاج
كُب علم اللغة العربية , 16إىل أسس علم اللغة العربية للدكتور حجازم ص 

. 160, 166للدكتور عبد الصبور شاىُت 
 .(مقاؿ الدكتور شكرم فيصل ) 410ص , اللغة العربية كالوعي القومي 



 
 

1 
 

اللغة العربية للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت ُب اؼبؤسبر , اؼبقالة أفرهبوف أفندم
ديسمرب , ماالنج, الدكيل عن ذبربة تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا

 .ـ2014
جامعة أـ القرل مكة  .الكتاب األساسى.رشدل ضبد طعيمة,دمحم كامل الناقة

 .ـ1973اؼبكرمة
.  ـ1993/ ىػػػػػ1313دار األندلس  ,اؼبهرات اللغوية,دمحم صاّب الشنطي 

 1978 مايو 1398 صبادل األكىل 41/ اجمللد  (دمشق)ؾبٌلة ؾبمع اللغة العربية 
. (حبوث مؤسبر الدكرة الرابعة كاألربعُت)

.  ( مقاؿ الدكتور عبد العظيم الديب88ص , 6/ عدد:  ؾبلة األمة 
حبوث مؤسبر الدكرة الرابعة )41/ اجمللد, دمشق –ؾبلة ؾبمو اللغة العربية 

 .(كاألربعُت
بَتت , دار الكتب العلمية  ,اؼبعجم اؼبفصل ُب فقو اللغة, مشتاؽ عباس معن

 .168-167:ص ,لبناف
مكتبة الرسالة، :  عماف)،1ط. ةمشكالت اللغة العربية اؼبعاصر.ؾبد الربازم

1989،.) 
دار النشر ), علم اللغة مدخل نظرم ُب اللغة العربية,ؿبمود عكاشة 

 (.2006,للجامعات
مطبعة جامعة مةالان ,اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا,نورىادم

 .53ص .ماالنق, مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
بَتكت ,  مزيدة كمنقحة ,خصائص العربية كطرائق تدريسها, انيف ؿبمود معركؼ

 .68: ص . لبناف
أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت , انصر عبد هللا الغايل كعبد اغبميد عبد هللا

 .(بدكف النسة, دار الغايل : الرايض)الناطقُت ابلعربية 
 



 
 

 
 
 

 ادلراجع األجنبية . ب



Abdul. Hamid, Uril B, Bisri Mustofa. Pembelajaran Bahasa Arab.malang: Uin 

Press, 2008 . 

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  

Sugiono, metode penelitian kuantitatif-kualitatif R dan D, (bandung: alfabeta, 

2008 )  

Suharsimi Arikunto , Prosedur suatu penedekatan praktik ,( jakarta: Rineka Cipta , 

2002 ) 

Thaher, H.A. Syaugi. Percakapan Sehari-Hari Bahasa Arab Untuk Di Arab Saudi 

Arabia, Sinar Baru Algensindo, 2013  .  

https://ar.wikipedia.org/wiki di akses tanggal 13 juli 2015  jam 19:00 . 
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 االستبانة من اخلبري يف رلال تعليم اللغة العربية

 :كاؼبعٌت من كل األرقاـ كما يلي , ُب الفراغات اؼبعدة  (√)غبضرة اػببَت أف يكتب عالمة 

 .فبتاز : 5, جيد جدا  : 4, جيد  : 3, مقبوؿ : 2,ضعيف : 1
 

 اؼبؤشرات نتائج التقدير التعليقات
 

 الرقم
 5 4 3 2 1 

 1 الوصف اؼبادم للكتاب       
عدد الصفحات مناسبة  .8      

 أبىداؼ أتليف الكتاب
 

طباعة الكتاب جذاب من  .9      
 : انحية مايلى 

 

  حجم الكتاب (6      
  شكل الغالؼ (7      
  نوع الورقة (8      
  نوع التجليد (9      
  حركؼ الطباعة (10      
تشكيل حركؼ  .10      

الكتاب يساعد على فهم 
 التالميذ للواد اؼبطبوعة

 

عدـ األخطاء اؼبطبعية  .11      
 ُب الكتاب

 

منهجية الكتاب  .12        



 
 

 
 
 

 كاضحة
الدقة كالصدؽ ُب  .13      

تعبَت فهرس الكتاب لبياانت 
 ماوبتويو الكتاب من اؼبعلومات

 

الصور مناسبة  .14      
 للموضوع كإيصاؿ اؼبفاىم

 

كتابة الكلمات موافق  .15      
 لقواعد اػبط العريب

 

.2 أساسيات إعداد اؼبواد نتائج التقدير التعليقات  
5 4 3 2 1 

الواقف اللغوية ُب ىذا الكتاب  (4      
 جاج كاؼبعتمرينىي مواقف اّب

 

اؼبفردات ُب الكتاب مناسبة  (5      
 جاج كاؼبعتمرينللمرحلة اّب

 

  النصوص اؼبختارة جذابة (6      
.3 ؿبتول اؼبواد نتائج التقدير التعليقات  

5 4 3 2 1 
  اؼبواد مناسبة ابؼبنهج الدراسي (4      
موضوعات الدرس مواقفة  (5      

 أبسس إعداد اؼبواد
 

النصوص ربول على اللغة  (6      
اؼبستخدمة َب اؼبملكة العربية 

 السعودية

 



 
 

 
 
 

تطبيق عناصر مهمة ؼبهارة  (7      
 الكالـ

 

. 4 اللغة للكتاب اؼبصمم نتائج التقدير التعليقات  
5 4 3 2 1 

  صحة اؼبعجم (8      
  صحة الًتاكيب (9      
  دقة التعبَت (10      
  سهولة التناكؿ  (11      
  جاذبية (12      
  التناسب لكفاءة لغوية  (13      
  التناسب لبعمر الدارس (14      

.5 الوسائل اؼبعينة نتائج التقدير التعليقات  
5 4 3 2 1 

  اؼبناسبة ابألىداؼ  (10      
  اؼبناسبة ؼبادة الدرس  (11      
  اإلاثرة (12      
  التناسب لزمن الدرس (13      
  اؼبراعة ؼبدارؾ الدارس (14      
  سهولة اإلستفادة  (15      
  العناية لعرض اؼبادة  (16      
تواسع ؾبااخربات  (17      

 اللغوية
 

  اإلسهاـ لثركة اللغوية (18      



 
 

 
 
 

6. دليل اؼبعلم نتائج التقدير التعليقات  
5 4 3 2 1 

  الوصف اؼبادل للدليل (8      
  الوضوح ُب التعليمات  (9      
  سعة اإلستدالؿ كدقتو (10      
  الصلة بُت اؼبادة  (11      
  صدؽ الدليل  (12      
  سهولة اإلستخداـ (13      
اؼبالئمة إلحتياجات  (14      

 اؼبدرس
 

  التكامل (15      


 :التوصيات 

 (     )فبكن استخدامها         

 (     )فبكن استخدامها بتنقيح  

 (     )اليبكن استخدامها       

 

 

 حياكم هللا ................................سيادة الدكتور

 ربية كبعد 



 
 

 
 
 

أفيدكم علما دبناسة تكملة كتابة رسالة اؼباجسًت جبامعة موالان ملك إبراىيم اإلسالمية 
اغبكومية بكليات الدراسات العليا قسم اللغة العربية ربت عنوات تطوير مواد تعليم اللغة 

 PT.Al-Aqsha بشركة)للحجاج كاؼبعتمرين اإلندكنيسيُت من خالؿ احملادثة  العربية

نرجو من سيادتكم التكـر لنا بتقدير عن صدؽ اؼبادة التعليمية إبمالء لوحة , (ماالنج
 .اإلستبانة لتحكم اػبرباء

 .كهللا ُب عنوف عبده ماداـ العبيد ُب عنوف أخيو, كىذه كلكم جزيل الشكر كالتقدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015........................,ماالنج

 

 

 طوفاف ادرجات



 
 

 
 
 

Pedoman Wawancara Dengan Direktur PT. Al-Aqsha 

Malang 

 Direktur   :  

 Hari / Tgl : 

 Tempat    : 

Daftar Pertanyaan Wawancara : 

1. Kapan Didirikanya PT. AL-AQSHA Malang ? 

. . . . . . .  . .. . . . . .. . . .. . . . .  .. . . . . . . . . . . . . 

2. Berapa jumlah jamaah yang diberangkat dalam sebulan ? 

. . . .. .. . . . . .. .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Berapa jumlah pembimbing manasik haji ? 

. . . .  . .. . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Berapa kali sebulan melakukan manasik haji ? 

. . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

5. Apakah ada pembelajaran bahasa arab diajarkan dalam 

manasik haji ? 

. . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Apakah ada buku panduan khusus bahasa arab untuk calon 

jamaah haji dan umroh ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Menurut bapak apakah para jamaah membutuhkan buku 

panduan percakapan  bahasa arab untuk jamaah ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

. . .  

 

 



 
 

 
 
 

Tes Pertama  

Calon Jamaah Haji dan Umroh PT. Al-Aqsha Malang 

Petunjuk Umum : 

 Tulislah nama pada kolom yang telah disediakan 

 Jawablah soal-soal ujian dalam waktu 15 menit 

 

Isilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan arti kosa-kata yang tertulis dibawah 

ini ! 

 

Nama :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

No Indonesia Arab 
1 A : Selamat Pagi ? 

 

B : . . . . . . . . . . . 

A :. . . . . . . . . . . . 

 

B :  صَصبَصاحُح اخلَخْلَصريَخْل 
2 A : Selamat Sore  ? 

 

B :. . . . . . . . . . . . 

A : . . . . . . . . . . . . . 

 

B :  مَصسَصاءُح النُّنورَخْل 
3 Saya  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
4   

. . . . . . . . . . . . . . 
 أَصنَخْل َص 

5 Apa ini ? 

 

  

. . . . . . . . . . . . . . . 
6  

. . . . . . . . . . . . . . 
 كَصمَخْل ؟

7 Dimana ? 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . 
8  

. . . . . . . . . . . . . . 
َخْل شَصيَخْل َخْل   يفْيِف

9 Saya Dokter   

. . . . . . . . . . . . . . . 
10  

. . . . . . . . . . . . . . 
 أَصانَص مُحدَصرِّرْيِفسَخْل 

 

 

 



 
 

 
 
 

Tes Kedua  

Calon Jamaah Haji dan Umroh PT. Al-Aqsha Malang 

Petunjuk Umum : 

 Tulislah nama pada kolom yang telah disediakan 

 Jawablah soal-soal ujian dalam waktu 15 menit 

 

Isilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan arti kosa-kata yang tertulis dibawah 

ini ! 

 

Nama :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

No Indonesia Arab 
1 A : Selamat Siang ? 

 

B : . . . . . . . . . . . 

A :. . . . . . . . . . . . 

 

B :  َس ِع يْد مُم َس اَس ْد  

2 A : Selamat Malam ? 

 

B :. . . . . . . . . . . . 

A : . . . . . . . . . . . . . 

 

B :  َس ِع يَس ٌة مُم َس اَس َس ْد  

3 Mereka (Lk) 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

4   

. . . . . . . . . . . . . . 
 هْيِفيَص 

5 Mau apa ?   

. . . . . . . . . . . . . . . 

6  

. . . . . . . . . . . . . . 
؟   مْيِفنَخْل فْيِفنيَخْل

7 Aku tidak punya  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . 

8  

. . . . . . . . . . . . . . 
 مَس اِع   َس ْد ْد 

9 Saya pegawai  

. . . . . . . . . . . . . . . 

10  

.. . . . . . . . . . . . . . 
رَخْل  جْيِف  اَصانَص  َص

 

 

 



 
 

 
 
 

Respon terhadap buku Al-khiwaraat al-arobiyah lil hujjaj 

wal muktamirin Indonesia 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah nama anda 

2. Pilihlah jawaban yang sesuai menurut anda dari pernyataan yang 

ada dibawah ini dengan member tanda ( ) pada kolom yang tersedia 

3. Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi 

4. Arti dari masing-masing alternatif adalah : 

 

SS : Sangat Setuju  S : Setuju 

 

TS : Tidak Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

Nama :  

NO Daftar Pernyataan SS S TS STS 

1 Buku Al-khiwaraat al-arobiyah lil hujjaj wal 

muktamirin Indonesia, memudahkan saya dalam belajar 

bahasa arab 

    

2 Saya lebih cepat berbahasa arab setelah belajar 

menggunakan buku Al-khiwaraat al-arobiyah lil hujjaj 

wal muktamirin Indonesia. 

    

3 Saya bias berbahasa arab mandiri dengan menggunakan 

buku Al-khiwaraat al-arobiyah lil hujjaj wal 

muktamirin Indonesia 

    

4 Saya bisa memahami kosa kata bahasa arab yang ada 

dalam buku ini, karena didukung dengan gambar. 
    

5 Buku ini sangat sederhana dan praktis sehingga mudah 

dimengerti 
    

6 Buku ini sesuai dengan kebutuhan anda dalam 

perjalanan haji dan umroh 
    

7 Desain gambar buku menarik untuk dilihat     

8 Materi dalam buku sesuai dengan kemampuan anda     

9 Setelah belajar buku ini saya lebid cepat memahami 

kata muannas dan muzakkar 
    

10 Saya suka dengan materi dalam buku ini, karena 

sesuai dengan aktifitas manasik haji 

    



 
 

 
 
 

 

 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي لطلبة الفصل الضابطة

 
𝑥2 
إخنراف 

بُت القبلي ك 
البعدم 

(x) 

 
االختبار 
 البعدم

 
 االختبار القبلي

 
 أظباء اؼبعتمرين
 

0 0 60 60 Abdurrohim 
25 5 60 55 Alvan maulana  
0 0 50 50 Arzeti ananda  
0 0 60 60 Chairul anam 

100 10 60 50 Haifa maulika 
100 10 70 60 Habiburrahman 
25 5 60 55 Surono  
0 0 50 50 Nur hayati 
25 5 50 45 Ida royani  
25 5 70 65 Yeni lestari 
100 10 60 50 Rudy prastowo  
25 5 50 45 Zuhratul aulia 
اجملموع  645 700 55 425

 ادلتوسط 53,7 58,3
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

 نتيجة القبلي واالختبار البعدي لطلبة فصل التجربة

 
𝑦2 
إخنراف 

بُت القبلي ك 
البعدم 

(y) 

 
االختبار 
 البعدم

 
 االختبار القبلي

 
 أظباء اؼبعتمرين
 

100 10 70 60 Ahmad ramdhani 
100 10 65 55 Aiman pranata 
100 10 80 50 Ainul mardiyah 
100 10 70 50 Chusnia 

rahmawati 
25 5 75 50 Bambang 
0 0 65 65 Nurgiantoro  
400 20 80 50 Muzyyan haqy 
225 15 75 55 Maulidatul 

hasana 
100 10 80 50 Risky alamsyah 
100 10 65 50 Indah Gisela N 
225 15 80 45 Sugiono ahmad  
100 10 70 60 Sulastri fitriani 
 المجموع 650 875 230 5.050

 المتوسط 54,1 72,9

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 جدول نتيجة القبلي واالختبار البعدي لطلبة فصل التجربة

 
𝑦2 
إخنراف 

بُت القبلي ك 
البعدم 

(y) 

 
 االختبار البعدم

 
 االختبار القبلي

 
 الرقم

 

100 10 70 60 1 
100 10 65 55 2 
100 10 80 50 3 
100 10 70 50 4 
25 5 75 50 5 
0 0 65 65 6 
400 20 80 50 7 
225 15 75 55 8 
100 10 80 50 9 
100 10 65 50 10 
225 15 80 45 11 
100 10 70 60 12 
 المجموع 650 875 230 5.050

 المتوسط 54,1 72,9

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

جدول نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي لطلبة الفصل 
 الضابطة

 
𝑥2 
إخنراف 

بُت القبلي ك 
البعدم 

(x) 

 
 االختبار البعدم

 
 االختبار القبلي

 
 الرقم

 

0 0 60 60 1 
25 5 60 55 2 
0 0 50 50 3 
0 0 60 60 4 

100 10 60 50 5 
100 10 70 60 6 
25 5 60 55 7 
0 0 50 50 8 
25 5 50 45 9 
25 5 70 65 10 
100 10 60 50 11 
25 5 50 45 12 
اجملموع  645 700 55 425

 ادلتوسط 53,7 58,3
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

Percakapan Bahasa Arab Praktis 

Untuk Manasik Haji dan Umroh 

 

 

 

 
Penyusun : Taufan Adrajat 

 



 
 

 
 
 

Kata Pengantar 

الّرحمنالّرحيمnبسماله  

يُم اَّلله - مْد -اَسلْدحَس  

Segala puji kita panjatakan kepada Allah Yang maha pemurah lagi maha 
penyayang. Berkat rahmat-Nya, penyusun berhasil menyelesaikan buku 
Percakapan Bahasa Indonesia Arab Praktis Untuk Manasik Haji dan Umroh.   

Buku Percakapan Bahasa Indonesia Arab Praktis Untuk Manasik Haji dan 
Umroh ini terdiri atas percakapan bahasa arab amiyah , kosa-kata, angka, mata 
uang arab saudi dan tempat-tempat bersejarah. Dengan buku ini diharapkan para 
calon jamaah haji dan umroh dapat berkemomunikasi secara efektif. 

Materi yang dipakai dalam buku ini adalah bahasa percakapan praktis 
yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari (‘amiyah) di Arab Saudi, 
bukan bahasa fushah. Adapun penggunaan buku percakapan ini sudah 
disesuaikan dengan urutan lokasi kedatangan jamaah mulai dari Airport, di 
Madinah, di Makkah, Arafah-Mina. 

Dengan harapan, buku ini dapat dimanfaatkan sekaligus sebagai buku 
pintar, yang dapat digunakanpada saat di butuhkan sesuai dengan tempat 
pengguna yang bersangkutan berada.  

Kritik dan saran dari semua pihak masih penyusun harapkan untuk 
kesempurnaan buku ini dan akhirnya kepada kedua orang tua yang selalu 
memberikan motivasi untuk menyelesaikan buku ini dan kepada direktur PT. Al-
Aqsa selaku penanggung jawab PT. Al-Aqsha, penyusun ucapkan  terima kasih, 
sehingga tersusunya buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang 
setimpal Amin. 

 

 

 

 

 

 Penyusun 



 
 

 
 
 

Petunjuk Penggunaan Buku 
 

 

          

 
 

II 

(Cover Bab)  

Dihadirkan pada bab setiap awal bab 

yang menampilkan ilustrasi dan 

pendahuluan yang bertujuan 

menggerakkan pengguna agar tertarik 

untuk mempelajarinya 

(Tujuan Pembelajaran)  

Tujuan umum dan Tujuan khusus 

sebagai pedoman bagi pengajar dalam 

mengajarakan materi agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai 

(Penyajian Materi)  

Muhadasah merupakan contoh bagi para 

pengguna dalam mempraktikkan penggunaan 

bahasa arab diantara meraka   



 
 

 
 
 

Petunjuk Bagi Pengajar 
Dalam muhadasah, pengajar bercakap-cakap dengan murid atau murid 

bercakap-cakap dengan murid lainnya, Setelah melakukan kegiatan ini, murid 

diharapkan mampu melakukan percakapan dalam bahasa arab. Selain itu, 

murid juga diharapkan mampu menerapkan  intonasi dan bahasa tubuh yang 

sesuai dengan dalam percakapan tersebut. Langkah–langkah yang dapat 

ditempuh adalah sebagai berikut : 

a. Pengajar menjelaskan isi atau jalan cerita muhadasah yang akan 

dipelajari secara singkat. penjelasan  tersebut dapat diberikan dalam 

bahasa arab atau bahasa indonesia.  

b. Pengajar mengucapkan materi muhadasah kalimat perkalimat, 

sedangkan murid mendengarkannya dengan penuh perhatian. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada murid  

tentang muhadasah tersebut secara umum. Murid  akan dapat 

memahaminya dengan baik jika ia telah menguasai kosa kata yang 

diberikan sebelumnya pada bab yang bersangkutan. 

c. Pengajar mengucapkan materi muhadasah kalimat perkalimat dan 

murid menirukan. Kemudian, pengajar mengulangi kegiatan tersebut 

dan ditirukan oleh murid secara berkelompok. kemudian, murid 

mempraktikkannya secara perorangan sesuai dengan waktu yang 

tersedia. 

d. Pengajar menjelaskan makna materi muhadasah dengan tanya jawab, 

isayarat, atau peragaan sebagaimana yang digunakan ketika 

menjelaskan makna mufradat yang baru. 

e. Murid melakukan muhadasah secara berpasangan didepan semua 

murid-murid dengan bimbingan pengajar. 

 

 

 

 

 

III 



 
 

 
 
 

Petunjuk Bagi Pengguna 
a. Mengetahui materi yang akan dipelajari.  

b. Mendengarkan dengan baik penjelesan dari pengajar. 

c. Mempelajari materi yang diajarkan dengan baik.  

d. Memperbanyak latihan-latihan mandiri untuk menambah 

pemahaman 

 

Tujuan Pembelajaran 
Tujuan Umum Tujuan Khusus 

  Mengungkapkan pertanyaan 
maupun informasi secara 
lisan dan dalam bentuk 
paparan atau dialog.  

 
 
  

 Melakukan dialog sederhana 
tentang (في ,فى الفندق , فى المطار,التعارف

فى , في منى , في عرفاة, في المكة, المدينة
(الّسوق  

 Menyampaikan informasi secara 
Lisan dalam Kalimat sederhana 
tentang 
, في المدينة,فى الفندق , فى المطار,التعارف) 

(فى الّسوق, في منى , في عرفاة, في المكة  
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Transliterasi 
Huruf 
Arab 

TRANSLITERASI 

Fusha Amiyah 

Tulis Baca Tulis Baca 

 A Alif A Alef ا

 B Ba’ B Beh ب

 T Ta’ T The ت

 Ts Tsa’ Ts Tseh ث

 J Jim G Gim ج

 H Ha’ H Hah ح

 Kh Kha’ Kh Khah خ

 D Dal D Dal د

 Dz Dzal Dz Dzal ذ

 R Ra’ R Reh ر

 Z Zai Z Zen ز

 S Sin S Sen س

 Sy Syin Sy Syin ش

 Sh Shad Sh Shadh ص

 Dh Dhad Dh Dhadh ض

 Th Tha’ Th Tha ط

 Zh Zha’ Zh Zha ظ

 A ‘ain ‘A ‘ain‘ ع

 Gh Ghain Gh Ghein غ

 F Fa’ F Feh ؼ



 
 

 
 
 

 Q Qaf Q Qaf ؽ

 K Kaf K Kaf ؾ

 L Lam L Lam ؿ

 M Mim M Mim ـ

 N Nun N Nun ف

 W Waw W Waw ك

 H Ha’ H Heh ىػػػػ

 Y Ya’ Y Yeh م

 

- Apabila terdapat huruf kembar seperti : 

 

 yaa: اي  maa: ما   lii: ىل   fii: ىف   dzaa:ذ ا
 
Maka bacaannya dipanjangkan. 
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يَّيةْس ) امِإل تِإلفْس َه سْس (ااِإل  

Al Istifhamiyyah 

(Pola-Pola Pertanyaan)  

Apa....? (Isy....?)  ؟ .....  إْيِفيَخْل َخْل
Ada apa dengan mu ? (Isy bak ?) إًٍيش بىٍك   ؟ 
Apa ini ? (Isy hadza ?) 

 
ا   ؟  إًٍيش ىىذى

Ada apa dengannya (Lk) ? (isy buh ?)  إًٍيش بيٍو     ؟
Ada apa dengannya ? (Isy baha ?) 

 
إًٍيش بػىهىا    ؟ 

Mau apa ? (bisa dibantu ?) (isy tibgho ?)  إًٍيش تًبػٍغىى  ؟
Siapa ? (min....?) 

 
مْيِفنَخْل         ؟ 

Dengan siapa ? (ma’a min ?)  مىعى ًمٍن     ؟
Ini milik siapa ? (haqqa min hadza ?) 

 
حقَّ ًمٍن ىذا ؟ 

Mengapa ? (Lih/Lisy ?) 
 

؟ ...لًٍيشٍ / لًٍيو 
Berapa .....?  (kam.....?)  ؟ .....  كَصمَخْل
kam riyal(berapa harganya 

?) 

(kam riyal ?) 
 

ؿ  ؟  كىٍم رايى
Jam berapa ? (sa’ah kam ?) 

 
سىاعىٍة كىٍم ؟ 

Berapa harga semuanya ? Kam hisaa bii kullaha ?  كىٍم ًحسىاىًب كيلَّهىا ؟
Hari ini tanggal berapa ? (kam tarikhil-youm ?)  رًٍيًخ اٍليػىٍوـ ؟ كم اتى
Dimana ? (Fein.....?) 

 
؟ ...... ًفُتٍ 

Dari mana ? Min fein ?   ًمٍن ًفٍُت ؟
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 Di mana zainab ? Fein zainab ? فُت زىيٍػنىٍب ؟ 
Anda beli ini dimana ? (min fein tasytari hadza ? 

 
ا ؟   ًمٍن ًفٍُتٍ تىٍشًتىًل ىىذى

Anda mau pergi kemana ? (tibgha taruh fein ?) 
 

تػىبػٍغىى تػىريٍكح ًفٍُتٍ ؟ 
Kapan ? (mita....?) 

 
؟ .....مْيِفَتَص 

Kapan anda sholat ? (mita shallaita ?) 
 

ًمىتى صىلٍَّيتى ؟ 
Kapan kau datang kesini ? Mitaa wa shalta hinaa ? ؟ًمىتى كىصىٍلتى ًىنىا  

Punya ? (‘inda....?) 
 

؟ ...... عْيِفنَخْلدْيِف 
Kamu tidak  punya ? Maa ‘indak    مىا ًعٍندىٍؾ
Padaku / punya ku ‘indii   ًعٍنًدٍل
Aku tidak punya   Maa indii    مىا ًعٍنًدٍل
Mengapa ? Liisy......?  ؟ ..... لي
Mengapa kamu tidak tahu 

? 

Liisy maa tadrii ?   لًيٍش مىاتىٍدرًٍل ؟
Mengapa kamu  pergi ? Liisy ruhta ?   لًيٍش ريٍحتى ؟
Mengapa kamu tidak pergi 

? 

Liisy maa ruhta ?    لًيٍش مىاريٍحتى
Ada apa ? Fii syai’ ?  ؟ يفْيِف شيَخْل  َخْل
Tidak ada apa-apa  Maa fii syai’   ٍٍيئ   مىاُب شى

Ada / di  Fii    ىفْيِف
Dia tidak ada Maa hua fii  مىا ىيوى ًَب
Tidak ada  Maa fii   مىاًَب
Ada atau tidak ? Fii walla laa’  ٍء ؟ الى ًَب كىالَّ
Bagaimana ? Kaef ?  ؟ .... كَصيَخْلفَخْل
Bagaimana dengannya 

(Laki-laki )? 

Kaefuh ?  يػٍفيٍو ؟ كى
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4 
 

 (السَّي َه ْس )

As Salam  

(Salam) 

A : Selamat Datang  
 
B : Selamat Datang 
(jawaban) 

Ahlan wa sahlan  
 
Ahlan bikum  

أىٍىالن كىسىٍهالن : أ   
 أىٍىالن ًبكيٍم  : ب 

A : Selamat Pagi 
 
B : Selamat Pagi  (jawaban) 

Shabahul Kahir  
 
Shabahun nur  

صىبىاحي اػبٍىٍَت : أ   
 صىبىاحي النُّيبورٍ : ب 

A : selamat Siang  
 
B : Selamat Siang (jawaban) 

Naharukis said  
 
Said mubarok  

ًعيٍد : أ    نػىهىاريًؾ سى
ًعيٍد ميبىارىؾٍ : ب   سى

A : Selamat Sore  
 
B : Selamat Sore (jawaban) 

Masa’ul Khair  
 
Masa’un nur  

مىسىاءي اػبٍىٍَت : أ   
 مىسىاءي النُّيبورٍ : ب 

A : Selamat Malam  
 
B : Selamat 
Malam(jawaban) 

Lailah saidah  
 
Saidah mubarokah 

ٍة : أ    ًعٍيدى لىيػٍلىةه سى
ًعٍيدىةه ميبىارىكىةٍ : ب   سى
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فْس )  (التَّيعَهارُر

At Ta’aruf 

(Perkenalan) 

A : Assalamualaikum  As-salamualaikum   ـي عىلىٍيكيٍم : أ  الىسَّالى
B : Wa ‘alakumussalam Wa ‘alakumussalam ـٍ : ب  كىعىلىٍيكيمي السَّالى
A : Siapa nama anda ? Isy ismik ?   إًٍيٍش ًإظبًٍٍك ؟: أ 
B : Nama saya zainab, 
dan kamu , siapa nama 
anda ? 

Ismi zainab , wa anta is ismik 
? 

ًإظبًٍٍي زىيٍػنىٍب ، كى أًٍنتى : ب
 إًٍيٍش ًإظبًٍٍك ؟ 

A : Nama saya 
muhammad rusdy, dan 
apa kewarganegaraan 
anda ? 

Ismi muhammd rusdy wa is 
jinsiyyatuk ? 

ًإظبًٍٍي ؿبيىمٍَّد ريٍشًدٍل : أ 
 كإًٍيٍش ًجٍنًسيًَّتٍك ؟  

B : Kewerganegaraan 
saya indonesia, dan apa 
kewerganegaraan anda ? 

Jinsiyyatuii indonesia, wa 
anta isy jinsiyyatuk ?  

ٍكنًٍيًسيٍَّة، ك : ب ًجٍنًسيَّيًتٍ إًٍندي
 إنت إًٍيٍش ًجٍنًسيًَّتٍك ؟

A : Kewerganegaraan 
saya Yaman. 

Jinsiyyatuii yamani, Isy  tibga 
hina ? 

 ًجٍنًسيَّيًتٍ يبىىًٌت : أ 
B : sungguh saya senang 
sekali bertemu dengan 
anda 

Wallahi, ana fi surur 
bimukqabalatik 

اىانى ُب سيريٍكًر , كىهللا:  ب
 دبيقىابػىلىًتكٍ 

A :dan saya juga 
senang, terimakasih 

Wa ana aidhan, syukron   شيٍكرنا, كىأىانى اىٍيضنا:أ 
B : terimakasih kembali Afwan  عىٍفونا:ب 

 

 Kosa-Kata Pekerjaan 
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Apa pekerjaan anda ? Isy syuqlutak ?  إًيٍش شيٍغليتىٍك ؟
Saya seorang sopir  Ana saa iq    أىانىسىاًئٍق
Insinyur  Muhandis    ٍنًدٍس ميهى
Satpam  Bawwab   بػىوَّاٍب
Juru masak  Ath thabbakh   الطَّبىاٍخ
Perawat  Mumarridhah   فبيىٌرًضىٍة
Advokat /pengacar  Muhaa mii  ؿبيىاًمٍي
Tukang cuci   Ghassal   غىسَّاٍؿ
Tukang jahit  Khayyath   خىيَّاٍط
Artis  Mumatstsil   فبيىثًٌٍل
Dokter  Thabiib   طىًبيٍب
Guru  Mudarris   ميدىرًٌٍس
Wartawan  Shohafii  صحفي
Penulis  Kaa tib   ٍكىاًتب 
pegawai  Muwwa zof    ميوىظٍَّف
Pedagang  Taa jir    ًجٍر اتى
Pembantu / pelayan  Khoo dimah  ٍـٍ / خىاًدمىة خاىًد
Penyair  Miz ya’  ًٍمٍذيىع 
Petani  Falaa h   ٍح فىالى
Penyanyi  Mughanni   ٍ ميغىٍتًٌ
Pelukis  Rasaa m   ٍـ رىسىا
Sopir  Saa iq  ٍسىاًئق 
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طَهارْس )  (فِإلى الْسمَه

Fil Mathaar 

(Di Bandara) 

 Bandara 1 : Tiba Di Bandara 

Di bandara Fil mathaar  ٍىطىار
 ًَب اؼب

A : Selamat datang ke 
nagara kami 

Ahlan wa sahlan bikuduu 
mikum fii bilaa dunaa 

أىٍىالن كى سىٍهالن ًبقيديٍكًمكيٍم ُب 
ديانى   ! ًبالى

B : terima kasih atas 
penyambutannya , saya 
senang bertemu dengan 
anda. 

Syukran jaziilan istiqbaa 
likum , yasurru nii biliqoo i 
kum 

شيٍكران جىزًٍيالن عىلىى 
ًاٍسًتٍقبىاًلكيٍم ، يىسيرُّيبين بًًلقىاًء 

 كيٍم 
A : mana pasport anda ? Fiin jawaaz safarak ? 

 
 ًفٍُت جىوىاٍز سىفىرىٍؾ ؟

B : ini pasport saya tuan. Haa dzaa jawaaz safarii yaa 
say yid   

يًٌدٍ  سى ا جىوىاٍز سىفىرًٍم  ايى  ىىذى
A : apakah anda punya vissa 
?  

 ‘Indak ta’syii rah ? ًعٍندىٍؾ أتىًٍشيػٍرىٍة ؟ 
B : silahkan , ini vissa saya  Tafadh dhal, Haa dzihi ta’ syii 

ratii   
 ىىًذًه أتىًٍشيػٍرىٌبٍ , تػىفىضىلٍ 

A : ini gambar kamu ?  Haa dzhihis shuuratak ?  ىىذىا صيٍورىتىٍك ؟ 
B : iya . ini gambar saya Na’am. Shuuratii  ٍىىًذًه صيٍورىٌبٍ .نػىعىم 
A : mengeapa tampangnya 
lain ? 

Liih asy syikil ghair ? 
 

ًكٍل غىٍَت ؟  لًٍيوى اىلشًٌ
B : ini foto yang lama Haa dzihi shuurah qadii mah  ٍىىًذًه الصُّيبٍورىٍة قىًديٍبىة 
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A : baik, pasport dan vissa 
kamu lengkap, simpan dan 
jangan hilngkan.  Ambil ini 
,silahkan. 

 Thay yib , jawaaz safarak 
waa ta’syii ratak kaa mil, ikh 
dzar waa laa tudhayya’ haa’. 
tafadh dhal  Khudz haa dzaa  

طىيًٌٍب ، جىوىاٍزسىفىرىٍؾ كى 
ٍر  أتىًٍشيػٍرىتىك كىاًمله ، ًإٍحذى

تيضىيًٌٍعهىا تػىفىضىٍل خيٍذ . كىالى
ا  . ىىذى

B : terima kasih Syukran شيٍكرنا 

 

 Bandara 2 : Pemeriksaan Barang-Barang (Koper) 

Oleh Petugas 

Di bandara Fil mathaar  ىطىاٍر
ًَب اؼب

A : dimana koper mu ?  Fein syanthatak ? ًفٍُت شىٍنطىتىٍك ؟ 
B : ini koperku  Haa dzihi syanthatii   ٍىىًذًه شىٍنطىيًت
A : buka tas mu  Iftah syanthatak ?  ًإفٍػتىٍح شىٍنطىتىٍك !
B : iyaa. Tuan Na’am. Yaa say yid  يًٌٍد . نػىعىٍم سى ايى
A : anda punya barang 
terlarang ? 

Maa ak haa jah mam nuu aah 
? 

ٍنػيٍوعىٍة ؟  مىعىٍك حىاجىٍة فبى
B : Tidak Laa   الى 
A :kardus apa ini ? 
 

Isy haa dzash shanduuq ? 
 

ا الصُّيبٍنديٍكٍؽ ؟: ج   إًٍيٍش ىىذى
B : ini obat dan ini bumbu 
dan ini makanan kering 
dan ini bajuku 

Haa dzaa dawaa’ wa haa dza 
a baa ziir waa syath thah wa 
malaa bis 

زًيٍر  ا اىابى ىىذا دىكىاٍء  كى ىىذى
ًبسٍ  ا مىالى  .كىشىطٍَّة كى ىىذى

C . terima kasih, tutuplah  Syukran, iqfiluh اقًفلوٍ . شكرنا 
B . sudahkah anda 
memarap barangku ? 

Asy syarta ’afsyii ?   اىشٍَّرتى عىٍفًشٍى ؟ 
C . sudah  Khalaash  ٍص  خىالى
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Bandara 3 : Menuju Hotel 

Di bandara Fil mathaar  ٍىطىار
 ًَب اؼب

A : Taksiii.................. 
 
Apakah hotel deket dari 
sini ? 

Taksii..................... 
 
Haal funduk qorib min huna 
? 

.... ..........تىٍكًسيٍ : أ 

ىىٍل فػيٍنديٍؽ قىرًيٍب ًمٍن ًىنىا ؟  
B : iyaa... Na’am  نػىعىمٍ : ب  .
A : berapa ongkos ke 
makkah  

Kamil ujrah illa makkah ?   كىمى االيٍجرىٍة ًاىلى مىكٍَّة ؟  : أ
B : satu orang atau 
borongan ? 

Bin nafar aw kammilah ?   ابلنٌػفىٍر اكٍكىاًملىة ؟ : ب
A : Satu orang Nafar waa hid  نػىفىر كىاًحدٍ : أ 
B : 125 real saja Miah wa homsatu wa isriina 

rieal faqot 
ًمائىٍة كىطبىٍسىةي كىًعٍشرًٍينى : ب 

ؿ فػىقىٍط   رايى
A : tidak tuan , mahal 
sekali. 
 
Bagaimana kalau 100 real 
? 

Laa, yaa say yid. Kaifa iza kaa 
na miah real ?   

ا: أ  يًٌٍد غىايلٍ جدًّ سى ، ايى . الى
ٍؿ ؟  كىٍيفى اًذىا كىافى ًمائىٍة رايى

B : biarlah 100 real Khal liihaa miah real  ٍؿ .  خىلًٌيػٍهىا مائة رايى
A : Baiklah, dan ini koperku                                    
masukkan ke bagasi ! 

Thay yib, wahaa dzihi 
syanthatii dakh khilhaa ilaa 
sy syanthah ! 
 

ٍلهىا . طىيًٌبٍ  كىىىًذًه شىٍنطىيًتٍ دىخًٌ
 .ًإىلى الشٍَّنطىٍة 

B : Sudah semuanya ?  
Ayoo kita berangkat ke 
hotel 

Na’am, haiyaa naruuh ilaa 
funduk 

ٍيا نػىريكٍح ًإىلى فػيٍنديؽٍ   . نعم،حى

A : haii sopir , dimana 
telepon ? 

Yaa saa iq, fein tiliifuun ?  ايى سىاًئٍق ، ًفٍُت الًتًليػٍفيوٍف ؟
B : disana sebelum hotel Hinaaak qobala funduk ًىنىاؾى قػىٍبلى فػيٍنديٍكؽ .
A : kita telah sampai hai 
tuan ! 

Washal naa yaa say yid ! يًٌٍد - ق سى كىصىٍلنىا ايى
B :  Alhamdulillah  
 
Ambillah uang ini ! 

Alhamduli llaah 
 
Khudz haa dzal fullus !  

. اىغبٍىٍمدي هلل– ب 
ا اٍلفيليوٍس  ! خيٍذ ىىذى
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A : Terima Kasih  
 
Dan ini tas anda 

Syukran  
 
Wahaa dzi hii syan tha-tak 

. شيٍكران - ق
ىىًذًه شىٍنطىتىٍك 

 

 Kosa-Kata Di Bandara 

Bandara/ Airport Mathaar   ٍمىطىار 
Pesawat terbang  Thay yaa rah   ٍطىيَّارىة 
Layanan penerbangan  Al khuthuu thul jawwiyyah  ٍوًٌيَّة  اىػٍبيطيٍوطي ٍاعبى
Imigrasi  Jawaa zaat  ٍاىعبٍىوىازىات 
Bea cukai  Jum ruk   ٍاىعٍبيٍمريؾ 
Pemerikasaan  Taf tiisy   ٍتػىٍفًتيش 
Antrian  Thaa buu r  طىابيوره 
Timbangan  Wazan  ٍكىزىف 
Tiket / karcis  Tadzkirah   تىٍذًكرىٍة
Boarding pass Bithaaqah shu’uud  ًبطىاقىٍة الصُّيبعيوٍد
pos keamanaan  Markaz aman   مىرٍكىٍز اىمىٍن
Pusat kesehatan  Markaz shih hii  ٍى مىرٍكىٍز ًصحًٌ
Ongkos Al ujrah   اىأٍليٍجرىٍة
Kartu penduduk  Al bithaqatus syakh shiyyah   اىٍلًبطىاقىةي الشٍَّخًصيٍَّة
Terminal  Mauqifus sayyaa rah   مىٍوًقفي السَّيَّارىٍة
Pasport  Jawaaz safar   جىوىاٍز سىفىٍر
Kartu keluar Bithaaqah khuruuj  ًبطىاقىٍة خيريكٍج
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Airport domestik  Mathaar daakhilii   مىطىاٍر دىاًخًلٍى
Airport internasional  Mathaar daulii   ٍمىطىاٍر دىٍكىًل
Airport jemaah haji  Mathaar huj jaaj   مىطىاٍرحيجَّاٍج
Pintu pertanyaan  Baabus suaal   اببي السُّيبؤىاٍؿ
Bank  Al bank   اىٍلبػىٍنٍك
Vissa  At ta’syiirah   اىلتٍَّأًشيػٍرىٍة
Vissa masuk  Ta’syiirah dukhuul  أتشَتٍة ديخيوٍؿ
Konsulat  Alqunshuliyyah   اىٍلقيٍنصيًليٍَّة
Bagasi  Al ‘afsy   اىٍلعىفىٍش
Koper  Asy syanthah   اىلشٍَّنطىٍو
Timbangan  Al wazn   اىٍلوىٍزٍف
Kuli  Ham maal   ضبىَّاٍؿ
Pemeriksaan barang  Taftiisyul ‘afsyi   تػىٍفًتٍيشي اٍلعىٍفًش
Ambil tip ini  Khudz haadzal bakhsyiisy  ا اٍلبىٍخًشيٍش خيٍذ ىىذى
Tambahan sedikit  Zaw wid- haa syuwayyah   زٌكٍدىىا شيوىيٍَّة
Pintu keluar  Baa bul khuruuj  بي اػٍبيريكٍج ابى
Pintu masuk  Baa bud dukhuul   بي الدُّيبخيوٍؿ ابى
Lift  Al mash ‘ad   اىٍلمىٍصعىٍد
Tangga  As sul lam   اىلسُّيبلٍَّم
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 (فِإلى الْسفُرنْسدُرقْس )

Fil Funduq 

(Di Hotel) 

Di hotel  Fil funduq  ًَب اٍلفيٍنديٍؽ
A :  
selamat datang, ada yang 
bisa saya bantu ? 

Ahlan wa sahlan , ayyu 
khidmah ?  

أىٍىالن كىسىٍهالن ، أىمُّيب : أ 
اػًبٍدمىٍة  ؟  

B : iya , apakah kamu punya 
kamar kososng ? 

Na’am , ‘Indak ghur fah ?  نػىعىٍم ، ًعٍندىؾى غيٍرفىٍة : ب
فىاًضيٍَّة ؟  

A : untuk beberapa orang ? Likam nafar ?  ٍم نػىفىٍر ؟: أ  ًلكى
B : satu orang Nafar waa hid  نػىفىٍر كىاًحد: ب.ٍ 
A : kami punya kamar di 
lantai 5, kamar yang di 
dalamnya WC dan AC 

‘indanaa ghur fah fidhauril 
kho mis , al ghur fah ma’a 
futuur fii haa dhawri muyaah 
wa mukay yif 

ٍكًر : أ  ًعٍندىانى غيٍرفىٍة ُب الدى
اػبىاًمٍس ، الغيٍرفىٍة مىعى الفيطيوٍر 

.   ًفيهىا دىٍكًر مييىاٍه ك ميكىيًٌفٍ 
B : baiklah, berapa satu 
malam ? 

Thay yib, bikam lailah ?  ٍم اللَّيػٍلىٍة ؟ : ب  طىيًٌٍب ، ًبكى
A : 200 real. ambil kunci ini. 
Dan pelayan mengantarkan 
tas mu ke kamar mu   

Miataian real, khudz haa 
dzaa miftah. Wa khaa dim 
yuu addi syaknthatak ilaa 
gurfatak. 
 
 

ا : أ  ٍؿ ، خٍذ ىىذى ًمائػىتىٍُت رايى
ـٍ يػيوىدًٌل .اؼبًٍفتىاحٍ  كى اػبىاًد

 الٌشٍنطىتىك ًاىلى اٍلغيٍرفػىتىكٍ 
B : haii pelayan ini tas saya, 
tolong angkat koper saya 

Yaa khaa dim haa dzihi 
syanthatii, lau samah ta syiiil 
syanthatii  

ـٍ ىىًذًه : ب  ايى خىاًد
الشٍَّنطىيًت، لىٍوظبىىٍحتى ًشيٍل 
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 ًشٍنطىىًت 
A : iyaa. Kamar berapa yaa 
tuan ? 

Na’am yaa say yiid . ghur fah 
kam yaa say yid ? 

يًٌدٍ : ج  غيٍرفىٍة كىٍم . نػىعىٍم ايى سى
يًٌٍد ؟  ايى سى

B : kamar 500 di lantai 5 Ghur fah 500 fii dauril kho 
mis 

ٍكًر 500غيٍرفىٍة : ب   ُب الدى
 .اػبىاًمسٍ 

A : kita sudah sampai haii 
tuan 

Wa shal naa , tafadh dhal yaa 
say yid 

كىصىٍلنىا ، تػىفىضىٍل ايى : ج 
يًٌدٍ   سى

B : terima kasih  Syukraan  شيٍكرنا: ب 

 

Kosa Kata Di Hotel dan sekitarnya 

Hotel  Funduq   فنديٍؽ
Hotel bintang Lima Funduq khoms nujum   ٍفػيٍنديٍؽ طبىىٍس قبييوـ
Losmen  Luu kandah   ٍة ٍندى ليوٍكى
Sewaan  Ujrah   ايٍجرىٍة
Ruangan  Ghurfah   غيٍرفىٍة
Lantai  Daur   الدَّكٍر
Bawah  Aspal   ٍاىٍسفىل 
Kosong  Faa dhiyah   فىاًضيىٍة
Kunci  Miftah    اؼبًٍفتىاٍح
Lift  Asan siir   االىسىاٍنًسٍَت
Pelayan  Khaa dim  ٍـ اػبىاًد
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Tas/ Koper  Syantah   الشٍَّنطىٍة
Biaya mahal  Al ujrah ghaa liyah   االيجرٍة غىالًيىٍة
Biaya murah  Al ujrah rakhii shah   اىاٍليٍجرىٍة رىًخٍيصىٍة
Penerangan  Isti’laa mat   مىاٍت ًاٍسًتٍعالى
Formulir  Istimaa rah   ًاٍسًتمىارىٍة
Booking  Hajaz  حىجىٍز
Booking atas nama saya  Ihjaz bi ismii  ًإجىٍز ابًًظبًٍي
Kolam renang  Hammam sibaahah    ـٍ ًسبىاحىٍة ضبىىا
Tenis lapangan  Malaa ib tenis   ًعٍب تىًنٍس مىالى
Restorant  Math ‘am  مىٍطعىٍم
Kamar tidur  Hujratun naum  ًحيٍجرىةي النػٍَّوـ
Tempat tidur  Sariir  السَّرًيٍػري
Seprai  Milaa  atu Sariir  ىةي السَّرًيٍػري ًمألى
Kasur  Al firaa sy  اىٍلًفرىاشي
Bantal  Al wisaa dah   اىٍلًوسىادىٍة
Selimut  Lihaa f  اللًٌحىاؼي
Sajadah  Sajjaa dah  السَّجَّادىةي
Sehari  Yaum    ٍيػىٍوـ
Dua hari  Yaumain  يػىٍومىٍُت
Tiga hari  Tsalaa tsah ayaa m  ٍـ ثىٍة أىايى ثىالى
Satu malam  Laulah    لىيػٍلىٍة
Dua malam  Liil tain    ٍلتىٍُت لًيػٍ
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Tiga malam  Tsalaa layaa lii  ٍث لىيىايل ثىالى
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ةِإل ) رَه نَهوَّي يْسنَهة المُر دِإل  )فِإلي المَه

Fil Madinah Munawwarah 

(Di Madinah) 

A : dimana masjid nabawi ? Fen al jami’an nabawi ?  ؟ اعبىاًمع النػَّبىًوٍم ًفٍُتٍ : أ
B : disana sebelah kiri Hunaka alal yasaar  ىينىاؾى عىلى اليىسىاًر : ب
A : jauh atau dekat ? Ba id wala qarib ? ابىًعٍيدكىالى قىرًٍيب ؟: أ 
B : dekat Qorib  قىرًٍيب: ب 
A : saya ingin pergi kesana Abgha aruh hunaka  أىبٍػغىي أىريكح ىينىاؾى : أ 
B : apakah waktu sholat 
telah tiba ? 

Hal ja a waktus sholaah ?  ىىٍل جىاء كىٍقتي : ب
الصَّالًة؟ 

A : ya, cepat pergi kesana Na am ruh hunaka   ريكح ىينىاؾى , نػىعىمٍ : أ
B : terimakasih  Syukran  شيٍكرنا : ب
A : dimana baqi ? Fen baqi?   ًفٍُت البىًقٍيع ؟ : أ 
B : baqi disana tuan Al baqi hunaka yaa sayyidi  البىًقٍيع ىينىاؾى ايى سىيًٌد : ب
A :jauh atau dekat ? Ba id walaa qarib?  بىًعٍيد كىالى قىرًٍيب ؟  : أ
B : qarib. qarib.  قىرًٍيب: ب 
A :  apakah mungkin kami 
masuk kesana ? 

Yumkin nadkhul hunaka ? يبيًٍكن نىٍد خيل ىينىاؾ ؟ : أ
B : tidak Tidak  الى : ج 
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B : berapa tempat yang 
ingin anda lihat ? 

Kam mahal tabgha tasyuuf ?  كىٍم ؿبىىل تػىبػٍغىي شيٍوؼي : ب
؟ 

A : semuanya Kullu min mahal  ل : ج كيلُّيب ًمٍن ؿبى
B : silahkan!  Tafadhdhal  تػىفىضٍَّل : ب! 

 

 

Kosa-Kata Di Madinah 

Masjid Nabawi jami’an nabawi  ٍجىاًمع النػَّبىًوم 
Ziarah  Ziaroh  ٍرىة  زايى
Makam Rasul Makom rasul   ٍمىقىاـ الرَّسيوؿ 
Baqi’ Baqi’   ٍبىًقيع 
Gunung Uhud  Jabal Uhud  ٍجىبىٍل أيحيد 
Masjid Qiblatain Masjidul Qiblatain  مىٍسًجد الًقبػٍلىتػىٍُت 
Ghamamah Ghamaamah  ٍغىمىامىة 
Jauh  Qorib   ٍقىرًيب 
Dekat  Baiid  ٍبىًعيد 
Carikan saya  Huzly   خيٍذىًل 
Bus  Utubiis   ٍأيٍكتػيٍوبًيس 
Taksi Taksi   ًتىٍكس 
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ة) مَه كَهرَّي كَّية المُر  (فِإلي المَه

Fil Makkah Mukarramah 

(Di Makkah)

Jamaah haji di makkah 
almukarramah pada waktu 
memasuki masjidil haram 
tidak boleh membawa 
senjata dan alat-alat tajam 
seperti pisau dan lain-
lainya dan diperiksa di 
setiap pintu masuk. 

Al hajj fi makkah al 
mukarramah indad duhul 
masjidil haram yumnaq an 
yahmil al aslihat wa adawaat 
al haddah kassakakiin wa 
gairuha wa yupattis indal 
bawwabah. 

ًَب مىكَّة اٍلميكىرَّمىٍة ًعٍندى  اىغبٍىاجٍ 
ٍنىٍع  ديخيٍوًؿ اٍلمىٍسًجًد اغبٍىرىاـً يبي

أىٍف وبىًٍمٍل األىٍسًلحىٍة كى أىدىكىاًت 
اغبٍىادَّةي كىالسَّكىاًكٍُتى كىغىيػٍريىىا 

 كىيػيفىتًٌٍش ًعٍندى اٍلبػىوَّابىةٍ 
B: Apa ini ? Iss hazaa ?  ا ؟: ب  اًيٍش ىىذى
A : ini sandal Hazaa na’lun /madas ا نػىٍعل: أ   مىدىسٍ /ىىذى
B : baik, letakkan dite,pat 
sandal dan silahkan thawaf. 

Toyyib, dok fi mahalli ni’al wa 
thuf 

ضىٍع ًَب ؿبىىلًٌ , طىيًٌبٍ : ب
 النًٌعىاٍؿ كىطيفٍ 

A : mana sumur zam-zam ? Fiin bi’ru zam-zam ?  ـٍ ؟: أ  ًفٍُتى بًئػٍري زىٍمزى
B : disana kekiri, turun ke 
bawah, wanita sama 
wanita, dan pria sama pria. 

Hunaka ala yasaar. Uhbit ila 
that, al-hariim ma al-hariim, 
wa rijal ma arijal. 

, ىينىاؾى عىلىى اليَّسىارً : ب 
اغبٍىرًًٍني مىعى , أيٍىًبٍط ًاىلى ربىٍتى 

. كىالٌرًجىاؿي مىعى الٌرًجىاؿي , اغبٍرىًٍني 
A : apa ini air zam-zam ? Hal hazaa miyau zam-zam ?  ا ًميىاهٍ : أ ـٍ ؟ ىىٍل ىىذى  زىٍمزى
B : ya semua ini air minum 
di Masjidil Haram adalah 
air zam zam. 

Na’am, kullu mi’au surbu fii 
masjidil haram huwa min 
mi’au zam-zam. 

كيلُّيب ًميىاه الشُّيبٍرب , نػىعىمٍ : ب 
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ُب اؼبسًجًد اغبىرىاـً ىيوى ًمٍن 
 .ًميىاه زىٍمزىـٍ 

A : terimakasih.  Syukran  شيٍكرنا: أ 
B : kembali Afwan  عىٍفونا: ب 

 

Kosa-Kata Di Makkah 

Makkah Makkah   ٍمىكَّة 
masjid haram masjidil haram  ًـ  اٍلمىٍسًجًد اغبٍىرىا
Senjata  aslihat  ٍأىٍسًلحىة 
Barang-barang tajam adawaat al haddah  أىدىكىاًت اغبٍىادَّةي 
Sandal   Na’lun madas مىدىسٍ /نػىٍعل  
Sumur zam-zam bi’ru zam-zam  ٍبًئػٍري زىٍمزىـ 
Air zam-zam Mi’au zam-zam  ًٍميىاٍه زىٍمزىـ 
Tempat sandal mahalli ni’al  ٍؿبىىلًٌ النًٌعىاؿ 
Kiri   Yasaar   ٍيىسىار 
Kanan  Yamiin  ٍُت  يبًى
Pria arijal  الٌرًجىاؿي
Wanita alhariim  اغبٍىرًًٍني
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فَهات(  )فِإلي عَهرَه

Fi Arofat 

(Di Arafah) 

A : apakah ini arofah ? Ahadzihi arofah ?  ؟ أىىًذًه عىرىفىة: أ 
B : ya, ini arofah salah satu 
tempat yang sangat 
penting di tanah harom. 

Naam hadzihil arofah 
masy”arun min masyairil 
harom 

ًذًه اٍلعىرىفىة , نػىعىمٍ : ب  ىى
  .مىٍشعىره ًمٍن مىشىاًعًر اغبٍىرىـ

A : Alhamdulillah kita telah 
sampai disini dengan izin 
allah. 

Alhamdulillah washolna huna 
bi idznillahi wa bi aunihi. 

اغبىٍمدي هللا كىصىٍلنىا ىينىا : أ
 كىبػىعىٍونًو  إًبٍذًف هللا

B : kapan anda sampai 
disini ? 

Mata tashilu huna ? مىىتى تىًصلي ىينىا ؟: ب 
A : saya sampai tadi malam 
(pada tanggal delapan 
dzulhijjah). 

Washoltul barihan (fisstamin 
min dzil hijjah) 

ُب )كىصىٍلتي البىارًحىة : أ 
 (الشَّاًمٍن مىٍن ًذم اغًبجَّة

B : dan apa yang anda 
lakukan disini ? 

Wa madza ta”malu huna ?  كىمىاذىا تػىٍعمىلي ىينىا ؟ : ب
A : pada pagi hari ini sambil 
wukuf saya membaca al-
quran dan dzikir. 

Fi sobahi hadzal yaumi maan 
tidzorimauidil wuquf ana 
aqroul qur”an wal adzkar al-
latifah. 

ا اليػٍَّوـً مىعى : أ  ُب صىبىاًح ىىذى
انًٍتظىاًر مىٍوًعًد الويقػيٍوؼ أقٍػرىأ 

. القيٍرافى كىاألذٍكىار اللًَّطيػٍفىة
B : kapan waktunya wukuf 
? 

Mata mau idul wuquf ?  مىىتى مىٍوًعدي لويقػيٍوؼ ؟: ب 
A : setelah tergelincirnya 
matahari 

Ba”da zawazis syamsi.  بػىٍعدى زىكىاؿ الشٍَّمس: أ .
B : apa yang anda lakukan ? Madza ta malu fihi ?  تػىٍعمىلي ًفٍيو ؟ مىاذىا: ب 
A : saya sholat dzuhur dan 
ashar berjamaah dan 
jamaq takqdim, kemudian 

Usholli sholatad dhuhri wal 
ashri jamaatan majmuan 
taqdiman, mendengarkan 

ة الظُّيبٍهًر كى : أ  ايلصىلًٌي صىالى
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mendengarkan khutbah 
wukuf. Dan setelah itu saya 
memperbanyak doa dan 
baca al-quran dan dzikir. 

khutbah wukuf, dan setelah 
itu saya memperbanyak doa 
dan dzikir. 

العىٍصًر صبىىاعىة ؾبىٍميٍوعنا تػىٍقًديٍبنا 
 ٍبيَّ أىٍستىًمعي ًاىلى خيٍطبىًة 

B : berapa hari anda 
bermalam disini ? 

Kam yauman tabitu huna ?  ٍم يػىٍومنا تىًبٍيتي ىينىا ؟: ب  كى
A :  hanya satu hari dan 
setelah magrib saya 
berangkat ke muzdalifah, 
kemudian saya lanjutkan 
perjalanan ke mina setelah 
lewat setengah malam. 

Illa yauman wahidan, wa 
ba”dal ghurub arhalu ila 
muzdalifah, summa 
astamirrus safari ila mina 
ba”da nisfil laili. 

ا: أ كىبػىٍعدى , ًإالَّ يػىٍومنا كىاًحدن
الغيريٍكب أىٍرحىلي ًإىلى ميٍزدىًلفىة ٍبيَّ 
أىٍستىًمرُّيب السَّفىر ًإىلى ًمٌتى بػىٍعدى 

 .ًنٍصف اللٍَّيل
B : baik, semoga allah 
menjadikan haji kita haji 
yang mabrur, sai kita sai 
yang masykur, dan dosa 
diampuni, dan usaha kita 
tidak akan rugi. 

Thoyyib asa Allahu an yajala 
hajjana mabruron was a yana 
sa yan masykuro wa 
dzambana dzamban magfuro 
wa tijarotana tujarotan lan 
tabor. 

طىيًٌٍب عىسىى هللا أىٍف  : ب
ٍعيػىنىا  هبىٍعىلى حىجًّا مىبػٍريٍكرنا كى سى
ٍعينا مىٍشكيٍورنا كىذىنٍػبػىنىا ذىنٍػبنا  سى
مىٍغفيٍورنا كنذبىنارىتػىنىا ذًبىارىة لىٍن 

. تػىبػيٍور
A : Amiiin semoga Allah 
menerima ibadah kita 
semua 

Amiin, taqobbala Allahu 
minna wa minkum. 

أًمٍُت تػىقىبَّلى هللا ًمنَّا كى  : أ
. ًمٍنكيمٍ 

 

Kosa-Kata Di Arafah 

Arofah Arafah عىرىفىة 
Waktu mauidu  مىٍوًعدي 
Wakuf  Wukuf   ٍكيقػيٍوؼ 
Musdalifah  Muzdalifah  ميٍزدىًلفىة 
Tergelincirnya matahari  Zawazis syamsi   زىكىاؿ الشٍَّمس
Mina  Mina   ًمٌتى
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Melanjutkan perjalanan Astamirrus safari  أىٍستىًمرُّيب السَّفىر
Pertengahan malam Nisfil laili  ًنٍصف اللٍَّيل
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نَهى)  (فِإلي مِإل

Fi Mina   

(Di Mina) 

A : Dimana tempat jumroh 
? 

Fiin jamarot ًفٍُت اعبىمىرىاٍت ؟ 
B: disana, masuk melalui 
terowongan kemudian 
anda berjalan lurus dan 
anda akan menjumpai tiga 
jumroh, yaitu shugra, 
wustha dan kubra 
(aqobah). 

Hunaka, udhul nafaq wa ruuh 
alat tuul tajid salaasa 
jamaraat, asyugra, al-wusto 
wa al-kubro (al-aqobah).      

أيٍدخيٍل النػَّفىٍق  ,ىينىاؾى : ب 
ثى  ٍد ثىالى كىريكٍح عىلىى طيوٍؿ ذبًى

اٍلويٍسطى كى , الصُّيبٍغرىل, صبىىرىاتٍ 
 .(اٍلعيٍقبىة)اٍلكيبػٍرىل 

A : jauhkah dari 
perkemahan kita ? 

Hal hiya baidah an 
khoimatina ? 

ٍة عىٍن : أ ىىٍل ًىيى بىًعٍيدى
ًتنىا ؟ ٍيمى  خى

B : tidak begitu jauh. Laa hiya qorib الى ًىيى قىرًٍيب: ب. 
A : apa anda sudah 
melempar jumroh ? 

Hal romaytal jamarat ?  ىىٍل رىمىٍيتى اعبٍىمىرىاٍت ؟: أ 
B : belum, nanti sore, 
sekarang panas. 

Laa, lisya’ ba dain fil masa’, al 
aan haar sams. 

يٍن ًَب , الى  :ب  ًلسٍَّع بػىٍعدى
 .اىالىف حىاٍر مشىٍس, اٍلمىسىاء

A : bagaimana pendapat 
anda kalau nanti pergi 
bersama-sama ? 

Ish ru”yak badain namsi 
sawiiyan ? 

يٍن سبىًٍشى : أ  إًيٍش رىأٍيىكى بػىٍعدى
 سىًوايًّ ؟

B : bagus Ahsanta  أىٍحسىٍنتى : ب 
 

Kosa-Kata Di Mina 
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jumroh jamarot  ٍاعبىمىرىات 
Tiga jumroh Salaasa jamaraat  ٍثى صبىىرىات  ثىالى
Tenda  khoimah  ٍٍيمىة  خى
Panas matahari haar sams حىاٍر مشىٍس 
Melempar jumroh Romaytal jamarat  ٍرىمىي اعبٍىمىرىات 
Kiri   Yasaar   ٍيىسىار 
Kanan  Yamiin  ٍُت  يبًى
Jauh  Qorib   قىرًيٍب
Dekat  Baiid  بىًعيٍد
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يْس ُر العُرمْس يةِإل ( وِإل  )تَه ْس

Tahwilul Umlah 

(Penukaran Uang) 

A : Assalamualaikum Assalamualaikum   ـي عىلىٍيكيمٍ : أ   السَّالى
B : Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam  ـي : ب  كىعىلىٍيكيٍم السَّالى
A : dimana tempat 
penukaran uang ? 

Fiyn shorrotul umlah ? ًفٍُتى صىرَّاؼي العيٍملىة ؟: أ 
B : dekat dari supermarket 
sini 

Qorib minas suqil markaziy قىرًٍيب ًمٍن السُّيبٍوؽ : ب
  اؼبرٍكىزًمٍ 

A : apakah anda pegawai 
bank tersebut ? 

Hal anta muwadhoful bank ?  ىىٍل اىٍنتى ميوىظَّفي البػىٍنك : أ
 ؟

B : ya, apa yang bias saya 
bantu ? 

Naam, apa yang bias saya 
bantu ? 

؟  أىٍم ًخٍدمىة تيرًٍيدي , نػىعىمٍ : ب 
A : saya ingin tukar uang 
rupiah Indonesia 

Uriydu tahwilal umlah al-
rubiyyah al-indunisiya 

أيرًٍيدي ربىًٍوٍيلى العيٍملىة الريٍكبػىيَّة : أ 
يىا ٍكنًٍيسى  ااًلٍندي

B : berapa rupiah yang 
anda punya ? 

Kam rubiyyatan ma ak ?  كىٍم ريٍكبًيىة مىعىٍك ؟: ب 
A : saya punya 
Rp.1.000.000 

Ma iy milyuun rubiyyah  ريٍكبًيىة مىًعي مىٍليػيٍوف: أ  
B : baik Hasanan  حىسىننا: ب 
A : berapa harga rupiah 
untuk satu riyal ? 

Kam si rur riyal ilar rubiyyah 
? 

ؿ اىل الريٍكبيىة :أ  ٍم ًسٍعري الرايى كى
؟  

B : 3000 rupiah untuk 
setiap satu riyalnya. 

Salasu alpun rubiyyah likulli 
riyalin wahid taqriban. 

 ريٍكبًيىة ًلكيلًٌ 3000: ب 
ؿ كىاًحد تػىٍقرًيٍػبنا  رايى
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A : Baik Hasanan  طىيًٌبٍ : أ 
B : ini 300 riyal Hadzihi salasatu alaafi riyal ؿ: ب ؼ رايى ثىة اىالى   ىىًذًه ثىالى
A: terimakasih Syukron  شيٍكرنا: أ 
B :  maaf/kembali Afwan عىٍفونا :ب   

 

 

Kosa-Kata Di Penukaran Uang 

Mata uang saudi  Al umlatu tusuu diyyah  دْيِفيَّةَخْل لَصةُح السُّنعُحوَخْل اَصلَخْلعُحمَخْل
1 Qirsy  Qirsy   ًقٍرٍش
2 Qirsy  Qirsyein   (ًقٍرشىافٍ )ًقٍرشىٍُت 
5 Qurusy  Khamsah quruusy   طبىٍسىٍة قػيريكٍش
10 Qursuy  ‘asyarah quruusy   عىٍشرىٍة قػيريٍكش
20 qursuy  ‘isrien qirsy (Riyal )  ؿٍ )ًعٍشرًٍين ًقٍرٍش  (رايى
1 real = 20 Qrs Wa hid riyaal = ‘isyriin qirsy  1 ٍؿ  ًقٍرٍش 20=  رايى
¼ real = 5 Qrs  Rubu’ riyaal = khamsah 

quruusy  
ٍؿ   قػيريكٍش 5= ريبيٍع رايى

½ real = 10 Qrs  Nush riyaal = ‘asyrah quruusy     ٍؿ  قػيريٍكش 10= نص رايى
1 ¼ real  Riayaal warubu’   ٍؿ كىريبيٍع رايى
1 ½ real  Riyal wunush   ٍؿ كينيٍص رايى
5 real  Khamsah riyaalaat   اٍلٍت طبىٍسىٍة رايى
10 real  ‘asyrah riyaalaat   ٍت الى عىٍشرىٍة رايى
20 real  ‘isyriin riyaal   ٍؿ ًعٍشرًيٍن رايى
25 real  Khamsah wa ‘isyriin riyaal   ٍؿ طبىٍسىٍة كًعٍشرًٍين رايى
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50 real  Khamsiin riyaal   ٍؿ طبىًٍسٍُت رايى
100 real  Miah riyaal   ٍؿ ًمائىٍة رايى
500 real  Khumsumiah riyaal   ٍؿ طبيٍسيًمائىٍة رايى
1.000 real  Alef riyaal   ٍؿ اىٍلٍف رايى
1.000.000 real  Milyuun riyaal   ٍؿ ًمٍلييوٍف رايى
Seratus  Miah   مىائىٍة
Seratus satu  Miah wa waa hid  مىائىٍة كىاكىًحٍد
Seratus sepuluh  Miah wa ‘asyarah   ًمائىٍة كىعىٍشرىٍة
Seratus limabelas  Miah wa khamsata ‘asyar   ًمائىٍة طبىٍسىٍة عىشىٍر
Dua ratus  Miataein   مًائػىتػىٍُت
Dua ratus lima puluh   Miataein wa khamsiin  ًمائػىتػىٍُت كىطبىًٍسٍُت
Tiga rastus  Tsalats miah   ثىالىشٍبًائىٍة
Empat ratus  Arba’miah   اىٍربػىٍعًمائىٍة
Lima ratus  Khamsu miah   طبىٍسيًمائىٍة
Seribu  Alef   اىٍلٍف
Seribu seratus  Alef wamiah   اىٍلٍف كىًمائىٍة
Dua ribu  Alfein    اىٍلًفٍُت
Tiga ribu  Tsalaa tsah aa laaf  ٍؼ ثىٍة االى ثىالى
Sejuta  Miliyuun  ًمٍلييوٍف
Satu miliyar  Milayaar    ًمًليىاٍر
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 (فِإلى السُّسوقْس )

Fis Suuq 

(Di Pasar) 

A : anda pergi kemana ? Ilaa fein taruuh ?  ًاىلى ًفٍُتٍ تػىٍركيٍح ؟ : أ
B : saya pergi kepasar Ilaa suuq  ًاىلى السُّيبوٍؽ : ب
A : apa yang ingin kau beli ?  Isy tibghaa tisy tariihaa ? ًيٍػهىا ؟: أ  اًٍيش تًبػٍغىى تىٍشًتى
B : aku ingin membeli 
beberapa kebutuhan. 
(sayaur-sayuran dan buah-
buahan).    

Abghaa asytaril syawiyah haa 
jaa t 

ًويٍة : ب اىبٍػغىى اىٍشًتىًل شى
حىاجىاٍت ، اىػبٍىٍضرىكىاٍت كى 

 اٍلفىوىاًكوٍ 
A : hai tuan, berapa harga 
wortel ini ? 

Yaa say yid , bikam haa dzaa 
gazar ? 

ا اعًبزىٍر : أ  يًٌٍد ، ًبكىٍم ىىذى سى ايى
 ؟

B : satu kilo 4 real Al kiloo arba’ah real   ٍؿ : ب اىٍلًكيػٍليٍو أربعة رايى
A : dan kacang panjang dan 
tomat berapakah harganya 
? 

Wa fasholia khadhra wa quu 
thah bikam ? 

كى فىاصىٍولًيىا خىضىرىاٍء  كى : أ 
قػيٍوطىٍة بكم ؟   

B : kacang panjang 3 real 
dan tomat satu real 

fasholia khadhra tsalaa-tsah 
real wa quu thah waa hid real  

ثىٍة : ب  فىاصىٍولًيىا خىضىرىاٍء ثىالى
ٍؿ  ٍؿ كى قػيٍوطىٍة كىاًحٍد رايى رايى

A : saya beli wortel 2 kilo 
dan 1 kilo kacang panjang 
dan tomat. Berapa 
hitanganku semua ?  

Astarii gazar kiluwiin wa wa 
kiluun  fasholia khadhra wa 
quu thah. Kam hisaabii 
kullahaa ?  

اىٍشًتىًم اعًبزىٍر ًكيػٍليًوٍيٍن كى : أ 
ًكيػٍليوٍف فىاصيٍولًيىا خىضىرىاٍء كى 
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 كىٍم ًحسىاىًب كيلَّهىا؟ .  قػيٍوطىةٍ 
B : dua belas  real  Itsnaa ‘asyar real   ٍؿ : ب اًثٍػنىا عىشىٍر رايى
A : haii tuan, dimana pasar 
buah ? 

Yaa sya yiid , fein syuuq 
fawaa kih ? 

يٍد ، ًفٍُت سيٍوؽي : أ  سًٌ ايى
الفىوىاًكٍو ؟  

B : jauh dari sini, terima 
kasih. 

Baid min hinaa.  بىًعٍد ًمٍن ًىنىا : ب 
B : hai tuan, berapa harga 
pisang dan anggur dan 
cerry ? 

Yaa sya yiid , bikam mouz wa 
enab wa kerez ? 

يًٌٍد ًبكىٍم مىٍوز كى :  ب سى ايى
ًعنىٍب كى ًكرًيٍز ؟  

C : semua  harganya sama. 
1 kilo 6 kilo  

Kul luhaa si’ ir waahid. Al 
kiiluu tis’ah real. 

كيلُّيبهىا ًسًعٍر كىاًحٍد ، : ج 
ؿٍ   . اىٍلًكيػٍليٍو ًتٍسعىٍة رايى

B : semuanya saya beli dua 
kilo. 

Astarii kiluwiin kul luhaa.  أىٍشًتىًم ًكيػٍليًوٍيٍن كيلَّهىا  :  ب
C : iya, semuanya 30 real Na’am, tsala-tsiin real.  ًثٍُت : ج نػىعىٍم ، كيلَّهىا ثىالى

ٍؿ  رايى
B : dan dimana pasar 
daging ? 

 Wa fein laham suuq ?   كى ًفٍُت غبىىٍم سيوٍؽ ؟: ب 
C : didepan pasar ini  Amam haa dzaa suuq  ا السيوؽٍ : ج ـٍ  ىىذى .   أىمىا
B : Hai tuan , apakah anda 
menjual daging ? 

Yaa say yiid , bi’ta laham ?  يًٌٍد ، ًبٍعتى غبىىٍم ؟ : ب ايى سى
D : iya, daging apa yang 
akan  mau kamu beli ? 

Na’am , isy laham tabgha 
tastarii ? 

إًيٍش غبىىٍم تػىبػٍغىى . نػىعىمٍ : ج 
تىٍشًتىًم ؟ 

B : saya membeli 2 kilo 
daging sapi , ½ daging giling 
dan satu kilo daging ayam 
dan daging kambing, 
berapa semuanya ? 

Astari kiluwiin laham baqar 
wa nush kilu laham mafruum 
wa waa hid kiiluun laham 
dujaj  wa laham qhanam, 
kam hisaabi kul luhaa ? 

مي : ب  اىٍشًتىًل ًكيػٍليًويٍن غبٍى
اٍلبػىقىٍر كى نيٍص ًكليو اللٍَّحمي 

مي  ىٍفريكـٍ كى كىاًحٍد ًكيػٍليوٍف  غبٍى
اؼب

ٍم  مي اٍلغىنىٍم ، كى الدُّيبجىاٍج كى غبٍى
ًحسىاىًب كيلَّهىا ؟   
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D : Lima Puluh real , apalagi 
?  

Khamsiin real, isy tsani ?  ٍؿ، إًيٍش :  ج طبىًٍسٍُت رايى
 اثىين ؟

B : berikan aku satu kilo 
telur dan ikan asin, berapa 
satu  kilo telur dan iakn 
asin ? 

I’thinii waa hid kiiluun al 
baidh wa as samak mumal 
lah ? 

ًإٍعًطًٌت كىاًحٍد ًكيػٍليوٍف : ب 
يمىلٍَّح ، 

البػىٍيٍض كى السَّمىكى اؼب
ٍم اٍلًكيػٍليٍو البػىٍيٍض كى  ًبكى

يمىلٍَّح  ؟
 السَّمىكى اؼب

D : telur satu kilo tiga real 
dan ikan asin satu kilo Lima 
real. 

Al baidh al kiiluun tsala tash 
real wa as samak mumal lah 
al kiluun khamsah real.  

ثىٍة :  ج  اىٍلبىيٍض اىٍلًكيػٍلهوٍف ثىالى
يمىلٍَّح 

ٍؿ ، كى السَّمىكى اؼب رايى
ٍؿ  . اىٍلًكيػٍليوٍف طبىٍسىٍة رايى

B : iyaa, berapa harga 
semuanya ? 

Na’am, kam kul luhaa ?  نػىعىٍم ، كىٍم كيلَّهىا ؟ : ب
D : dua real dua real    ؿٍ : ج .   شبىىانًيىٍة رايى
B : haii tuan, dimana pasar 
minuman ? 

Yaa say yiid , fein suuq masy 
ru baat ? 

يًٌٍد، ًفٍُت السُّيبوٍؽ : ب  ايى سى
ٍت ؟     ىٍشريكابى

اؼب
D :Dekat dari sini Qariib min hina.   قىرًيٍب ًمٍن ًىنىا: ج. 
Haii tuan berapa harga teh 
, kopi , susu dan jus lemon 
? 

Yaa say yiid , bikam haa dzi 
syaai wa al qah wah wa al 
laban wa asir liimon ?  

سيًٌدٍ :  ب  ًبكىٍم ىىًذ , ايى
ٍ كى  الشىامي كى اٍلقىٍهوىٍة ك اللََّبى

عىًصٍَت لًٍيميوٍف؟  
D : 30 real Kul lahaa tsala tsiin real  ؿٍ :ج ًثٍُت رايى  كيلُّيبهىا ثىالى
B : Dan ini 50 real  Wa haa dza khamsiin real  ؿٍ : ب . كىىىذىا طبىًٍسٍُت رايى
D : iyaa dan ini kembalian 
20 real 

Na’am. Wa al baa qii isruun 
real  

كىاٍلبىاًقٍي ًعٍشريكٍف . نػىعىمٍ : ج 
ؿٍ  . رايى

B : terima kasih Syukran   شيٍكرنا: ب. 
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D : sama-sama, sampai 
jumpa lagi. 

Afwaan. Ma’a as sala mah  مىةٍ . عىٍفونا: ج . مع السَّالى
   
A : Selamat sore  Masaa al khair , ayyu 

khidmah ? 
مىسىاءي ٍاػبىٍَت،أىمُّيب ًخٍدمىٍة ؟  : أ 

B : Saya mau membeli jam 
dinding dan kipas angin ? 

Abgha astarii as saa’ah wa al 
mirwahatul kahrubaa iyyah   

أىبٍػغىى أىٍشًتىًٍم السَّاعىٍة  : ب 
ئًيٍَّة ؟    كى اؼبًٍركىحىةي اٍلكىٍهريابى

A : iya , kami punya kipas 
angin dan jam dinding di 
lantai 2 

Na’am. Indanaa mirwahatul 
kahrubaa iyyah wa as saa’ ah 
fii dauril tsaa nii 

نػىعىٍم ، ًعٍندىانى اؼبًٍركىحىةي : أ 
ئًيٍَّة كى السَّاعىٍة ًَب  اٍلكىٍهريابى

ٍكًر الثىاينٍ   .   الدى
B : berapa harga kipas 
angin dan jam ? 

Bikam haa dzihi mirwahatul 
kahrubaa iyyah wa as saa’ ah 
? 

ًذًه اؼبًٍركىحىةي : ب  ًبكىٍم ىى
ئًيٍَّة كى السىاعىٍة ؟   اٍلكىٍهريابى

A : kipas angin 15 real dan 
jam dinding 10 real  

mirwahatul kahrubaa iyyah 
khamsah asyar  real wa as 
saa’ah asyarah real  

ئًيٍَّة طبىٍسىٍة : أ  اؼبًٍركىحىةي اٍلكىٍهريابى
ٍؿ كى السىاعىٍة عىشىرىٍة  عىشىٍر رايى

ٍؿ    رايى
 B : hai tuan , saya ingin 
membayar dengan alat 
pembayaran 

Isy tabgha adfa’ bi ‘umlah   يًٌٍد، اىبٍػغىى اىٍدفىٍع اًب : ب ايى سى
عيٍملىٍة  

A : iya, mana alat 
pembayaran mu ? 

Na’am , fein ‘umlatak ?  نػىعىٍم، ًفٍُت عيٍملىتىٍك ؟ : أ
B : ini tuan,  berapa total 
harganya ? 

Hadzihi yaa sayyid , bikam 
hisaa bii kulluha ? 

يًٌٍد، ًبكىٍم : ب  ىىًذًه ايى سى
ًحسىاىًب كيلَّهىا ؟ 

A : total harganya 25 real.  
 
Hai tuan, ini alat 
pembayaran mu , jam dan 
kipas angin. 

Kulluha khamsah wa ‘isyruun 
, yaa sayyid hadzihi ‘umlatak 
was saa ‘ah wal marwahah al 
kahrubaa iyyah  

كيلَّهىا طبىٍسىٍة كى ًعٍشريكٍف ، : أ 
يًٌٍد ىىًذًه عيٍملىتىٍك كى  سى ايى

السَّاعىٍة  كى اؼبًٍركىحىةي 
ئًيَّةٍ  .  اٍلكىٍهريابى
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B : terima kasih Syukraan  شيٍكرنا: ب 
A : sama-sama , selamat 
jalan. 

Afwan , ma’as salaa mah   مىةٍ : أ  أىفٍػونا، مىعى السَّالى

 

Kosa-Kata Di Pasar 

Daging  Al laham    ٍاىللَّحىم 
Daging sapi  Lahmul baqar   ٍمي اٍلبػىقىر  غبٍى
Daging kambing  Lahmul ghanam   ٍمي اٍلغىنىم  غبٍى
Daging ayam Lahmud dujaaj  ٍمي الدُّيبجىاج  غبٍى
Berapa kilo ? Kam kiiloo ?  ٍم ًكيػٍليو ؟ كى

 

Telur  Al Baidh   اَصلَخْلبَصييَخْل 

Telur goreng  Al Baidhul Maqlii اىٍلبػىٍيضي اٍلًمٍقًلى 
Telur rebus Al baidhul masluuq   ٍىٍسليوؽ

 اىٍلبػىٍيضي اؼب
Telur asin Al baidhul mumallah   ٍاىٍلبػىٍيضي اٍلميمىلَّح 

 

Ikan  As samak  ٍاىلسَّمىك 
Ikan asin As samakul mumal lah   ٍاىلسَّمىكي اٍلميمىلَّح 
Sardin  As sardiin  اىلسٍَّرًدين 
Sambal  Syath thah  ٍشىطَّة 
Acar  As salaathah  ٍاىلسَّالىطىة 
Roti  Al khubuz   ٍاىػٍبيبػيز 
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Roti  Ar raghiif   ٍالرًَّغيف 
Keju  Al jubun   ٍ  اىعٍبيَبي
Mentega  Az zubdah   ٍة  اىلزُّيبٍبدى
Nasi  Ruz   ٍريز 
Gandum  Hab   ٍحىب 
Dibakar/ di panggang   Masy wii  ٍمىٍشًول 
Digoreng  Maqlii  ٍمىٍقًلى 
Direbus  Mas luuq   ٍمىٍسليوؽ 
Dimasak  Math buukh   ٍمىٍطبيوخ 
Samin As saman   ٍاىلسَّمىن 
Minyak kelapa  Zaitun narjiil   ٍزىٍيتي النَّاٍرًجيل 
Minyak ikan  Zaitus  samak  ٍزىٍيتي السَّمىك 
Kuah Al ka’k  ٍاىٍلكىٍعك 
Makanan yang manis  Al halwaa  اىغبٍىٍلول 
Tepung  Ad daqiiq   ًٍقيق  اىلدَّ
Biji kopi  Al bun   ٍ  اىٍلَبي
Bubur  La hisaa’   ٍاىغبًٍسىاء 
Selai  Al murab baa  اىٍلميرىىٌب 
Kacang  Al fuul   ٍاىٍلفيوؿ 
Jagung  Adz dzurah   ٍاىلذُّيبرىة 
Sagu  An nasyaa  اىلنَّشىا 
Kacang kedelai   Fuulush shuu yaa   فيوؿي الصُّيبٍوايى 
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Kedelai  Kusyarii  ٍكيشىرًل 
 

Rasa  Ath tha’im   اَصلطَّعْيِفمَخْل 

Asin  Al maa lih   ٍاىٍلمىاًلح 
Pahit  Al mur   ٍاىٍلمير 
Manis  Al hulwu  اىغٍبيٍلوي 
Kecut  Al haa midh   ٍاىغبٍىاًمض 
Hangus  Al mahruuq   ٍاىٍلمىٍحريكؽ 
Tawar  Al adzb  ٍاىٍلعىٍذب 
Pedas  Al hir riif   ٍاىغٍبًرًٌٍيف 

 

Sayur-sayuran  Al khadhrawaat   اَصخلَخْلَصضَخْلرَصوَصاتَخْل 

Lobak  Al fijlu   اىٍلًفٍجلي 
Kubis/ kol   Al kurunb   ٍاىٍلكيريٍنب 
Tomat  Al quu thah   ٍاىٍلقيٍوطىة 
Kentang  Al bathaa this  ٍاىٍلبىطىاًطس 
Toge (kecambah)  Hulbah   ٍحيٍلبىة 
Mentimun  Al khiyaar   ٍاىػٍبًيىار 
Timun suri  Khir biz   ًٍخٍربًز 
Buncis  Al faa shuu liya اىٍلفىاصيٍولًيىا 
Terong  Al baa dzinjaan   ٍاىٍلبىاًذقٍبىاف 
Kacang arab  Al hum mush   ٍاىغٍبيمُّيبص 
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Kacang kapri  Bisalah   ًبًسلىٍة
Wortel  Al juzar   ٍاىعٍبًزىر 
Gargir  Gar gier   ًجٍرًجٍَت
Cabe hijau  Felfel akhdar   ًفٍلًفًل أىٍحضىٍر
Terong  Bazinjaan    ًذقٍبىاٍف ابى
Sejenis sawi  Khas    خىٍس
Bawang merah   Bashal    بىصىٍل
Bawang putih  Tsaum   ٍثىوـ
Kacang tanah  Faul sudanii  فىوٍؿ سيٍودىاىًن
Sambel  Fil-fil syut tiit  ٍفلفل شوتًٌيت 
Rempah-rempah   At tawaa bil   ٍاىلتػَّوىاًبل 

 

Bumbu-bumbu Bahaa raat  بَـصهَصارَصاتَخْل 

Lada  Fil-fil aswad   ًٍفٍلًفٍل اىٍسوىد 
Kayu manis  Al qirfah   ٍاىٍلًقٍرفىة 
Cengkeh  Al qurunful   ٍاىٍلقيرينٍػفيل 
Jahe  Az zanjabiil   ٍاىلزَّقٍبىًبيل 
Garam  Milih   ًٍمًلح 
Terasi  Balaa syaan   ٍشىاف  بىالى
Ketumbar  Al kuz barah   ٍاىٍلكيٍزبػىرىة 
Jintan  Al kam muun   ٍاىٍلكىمُّيبٍوف 
Daun sop  Karafes   ٍكىرىفىس 
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Bawang putih  Ats tsaum  ٍاىلثػٍَّوـ 
Bawang merah  Al bashal   ٍاىٍلبىصىل 
Cabe  Al fil fil   ٍاىٍلًفٍلًفل 
Cabe merah  Filfil ahmar   ًٍفٍلًفٍل اىضٍبىر 
Cebe hijau  Filfil akhdhar   ًٍفٍلًفٍل اىٍخضىر 
Asem  Tamr hindii ٍٍرًىٍنًدل  سبى
Kelapa  An narjiil   ٍاىلنػٍَّرًجيل 
Daun saledri  Al khas   ٍاىػبٍىس 
Singkong  Al bathaa tha  اىٍلبىطىاطىا 

 

Buah-buahan  Buah-buahan  اَصلَخْلفَصاكْيِفهَصةَخْل 

Pisang  Al mauz   ٍٍوز  اىٍلمى
Mangga  Al manjaa  اىٍلمىٍنجىا 
Semangka  Al hab hab   ٍاىغبٍىٍبحىب 
Apel  At tuf faah   ٍاىلتػيفَّاح 
Jambu  Al jaw waa fah   ٍاعبوَّافة 
Delima  Ar rum maan    ٍالرُّيبمَّاف 
Anggur  Al ‘Inab   ٍاىٍلًعنىب 
Jeruk  Al bur tuqaal  ٍاىٍلبػيٍرتػيقىاؿ 
Jeruk nipis  Al laimuun   ٍالٌلٍيميوف 
Buah tien  At tiin   ٍاىلتَُّت 
Buah zaitum  Az zaituun   ٍالزَّيٍػتيوف 
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Kurma  At tamar   ٍاىلتَّمىر 
Kismis  Az zabiib   ٍاىلزَّبًيب 
Nanas  Al anaa nas   ٍنىس  اىاٍلىانى
Buah pier  Al kumats raa اىٍلكيمىٍثرل 
Tebu  Qashabus suk kar   ٍقىصىبي السُّيبكَّر 
Buah  Ats tsamarah   ٍاىلثَّمىرىة 
Biji  Al hab bah   ٍاىعبٍىبَّة 
Pohon kurma  An nakhl   ٍاىلنٍَّخل 
Sirih  At tambuul   ٍالٌتنبيوؿ 
Daun  Al waraq   ٍاىٍلوىرىؽ 

 

Air  Maa   ادلَصاءَخْل 

Air hujan  Maa ul mathar   ٍمىاءي اٍلمىطىر 
Air laut  Maa ul bahr   ٍمىاءي اٍلبىٍحر 
Air sungai  Maa un nahr   ٍمىاءي النػٍَّهر 
Air sumur  Maa ul bi’r   ٍمىاءي الًبئػٍر 
Air minum  Maa usy syrub  ٍمىاءي الشيٍرب 
Air es  Ma’ mutsal laj  ٍمىاءي ميثػىلَّج 
Air panas  Ma’ haar  مىاءي حار 
Air dingin  Ma’ baa rid   ٍرًد  مىاءي ابى
Air mendidih  Ma’ maghii  ٍمىاءي مىٍغًلى 
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Minuman  Masy ru baat   تَخْل رُحوَخْلابَص ادلَصشَخْل
Teh  Syaai  ٍشىال 
Teh susu Syaai bil laban   ٍ  شىال ابللََّبى
Teh saja  Syaai saa dah   ٍشىال سىادىة 
Susu kental  Al laban   ٍ  اىللََّبى
Susu encer  Al haliib   ٍاىغبٍىًلٍيب 
Perasan jeruk  ‘Ashiirul laimuun  عىًصَتي اللٍَّيميٍوف 
Air soda  Maa ush shuuda  مىاءي الصُّيبودىا 
Coklat  Syakulaa tah   ٍتىة  شىكيٍوالى

 

Pakain  Al libaas   اَصللِّرْيِفبَصاسَخْل 

Memakai pakain  Ats tsaub  ٍالثػٍَّوب 
Setalan jas  Al bad lah   ٍاىٍلبىٍدلىة 
Kemeja  Al Qamiish   ٍاىٍلقىًمٍيص 
Kaos  Al faa nil lah   ٍالفىانًلَّة 
Jaket  Al jaakit tah   ٍاىعبٍىاًكتَّة 
Pakain wanita saudi  Al ‘Abaa yah   ٍاىٍلعىبىايىة 
Kain sarung  Al Izaar   ٍاىاٍلًزىار 
Celana panjang  Al banthuluun   ٍاىٍلبػىٍنطىليوف 
Baju kurung  Al jilbaab  ٍاىعٍبًٍلبىاب 
Pakaian wanita  Libaas hariimii    لًبىاٍس حىريبًٍي
Pakaian pria  Libaas rijaalii   لًبىاٍس رًجىايل
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Pakaian anak  Libaas athfaa l   لًبىاٍس أىٍطفىاٍؿ
Pakaian jadi   Libs jaa hiz    لًبٍس جىاًىٍز
Pakaian jahit  Mitfashal   ًٍمتػٍفىصىل 
Rok/ long drees  Al fus taan   ٍاىٍلفيٍستىاف 
Iqla (tali oengikat kepala ) Al ‘Iqaal   ٍاىٍلًعقىاؿ 
Kopiah  Al kuu fiy yah   ٍاىٍلكيوًفيَّة 
Dasi  Al karaa fit tah   ٍاىٍلكىرىاًفتَّة 
Ikat pinggang  Al hizaam   ٍـ  اىغٍبًزىا
Sepatu  Al hidzaa’   ٍاء  اىغبًٍذى
Sandal  An ni’aal    ٍاىلنًٌعىاؿ 
Kaos kaki Al jaurab  ٍاىعبٍىٍورىب 
Sarung tangan  Al quf faaz  ٍاىٍلقيفَّاز 
Sapu tangan  Al mindiil   ٍٍنًديل  اىٍلمى
Kain/ lawon  Al qumaasy   ٍاىٍلقيمىاش 
Tenunan  An nasiij   ٍاىلنًَّسيج 
Sutera  Al hariir  اىغبٍىرًٍير 
Wool  As shuuf الصُّيبوؼ 
Kain katun  Al quthn  ٍاىٍلقيٍطن 
Bludru  Al qathii fah   ٍاىٍلقىًطيػٍفىة 
Model  Ath thiraaz   ٍاىلطًٌرىاز 
Sulaman At tathriiz اىلتٍَّطرًٍيز 
Benang  Al khaith   ٍاىػبٍىٍيط 
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Kudung wanita  Al khimaar   ٍاىػبًٍمىار 
Bedak  Al budrah   ٍاىٍلبيٍدرىة 
Peniti  Ad dab buus   ٍبُّيبوس  اىلدَّ
Minyak wangi  Al ‘ithir   ٍاىٍلًعٍطر 
Sisir  Al musyth   ٍاىٍلميٍشط 
Silet  Al muus   ٍاىٍلميوس 

 

Warna-warna  Al alwaan   َصلَخْلوَصانَخْل  اَصألَخْل

Putih  Ab yadh   ٍاىبٍػيىض 
Merah  Ahmar   ٍاىضٍبىر 
Hitam  As wad   ٍاىٍسوىد 
Hijau  Akh dhar   ٍاىٍخضىر 
Coklat  Bun nii   ٍ  بػيٌتًٌ
Coklat muda  Beej    ٍبًيج 
Orange  Bur tuqaa lii   ٍبػيٍرتػيقىاىًل 
Abu-abu  Ramaa dii  ٍرىمىاًدل 
Biru  Az raq   ٍاىٍزرىؽ 
Krem  Kre’m   كىرًًٍن
Berwarna  Milawwen   ًملىوًٌٍف
Polos  Saadah    سادة
Bergaris  Mikhat that   ـًبىطىٍط
Warnanya cocok  Lunha munaa sib   ليونٍػهىا مينىاًسٍب
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Warna terang  Laun faa’ i   لىوٍف فىاقٍع
Warna glamor  Laun mezahzah    لىوٍف ًمزىٍىزىٍه
Warna muda  Laun faateh   لىوٍف فىاًتٍح
Warna gelap  Laun ghami’   لىوٍف غىاًمٍق
Warna pelangi  Alwaan thiif   أىٍلوىاٍف الًطيٍف
Bianglala  Qoos qazah   قىوٍس فػىزىٍح
Warna indah  Alwaan gamiilah   يػٍلىٍة أىٍلوىاٍف صبًى
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تَهشْسفى( سْس  )فِإلي المُر

Fil Mustasfa 

 (Di Rumah Sakit) 

A : Assalamualaikum Assalamualaikum   ـي عىلىٍيكيمٍ : أ   السَّالى
B : Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam  ـي  : ب كىعىلىٍيكيٍم السَّالى
B : ada yang bias saya 
bantu   ? 

Ayya khidmatin turidu ? أىمُّيب ًخٍدمىة تيرًٍيدي ؟: ب 
A : saya ingin bertemu dan 
konsultasi dengan dokter. 

Uridul liqo’ wal istisyar ma’at 
thobib. 

أيرًٍيدي الًٌلقىاء كىاإًلٍسًتشىاٍر مىعى : أ
  .الطًَّبٍيبٍ 

B : baik, dokter ada di 
ruangannya, silahkan tuan ! 

Thoyyib, tafaddhol ya sayyid, 
attobib fi sholatihi 

اىلطًَّبٍيب ُب , طىيًٌبٍ : ب 
 ! تىًفضٍَّل ايى سىيَّدٍ , صىالىًتوً 

A: terimakasih Syukron  شيٍكرنا : أ
B :  maaf/kembali Afwan  عىٍفونا : ب 

 

‘Indat Thobib( عْيِفنَخْلدَص الطَّبْيِفيَخْلبْيِف( Di depan dokter 

A : assalamualaikum Assalamualaikum   ـي عىلىٍيكيمٍ : أ   السَّالى
B : Wa alaikumussalam, 
bagaimana keadaanmu ? 

Wa alaikumussalam, kaifa 
haluka ? 

ـي : ب  , كىعىلىٍيكيٍم السَّالى
  كيف حالك ؟
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A : Alhamdulillah, tapi aku 
merasa sangat pusing dan 
pilek. 

Alhamdulillah, lakinnaniy 
sya’artu bisyiddatis shuda’ 
waz zukam. 

لىًكنًٍَّت , اغبىٍمدي هللا: أ
اٍع  ًة الصُّيبدى شىعيٍوتي ًيًشدَّ

 كىالزكُّيباىـٍ كىاغبىٌر ُب أىٍنًفي
B : ah ya. . . udara dan 
cuaca di sekitar kita 
berubah, cuaca sangat 
dingin, baik saya periksa 
anda dulu. 

Ah. . . thob’an taghoyyarol 
hawa’ wal jawwu haulana, fal 
jawwu fi syiddatil brurdah, 
thoyyib abgho afhasu ilaika. 

طىبػٍعنا تػىغىيػَّرى اؽبىوىاء ... اىه: ب
ًة  ٍولىنىا فىاعبىوُّيب ُب ًشدَّ كىاعبىوُّيب حى

طىيًٌٍب أبٍػغىى , البػيريٍكدىة
. أٍفحىصي إلىٍيكى 

A : ya silahkan ! Na’am tafaddhol ! نػىعىٍم تػىفىضَّلٍ  : أ ! 
B : suhu panas anda 
sedang, maka kondisi anda 
lumayan baik, anda hanya 
perlu vitamin dan sedikit 
obat 

Nisbatu darojatil haroroh 
mu’tadillah, fa anta jayyidun 
illa annaka fi hajah illa 
vitamin wa qillatid dawa’. 

ًنٍسبىةي دىرىاجىًة اغبىرىارىة : ب 
يًٌٍد ًإالَّ , ميٍعتىًدلة فىأىٍنتى جى

تىاًمٍُت  أىنَّكى ُب حىاجىة ًإىلى ًفيػٍ
 .كى ًقلًَّة الدَّكىاء

A :Alhamdulillah, apa tidak 
ada yang perlu di 
khawatirkan ? 

Alhamdulillah, alisy hunaka 
khotiyr ? 

اغبىٍمدي هللا أىلىٍيسى ىينىاؾى : أ 
 خىًطٍَت ؟

B : tidak ada masalah, anda 
hanya terkena influenza. 

La ma laisy musykilah, qod 
asobaka influenza.  

قىٍد , الى مىًفي ميٍشًكلىة: ب 
 أىصىابىكى إٍنًفليٍوئًٍينزىا

A : terima kasih banyak 
dokter. 

Syukron jadzilah ya thobib.  شيٍكرنا جىزًٍيالى ايى طىًبٍيبٍ : أ .
B : maaf semoga anda 
cepat sehat. 

‘Afwan syaka Allahu ‘ajilan.  عىٍفونا شىفىاؾى هللا : ب
 .عىاًجالن 

 

Kosa-Kata Kesehatan 

Sakit  Mariid   ٍمىرًيض  
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Sakit gigi  Waj’u asnaan  ٍكىٍجعي أىٍسنىاف 
Sakit perut  Waj’u bathon كىٍجعي بىٍطن 
Pening  Sudaa’  ٍصيدىاع 
Demam  Humma  ضبيَّى 
Batuk  Su’aal   ٍسيعىاؿ 
Pilek  Zukaam   ٍزكياىـ  
Darah tinggi  Doqtu ‘alli  ضىٍغط عاىًل 
Kencing manis  Baul syukri بػىٍوؿ سيٍكرًم 
Obat  Dawaa’  ٍدىكىاء 
Resep  Ruusitah  ٍريٍكًشتىة 
Dokter  Thobib   ٍطىًبيب 
Juru rawat  Mummarod   ٍفبيرَّض  
Injeksi  Ibrot   ٍإًبٍػرىة 
Operasi  ‘amaliyah   ًٍليَّة  عىمى
Klinik  ‘iaadah  ًٍعيىادىة 
Apotik   Saidaliyah   ٍلًيَّة  صىٍيدى
Pil (tablet) Hubuub   ٍحيبيوب 
Kapsul   Birsaamah  ٍبًٍرشىامىة 
Salep Marhaam   ٍمىٍرىىم 
Perban  Syaass   ٍشىاس 
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ات( يَهارَه ت الّزِإل ا  عَهنْس مَه َه َّي  )السُّسؤَه

As Su’al ‘Anil Muhallat Az-ziyaroh 

(Bertanya Tempat-Tempat Berkunjung) 

A : Assalamualaikum ? Assalamualaikum ?  ـي عىلىٍيكيمٍ : أ ؟  السَّالى
B : Wa’alaikumus salam Wa’alaikumus salam  ـ :ب .  كىعىلىٍيكيم السَّالى
A : Tuan di manakah 
gunung Nur ? 

Ya sayyid, fiyn jabalun Nur ? يًٌٍد ًفٍُت جىبىل النػُّيبٍور ؟: أ  ايى سى
B : Itu terletak di enam kilo 
sebelah utara mekkah, dan 
didalamnya ada gua Hiro’. 
Apakah anda tahu gunung 
Rohmah ? 

Huwa yaqo’u fiy sittati kilo 
syamala makkah wa fiyhi 
ghoru Hiro’. Ata’rifu jabalar 
Rohmah ? 

يػىقىعي ُب ًستَّة ًكيػٍليو : ب
, مشىىاؿ مىكَّة كىًفٍيو غىارى ًحرىاء

 أىتػىٍعًرؼي جىبىل الرَّضٍبىة ؟
A : Tidak, saya belum tahu. La, lam a’rif.  أٍعًرؼٍ ,الى : أ ٍ  ملى
B : Itu terdapat di padang 
Arofah, tingginya 22 meter 
dan panjangnya 300 meter, 
dan disana ada masjid 
Sohro’ sebagai tempat 
berhentinya Rasulullah 
ketika haji. 

Huwa fiy sohro’I Arofah, 
wahuwa ‘ala istnay wa 
‘isyrina mitron irtifa’an wa 
salasu miah mitron tulan, wa 
hunaka masjidus sohro’ 
(mauqifu Rasulillah fil hajji). 

, ىيوى ُب صىٍحرىاء عىرىفىة: ب 
كىىيوى عىلىى اثٍػٍتى كىًعٍشرًٍينى ًمتػٍرنا 

ثى ًمائىة ًمتػٍرنا  اٍرتًفىاعنا كىثىالى
كىىينىاؾى مىٍسًجد , طٍوالن 

مىٍوًقفي رىسيٍوؿي هللا )الصىٍخرىاء 
( ُب اغبىجًٌ 

A : Apakah didalamnya ada 
masjid ? 

Wa hal fiyha masjidun ?  كىىىٍل ًفيػٍهىا مىٍسًجد ؟: أ 
B : Iya, didalamnya ada 
masjid Namiroh atau yang 
disebut dengan masjid 
Arafah. 

Na’am fiyha masjidun 
Namiroh awil musamma 
bimasjidi Arofah. 

ًفيػٍهىا مىٍسًجد , نػىعىمٍ : ب 
النًَّمرىة أٍك اليمسىمَّى دبىٍسًجد 

 .عىرىفىة
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A : Apakah kamu tahu gua 
Tsur ? 

Ata’rif ghoros Tsur ?  أىتػىٍعًرؼي غىارى الثػُّيبٍور ؟: أ 
B : Iya, itu berada di bawah 
gunung Tsur yang terletak 
di tujuh kilometer sebelah 
selatan mekkah. 

Na’am huwa tahta jabalinnur 
al-mauqi’ fis sabi’ kilometr 
januba makkah. 

ىيوى ربىٍتى جىبىل , نػىعىمٍ : ب 
الثػُّيبٍور الىمٍوًقع ُب السَّاًبع 
نػيٍوبى مىكَّة  .ًكيػٍليو ًمتػٍرنا جى

A : Tuan dimana Ji’roh itu, 
apakah itu miqot untuk 
umrohnya Rasulullah ? 

Ya sayyid fiyn Ji’ronah, wa hal 
huwal miqot lil’umroh ? 

يًٌٍد ًفٍُت ًجٍعرىانىة: أ  , ايى سى
 اؼبًيػٍقىات لًٍلعيٍمرىة ؟ كىىىٍل ىيوى 

B : Iya, benar apa yang 
anda katakanm Ji’roh itu 
adalah tempat miqot 
umrohnya Rasulullah pada 
tahun delapan hijroh, 
begitu juga masjid Ta’nim 
dan setelah ini aku akan 
antarkan tuan menuju 
keduanya. 

Na’am, shoh ma qulta, hiyal 
miqot li’umrotir rosul fis 
stamin lilhijroh, wa aiydhon 
masjidut tan’im wa ba’d 
saursiluka ilaihim. 

, نػىعىٍم صىحَّ مىا قػيٍلتى : ب 
ًىيى اؼبًيػٍقىات ًلعيٍمرىًة الرىسيٍوؿ 

كىأىٍيضنا , ُب الثَّاًمن لًلهٍجرىة
مىٍسًجد التػىٍنًعٍيم كىبػىٍعد 

 .سىأىٍرًسلىك اًلىٍيًهمىا
A :  Baik, terimakasih 
banyak tuan. 

Thoyyib, syukron jazilan ya 
sayyid. 

طىيًٌٍب شيٍكرنا جىزًٍيالن ايى : أ
يًٌدٍ  . سى

 

Kosa-Kata Lalu Lintas 

Lalu Lintas Mururr   مُحرُحورَخْل 

Peraturan Nizom   ٍـ  ًنظىا
SIM Ruhsoh sawaaqoh  ٍريٍحصىٍة سىوىاقىة 
STNK Istimaaroh  ًٍاٍسًتمىارىة 
Nomor plat Rokum lauhah  رىقٍم لىٍوحىة 
Parkir Mauqif   ٍمىٍوًقف 
Jalan Tol Khot sarii’  خىٍط سىرًيٍع 
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pelamggaran Mukhoolapah   ٍـبيىالىفىة 
Tabrakan Haadis  ٍحىاًدث 
Denda Garomah   ٍغىرىامىة 
Satu Arah Ittijaah waahid   ٍىاة كىاًحد  ًاذبًٌ
Kiri   Yasaar   ٍيىسىار 
Kanan  Yamiin  ٍُت  يبًى
Barat  Gorbun  غىٍربي 
Timur  Syarqun   شىٍرؽي 
Selatan  Januub   ٍجىنيوب  
Utara  Syamaal  مشىىاؿ 
Dekat  Baiidn   ٍبىًعيد 
jauh Qoriib   ٍقىرًيب 
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دَهادْس ( عْس  )ااِإل

Al A’daad 

(Angka-Angka) 

Satu  Waa hid  كىاًحٍد
Dua  Its nein   اًثٍػنػىٍُت
Tiga  Tsalaa tsah  ثىالىثىٍة
Empat  Arba’ah  

 
اىٍربػىعىٍة 

Lima  Khamsah   طبىٍسىٍة
Enam  Sit tah   ًستٍَّة
Tujuh  Sab’ah   بػٍعىٍة سى
Delapan  Tsamaa niyah   شبىىانًيىة
Sembilan  Tis’ah   ًتٍسعىٍة
Sepuluh  ‘asyarah   عىشىرىٍة
Sebelas  Ihda’ asyar   ًاٍحدل عىشىٍر
Duabelas Itsnaa ‘asyar   اًثٍػنىاعىشىٍر
Tiga belas  Tsalaa tsata ‘asyar   ثىةى عىشىٍر ثىالى
Empat belas  Arba’ata ‘asyar  اىٍربػىعىةى عىشىٍر
Lima belas  Khamsata ‘asyar   طبىٍسىةى عىشىٍر
Enam belas  Sit tata ‘asyar  ًستَّةى عىشىٍر
Tujuh belas  Sab ‘ata ‘asyar   بػٍعىةى عىشىٍر سى
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Delapan belas  Tsamaa niyata ‘asyar   شبانًيىةى عىشىٍر
Sembilan belas  Tis’ata ‘asyar   ًتٍسعىةى عىشىٍر
Dua puluh  ‘isyrun (‘isyriin)  (ًعٍشرًٍينٍ )ًعٍشريكٍف 
Dua puluh satu  Waa hid wa ‘isyruun   كاحٍد كىًعٍشريكٍف
Dua puluh dua  Itsnein wa ‘isyruun   اًثٍػنىُت كىًعٍشريكٍف
Dua puluh tiga Tsalaatsah wa ‘isyruun  ثىٍة كىًعٍشريكٍف ثىالى
Tiga puluh  Tsalaa tsuun (tsalaa tsiin)  ًثُت)ثالثوٍف  (ثىالى
Tiga puluh satu  Waa hid wa tsalaa tsiin   ًثٍُت كىاًحٍد كىثىالى
Empat puluh  
 

Arba’iin (ar ba’uun)   (اىٍربػىعيٍوف )اىٍربىًعٍُت 
Lima puluh  Kahmsuun (khamsiin)  (طبىًٍسُتٍ )طبىٍسيوٍف 
Enam puluh  Sit tuun (sit tiin)  (ًستًٌٍُت )ًستُّيبوٍف 
Tujuh puluh  Sab’uun (sab’iin)  بػٍعيوٍف ٍبًعٍُت )سى  (سى
Delapan puluh  Tsamaa nuun (tsamaa niin)  (شبىىاًنٍُت )شبىىانيوٍف 
Sembilan puluh  Tis’uun (tis’iin)  (ًتٍسًعُتٍ )ًتٍسعيوٍف 
Seratus  Miah   مىائىٍة
Seratus satu  Miah wa waa hid  مىائىٍة كىاكىًحٍد
Seratus dua  Miah wa itsnein   ًمائىٍة كىاًثٍػنػىٍُت
Seratus sepuluh  Miah wa ‘asyarah   ًمائىٍة كىعىٍشرىٍة
Seratus limabelas  Miah wa khamsata ‘asyar   ًمائىٍة طبىٍسىٍة عىشىٍر
Dua ratus  Miataein   مًائػىتػىٍُت
Dua ratus lima puluh   Miataein wa khamsiin  ًمائػىتػىٍُت كىطبىًٍسٍُت
Tiga rastus  Tsalats miah   ثىالىشٍبًائىٍة
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Empat ratus  Arba’miah   اىٍربػىٍعًمائىٍة
Lima ratus  Khamsu miah   طبىٍسيًمائىٍة
Seribu  Alef   اىٍلٍف
Seribu seratus  Alef wamiah   اىٍلٍف كىًمائىٍة
Dua ribu  Alfein    اىٍلًفٍُت
Tiga ribu  Tsalaa tsah aa laaf  ٍؼ ثىٍة االى ثىالى
Sejuta  Miliyuun  ًمٍلييوٍف
Satu miliyar  Milayaar    ًمًليىاٍر

 

(اَهلسَّياعَهةْس )

As Saa ‘ah 

(Jam) 

Jam berapa ? Saa ‘ah kam ? سىاعىٍة كىٍم ؟ 
Jam berapa sekarang ? Saa ‘ah kam zaa hiin ? سىاعىٍة كىٍم ذىاًحٍُت ؟ 
Jam 1  Saa ‘ah wahdah   ٍة  سىاعىٍة كىٍحدى
Jam 2  Saa ‘ah itsnain   سىاعىٍة إًثٍػنىٍُت 
Jam dua lebih tiga puluh 
(2:30) 

Saa ‘ah itsnain waa nishf  ٍسىاعىٍة إًثٍػنىٍُت كى ًنصف 
Jam 3 Saa ‘ah tsalaa tsah   ٍثىة  سىاعىٍة ثىالى
Jam 3 tepat  Saa ‘ah tsalaa tsah bi 

dhobath 
ثىٍة اًبلضىبىطٍ   سىاعىةي ثىالى

Jam 4  Saa ‘ah arba’ah   سىاعىٍة أىٍربػىعىٍة 
Jam empat lebih 
seperempat (4:15) 

Saa ‘ah arba’ah wa rubu’   سىاعىٍة أىٍربػىعىٍة كىريبيٍع 
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Jam 5  Saa ‘ah khamsah   سىاعىٍة طبىٍسىٍة 
Jam lima kurang 
seperampat(4 :45 )  

Saa ‘ah khamsah illa rubu’   سىاعىٍة طبىٍسىٍة ًإالَّ ريبيٍع 
Jam 6  Saa ‘ah sittah   سىاعىةي ًستٍَّة 
Jam 6 kurang 20 menit  Saa ‘ah sittah wa tsalits   سىاعىةي ًستٍَّة كى ثىًلٍث
Jam 7  Saa ‘ah sab’ah   بػٍعىٍة  سىاعىٍة سى
Jam 8  Saa ‘ah tsamaa niyah   سىاعىٍة شبىىانًيىٍة 
Jam 12   Saa ‘ah itsnaa syar   ٍسىاعىٍة إًثٍػنىاشىر 
1 jam setengah  Saa ‘ah wa nish   ٍسىاعىٍة  كىًنص 
Dua jam  Saa ‘atain  ٍسىاعىتىُت 
5 jam  Khamsah saa ‘aa t  ٍطبىٍسىٍة سىاعىات 
Lebih /lewat  Wa   كى 
Kurang  Illa   ًَّإال 
Satu detik Tsaa niah wahdah   ٍة نًيىٍة كىٍحدى  اثى
Dua detik  Tsaa niitiin    نًٍيًتٍُت اثى
Beberapa detik  Sa waan    ثػىوىاٍف
Beberapa menit  Da qaa iq   دىقىاًئٍق
1 Menit  Daqiqah   ٍدىًقيػٍقىة 
2 menit  Daqiqatain   ٍدىًقيػٍقىتىُت 
Setangah jam / 30 menit   An nishf   ٍالنًٌصف 
15 menit /seperempat  Ar rubu’  ٍالرُّيببيع 

 

 



 
 

62 
 

(الوَه تْس )   

Al Waqt 

(Waktu) 

Waktu  Al waqt  ٍالوىقت 
Pagi ini  Haa dzas shabaah   ا الصَّبىاٍح ىىذى
Sore ini  Haa dzal masaa’   ا اٍلمىسىاٍء ىذى
Pagi hari ini  Shabaahal yaum   ٍصىبىاحى اٍليػىٍوـ
Malam ini  Al lailah   اىللَّيػٍلىٍة
Malam kemarin  Lailatul baa rihah   لىيػٍلىةي اٍلبىارًحىٍة
Besok sore  Bukrah massa an   بىٍكرىٍة مىسىاءن
Hari ini Al yaum   ٍاىٍليػىٍوـ
Minggu depan  Usbuu ‘ul aatii  ايٍسبػيٍوعي االًتٍى
Minggu lalu  Usbuu ‘ul maadhii   اًضى

ى
ايٍسبػيٍوعي اؼب

Semiggu lagi  Ba’da usbuu’   بػىٍعدى ايٍسبيوٍع
Sebelum seminggu  Qabla usbuu’   قػىٍبلى ايٍسبيوٍع
Dua minggu lagi  Ba’da usbuu ain  بعد اسبوعُت
Bulan ini Haa dzasy syahar   ىذا الشَّهىٍر
Bulan depan  Syahrul maa dhii  ٍـ شىٍهري القىاًد
Bulan lalu  Syahrain   شىٍهرىٍين
Tahun  Sanah   نىٍة سى
Dua tahun  Sanatain   نػىتػىٍُت سى
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Tahun ini  Haa dzihis sanah   نىٍة ىىًذًه السَّ
Tahun depan  Sanatul qaadimah   سىنىةي اٍلقىاًدمىٍة
Tahun lalu  Sanatul maadhiyah   اًضيىٍة

ى
سنةي اؼب

Tanggal berapa hari ini ?  Kam taa riikhal yaum ?   رىٍيخى اٍليىوـٍ ؟ كىٍم اتى
Hari ini tanggal...........  Al yaum taa rikh...  رًٍيٍخ اىٍليىوـٍ اتى
Aku lupa tanggal  Nasiitut taa rikh   نىًسٍيتي التَّارًيٍخ
Besok lusa  Ba’da bukrah   بػىٍعدى بيٍكرىٍة
Besok pagi-pagi  Bukrah badrii  بيٍكرىٍة بىٍدرًٍل
Kemarin  Amis  اىًمٍس
Kemarin dulu  Awwal tamis   ٍس اىكٍَّؿ سبًى
Sekarang  Dah hiin   ٍُت دىحًٌ
Nanti  Ba’diin   بػىٍعًدٍين
Sebentar lagi  Ba’da syuway yah   بػىٍعدىشيوَّيَّة
Sedikit saja  Syuway yah bas   شيوىيٍَّة بىٍس

 

 

 

ُرسْس ُرووْس )  ( َهيَها ُر ااْس

Ayyamul Usbuu’ 

(Nama-Nama Hari) 

 Sabtu  As sabt   اىلسَّبٍت 
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Ahad  Al ahad  اىأٍلىحىٍد 
Senin  Al itsnain   ثٍػنىٍُت  اىاٍلً
Selasa  Astalaatsa’   ٍء اثى  اىلثىالى
Rabu  Ar arba’   األىٍرًبعىاٍء 
Kamis  Al khamiis   اىػبٍىًميٍس 
Jum’at  Al jum ‘ah   اىعٍبيٍمعىٍة 
Malam ahad  Lailatu ahad    لىيػٍلىةي اأٍلىحىٍد 
Malam senin Lailatul itsnain    ثٍػنىٍُت  لىيػٍلىةي ااٍلً
Malam selasa  Lailatul tsalaatsa’  ٍء اثى  لىيػٍلىةي اٍلثىالى
Hari sabtu  Al yamul sabt   ٍاىٍليىوـي اٍلسىبت 
Hari ahad Al yamul ahad  ٍاىٍليىوـي اأٍلىحىد 

 

 

 

 

 

يَهةْس ) دِإل يْس َه  (شُر ُرورُر السَهنَهةْس المِإل

Syuhur As Sanah Miilaadiyah  

(Bulan Miladiyah / Masehi) 

Januari  Yannaa yir   يػىنىايًٍر 
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Februari  Fabraa yir   فػىبػٍرىايًٍر 
Maret  Maa ris   مىاًرٍس 
April  Ibriil   إًٍبرًيٍل 
Mei  Maa yuu   مىايػيٍو 
Yuni  Yuu niyuu   يػيٍونًيػيٍو 
Agustus  Aghusthus   أىغيٍسطيٍس 
September  Sibtambiir   ٍتىٍمرب  ًسبػٍ
Oktober  Uktuu bar   أيٍكتػيٍوبػىٍر 
November  Nuu fambir  نػيٍوًفٍمبػىٍر
Desember  Diisambir   ًٍدٍيًسٍمرب

 

 

 

 

 

 

يَهةْس ) رِإل  (شُر ُررُر السَهنَهةْس ال ِإل ْس

Syuhur Al Sanah Hijriyah  

(Bulan Hijriyah / Bulan Islam) 

 Muharram   Muharram   ؿبيٍَّر 
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Shaafar  Shaafar   ٍصىفىر 
Rabii ‘ul awwal  Rabii ‘ul awwal   رىبًٍيعي اأٍلىكٍَّؿ 
Rabii ‘ul akhir (kedua) Rabii ‘ul akhir (tsani)  (الثَّاىًن )رىبًٍيعي اأٍلىًخٍر 
Jumaa dil awwal  Jumaa dil awwal    صبيىاًدم اأٍلىكَّىٍل 
Jumaa dil akhirah (kedua ) Jumaa dil akhirah (tsaniyah )  (الثَّانًيىةٍ )صبيىاًدم اأٍلىًخيػٍرىٍة 
Rajab  Rajab   رىجىٍب 
Sya’ban  Sya’ban   ٍعبىاٍف شى
Ramadhan  Ramadhan    رىمىضىاٍف
Syawal  Syawal   شىوَّاٍؿ
Dzulqa’dah  Dzulqa’dah    ٍة ذيٍكالقىٍعدى
Dzul hijjah  Dzul hijjah   ذيٍكاغًبجٍَّة

 

 

 

 

 

 

فْس )  (اللَّيرَه

Azh Zahr 

(Kata Keterangan) 

Di samping Jamb 

 
 صبىٍب
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Di depan Qudaam 

 
ـٍ  ا  قيدى

Di belakang wara’ 

 
 كىرىاءٍ 

Keluar Barrah 

 
 بػىرىةٍ 

Di/ke dalam Jawwah 

 
جىوٍَّة 

 

Untuk kedua kalinya litani marrah 

 
 لًثىاين مىرىةٍ 

Untuk ketiga kalinya litalis marrah 

 
 لًثىالىٍث مىرىةٍ 

Untuk kesekian kalinya li kidza marrah 

 
ا ًلكى مىرىةٍ   ًلكىذى

Keterangan Cara Keterangan Cara  
Dengan ini........... bihadza/ bihadzihi.. 

 
ا  هًبىًذهً / هًبىذى

Dengan cara / metode ini bi hadzihith-thariqah 

 
ًه الطَّرًيٍػقىةً   هًبىذى

Dengan petunjuk ini bi hadzihil-kafiyah 

 
يػٍفىيَّةً   هًبىًذًه الكى

Dengan solusi ini bi hadzal-hall 

 
ا اغبىلًٌ   هًبىذى

Tanpa/tidak.... biduni..... 

 
....... دُحوَخْلنْيِف  (بـــــــــــ)

Tanpa terkecuali bidunistitna’in 

 
ٍكًف ًاٍسًتثٍػنىاءو   ًبدي

Tidak sengaja biduni ‘amdin 

 
 ًبديٍكًف عىٍمدو 

Tanpa ijin terlebih dulu biduni adznin musbaq 

 
ٍكًف ًإٍذفو ميٍسبىقو   ًبدي

Dengan / secara.... Bi..... 

 
.... بــــــــــــــــ

Dengan cepat bi-sur’ah  

 
 ًبسيٍرعىةو 

Dengan pelan-pelan 

(perlahan) 

bi-ta’anni 

 
 اًبلتَّأىيٌنً 

Dengan lancar bi-thalaqah 

 
قىةو   ًبطىالى
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Dengan bergantian bit-tana’wub 

 
 اًبلتػَّنىاكيبً 

Dengan sugguh-sungguh 

dan rajin 

bi-jiddan wa nasyathin 

 
ئىًة هللاً   دبىًشيػٍ

Dengan mudah bi-suhulah 

 
 جًبىدٌو كىًنشىاطو 

Dengan mudah bi-suhulah 

 
 ًبسيهيٍولىةو 

Dengan penuh/segenap Bikulli.... 

 
..... بْيِفكُحلِّرْيِف 

Dengan tenang dan 

tenteram 

bikulli hudu’in wa sakinatin 

 
نىةو   ًبكيلًٌ ىدكءو كىسىًكيػٍ

Dengan senang hati bikulli farahin wa suhurin 

 
 ًبكيلًٌ فػىرٍحو كىسيريٍكرو 

Sesuai/dengan.....  ‘ala’.......... 

 
.......  على

Dengan mudah  ‘ala’ sahlin 

 
 عىلىى سىٍهلو 

Sesuai kebahagiaan mu  ‘ala farhatik 

 
 عىلىى فػىٍرحىًتكى 

Sekedar / menurut.... hasba......... 

 
...... حَصسَخْلبَص 

Sesuai yang tampak hasbazh-zahir 

 
 حىسىبى الظَّاًىرً 

Sekedar /menurut 

kemampuan dan usaha kita 

hasbazh thaqatina wa 

wus’ina 

 

 حىسىبى طىاقىًتنىا كىكيٍسًعنىا

Bentuk shigat masdhar Bentuk shigat masdhar  ٌر مَصصَخْلدَص
Dengan sengaja  ‘amdan 

 
ا   عىٍمدن

Dengan jelas Sharihah 

 
 صىروًٍبىةن 

Dari........... min.... 

 
.......  من

Dari kehendak saya min tilqa’i nafsi 

 
 ًمٍن تًٍلقىاًء نػىٍفًسيٍ 

Dari muka minal-bidayah 

 
ايىةً   ًمنى اٍلًبدى

Bersama  Bersama   
Bersama ku ma’aya wayyaya 

 
م, مىعىام  كىايًٌ
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Bersama kami ma’ana, wayyana 

 
انى , مىعىاانى   كىايَّ

Bersama dia (LK) ma’ah, wayyah 

 
هٍ , مىعىاهٍ   كىايَّ

Bersama dia (Pr) ma’ah , wayyah 

 
ىىا , مىعىاىىا كىايَّ

Bersama mereka ma’ahum, mahum 

,wayyahum 

 

ىيٍم , مىعىاىيمٍ , مىعىهيمٍ  كىايَّ

Bersama mu(Lk) ma’ak, wayyak 

 
ٍؾ , مىعىاؾٍ  كىايَّ

Bersama mu (Pr) ma’aki, wayyaki 

 
ًؾ , مىعىاؾً  كىايَّ

Bersama kalian ma’ aku . wayyaki 

 
كيٍو , مىعىاكيوٍ  كىايَّ

Milik  Milik   
Punya......... ma’a....(i/na/ka/ki) 

 
  (كْيِف /ك/ان/ي )......مع

Kamu punya kemampuan 

berbisnis. 

ma’aka kafa’ah 

iqtishadiyyah 

 

مىعىكى كىفىاءىةي ًإٍقًتصىاًديَّةه 

Punya.......... la....(i/na/ka/ki 

 
 (كْيِف /ك/ان/ي)...... لـــــــــــ

Dia punya banyak 

pelanggan. 

lahu zabainu katsirah 

 
ًثيػٍرىةه  ًئني كى . لىوي زىابى

Kamu punya potensi jadi 

orang serba bisa. 

laka tahqatun an takuna 

rajulan kulliyan 

 

لك طاقة أف تكوف رًجىالهكيلَّيًّا 

Punya....... Laday.... (ya/na/ka/ki) (كْيِف /ك/ان/ي)...لديـــــــــــــــــــــ 
Aku punya ide. ladaiyya fikrah 

 
 لىدىمَّ ًفٍكرىةه 

Pemilik shahib.... 

 
ْيِـــفــــــــــ ..... صَصاحْيِفب ـــــــــــــــــــ

Bpk. Shalih adalah pemilik 

ponpes ini. 

asy-syaikh shalih shahibu 

hadzal-ma’had 

 

ا  الشٍَّيخي صىاًلحي صىاًحبي ىىذى
ىٍعهىدً 

. اؼب
 

 (العَهفْسوَه )
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Al ‘afwa  

(Minta Maaf) 

Minta maaf  Al ‘afwa  العىٍفوى
Maaf  ‘Asif li..... آًسٍف لػػػػػػػػػػػػػػ ....
Maaf , karena menggangu ‘Asif lit ta’khir   آًسٍف لػًػٍلتىٍأًخٍَت
Maaf, karena terlambat ‘Asif lil iz ‘aj  آًسٍف ًلإٍلًٍزعىاٍج
Maaf / Tidak apa-apa  Ma ‘aliisy   مىعىًليٍش
Tidak ada apa-apa  Maa fiisy haa jah    مىاًفيٍش حىاجىٍة
Tidak apa, jangan khawatir  Wa laa yihimmak   كىالى ًيًهمٍَّك
Maaf , aku tidak sengaja Laa mau’ khadzah , saa mih 

nii 
ٍه  سىاؿًبًٍٍتٍ  , الى مىٍؤ خىذى

Maaf , ada sedikit 

kesalahan. 

Ma’ aliisy  حىاجىٍة بىًسٍيطىٍة , مىعىًليٍش
 

 

 

 

سَهاعَهدَهةْس ) ي ُر المُر  (تَه ْسدِإل

Taqdim Al Musa’adah 

(Menawarkan Bantuan) 

Ingin apa (Lk) Isy tibgha? 

 
 إًٍيٍش تًبػٍغىى ؟
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Ingin apa (Pr) ?  isy tibghi ?  

 
 إًٍيٍش تًٍبًغى ؟ 

Ingin apa ?  ‘Aiz eih ? 

 
عىايًٍز إًيىٍو ؟ 

Apa ada yang bisa saya 

bantu ? 

fihi hajah ? 

 
ًفٍيًو حىاجىٍة ؟ 

Apa ada yang bisa saya 

bantu ? 

ayyu khidamah ? 

 
أىمي ًخٍدمىٍة ؟ 

Saya siap membantu kamu  ana tahta amrak 

 
أىانى ربىٍتى أىٍمرىٍؾ 

Silakan, kalau boleh saya 

bantu 

ittafaddhal , Lau samaht 

itfaddhal ‘andina’ 

 

إًتٍػفىضٍَّل , لىٍو ظبىىٍحتٍ , إًتًفىٌضلٍ 
. عىٍنًدانى 

Menerima  Menerima   
Oh ya, terima kasih 

banyak , semoga Allah 

memberkatimu. 

Aiwa , asyukrak q awi, eil 

barakah (Lk) 
أىٍشكيرىٍؾ قىًومَّ اًٍلبػىرىكىٍة , أىيٍػوىه 
. ًفٍيكٍ 

Terima kasih banyak, 

semoga Allah menjadikan 

orang-orang seperti kamu. 

mutsyakkir qawi qawi, 

rabbuna yukattir man 

amtsalak 

ٍر قىًومَّ  ًثٍر مىٍن , ميتىشىكًٌ رىبػَّنىا ييكى
 .. أىٍمثىالىكٍ 

Oh ya , saya jamin...... Hadir, ‘Ala’ainayyal itsnein 

doul 

 

عىلىى عىيػٍٍتىى ااًل ثًٍنٍُتٍ , حىاًضٍر 
 .دىٍكؿٍ 

Menolak  Menolak   
Terima kasih , kita tidak 

akan melupakan anda.  

mutsayakkir qawi, abadan 

ninsasy’ annak 

 

ا نًٍنسىاًش , ميتىشىكًٌٍر قىًومَّ  أىٍبدن
. عىنىاؾٍ 

Terima kasih, silahkan 

anda duluan saja.  

mutsayakkir, sabaqnak  ٍبػىٍقنىاؾٍ , ميتىشىكًٌر  .سى
 

 (التَّيشَهكُّسرْس )

At Tasyakkur 

(Terima Kasih) 
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 Terima kasih  Syukran   شيٍكرنا
Sama-sama  Afwan   عىٍفرنا
Saya sangat berterima 
kasih  

Haqiqi alfi syukr   ًقٍيًقٍي أىٍلًف شيكٍر حى
Terima kasih atas hadiah 
kamu  

Syukran alaa hadiyyatak   ًٍديػَّتىك  شيٍكرنا عىلىى ىى
Sama-sama , bahkan aku 
yang harus berterima kasih 
kepada mu  

Al afwa , bil ‘aks anaa 
basykurak  

شيٍكرىؾٍ , اىٍلعىٍفوى   اًبٍلعىكٍس أىانى ابى

Aduh saya jadi malu  Musy ‘aa rif a qul lak iyah    ميٍش عىاًرٍؼ أىقػيٍولىٍك إًيىٍو
 

ااْس ) عْس َه ِإل اتُر ااْس  (كَه ِإلمَه

Kalimaatul I’jaab 

(Kalimat Takjub)  

Masya Allah  Masyaa Allah    مىاشىاءى هللا
Hebat  Raw ‘ah , mauhuub   مىٍوىيوٍب , رىٍكعىٍة 
Luar biasa / pintar   Baraa fuu alaek  ٍبػىرىافػيٍو عىلىيك 
Bagus sekali – 100%  Miyah miyah   ًميىٍو ًميىٍو 
Saya kagum padamu  Mu’jab bik   ميٍعجىٍب ًبٍك 
Istimewa  Mumtaz  ٍٍتىاز  فبي

 

اْس َهلَه ْس ) اتُر الدَه ِإلشَهةْس وَه  (كَه ِإلمَه

Kalimaatu Dahsyah Wa Alam  

( Kalimat Terkejut ) 
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Wah , apa itu ? Yah , iyah dah ?  ٍه إًيىٍو دىٍه  , ايى
Ya ampun  Yanhar abyadh   ايى نٍػهىاٍر اىبٍػيىٍض 
Aduh sayang deh  Yaa khisarah   ايى ًخسىارىٍة 
Duh kasian  Yaa ‘iinii   ًعٍيًٌت  ايى
Kasian  Miskin ,   ًمٍسًكٍن 
Tidak apa-apa tenang lah  Maaliis hadii nafsak  ٍمىعىًليٍش ىىًدل نػىٍفسىك 

 

نْس ) كِإل مْس  ( َهيْسرُر مُر

Ghairu Mumkin  

(Tidak Mungkin)  

Tidak .... Musy ....  ميوٍش .....
Tidak jauh  Musy ba’id   ٍميوٍش بىًعيد 
 Tidak mahal  Musy ghaly   ميوٍش غىاىًل 
Tidak ada  Musy maujuud   ٍميوٍش مىٍوجيود 
Tidak sekarang  Musy dahin   ميوٍش دىاًحٍُت 
Tidak mungkin  Musy mumkin   ٍميوٍش فبيًٍكن 
Mustahil Mustahiil   ميٍستىًحيٍل
Saya kira bukan begitu  Ma’ zhuniisy  ٍمىا ٍأ ظيًنيش 
Tidak disangka  Maa zhunasy   ٍمىاظينىش 

 

فَهاتْس )  ( ِإل
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Shifaat  

(Sifat)  

Cakep / cantik  Jamiil / jamiilah    يٍل يلىٍة   – صبًى صبًى
Jelek  Wihisy   كًًحٍش 
Tinggi  Thawiil   طىًويٍل 
Pendek  Qushayyir   ٍقيصىَت 
Kecil  Shaghiir   صىًغٍَت 
Besar   Kabiir   ًبٍَت  كى
Gemuk  Takhiiin   ٍُت  زبًى
Kurus  Rufayaa’   ريفػىيىٍع 
Kaya  Ghanii  ٍغىًٍت 
Miskin  Faqiir   ٍفىًقَت 
Benar Sah   صىٍح 
Salah / keliru  Ghalath   غىلىٍط 
Aktif / giat  Nasyiit   ٍنىًشيط 
Malas  Kaslaaan   ٍف  كىٍسالى
Mahal  Gha lii   غىايل 
Murah  Ra khiish   رىًخيٍص 
Berani  Jarii  جىرًئ 
Penakut  Jabaan   بىاٍف  جى
Gembira  Mabsuuth   مىٍبسيوٍط 
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Sedih / marah  Za’ laan   ٍف  زىٍعالى
Gampang / mudah  Sahal   سىهىٍل 
Sulit / susah  Sho’ab  صىعىٍب 
Cerdas / pintar  Syaa thir   ٍشىاًطر 
Bodoh  Khaa yib   خىاًيٍب 
Pandai / cerdas  Zakii   زىًكٍي 
Bodoh  Ghabi   ٍغىيب 
Cepat  Sarii’   سىرًيٍع 
Lambat  Bathii  بىًطٍئ 
Kuat  Qawii   قىًوٍم 
Lemah  Dha ‘if   ضىًعيٍف 
Baik/ sehat  Kuwayiis   كيوىًيٍس 
Capek / sakit  Ta’baan   تػىٍعبىاٍف 
Manis  Helw   ًحلٍو 
Asin  Mimallih   فبىًلٍح 
Sombong  Mitkabir   ًٍمتىٍكرب 
Rendah diri  Mitwaa dhe’   ًمتػىوىاًضٍع 
Kasar  Ghalis   غىًلٍس 
Lembut  Lathiif   لىًطيٍف 
Dingin  Saa i’  سىاًئٍع 
Panas  Sukhn   سيخٍن 
Takut  Qalqaan min   قػىٍلقىاٍف ًمٍن 
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Khawatir  Qalqaan ala   قػىٍلقىاٍف عىلىى
Panik  Mar ‘uub    مىٍرعيوٍب
Kalem tenang  Haa di    ىىاًدٍم
Gugup  Mitnarfiz    نػىٍرًفٍز ًمتػٍ
Haram  Haraam    ٍـ حىرىا
Halal  Halaal    ٍؿ حىالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ااِإلرْس ) مَه  (اللَه

Dhamair  

(Kata Ganti) 

Saya   Ana    أىانى
Saya pergi  Ana aruuh   أىانى أىريكٍح
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Saya ingin  Ana abgha   أىانى أىبٍػغىى
Saya mengelap  Ana amsah    أىانى أىٍمسىٍح
Saya lapar  Ana ajuu ‘u   أىانى أىجيٍوعي
Saya mencuci  Ana aghsilu    أىانى أىٍغًسلي
Saya membeli  Ana asytarii  أىانى أىٍشًتىًل
Kamu (Laki-Laki) Inta   إْيِفنَخْل َص
Kamu (laki –laki ) pergi  Inta taruuh   إًٍنتى تػىريٍكٍح
Kamu (laki-laki) ingin  Inta tabgha    إًٍنتى تػىبػٍغىى
Kamu (laki-laki ) mengelap   Inta tamsah   إًٍنتى سبىٍسىٍح
Kamu (laki-laki) lapar  Inta tajuu ‘u  إًٍنتى ذبىيٍوعي
Kamu (laki-laki) mencuci  Inta taghsil   إًٍنتى تػىٍغًسلي 
Kamu (laki-laki) membeli  Inta tasytarii   إًٍنتى تىٍشًتىًل
Kamu (Perempuan) Inti   إْيِفنَخْل ْيِف
Kamu (perempuan ) pergi  Inti taruuhiina  إًٍنتى تػىريٍكًحٍُتى
Kamu (perempuan) ingin  Inti tabghiina   إًٍنتى تػىٍبًغٍُتى
Kamu (perempuan ) 
mengelap   

Inti tamsahiina  إًٍنتى سبىٍسىًحٍُتى
Kamu (perempuan) lapar  Inti tajuu ‘iina  إًٍنتى ذبىيٍوًعٍُتى
Kamu (perempuan) 
mencuci  

Inti taghsiliina   إًٍنتى تػىٍغًسًلٍُتى
Kamu (perempuan) 
membeli  

Inti tasytariina  ًٍينى إًٍنتى تىٍشًتى
Kalian  Intum   إْيِفنَخْـلتُحمَخْل
kalian pergi  Intum taruu huu na  إًنٍػتيٍم تػىريٍكحيٍوفى
Kalian ingin  Intum tabghuu na   إًنٍػتيم تػىبػٍغيٍوفى
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Kalian mengelap  Intum tamsahuu na   إًنٍػتيٍم سبىٍسىحيٍوفى
Kalian lapar  Intum tajuu ‘uu na   إًنٍػتيٍم ذبىيٍوعيٍوفى
Kalian mencuci  Intum taghsiluu na   إًنٍػتيٍم تػىٍغًسليٍوفى
Kalian membeli Intum tasytaruu na   إًنٍػتيٍم تىٍشتػىريٍكفى 
Dia (Laki-laki)  Huwa  هُحوَص
Dia (laki-laki) pergi  Huwa yaruuh   ىيوى يريٍكٍح
Dia (laki-laki) ingin  Huwa yabgha    ىيوى يػىبػٍغىى
Dia (laki-laki) mengelap  Huwa yamsah   ىيوى يبىٍسىٍح
Dia (laki-laki) lapar  Huwa yajuu ‘u   ىيوى هبىيٍوعي
Dia (laki-laki) mencuci  Huwa yaghsilu   ىيوى يػىٍغًسلي
Dia (laki-laki) membeli Huwa yasytari   ىيوى يىٍشًتىًل
Dia (Perempuan) Hiyaa   هْيِفىَص 

Dia (perempuan) pergi  Hiya taruuh   ًىىى تػىريٍكٍح
Dia (perempuan) ingin  Hiya tabgha    ًىىى تػىبػٍغىى
Dia (perempuan) mengelap  Hiya tamsah   ًىىى سبىٍسىٍح
Dia (perempuan) lapar  Hiya tajuu ‘u   ًىىى ذبىيٍوعي
Dia (perempuan) mencuci  Hiya tagshil   ًىىى تػىٍغًسلي
Dia (permpuan) membeli Hiya tasytari   ًىىى تىٍشًتىًل
Mereka (Laki-Laki) Hum   هُحمَخْل
Mereka (Laki-laki ) pergi  Hum yaruu huuna   ىيٍم يريٍكحيٍوفى
Mereka (Laki-laki ) ingin  Hum yabghuuna    ىيٍم يػىبػٍغيٍوفى
Mereka (Laki-laki ) 
mengelap  

Hum yamsahuuna   ىيٍم يبىٍسىحيٍوفى
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Mereka (Laki-laki ) lapar  Hum yajuu ‘uuna  ىيٍم هبىيٍوعيٍوفى
Mereka (Laki-laki ) mencuci  Hum yaghsiluuna  ىيٍم يػىٍغًسليٍوفى
Mereka (Laki-laki ) mebeli  Hum yasytaruuna  ىيٍم يىٍشتػىريٍكفى
Mereka (Perempuan) Hunna   َّهُحن
mereka (perempuan) pergi Hunna yarhna  ىينَّ يػىريٍحنى 

mereka (perempuan) ingin Hunna yabghaina  ىينَّ يػىبػٍغىٍُتى 

mereka (perempuan) 
mengelap  

Hunna yamsahna  ىينَّ يبىٍسىٍحنى 

mereka (perempuan) lapar  Hunna yaju’na  ىينَّ هبىيٍعنى 

mereka (perempuan) 
mencuci 

Hunna yaghsilna   ىينَّ يػىٍغًسٍلنى 

mereka (perempuan) 
membeli 

Hunna yasytarna  ىينَّ يىٍشتػىٍرفى 

Nihna  Nihna   َخْلنَص حنْيِف
Kami  pergi  Nihna naruuh   كًبٍنى نػىريٍكٍح
Kami  ingin  Nihna nabgha    كًبٍنى نػىبػٍغىى
kami  mengelap  Nihna namsah   كًبٍنى مبىٍسىٍح
Kami  lapar  Nihna najuu ‘u   كًبٍنى قبىيٍوعي
Kami  mencuci  Nihna naghsilu   كًبٍنى نػىٍغًسلي
Kami  membeli Nihna nasytari  كًبٍنى نىٍشًتىًل
Bapak/ tuan  Hadritak   حَصضَخْلرْيِفتَصكَخْل
Ibu / tuan  Hidritik   حَصضَخْلرْيِفتْيِفكَخْل
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Tempat-Tempat Yang Bersejarah Di Kota 

Mekkah 

1). Jabal Nur (Gunung Cahaya) 

 

 

 

 

 

 

 

Jabal nur atau jabal hira’ jauhnya kurang lebih 6 km di sebalah 

utara kota mekkah , tingginya kurang lebih 200 m, sebelum sampai ke 

puncaknya terdapat sebuah telaga yang tidak berair , panjangnya 8 m, 

lebar dan dalamnya 6 m, kira-kira 20 m dari puncak jabal nur terletaknya 

gua hiraa’ , tempat turunnya wahyu pertama kepada nabi muhammad 

SAW , yang dibawa oleh malaikat jibril A.S. 

Dan di dalam gua hiraa’ itu dapat memuat tiga orang shalat berdiri, 

dan muat dua orang tidur berdampingan. 

2). Jabal Rahmat 
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Jabal rahmat di padang arafah tingginya kurang lebih 32 m, 

panjangnya 300  m, tidak berapa jauh dari kaki gunung berdekatan dengan 

batu-batu besar yang terhampar , di sana terdapat sebuah masjid yang 

terbuka, dan menurut sejarah di tempat inilah dahulunya Nabi Muhammad 

SAW, wukup berkendaraan di atas untanya yang bernama QUSH WAA’ 

dan masjid ini dinamakan masjid ASH SHAKH RAAT. 

3). Masjid An Namirah  

 

Jaraknya 35 menit berjalan kaki dari jabal rahmat, masjid ini 

dinamakan juga masjid ibrahim atau masjid ‘’ARAFAH’’ 

4). Masjid Al Masy’ril Haram 
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Telah menjadi kebiasaan di masjid ini penuh sesak dengan orang 

yang bermalam di sana, setalah terbenam matahari pada hari ‘Arafah. 

5). Masjid Al Khief 

 

Ialah masjid jami’ mina, digunakan untuk shalat berjama’ah di hari raya 

haji, selainnya tempat shalat berjamaah dihari-hari tasryriik. 

Dan kelebihan masjid ini disebutkan dalam hadist nabi muhammad 

SAW yang dikeluarkan oleh thabrani dalam kitab al-mu’jamul kabir 

diriwayatkan oleh ibnu abbas R.A. 

Rasulullah bersabda yang artinya (telah shalat di masjid KHIEF 

sebanyak 70 Nabi, diantara Nabi Musa A.S.) 

6). Jabal Kubran  

Dinamakan juga jabal thubeir disana terletaknya masjid AL 

KABSY kira-kira 200  m, dari jumratul ‘Aqabah , tempat inilah yang 

dikatakan tempat Nabi Ibrahaim A.S. menyembelih putranya Nabi Isamil 

A.S. 

7). Jabal Tshaur  

Diantara ada sebuah GUA yang terkenal dengan nama GHAUR 

TSAUR tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya 

sayyidina abubakar , ketika hijrah ke madinah, letaknya kurang lebih 7 

KM di selatan kota mekkah. 
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8). Pekuburan Al Mu’allah  

Pekuburan ini adalah penduduk kota mekkah sejak zaman jahiliyah 

hingga ke masa ini. 

Disana dikebumikannya setengah sahabat nabi dan juga istri nabi 

sayyidatuna khadijah , sayyiduna abdullah bin zubeir , dan ibunya 

sayyidatunna asma’ bin abu bakar shiddiq. 

9). Masjid Ju’ranah 

Tempat nabi muhammad SAW membagikan harta rampasan 

peperangan hunein, selain tempat Nabi berihram ‘Umrah setalah selesai 

menaklukkan kota mekkah pada tahun 8 hijrah. 

Ditempat ini terdapat telaga yang bersejarah . airnya manis dari 

mu’jizat galinya tangan nabi Muhammad SAW di hadapan sahabatnya. 

10 ). Jabal Abi Qubais  

Gunung yang menghadap ke bukit safa dan masjidil haram dari 

arah hajar aswad, dan menurut sejarah ia adalah gunung yang pertama di 

atas muka bumi ini, termasuk semulia-mulia gunung di daerah mekkah , 

dan makbul do’a padanya, disanalah tempat menyimpan hajar aswad 

dimasa topan Nabi Nuh A.S.  

11 ). Masjid Al Jin  
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Dekat perkuburan al mu’allah disanalah terjadinya rombongan jin 

mengangkat bai’at (perjanjian) kepada nabi Muhammad SAW yang diutus 

Allah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. 

12 ). Masjid Al Kautsar  

Letaknya di tengah-tengah kota mina dekat jumratul wusthaa, di 

luar jalan rayam dan diziarahi orang untuk mengambil berkah padanya.  

Ditempat itu lah turunnya surat al kautsar 

13 ). Masjid Sayyiduna Abu Bakar Ash Shiddiq 

14 ). Rumah Sayyiduatuna Khadijah Binti Khulwud . 

15 ). Daarul Arqam 

16 ). Masjid Tan’iem  

17 ). Masjid Nabi  

18 ). Padang Arafat 

19 ). Muzdalifah  

20 ). Mina 

 Tempat-Tempat Bersejarah Di Kota Madinah  

 

  

 

 

 

1. Masjid Quba’  

2. Masjid Jum’ah  

3. Masjidul Fateh  
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4. Masjidul Kiblatein  

5. Masjidul Roo yah  

6. Masjidul Ghamaa mah  

7. Masjidusy Syams 

8. Masjidul Maa idah  

9. Masjidul Ijaabah  

10 . Bi’r Aries  

11 . Perkuburan Al Baqi’ 

12 . Jabal Uhud 

13 . Badar  

14 . Dar  Abi Ayyub Al Ansahary  

 

 Jarak Perjalanan : 

1. Jeddah       –          Mekkah          :     73  KM 

2. Jeddah       –          Madinah        :   424  KM 

3. Mekkah     –          Madinnah      :   442  KM 

4. Mekkah     –          ‘Arafat            :      25  KM 

5. Mekkah     –          Ju’ranah         :      21  KM  

6. Mekkah     –          Tan’iem          :        6 KM  

7. Mekkah     –          MINA             :        6 KM 
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