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Pengantar Penulis 
 

إ� أنزلنه "–بسم هللا الرمحن الرحيم "وهذا لسان عريب مبني" 
قر�ا� عربيا لعلكم تعقلون". والصالة والسالم على سيد� حممد النيب 

 األمي وعلى اله وصحبه ومن تبعهم �حسان إىل يوم الدين وبعد.
إن للكـــالم منزلـــة كبـــرية يف حيـــاة املـــتعلم وغـــري املـــتعلم، قـــال 

كتابه املهـارات اللغويـة "إن الكـالم كوسـيلة إفهـام أمحد فؤاد عليان يف  
سبق الكتابـة يف الوجـود، فاإلنسـان يـتكلم قبـل أن يكتـب" لـذلك إن 
الكـالم أكثـر األفعـال يف حيــاة اإلنسـان وتكـون دورا مهمـا يف اجملتمــع 
ويعتــرب مــن أهــم املهــارات اللغويــة العربيــة األربعــة، وهــو معيــار أساســي 

للغـــة العربيـــة، وقيـــل مـــن يـــتكلم بطالقـــة يف لنجـــاح الطـــالب يف تعلـــيم ا
  تعبري عما خطر بفكره، فقد جنح يف تعلم اللغة، و�لعكس.  

أعددته لطالب الفصل الدراسي الثاين وفقا  هذا الكتاب
ملنهج تدريس اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 يةطالب كلية الرتب اىلدروس ألقيتها  جمموع وهو بنجرماسني.
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية  والتعليم
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احلكومية بنجرماسني الذين يعدون أنفسهم ليصبحوا مدرسني 
  مؤهلني لتدريس اللغة العربية يف املدارس اإلبتدائية و الثانوية والعالية. 
ورغم أن الكتاب قد حاول على أن يؤلف حسب املنهج 

 اعتقاد جازم أن فيه ماال حيصى من الدراسي الشامل فإنه يف
النقائص واألخطاء. فالرجاء من القراء النبالء أن يقّدموا اقرتاحتهم يف 

  تكميل هذا الكتاب فيما بعد.  سبيل
ويف النهاية، ندعو هللا العلي القدير أن جيعل عملنا خالصا 
لوجهه الكرمي، وأن يثيبنا عنه وأن يفيد منه املهتمون �ذ� اللغة 

قدسة، لغة القران الكرمي، وعلى هللا قصد السبيل، فإنه نعم املوىل امل
  ونعم النصري وصلى هللا على سيد� حممد وعلى اله وصحبه وسلم. 

  
  ٢٠١٩بنجرماسني، مارس 

  بانالكات
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  ٩  الِوْحَدُة اُألْوَىل

    (perkenalan)التـََّعاُرُف

  ١٨ الِوْحَدُة الثَانَِيُة

      (keluarga)َرُةاُألسْ 

  ٢٣  الِوْحَدُة الثَالَِثُة

     (tempat tinggal)السََّكُن

  ٣٣  الِوْحَدُة الَراِبَعُة

     (aktivitas sehari-hari)اْحلََياُة اْليَـْوِمَيُة

  ٣٧ الِوْحَدُة اخلَاِمَسُة

     (makanan dan minuman)الطََّعاُم َوالَشَراُب

  ٤٣ الِوْحَدُة الَساِدَسُة

     (profesi)املِْهَنُة

  ٥٠  الِوْحَدُة الَساِبَعُة

      (shalat)الَصَالُة
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  ٥٤ الِوْحَدُة الثَاِمَنُة

     (kajian)الِدرَاَسُة

  ٦١  الِوْحَدُة الَتاِسَعُة

     (di toko buku)ِيف دَُكاِن اْلُكُتِب

  ٦٧ الِوْحَدُة الَعاِشَرُة

      (cuaca)َاْجلَُو

  ٧٣ اِديََة  َعْشَرَةالِوْحَدُة احلَ 

     (kota)اَْلَمِديـَْنُة

  ٧٨  الِوْحَدُة الثَانَِيَة  َعْشَرَة

     (bepergian)الَسفُر

  ٨٤  الِوْحَدُة الثَالثة  َعْشَرَة

      (profesi)ا�وا�� 

  ٩٠  الِوْحَدُة الرابعة  َعْشَرَة

     (perpustakaan)املكتبة 

  ٩٩ ة  َعْشَرَةامسالِوْحَدُة اخل

     (di Hotel)يف الفندوق 

  ١٠٥  َعْشَرَة سادسةالِوْحَدُة ال
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ْسِجِد احلََرام إىل
َ
     (di Masjidil Haram) امل

  ١٠٩  َعْشَرَة سابعةالِوْحَدُة ال

     (di Rumah Makan)يف املطعم

  ١١٤  َعْشَرَة ثامنةالِوْحَدُة ال

     (di Pasar) يف السُّوق

  ١٢١   (daftar kosakata) قَاِئَمُة اْلُمْفَرَداِت

 ungkapan-ungkapan dalam) املصطلحات يف احملادثة

percakapan)    
١٠٥  

  ١٥٨ (Daftar pustaka)  املراجع
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  الوحدة األوىل
 

  التـََّعاُرفُ 
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  الوحدة األوىل
  

  التـََّعاُرفُ 
  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ  -أ   

   ١- الُمْفَرَدات  
َمْن أَْنَت  –أَْنِت  –أَْنَت  –َأَ�  –َأْهًال ِبك  –َأْهًال َوَسْهًال 

 ؟َكْيَف َحاُلكَ   - ؟  ِمْن أَْيَن أَْنتَ  -َمْن أَْنِت ؟  -؟
   اِإلْصِطَالَحاُت اْلُمْسَتْخَدَمةٌ  –۲
 

  َوَعَلْيُكُم السََّالم   السََّالُم َعَلْيُكْم
  َأْهًال ِبك   َأْهًال َوَسْهًال

   َو احلَْْمُد هللِ ِخبَْريٍ  َكْيَف َحاُلَك ؟
  َصَباُح النُـْوِر  َصَباُح اخلَْْريِ
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  َسِعْيُد ُمَباَرك  َ�َاُرَك َسِعْيٌد
  َمَساُء الُسُرْورِ   َمَساَء اخلَْْريِ

َلُتَك َسِعْيَدٌة   َسِعْيَدٌة ُمَبارََكةٌ   لَيـْ
  ِإَىل اللَِّقاِء  َمَع السََّالَمِة
  يقِ ِإَىل اللَِّقاِء �َ َصِديْ   يَ� َعزِْيزِ  ِإَىل اللَِّقاِء

  هللا َحيَْفُظكَ   ِيف ِحْفِظ ِهللا
  َعْفًوا  ُشْكرًا َكِثْريًا

 ٣– الحِ َواُر األول  
 

  فاطمة : السََّالُم َعَلْيُكم

  عائشة : َوَعَلْيُكُم السََّالم

  ؟ فاطمة  : َأَ� فَاِطَمة , َو أَْنتِ 

   ؟ْنتِ أَ  عائشة : َأَ� َعاِئَشة ,ِمْن أَْينَ 

 حسن  : السََّالُم َعَلْيُكْم 

  سامل   : َوَعَلْيُكُم السََّالم 

  حسن  : َأَ� َحَسن , َو أَْنَت ؟

  َت ؟نْ أَ  سامل   : أَ�َ َساِمل ,ِمْن أَْينَ 
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   نْ مِ َهْل أَْنِت ,فاطمة : َأَ� ِمْن بـَْنَجْرَ�ُرْو 

  أَُموْنَيت ؟          

  َف , َكيْ  نياسِ عائشة : َال ، َأ�َ ِمْن بـَْنَجْرمَ 

  َحاُلِك؟        

  ِك َحالُ  فَ يْ فاطمة : ِخبَْريٍ َواَحلْمُدهلل ,وَكَ 

  أَنِت؟         

  عائشة : ِخبَْري َواَحلْمُدهلل

  ة :َأْهًال َوَسْهالً فاطم

 عائشة :َأْهًال ِبك

  ْن  َت مِ نْ أَ  حسن : َأَ� ِمْن َجاَكْرَ� ,َهْل

  ُسْورَاَ�َ� ؟         

 َكْيَف   ْني ,اسِ مَ   : َال ، َأَ� ِمْن بـَْنَجرْ سامل

  َحاُلَك؟         

  َك َحالُ  فَ يْ حسن : ِخبَْريٍ َواَحلُمدهلل ,وَكَ 

  أنَت؟         

  سامل  : ِخبَْريٍ َواَحلْمُدهلل 

  حسن :َأْهًال َوَسْهالً 

 سامل  :َأْهًال ِبكَ 

 
  

  َهَذا َأِخيْ 
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١٣ 
 

  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ  -أ    
  
  الُمْفَرَدات -١  

ِمْن أَْيَن  -ِمْن أَْيَن ُهَو ؟  -َهِذِه أُْخِتي  -َهذَا أَِخي 
 ِهَي ؟

  
  الِحَواُر الثّاني    – ٢

  زينب : السََّالُم َعَلْيُكمْ 
  مْ سارة  : َوَعَلْيُكُم السَّالَ 

  زينب : َكْيَف َحاُلِك ؟ 
  هللِّ  سارة  : ِخبَْريٍ َو احلَْْمدُ 

  ةرَ اِيت، َ� سَ زينب : َهِذِه ُأخْ 
  سارة  : َماْمسَُها ؟  
  زينب : ِاْمسَُها فَاِطَمة

  سارة  : ِمْن أَْيَن ِهَي ؟
  زينب : ِهَي ِمْن َجاَكْر�َ 

  مْ سلمان : السََّالُم َعَلْيكُ 
  َالمْ : َوَعَلْيُكُم السَّ خالد   

  سلمان : َكْيَف َحاُلَك ؟ 
  هللِّ  دُ خالد   : ِخبَْريٍ َو احلَْمْ 

 دالِ سلمان : َهَذا َأِخي، َ� خَ 
  خالد   : َماْمسُُه ؟  
  سلمان : ِاْمسُُه ُعَمرُ 

  خالد   : ِمْن أَْيَن ُهَو ؟
سلمان : ُهَو ِمْن قـَْريَـِة بـََتاَكـاْن

١٢ 
 

   نْ مِ َهْل أَْنِت ,فاطمة : َأَ� ِمْن بـَْنَجْرَ�ُرْو 

  أَُموْنَيت ؟          

  َف , َكيْ  نياسِ عائشة : َال ، َأ�َ ِمْن بـَْنَجْرمَ 

  َحاُلِك؟        

  ِك َحالُ  فَ يْ فاطمة : ِخبَْريٍ َواَحلْمُدهلل ,وَكَ 

  أَنِت؟         

  عائشة : ِخبَْري َواَحلْمُدهلل

  ة :َأْهًال َوَسْهالً فاطم

 عائشة :َأْهًال ِبك

  ْن  َت مِ نْ أَ  حسن : َأَ� ِمْن َجاَكْرَ� ,َهْل

  ُسْورَاَ�َ� ؟         

 َكْيَف   ْني ,اسِ مَ   : َال ، َأَ� ِمْن بـَْنَجرْ سامل

  َحاُلَك؟         

  َك َحالُ  فَ يْ حسن : ِخبَْريٍ َواَحلُمدهلل ,وَكَ 

  أنَت؟         

  سامل  : ِخبَْريٍ َواَحلْمُدهلل 

  حسن :َأْهًال َوَسْهالً 

 سامل  :َأْهًال ِبكَ 

 
  

  َهَذا َأِخيْ 



AL- MUHADATSAH 

١٤ 
 

 
 َمـةاطِ فَ َ� سارة  : َأْهًال َوَسْهًال 

  كِ تِ ِمبَْعرِفَ    ، َأ�َ َسِعْيَدةٌ 
  فاطمة  : َأْهًال ِبكِ 

 

َهارِي   فـََليـْ
ر، َمــعُ ْهــًال َوَســْهًال َ� خالــد: أَ 

  َأ�َ َسِعْيٌد ِمبَْعرِفَِتكَ 
  عمر: َأْهًال ِبكَ 

 
  

  احلوار الثالث -٣

  : َأَ� ِمْن ِإْنُدْونِْيِسَيا، َأَ� ِإْنُدْونِْيِسيٌّ، َما ِجْنِسيَـُتَك ؟  رَاِين 
  : َأَ� َمْغِرِيبٌّ   َعزِيـْزٌ 
  ٌي، َما ِجْنِسيَـُتِك ؟: َأَ� ِمْن تـُرِْكَيا، َأَ� تـُرْكِ ِإْمزِيـْرٌ 

  : َأَ� ُسُعْوِديَُة   آِمَنة  
  : َأَ� ِمْن إندونيسيا، َأَ� ِإْنُدْونِْيِسَيٌة، و أَْنَت ؟  َواِيت 
  : َأَ� َمِالْيزِيٌ رزَاِيل 
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١٤ 
 

 
 َمـةاطِ فَ َ� سارة  : َأْهًال َوَسْهًال 

  كِ تِ ِمبَْعرِفَ    ، َأ�َ َسِعْيَدةٌ 
  فاطمة  : َأْهًال ِبكِ 

 

َهارِي   فـََليـْ
ر، َمــعُ ْهــًال َوَســْهًال َ� خالــد: أَ 

  َأ�َ َسِعْيٌد ِمبَْعرِفَِتكَ 
  عمر: َأْهًال ِبكَ 

 
  

  احلوار الثالث -٣

  : َأَ� ِمْن ِإْنُدْونِْيِسَيا، َأَ� ِإْنُدْونِْيِسيٌّ، َما ِجْنِسيَـُتَك ؟  رَاِين 
  : َأَ� َمْغِرِيبٌّ   َعزِيـْزٌ 
  ٌي، َما ِجْنِسيَـُتِك ؟: َأَ� ِمْن تـُرِْكَيا، َأَ� تـُرْكِ ِإْمزِيـْرٌ 

  : َأَ� ُسُعْوِديَُة   آِمَنة  
  : َأَ� ِمْن إندونيسيا، َأَ� ِإْنُدْونِْيِسَيٌة، و أَْنَت ؟  َواِيت 
  : َأَ� َمِالْيزِيٌ رزَاِيل 

١٥ 
 

  : َأَ� ِمْن تـُرِْكَيا، َأَ� تـُرِْكيٌَّة، َو أَْنِت ؟  فَائَِزُة 
    : َأَ� َمْصرِيَّةٌ فَاِطَمةُ 

  َبةُ الِنسْ  -٤

 ِإْسُم ْالِبَالدِ 
    الِنْسَبُة

    ُمَؤنٌَّث  ُمذَكَّرٌ 
    ُةِإْنُدْونِْيِسيَّ  يٌِّإْنُدْونِْيسِ  ِإْنُدْونِْيِسَيا
    ِمْصرِيَُّة  َمْصرٌِي   ِمْصَر
    أَْلَمانِيَُّة  أَْلَماِينٌّ   أَْلَماِن
    َأْسَبانِيَُّة  َأْسَباِينٌّ   َأْسَباِن
    َمالَْيزِيَُّة  َمالِْيزِيُّ   َمالِْيزَِ�

  

  َاملْْعُلْوَماُت الَشْخِصيَّة



AL- MUHADATSAH 

١٦ 
 

أجر حوارا مع زميلك عن التعارف. تبادل السؤال  -٥
واجلواب معه. عّرف نفسك مع زميلك (امسك، عمرك، 

  جنسيتك.....)

  :  اِإلْسُم ِ�لَكاِمِل
  :   َحمَُل َو َ�رِْيُخ اِْلمْيَالدِ 

  :      الُعْمرُ 
  :    اِجلْنِسيَُّة 
  :      الِدْيُن 
  (      ) أُنـَْثى  : (      ) ذََكٌر       اجلِْنسُ 

َلُة الدَّمِ    :    َفِصيـْ
  :      املِْهَنةُ 

َواُن اْلَعمَ    :    لِ ُعنـْ
  :      اِهلَوايَةُ 

َوانُ    :      الُعنـْ
  :    َرْقُم اْهلَاِتفِ 
  :    َرْقُم اْجلََواِل
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١٦ 
 

أجر حوارا مع زميلك عن التعارف. تبادل السؤال  -٥
واجلواب معه. عّرف نفسك مع زميلك (امسك، عمرك، 

  جنسيتك.....)

  :  اِإلْسُم ِ�لَكاِمِل
  :   َحمَُل َو َ�رِْيُخ اِْلمْيَالدِ 

  :      الُعْمرُ 
  :    اِجلْنِسيَُّة 
  :      الِدْيُن 
  (      ) أُنـَْثى  : (      ) ذََكٌر       اجلِْنسُ 

َلُة الدَّمِ    :    َفِصيـْ
  :      املِْهَنةُ 

َواُن اْلَعمَ    :    لِ ُعنـْ
  :      اِهلَوايَةُ 

َوانُ    :      الُعنـْ
  :    َرْقُم اْهلَاِتفِ 
  :    َرْقُم اْجلََواِل

١٧ 
 

  تكلم عن خربتك يف التعارف مع زمالئك كما يف املثال -٦
..عمره....هو طالب يف .....هو عندي صديق امسه ..

  يدرس يف قسم .....هو يريد أن يكون.........
  احملفوظات -٧

  اَلشََّرُف ِ�ْألََدِب َال ِ�لنََّسبِ 
Kemulian itu dengan sopan santun bukan dengan keturunan 

  َالَحتَْتِقْر َمْن ُدْوَنَك فَِلُكلِّ َشْيٍئ َمزِيَّةٌ 
Janganlah kamu sekali kali menghina orang yang lebih rendah 

dari kamu, karena segala sesuatu itu ada keistimewaannya 

 

 
 
 
 



AL- MUHADATSAH 

١٨ 
 

 
 الوحدة الثانية

 
                                        

 األُْسَرةُ 
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١٨ 
 

 
 الوحدة الثانية

 
                                        

 األُْسَرةُ 
 

 
 
 
 
 
 
 

١٩ 
 

 الوحدة الثانية
                                        

 األُْرسَةُ 
اَمُع َو الَكالَمُ اإلِْستِ  -أ  

املُْفرََدات -١    
 -َجدٌّ  –أُْخٌت  –أٌَخ  –ُمَمرَِّضٌة  –طَِبْيَبٌة  –ُمَهْنِدٌس  –ُمَدرٌِّس 

ةٌ   َجدَّ

الِحَوارُ  -٢  
 حامد : َصَباُح اَخلْريِ 

  عمر   :َصَباُح النـُّْور
  حامد :هِذِه ُصْورَُة ُأْسَرِيت 

  عمر  : َماَشا َء هللا ,َمْن هَذ ؟
  ٌب هَذا َواِلِدي َسِعْيٌد ,ُهَو طَِبيْ حامد : 

  عمر  : َوَمْن هِذِه ؟
بَ بِ حامد : هِذِه َواِلَدِيت َسِعْيَدٌة.ِهَي طَ    ةٌ يـْ

  عمر  : َوَمْن هَذا ؟
حامد : هذ ا أخي َحَسن ُهَو طَاِلٌب



AL- MUHADATSAH 

٢٠ 
 

عمر  : َوَمْن هِذِه ؟
ي َوهَذ ا َجدِّ  ،َمةٌ حامد : هِذِه ُأْخِيت َحَسَنة ِهَي ُمَعلِّ 

         ِه َجدَّيتِ َوهذِ 
  عمر  : َما َشاَء هللا

  
  تـَْقِدْميُ اُألْسَرةِ 

 
 ١- املُْفرََدات
َك ؟  -أَيَْن أَبُْوَك ؟    ُربَُّة الَْبْيِت ِهيَ  -ُهَو ُمَوظٌَّف  -أَيَْن أُمُّ

 
 ۲ – الِحَواُر الّثاين   

  ُحِسْني : َأْهًال َوَسْهًال، َ�َحَسن !
  ِسني، َكْيَف َحاُلَك ؟َحَسْن : َأْهًال ِبَك، َ�حُ 

  ُحِسْني : ِخبَْريٍ، َاحلَْْمُد هللِ، أَْيَن أَبـُْوَك َ� َحَسنْ 
ْدَرَسةِ 

َ
  َحَسْن : َأِيب ِيف امل
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٢٠ 
 

عمر  : َوَمْن هِذِه ؟
ي َوهَذ ا َجدِّ  ،َمةٌ حامد : هِذِه ُأْخِيت َحَسَنة ِهَي ُمَعلِّ 

         ِه َجدَّيتِ َوهذِ 
  عمر  : َما َشاَء هللا

  
  تـَْقِدْميُ اُألْسَرةِ 

 
 ١- املُْفرََدات
َك ؟  -أَيَْن أَبُْوَك ؟    ُربَُّة الَْبْيِت ِهيَ  -ُهَو ُمَوظٌَّف  -أَيَْن أُمُّ

 
 ۲ – الِحَواُر الّثاين   

  ُحِسْني : َأْهًال َوَسْهًال، َ�َحَسن !
  ِسني، َكْيَف َحاُلَك ؟َحَسْن : َأْهًال ِبَك، َ�حُ 

  ُحِسْني : ِخبَْريٍ، َاحلَْْمُد هللِ، أَْيَن أَبـُْوَك َ� َحَسنْ 
ْدَرَسةِ 

َ
  َحَسْن : َأِيب ِيف امل

٢١ 
 

  ُحِسْني : َهْل ُهَو ُمَوظَّفٌ 
  َحَسْن : َال، ُهَو ُمَدرُِّس اللَُّغِة اْلَعَربِيَّةِ 

  ُحِسْني : أَْيَن أُمَُّك ؟
َْطَبِخ، ِهَي رُبَُّة اْلبَـْيتِ َحَسْن : أُمِّي َمْشُغوْ 

  َلٌة ِيف امل
  ُحِسْني : أَْيَن َأُخْوَك ؟

ْدَرَسِة، ُهَو تِْلِمْيذٌ 
َ
  َحَسْن : َأِخي ِيف امل

  ُحِسْني : ُشْكرًا َكِثْريًا، َ�َحَسْن ِإَىل الِّلَقاءِ 
  َحَسْن : َعْفًوا َ�ُحِسني، َمَع السََّالَمةِ 

  
  
  
 
 
 



AL- MUHADATSAH 

٢٢ 
 

عىن بلغتك أنت والتقرأ. شجع حاول على أن تعّرب عن امل-٣
  نفسك على التعبري وال ختف من الوقوع يف اخلطأ 

  
  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٤
  . ّممن تتكون أسرتك ؟١
  . مااسم أبيك وما اسم أمك ؟٢
  . كم أخا وكم أختا لك ؟٣
  . أين تسكن أسرتك ؟٤
  . ما عنوان بيتك ؟٥

  اَْلَمْحُفْوظَاُت  -٥
َغاِر َكالنـَّْقِش َعَلى احلَْْجرِ اَلتـََّعلُّ    ُم ِيف الصِّ

  َو التـََّعلُُّم يف الِكَباِر َكالنـَّْقِش َعَلى اْلَماءِ 
Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu 

Dan belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air 
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٢٢ 
 

عىن بلغتك أنت والتقرأ. شجع حاول على أن تعّرب عن امل-٣
  نفسك على التعبري وال ختف من الوقوع يف اخلطأ 

  
  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٤
  . ّممن تتكون أسرتك ؟١
  . مااسم أبيك وما اسم أمك ؟٢
  . كم أخا وكم أختا لك ؟٣
  . أين تسكن أسرتك ؟٤
  . ما عنوان بيتك ؟٥

  اَْلَمْحُفْوظَاُت  -٥
َغاِر َكالنـَّْقِش َعَلى احلَْْجرِ اَلتـََّعلُّ    ُم ِيف الصِّ

  َو التـََّعلُُّم يف الِكَباِر َكالنـَّْقِش َعَلى اْلَماءِ 
Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu 

Dan belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air 

٢٣ 
 

 لوحدة الثالثة

  
  السََّكنُ 
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٢٤ 
 

  لثةالوحدة الثا
 

  السََّكنُ 
 
اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَرَداتُ  -١

ُ
  امل

َواُن  –اجلَاِمَعُة  –البَـْيُت  –َسَكَن /َيْسُكُن  –الشَّارُِع   –الُعنـْ
  الرَّْقُم 
  األولاِحلَواُر   -۲
 

 َأْمحَد السََّالُم َعَلْيُكْم
َحسَّان : َوَعَلْيُكُم السََّالُم
 دَأمحَْ  : أَْيَن َتْسُكُن ؟

َحسَّان : َأْسُكُن ِيفْ َحيِّ اْلَمطَاِر
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٢٤ 
 

  لثةالوحدة الثا
 

  السََّكنُ 
 
اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَرَداتُ  -١

ُ
  امل

َواُن  –اجلَاِمَعُة  –البَـْيُت  –َسَكَن /َيْسُكُن  –الشَّارُِع   –الُعنـْ
  الرَّْقُم 
  األولاِحلَواُر   -۲
 

 َأْمحَد السََّالُم َعَلْيُكْم
َحسَّان : َوَعَلْيُكُم السََّالُم
 دَأمحَْ  : أَْيَن َتْسُكُن ؟

َحسَّان : َأْسُكُن ِيفْ َحيِّ اْلَمطَاِر

٢٥ 
 

  
  
  
  

َحسَّان : َوأَْيَن َتْسُكُن أَْنَت ؟
 َأْمحَد : َأْسُكُن ِيفْ َحيِّ اْجلَاِمَعِة
َحسَّان : َهْل َتْسُكُن ِيفْ بـَْيٍت ؟
 َأْمحَد : نـََعْم، َأْسُكُن ِيفْ بـَْيتٍ 
 َأْمحَد : َهْل َتْسُكُن ِيفْ بـَْيٍت ؟

َحسَّان َأْسُكُن ِيفْ شقٍَّة: َال،
 َأْمحَد : َما َرْقُم َشقَِّتَك ؟

َحسَّان : َمخَْسُة. َما َرْقُم بـَْيِتَك ؟
  َأْمحَد: ِتْسَعُة   
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٢٦ 
 

  الوحدة الثالثة
  

  السََّكنُ 
  

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَرَداتُ  -١

ُ
  امل

َواُن  –اجلَاِمَعُة  –البَـْيُت  –َسَكَن /َيْسُكُن  –الشَّارُِع   –الُعنـْ
  الرَّْقُم 
  األولاِحلَواُر   -۲
  الثايناِحلَواُر   -۲

  أمحد : السََّالُم َعَلْيُكم 

  لطفي: َوَعَلْيُكُم السََّالم  

  أمحد : أَْيَن َتْسُكُن ؟ 
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٢٦ 
 

  الوحدة الثالثة
  

  السََّكنُ 
  

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَرَداتُ  -١

ُ
  امل

َواُن  –اجلَاِمَعُة  –البَـْيُت  –َسَكَن /َيْسُكُن  –الشَّارُِع   –الُعنـْ
  الرَّْقُم 
  األولاِحلَواُر   -۲
  الثايناِحلَواُر   -۲

  أمحد : السََّالُم َعَلْيُكم 

  لطفي: َوَعَلْيُكُم السََّالم  

  أمحد : أَْيَن َتْسُكُن ؟ 

٢٧ 
 

  لطفي:  َأْسُكُن ِيف بـَْنَجْرَ�ُرْو 

َواُنَك ؟   أمحد : َما ُعنـْ

  , َو أَْيَن  ٤ َرْقُم لطفي: َشارُِع ُسْوِدْرَمانْ 

  َتْسُكُن أَْنَت ؟        

  أمحد : َأْسُكُن ِيف بـَْنَجْرَماِسْنيَ 

َواُنَك ؟   لطفي: َما ُعنـْ

    ٢أمحد : َشارُِع َأْمحَد َ�ِين َرْقُم 

ُتَك َقرِْيٌب ِمَن اجلْاَِمَعِة ؟   لطفي: َهْل بـَيـْ

  أمحد : نـََعْم بـَْيِيت َقرِْيٌب ِمَن اجلْاَِمَعةِ 

َتَك ؟ لطفي:   َهْل َتْسَمُح ِيل َأْن أَُزْوَر بـَيـْ
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٢٨ 
 

  أمحد : ِبُكلِّ ُسُرْورٍ 

  بـَْيِيت 
 ١- الُمْفَرَدات

تََماِم  -ُطالٌَّب  –َرْقُم َهاتِِفي  -بَِعْيٌد  –قَِرْيٌب 
 اْلعَاِفيَِة   

 
 ٢ – الِحَواُر الثالث 

  األستاذ : السََّالُم َعَلْيُكم، َ� ُطالٌَّب ! 

  ُم السََّالم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُهالطالب: َوَعَلْيكُ 

  األستاذ : َكْيَف َحاُلَك ؟

  الطالب: اَحلْمُد هللِ َحنُْن ِخبَْريٍ َوِيف َمتَاِم اْلَعاِفَيةِ 

ُتَك ؟   األستاذ : َ� َصاِلُح أْيَن بـَيـْ
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٢٨ 
 

  أمحد : ِبُكلِّ ُسُرْورٍ 

  بـَْيِيت 
 ١- الُمْفَرَدات

تََماِم  -ُطالٌَّب  –َرْقُم َهاتِِفي  -بَِعْيٌد  –قَِرْيٌب 
 اْلعَاِفيَِة   

 
 ٢ – الِحَواُر الثالث 

  األستاذ : السََّالُم َعَلْيُكم، َ� ُطالٌَّب ! 

  ُم السََّالم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُهالطالب: َوَعَلْيكُ 

  األستاذ : َكْيَف َحاُلَك ؟

  الطالب: اَحلْمُد هللِ َحنُْن ِخبَْريٍ َوِيف َمتَاِم اْلَعاِفَيةِ 

ُتَك ؟   األستاذ : َ� َصاِلُح أْيَن بـَيـْ

٢٩ 
 

ْسِجِد، ُهَو ِيف الَشارِِع تـَُلوْك َداملَ 
َ
صاحل   : بـَْيِيتْ َقرِْيٌب ِمَن امل

  ١ْقُم رَ 

ُتِك ؟   األستاذ : َوأَْنِت َ� َصاِحلَُة، أَْيَن بـَيـْ

املْسِجِد، ُهَو ِيف الَشارِِع َكَتْمُسْو َرْقُم  عن صاحلة  : بـَْيِيت بَِعْيدٌ 

١٠   

َواُن بـَْيِتَك ؟   شريف : ِمْن َفْضِلَك َ� ُأْسَتاُذ، َما ُعنـْ

َواُن بـَْيِيت ِيف الشَّارِِع ِوْجيَاَ� كُ    . ٥وُسْوَما َرْقُم األستاذ : ُعنـْ

  شريفة : ِمْن َفْضِلَك َ� ُأْسَتاُذ، َماَرْقُم َهاتِِفَك ؟

(أَْربـََعْة، َثالَثَْة، ِستَّْة،  ٤٣٦٤٧٣٨األستاذ : َوَرْقُم َهاتِِفي 

َعْة، َثالَثَْة، َمثَانَِيْة)   أَْربـََعْة، َسبـْ
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٣٠ 
 

  الطالب: ُشْكرًا َجزِْيًال َ� ُأْسَتاُذ  

   َعَلى اْلَواِجبِ األستاذ : َال ُشْكرَ 

  رايعاِحلَواُر ال – ۲
 اَْلُمْسَتْأِجُر : السََّالُم َعَلْيُكْم
ُر : َوَعَلْيُكُم السََّالُم  اَْلُمَؤجِّ

 اَْلُمْسَتْأِجُر َك، ِمْن َفْضلِ بيَت املستَـْئِجر: أُرِْيُد
ُر بيُت املستَـْئِجر: َلَديـَْنا  اَْلُمَؤجِّ

 اَْلُمْسَتْأِجُر ؟ ستَـْئِجربيِت امل: َكْم ُغْرَفًة ِيفْ
ُر : َمخُْس ُغَرفٍ   اَْلُمَؤجِّ
 اَْلُمْسَتْأِجُر ربيِت املستَـْئجِ : أُرِْيُد ُمَشاَهَدَة

ُر : تـََفضَُّل  اَْلُمَؤجِّ
ُر بيُت املستَـْئِجر وه ا: َهذ  اَْلُمَؤجِّ
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٣٠ 
 

  الطالب: ُشْكرًا َجزِْيًال َ� ُأْسَتاُذ  

   َعَلى اْلَواِجبِ األستاذ : َال ُشْكرَ 

  رايعاِحلَواُر ال – ۲
 اَْلُمْسَتْأِجُر : السََّالُم َعَلْيُكْم
ُر : َوَعَلْيُكُم السََّالُم  اَْلُمَؤجِّ

 اَْلُمْسَتْأِجُر َك، ِمْن َفْضلِ بيَت املستَـْئِجر: أُرِْيُد
ُر بيُت املستَـْئِجر: َلَديـَْنا  اَْلُمَؤجِّ

 اَْلُمْسَتْأِجُر ؟ ستَـْئِجربيِت امل: َكْم ُغْرَفًة ِيفْ
ُر : َمخُْس ُغَرفٍ   اَْلُمَؤجِّ
 اَْلُمْسَتْأِجُر ربيِت املستَـْئجِ : أُرِْيُد ُمَشاَهَدَة

ُر : تـََفضَُّل  اَْلُمَؤجِّ
ُر بيُت املستَـْئِجر وه ا: َهذ  اَْلُمَؤجِّ

٣١ 
 

 اَْلُمْسَتْأِجُر مجيل جدا اَهذ
 
أنت والتقرأ. شجع حاول على أن تعّرب عن املعىن بلغتك -

  نفسك على التعبري وال ختف من الوقوع يف اخلطأ 
  
  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٤

  أين تسافر ؟ .١
  كيف تصل إلى الفندق ؟ .٢
  ما اسم الفندق ؟ .٣
  كم يوما تسكن فيه ؟ .٤
  مع من تسكن ؟ .٥
  كم تدفع يوميا ؟ .٦

  
  اَْلَمْحُفْوظَاُت  -٥
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٣٢ 
 

  ِشْعُر َأِيبْ نـَُواسٍ 
  

  
  

  َوَال أَقْـَوى َعَلى َ�ِر ْاَجلِحْيمِ  **    ْسُت لِْلِفْرَدْوِس َأْهًال ِإِهلْي لَ 

ْنِب اْلَعِظْيمِ    ** فـََهْب ِيلْ تـَْوبًَة َواْغِفْر ُذنـُْوِيبْ    فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ

نُـْوِب َوَقْد َدَعــاكَ     **     ِإِهلْي َعْبُدَك اْلَعاِصْي َأَ�كَ    ُمِقـــرًّا ِ�لذُّ

  َوِإْن َتْطُرْد َفَمْن نـَْرُجْو ِسَواكَ    **  ْن تـَْغِفْر َوأَْنَت ِلَذاَك َأْهٌل َوإِ   
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٣٢ 
 

  ِشْعُر َأِيبْ نـَُواسٍ 
  

  
  

  َوَال أَقْـَوى َعَلى َ�ِر ْاَجلِحْيمِ  **    ْسُت لِْلِفْرَدْوِس َأْهًال ِإِهلْي لَ 

ْنِب اْلَعِظْيمِ    ** فـََهْب ِيلْ تـَْوبًَة َواْغِفْر ُذنـُْوِيبْ    فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ

نُـْوِب َوَقْد َدَعــاكَ     **     ِإِهلْي َعْبُدَك اْلَعاِصْي َأَ�كَ    ُمِقـــرًّا ِ�لذُّ

  َوِإْن َتْطُرْد َفَمْن نـَْرُجْو ِسَواكَ    **  ْن تـَْغِفْر َوأَْنَت ِلَذاَك َأْهٌل َوإِ   

  

٣٣ 
 

  الوحدة الرابعة
  

  اْحلََياُة اْليَـْوِمَيةُ 
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٣٤ 
 

  الوحدة الرابعة
  

  اْحلََياُة اْليَـْوِمَيةُ 
اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَرَداتُ  -۱

ُ
  امل

َقَظ / َيْستَـْيِقُظ  قـََرأَ /يـَْقَرأُ  –�ََم /يـََناُم  –ُيَصلِّى /َصلَّى  –ِإْستَـيـْ
  اجلَوَّاَلةُ  –السَّيَّارَُة  -السَّاَعُة  –َذَهَب /َيْذَهُب  –
  اِحلَوارُ  -۲

 يْناَ ؟رِ ْوِم َ� النـَّ  نَ مِ  نِْيناَ  : َمَىت َتْستَـْيِقِظْنيَ 
  اْلَفْجرِ  ْندَ عِ ِم وْ رِيْناَ : َأْستَـْيِقُظ ِمَن النـَّ 

  ْبحَ  ُتَصلِّْنيَ الصُّ نِْيناَ  : أَْينَ 
  تِ بَـيْ لْ ارِيْناَ : ُأَصلِّى الصُّْبَح ِيف 
   َالةِ صَ لا نِْيناَ  : َهْل تـََناِمْنيَ بـَْعدَ 
  ِة َصالَ لا رِيْناَ : َال، َال َأَ�ُم بـَْعدَ 
  ةِ لصَّالَ اَد عْ نِْيناَ  : َماَذا تـَْفَعِلْنيَ بَـ 
  رِيْناَ : أَقْـَرأُ اَحلِدْيَث 

 ؟  بـُْرَهانُ ِم َ�وْ نـَّ فرحا  : َمَىت َتْستَـْيِقُظ ِمَن ال
  َفْجرِ َد الْ نْ عِ  ْومِ برهان : َأْستَـْيِقُظ ِمَن النـَّ 

  فرحا  : أَْيَن ُتَصلِّى الصُّْبحَ 
  دِ ْسجِ مَ برهان : ُأَصلِّى الصُّْبَح ِيف الْ 
  ْبحِ لصُّ ا فرحا  : َهْل تـََناُم بـَْعَد َصَالةِ 

   ةِ الَ صَ البرهان : َال، َال َأَ�ُم بـَْعَد 
  ةِ الَ فرحا  : َماَذا تـَْفَعُل بـَْعَد الصَّ 

   ْميََأَن اْلَكرِ برهان : أَقْـَرأُ اْلُقرْ 
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٣٤ 
 

  الوحدة الرابعة
  

  اْحلََياُة اْليَـْوِمَيةُ 
اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَرَداتُ  -۱

ُ
  امل

َقَظ / َيْستَـْيِقُظ  قـََرأَ /يـَْقَرأُ  –�ََم /يـََناُم  –ُيَصلِّى /َصلَّى  –ِإْستَـيـْ
  اجلَوَّاَلةُ  –السَّيَّارَُة  -السَّاَعُة  –َذَهَب /َيْذَهُب  –
  اِحلَوارُ  -۲

 يْناَ ؟رِ ْوِم َ� النـَّ  نَ مِ  نِْيناَ  : َمَىت َتْستَـْيِقِظْنيَ 
  اْلَفْجرِ  ْندَ عِ ِم وْ رِيْناَ : َأْستَـْيِقُظ ِمَن النـَّ 

  ْبحَ  ُتَصلِّْنيَ الصُّ نِْيناَ  : أَْينَ 
  تِ بَـيْ لْ ارِيْناَ : ُأَصلِّى الصُّْبَح ِيف 
   َالةِ صَ لا نِْيناَ  : َهْل تـََناِمْنيَ بـَْعدَ 
  ِة َصالَ لا رِيْناَ : َال، َال َأَ�ُم بـَْعدَ 
  ةِ لصَّالَ اَد عْ نِْيناَ  : َماَذا تـَْفَعِلْنيَ بَـ 
  رِيْناَ : أَقْـَرأُ اَحلِدْيَث 

 ؟  بـُْرَهانُ ِم َ�وْ نـَّ فرحا  : َمَىت َتْستَـْيِقُظ ِمَن ال
  َفْجرِ َد الْ نْ عِ  ْومِ برهان : َأْستَـْيِقُظ ِمَن النـَّ 

  فرحا  : أَْيَن ُتَصلِّى الصُّْبحَ 
  دِ ْسجِ مَ برهان : ُأَصلِّى الصُّْبَح ِيف الْ 
  ْبحِ لصُّ ا فرحا  : َهْل تـََناُم بـَْعَد َصَالةِ 

   ةِ الَ صَ البرهان : َال، َال َأَ�ُم بـَْعَد 
  ةِ الَ فرحا  : َماَذا تـَْفَعُل بـَْعَد الصَّ 

   ْميََأَن اْلَكرِ برهان : أَقْـَرأُ اْلُقرْ 

٣٥ 
 

  ِمَعِة ؟جلْاَ ا َىل  َتْذَهِبْنيَ إِ نِْيناَ  : َوَمَىت
  ةِ اِبعَ لسَّ ا رِيْناَ : أَْذَهُب ِيف السَّاَعةِ 
   ؟اَلةِ وَّ نِْيناَ  : َهْل َتْذَهِبْنيَ ِ�جلَْ 
 ةِ اجَ رِيْناَ : َال، أَْذَهُب ِ�لدَّرَ 

  ؟َعِةمِ اَ فرحا  : َوَمَىت َتْذَهُب ِإَىل اجلْ 
  َنةِ امِ ثَ برهان : أَْذَهُب ِيف السَّاَعِة ال
   ؟ةِ فرحا  : َهْل َتْذَهُب ِ�لسَّيَّارَ 
ةِ برهان : َال، أَْذَهُب ِ�ْجلَوَّالَ 

َباحِ ؟  َماَذا تَْفَعُل ِيف الصَّ
  املُْفرََدات -١

 ُمَتأَِخًرا – ُمَبكًِّرا - التِّلَْفاَز – أَُخْوَك – أُْختُ َك - ُغرَْفِة الُْمَذاكَرَِة   
 

 ۲ – الِحَواُر الّثاين   
الَُم َعلَيُْكْم    فيصل : السَّ

  ِإْهلَاْم  : َوَعَلْيُكُم السََّالمُ 
  فيصل : َمَىت َتْستَـْيِقُظ يـَْوَم اْلُعطََلِة ؟

  ْنَت َ� فـَْيَصُل ؟ِإْهلَاْم  : َأْستَـْيِقُظ ُمَتَأَخرًا ، َوأَ 
  فيصل : َأْستَـْيِقُظ ُمَبكِّرًا

  ِإْهلَاْم  : َماَذا تـَْفَعُل ِيف الصََّباِح ؟
  فيصل : أَقْـَرأُ ِكَتاَب التـَّْفِسْريِ، َوَماَذا تـَْفَعُل أَْنَت ؟

  ِإْهلَاْم  : ُأَشاِهُد التِّْلَفازَ 
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٣٦ 
 

  فيصل : أَْيَن َأُخْوَك َوَماَذا يـَْعَمُل؟
  َو ِيف ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة َويَُذاِكُر ُدُرْوَسهُ ِإْهلَاْم  : هُ 

  فيصل : َوأَْيَن ُأْخُتَك َوَماَذا تـَْعَمُل؟
  ِإْهلَاْم  : ِهَي أَْيًضا ِيف ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة َوَتْكُتُب اْلَواِجَب اْلَمْنِزِيلَّ 

  فيصل : َماَشاَء هللاُ 

  اَْلَمْحُفْوظَاُت  -٣
   طَاِلٍب َكرََّم هللاُ َوْجَهُه:قَاَل َعِليُّ ْبُن َأِيب 

  
 َأِخْي َلْن تـََناَل اْلِعْلَم ِإالَّ ِبِستٍَّة  **  َسأُنِْبْيَك َعْن تـَْفِصْيِلَها بِبَـَيانٍ 

  ذََكاٍء َوِحْرص َواْجِتَهاٍد َوبـُْلَغٍة  **  َوُصْحَبِة ُأْسَتاٍذ َوطُْوِل َزَمانٍ 
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٣٦ 
 

  فيصل : أَْيَن َأُخْوَك َوَماَذا يـَْعَمُل؟
  َو ِيف ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة َويَُذاِكُر ُدُرْوَسهُ ِإْهلَاْم  : هُ 

  فيصل : َوأَْيَن ُأْخُتَك َوَماَذا تـَْعَمُل؟
  ِإْهلَاْم  : ِهَي أَْيًضا ِيف ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة َوَتْكُتُب اْلَواِجَب اْلَمْنِزِيلَّ 

  فيصل : َماَشاَء هللاُ 

  اَْلَمْحُفْوظَاُت  -٣
   طَاِلٍب َكرََّم هللاُ َوْجَهُه:قَاَل َعِليُّ ْبُن َأِيب 

  
 َأِخْي َلْن تـََناَل اْلِعْلَم ِإالَّ ِبِستٍَّة  **  َسأُنِْبْيَك َعْن تـَْفِصْيِلَها بِبَـَيانٍ 

  ذََكاٍء َوِحْرص َواْجِتَهاٍد َوبـُْلَغٍة  **  َوُصْحَبِة ُأْسَتاٍذ َوطُْوِل َزَمانٍ 

٣٧ 
 

  الوحدة اخلامسة     
  

  بُ الطََّعاُم َوالَشرَا
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٣٨ 
 

  الوحدة اخلامسة  
  

  الطََّعاُم َوالَشرَابُ 
اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  

  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

َعَشاٌء  –َغَداٌء  –َفطُْوٌر  –َأَكَل /َ�ُْكُل  –َوْجَبٌة ج َوْجبَاٌت 
  مسَِْنيٌ  –حنَِْيٌف  –َمسٌَك  –أَُرزٌّ  –حلٌَْم  –
  اِحلَواُر  -۲

   َ�ُْكُل ِيف اْليَـْوِم ؟عثمان: َكْم َوْجَبةً 
  توفيق : اَُكُل َثَالَث َوْجَباٍت: اَْلُفطُْوُر، َواْلَغَداُء، َواْلَعَشاءُ 

ا. َأ�َ اَُكُل َوْجَبًة َواِحَدةً    عثمان: َهَذا َكِثْريٌ ِجدًّ
ا   توفيق : َهَذا قَِلْيٌل ِجدًّ

  عثمان: َماَذا َ�ُْكُل ِيف اْلَعَشاءِ 
  َوالسََّماَك َوَماَذا َ�ُْكُل أَْنَت ؟  توفيق : اَُكُل الرُّزَّ 
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٣٨ 
 

  الوحدة اخلامسة  
  

  الطََّعاُم َوالَشرَابُ 
اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  

  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

َعَشاٌء  –َغَداٌء  –َفطُْوٌر  –َأَكَل /َ�ُْكُل  –َوْجَبٌة ج َوْجبَاٌت 
  مسَِْنيٌ  –حنَِْيٌف  –َمسٌَك  –أَُرزٌّ  –حلٌَْم  –
  اِحلَواُر  -۲

   َ�ُْكُل ِيف اْليَـْوِم ؟عثمان: َكْم َوْجَبةً 
  توفيق : اَُكُل َثَالَث َوْجَباٍت: اَْلُفطُْوُر، َواْلَغَداُء، َواْلَعَشاءُ 

ا. َأ�َ اَُكُل َوْجَبًة َواِحَدةً    عثمان: َهَذا َكِثْريٌ ِجدًّ
ا   توفيق : َهَذا قَِلْيٌل ِجدًّ

  عثمان: َماَذا َ�ُْكُل ِيف اْلَعَشاءِ 
  َوالسََّماَك َوَماَذا َ�ُْكُل أَْنَت ؟  توفيق : اَُكُل الرُّزَّ 

٣٩ 
 

  عثمان: اَُكُل الرُّزَّ َواللَّْحمَ 
  توفيق : َما َوْزُنَك ؟

  عثمان: أَْربـَُعْوَن ِكْيًال، َوَما َوْزُنَك أَْنَت ؟
  توفيق : َمثَانـُْوَن ِكْيالً 

ا   عثمان: أَْنَت مسَِْنيٌ ِجدًّ
  توفيق : َوأَْنَت حنَِْيٌف ِجًدا

  مِ ِيف اْلَمْطعَ 
 ١- الُمْفَرَدات
رز  - َفاِكَهٌة ج فواكه  –قـَْهَوٌة  –َحِلْيٌب  - قائمة الطعام

  عصري الربتقال -املقلي 
 ٢ – الِحَواُر الثّاني   

  قاسم : َأْهًال َوَسْهًال َ� َسيِِّديْ 
  عثمان: َأْهًال ِبك

  قاسم : تـََفضَّْل َ� َسيِِّديْ 
  الشَّرَاُب ؟عثمان: أَْيَن قَاِئَمُة الطََّعاُم َو 



AL- MUHADATSAH 

٤٠ 
 

ٍة)   قاسم : َها ِهَي اْلَقاِئَمُة َ� َسيِِّدْي، (بـَْعَد ُمدَّ
  َماَذا َتْطُلُب ِمَن الطََّعاِم َ�َسيِِّدْي ؟         

َز، ِمْن َفْضِلكَ    عثمان: بـَْعَض اْلَفَواِكِه َو اْخلُبـْ
  قاسم : َو َماَذا َتْطُلُب ِمَن الشَّرَاِب ؟

  ِلْيبِ عثمان: اَْلَقْهَوُة ِ�حلَْ 
قاسم : َوأَْنِت َ� َسيَِّدِيتْ، َماَذا َتْطلُِبْنيَ ِمَن الطََّعاِم َو الشَّرَاِب  

  ؟
  حفصة: ُرزُّ اْلَمْقِليِّ َو َعِصْريُ اْلُربْتـَُقالِ 

  قاسم : طَيِّْب، اِنـَْتِظْر حلََْظًة َ� َسيِِّدْي َو َ� َسيَِّدِيتْ 
  َساَب، ِمْن َفْضِلَك ؟ عثمان: (بـَْعَد ْاَألْكِل) أُرِْيُد احلِْ 

  قاسم :  َهَذا َ� َسيِِّدْي 
َلغُ    عثمان: َهَذا ُهَو اْلَمبـْ
  قاسم : ُشْكرًا َ� َسيِِّديْ 

  عثمان: َعْفًوا
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٤٠ 
 

ٍة)   قاسم : َها ِهَي اْلَقاِئَمُة َ� َسيِِّدْي، (بـَْعَد ُمدَّ
  َماَذا َتْطُلُب ِمَن الطََّعاِم َ�َسيِِّدْي ؟         

َز، ِمْن َفْضِلكَ    عثمان: بـَْعَض اْلَفَواِكِه َو اْخلُبـْ
  قاسم : َو َماَذا َتْطُلُب ِمَن الشَّرَاِب ؟

  ِلْيبِ عثمان: اَْلَقْهَوُة ِ�حلَْ 
قاسم : َوأَْنِت َ� َسيَِّدِيتْ، َماَذا َتْطلُِبْنيَ ِمَن الطََّعاِم َو الشَّرَاِب  

  ؟
  حفصة: ُرزُّ اْلَمْقِليِّ َو َعِصْريُ اْلُربْتـَُقالِ 

  قاسم : طَيِّْب، اِنـَْتِظْر حلََْظًة َ� َسيِِّدْي َو َ� َسيَِّدِيتْ 
  َساَب، ِمْن َفْضِلَك ؟ عثمان: (بـَْعَد ْاَألْكِل) أُرِْيُد احلِْ 

  قاسم :  َهَذا َ� َسيِِّدْي 
َلغُ    عثمان: َهَذا ُهَو اْلَمبـْ
  قاسم : ُشْكرًا َ� َسيِِّديْ 

  عثمان: َعْفًوا

٤١ 
 

  الُفطُْورُ 
 ١- الُمْفَرَدات

  رز املقلي  -البيض  –املكرونٌة  –الَدجَّاٌج  
 ٢ – الِحَواُر الثّالث   

  طُْوَر ؟سعاد  : َهْل تـََناَوْلَت اْلفُ 
  أودين : نـََعْم، تـََناَوْلُت اْلُفطُْورَ 

  سعاد  : ِيف َأيِّ َساَعٍة تـََناَوْلَت اْلُفطُْوَر ؟
  أودين : ِيف السَّاَعِة السَّاِبَعِة َصَباًحا
  سعاد  : َمَع َمْن تـََناَوْلَت اْلُفطُْوَر ؟

ْي َو ُأْخِيتْ الَكِبْريَةِ    أودين : َمَع َأِيبْ َوأُمِّ
  َذا َ�ُْكُل ِيف اْلُفطُْوِر ؟سعاد  : َما

  أودين : َأُكُل الرُّزَّ َو الدََّجاَج، َوأَْنَت َ� َأِخْي ؟
  سعاد  : َأُكُل الرُّزَّ َو اْلبَـْيَض َواْلَمْكُرْونَةِ 

  َوَماَذا َتْشَرُب ِيف اْلُفطُْوِر ؟         
  أودن : َأْشَرُب الشَّايَ 
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٤٢ 
 

  سعاد : َوَأَ� َأْشَرُب اْحلَِلْيبَ 
  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٣

  كم وجبة تأكل في اليوم ؟ .١
  متى تتناول الفطور ؟ .٢
  ماذا تتناول في الفطور ؟ .٣
  متى تتناول الغداء ؟ .٤
  ماذا تتناول في الغداء ؟ .٥
  متى تتناول العشاء ؟ .٦
  ماذا تتناول في العشاء ؟ .٧
  ماوزنك االن ؟ .٨

 
  احملفوظات -
  

  لو ال العلم لكان الناس كلبهائم
Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang 

  رب شهوة ساعة أورثت ��� طويال
Tidak jarang nafsu sesaat dapat menimbulkan kesedihan yang 

berkepanjangan 
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٤٢ 
 

  سعاد : َوَأَ� َأْشَرُب اْحلَِلْيبَ 
  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٣

  كم وجبة تأكل في اليوم ؟ .١
  متى تتناول الفطور ؟ .٢
  ماذا تتناول في الفطور ؟ .٣
  متى تتناول الغداء ؟ .٤
  ماذا تتناول في الغداء ؟ .٥
  متى تتناول العشاء ؟ .٦
  ماذا تتناول في العشاء ؟ .٧
  ماوزنك االن ؟ .٨

 
  احملفوظات -
  

  لو ال العلم لكان الناس كلبهائم
Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang 

  رب شهوة ساعة أورثت ��� طويال
Tidak jarang nafsu sesaat dapat menimbulkan kesedihan yang 

berkepanjangan 

٤٣ 
 

  الوحدة السادسة
  
  املِْهَنةُ 
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٤٤ 
 

  الوحدة السادسة     
  
  املِْهَنةُ 

مُ اِإلْستَِماُع َو الَكالَ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل
 –ُمَوظَّف –طَِبْيٌب  –طَاِلٌب  –اْجلَاِمَعِة  –ُحمَاِضٌر  –ِمْهَنُة 

 ُمَهْنِدسٌ 

  اِحلَواُر  -۲
: َمَساُء ْاَخلْريِ .  يوسف
: َمَساُء النـُّْوِر .  حممود

: ِمْن َفْضِلَك، َما اْمسَُك اْلَكرِْميُ؟  يوسف
: ِامسِْي َحمُْمْوٌد.  حممود

: ْنَت ُحمَاِضٌر ِيف َهِذِه اْجلَاِمَعِة ؟ َهْل أَ   يوسف
: .  طَاِلبٌ  َأ�َ َال، َلْسُت ُحمَاِضراً ِيف َهِذِه ْاجلَاِمَعِة ، َبلْ   حممود

: ِيف أَيَِّة ُكلَِّيٍة أَْنَت؟  يوسف
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٤٤ 
 

  الوحدة السادسة     
  
  املِْهَنةُ 

مُ اِإلْستَِماُع َو الَكالَ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل
 –ُمَوظَّف –طَِبْيٌب  –طَاِلٌب  –اْجلَاِمَعِة  –ُحمَاِضٌر  –ِمْهَنُة 

 ُمَهْنِدسٌ 

  اِحلَواُر  -۲
: َمَساُء ْاَخلْريِ .  يوسف
: َمَساُء النـُّْوِر .  حممود

: ِمْن َفْضِلَك، َما اْمسَُك اْلَكرِْميُ؟  يوسف
: ِامسِْي َحمُْمْوٌد.  حممود

: ْنَت ُحمَاِضٌر ِيف َهِذِه اْجلَاِمَعِة ؟ َهْل أَ   يوسف
: .  طَاِلبٌ  َأ�َ َال، َلْسُت ُحمَاِضراً ِيف َهِذِه ْاجلَاِمَعِة ، َبلْ   حممود

: ِيف أَيَِّة ُكلَِّيٍة أَْنَت؟  يوسف
٤٥ 

 

ْبَِيِة. َوأَْنَت  : نَـُتَك ؟ا ِمهْ مَ َأَ� طَاِلٌب ِيف ُكلََّيِة الرتَّ  حممود
: ْيٌب ِيف اْلُمْسَتْشَفى  َأَ� طَبِ   يوسف

: َهْل حتُِبُّ َعَمَلَك ؟  حممود
: نـََعْم ُأِحبُّ َعَمِلْي  يوسف 

: ُشْكراً   حممود
: َعْفواً   يوسف

  
 َما ِمْهنَـُتِك ؟

 

ْفَردَاتُ  -١
ُ
 امل
َبٌة  ْسَتْشَفى  –طَِبيـْ

ُ
  َصَحاِفيٌَّة  –ُممَرَِّضٌة  –اْمل

 احلوار الثاين:
: ْاَخلْريِ . َمَساُء  فاطمة

:  َمَساُء اْلبَـْهَجِة َوالسُُّرْوِر.  رحيمة
: ِمْن َفْضِلِك، َما ِمْهنَـُتِك ؟  فاطمة



AL- MUHADATSAH 

٤٦ 
 

. ُْسَتْشَفى ْاِإلْسَالِميِّ
َبٌة ِيف اْمل ْهنَـُتِك ؟مِ  اَوأَْنِت مَ  َأَ� طَِبيـْ :  رحيمة

ْسَتْشَفى اْلَعام أُْوِلْني.
ُ
: َأَ� ُممَرَِّضٌة ِيف اْمل  اطمةف
: َوَما ِمْهَنُة َمْرَميَ ؟  رحيمة

:  َمْرَميُ ُمَوظََّفٌة .  فاطمة
: َهْل َزيـَْنُب َصَحاِفيٌَّة؟  رحيمة

: ٌة.َال، ِهَي لَْيَسْت َصَحاِفيًَّة، َبْل ِهَي ُمَهْنِدسَ   فاطمة
: ُشْكراً   رحيمة

:  َعْفواً .  فاطمة
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٤٦ 
 

. ُْسَتْشَفى ْاِإلْسَالِميِّ
َبٌة ِيف اْمل ْهنَـُتِك ؟مِ  اَوأَْنِت مَ  َأَ� طَِبيـْ :  رحيمة

ْسَتْشَفى اْلَعام أُْوِلْني.
ُ
: َأَ� ُممَرَِّضٌة ِيف اْمل  اطمةف
: َوَما ِمْهَنُة َمْرَميَ ؟  رحيمة

:  َمْرَميُ ُمَوظََّفٌة .  فاطمة
: َهْل َزيـَْنُب َصَحاِفيٌَّة؟  رحيمة

: ٌة.َال، ِهَي لَْيَسْت َصَحاِفيًَّة، َبْل ِهَي ُمَهْنِدسَ   فاطمة
: ُشْكراً   رحيمة

:  َعْفواً .  فاطمة
  
  
  
  
  
  
  

٤٧ 
 

  احلوار  الثالث  -٣
  ْيُد َو ِهَشاُم عن اْلِمَهنِ َحتَدََّث َفرِ 

  : َ� ِهَشاُم، ماذا يـَْعَمُل أَبـُْوَك ؟  فريد 
  : َأِيب َ�ِجٌر، يَِبْيُع اْألَْطِعَمَة ِيف السُّْوِق ُكلَّ يـَْومٍ   هشام 
  : ِمْهَنُة التَِّجارَِة ِمْهَنُة َحمُْمْوَدة  فريد

  : َو أَْيَن يـَْعَمُل َواِلُدَك ؟  هشام 
ٍم ِيف ْاُالْسبُـْوِع.: ُهَو يـَْعمَ   فريد    ُل ِيف اْلَمْدَرَسِة ِستََّة َأ�َّ

  : َهْل ُهَو ُمَدرُِّس ؟  هشام 
: نـََعْم، ُهَو ُمَدرٌِّس َ� ِهَشاُم. ُهَو يَُدرُِّس الّرَِ�ِضَيات َو   فريد 

  اْلِكْيِمَياء
  : ِمْهَنُة ُحمَْرتََمُة   هشام 
  : ُكلُّ ِمْهَنٍة ُحمَْرتََمٌة َ�ِ هَشام  فريد 

  : أَُواِفُقَك َ� َفرِيد.  هشام 

  



AL- MUHADATSAH 

٤٨ 
 

  اَْلِمَهُن َو اْلَوِظيـَْفاتُ  -٤
  صل بني العبارات يف (أ) مع ما يناسبها يف (ب)

َفُة  (أ)اَْلِمْهَنُة   (ب)اَْلَوِظيـْ
َب ِيف اْجلَاِمَعِة  طَِبْيٌب   يـَُعلُِّم الُطالَّ
ٌح   يـَُقْوُد الَسيَّارََة  َفالَّ
  لبَـْيِتُخيَطُِّط بَِناَء اْ   َخيَّاٌط
  يـَُعربُِّ َمَشاِعَرُه ِ�ْألَلَوان  ُمَهْنِدُس
  َحيُْرُث َو يـَْزرَُع ِيف اَْلمْزَرَعِة  ُمَغينِّ

  َيْصَنُع اْلَمالَِبَس اْجلَاِهَزَة  ُشْرَطُة ْاَألْمِن
  يـَُقْوُد الطَائَِرَة  َساِئٌق
  يـَُنظُِّم اْلُمُرْوَر ِيف الّشَوارَِع  ُمِذْيٌع
  َعِن ْاَألْخَباَر يـَْبَحُث  طَيَّاُر
  ُيَسلِّي الَناَس  َصحَاِيف
  يـَْقَرأُ ْاَألْخَباَر ِيف الِتْلَفاِز  َرَساٌم
  يـَْفَحُص اْلَمرِْيَض َو يـَُعاِجلُُه  ُحمَاِضُر
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٤٨ 
 

  اَْلِمَهُن َو اْلَوِظيـَْفاتُ  -٤
  صل بني العبارات يف (أ) مع ما يناسبها يف (ب)

َفُة  (أ)اَْلِمْهَنُة   (ب)اَْلَوِظيـْ
َب ِيف اْجلَاِمَعِة  طَِبْيٌب   يـَُعلُِّم الُطالَّ
ٌح   يـَُقْوُد الَسيَّارََة  َفالَّ
  لبَـْيِتُخيَطُِّط بَِناَء اْ   َخيَّاٌط
  يـَُعربُِّ َمَشاِعَرُه ِ�ْألَلَوان  ُمَهْنِدُس
  َحيُْرُث َو يـَْزرَُع ِيف اَْلمْزَرَعِة  ُمَغينِّ

  َيْصَنُع اْلَمالَِبَس اْجلَاِهَزَة  ُشْرَطُة ْاَألْمِن
  يـَُقْوُد الطَائَِرَة  َساِئٌق
  يـَُنظُِّم اْلُمُرْوَر ِيف الّشَوارَِع  ُمِذْيٌع
  َعِن ْاَألْخَباَر يـَْبَحُث  طَيَّاُر
  ُيَسلِّي الَناَس  َصحَاِيف
  يـَْقَرأُ ْاَألْخَباَر ِيف الِتْلَفاِز  َرَساٌم
  يـَْفَحُص اْلَمرِْيَض َو يـَُعاِجلُُه  ُحمَاِضُر

٤٩ 
 

أجر احلوار مع زميلك عن املهن وعن املك بعد  -٥
الدراسة، شّجع نفسك على التعبري والختف من الوقوع يف 

  اخلطأ
 
 ُفْوظَاُت اَْلَمحْ  -٦

  اْلَوْقُت َكالّسْيِف ِإْن ملَْ تـَْقَطْعُه َقَطَعكَ 
Waktu bagai pedang, jika tak kau potong, ia akan 

memotongmu 

  ِإَذا َصَدَق اْلَعْزُم َوَضَح السَِّبْيلُ 
Apabila sudah jelas tujuan maka menjadi jelaslah jalannya 

 

  
 
 
 
  



AL- MUHADATSAH 

٥٠ 
 

  الوحدة السابعة    
  
  الصالة
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٥٠ 
 

  الوحدة السابعة    
  
  الصالة

 

 
 

  
  

٥١ 
 

  الوحدة السابعة     
  
  الَصَالةُ 

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل
 – اْلبَـْيتُ  – َمْسِجدٌ  – الَصَلَواُت اخلَْْمسِ  – ُأَصِلى – ُتَصِلى
  َتْستَـْيِقظُ  – َأْمسَعُ 

 ِفْكَرٌة طَِيَبةٌ  –َساَعُة اْلُمَنِبِه  –َأْعَمُل  –ُمَبِكرًا  –ُمَتَأِخرًا 

  اِحلَواُر  -۲
  صادق : أَْيَن ُتَصِلى الَصَلَواِت اخلَْْمسَ 

صاحل  : ُأَصِلى الظُْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ِيف َمْسِجِد 
  اْلُمْهَتِدْينَ  َسِبْيلَ 

  صادق : َوأَْيَن ُتَصِلى الُصْبحَ 
  صاحل  : ُأَصِلى الُصْبَح ِيف اْلبَـْيتِ 

  لُصْبَح ِيف اْلبَـْيتِ صادق : ِلَماَذا ُتَصِلى ا



AL- MUHADATSAH 

٥٢ 
 

  صاحل  : َال َأْمسَُع ْاَألَذانَ 
  صادق : َهْل َتْستَـْيِقُظ ُمَتَأِخرًا ؟

  صاحل  : نـََعْم، بـَْعَد َصَالِة الُصْبحِ 
  صادق : ِاْستَـْيِقْظ ُمَبِكرًا

  صاحل  : َال َأْسَتِطْيُع، َأْعَمُل ِيف الَْيلِ 
  صادق : َضْع َساَعَة اْلُمَنِبِه ِجبَانِِبكَ 

  احل  : َهِذِه ِفْكَرٌة طَِيَبٌة َجزَاَك هللاُ َخْريًاص
  

  َهيَّا بَِنا ِإَىل اْلَمْسِجدِ 
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

 َمرِْيضٌ  – َقرِْيبٌ  – َمْسِجدٌ  – بَِعْيدٌ  – َهيَّا بَِنا – أََذاُن اْلَمْغِربِ 
  اِنـَْتِظْر حلََْظةً  –َكْسَالٌن   –
  احلوار الثاين:-٢

  ْلَمْغِربِ حارث : َهَذا أََذاُن ا
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٥٢ 
 

  صاحل  : َال َأْمسَُع ْاَألَذانَ 
  صادق : َهْل َتْستَـْيِقُظ ُمَتَأِخرًا ؟

  صاحل  : نـََعْم، بـَْعَد َصَالِة الُصْبحِ 
  صادق : ِاْستَـْيِقْظ ُمَبِكرًا

  صاحل  : َال َأْسَتِطْيُع، َأْعَمُل ِيف الَْيلِ 
  صادق : َضْع َساَعَة اْلُمَنِبِه ِجبَانِِبكَ 

  احل  : َهِذِه ِفْكَرٌة طَِيَبٌة َجزَاَك هللاُ َخْريًاص
  

  َهيَّا بَِنا ِإَىل اْلَمْسِجدِ 
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

 َمرِْيضٌ  – َقرِْيبٌ  – َمْسِجدٌ  – بَِعْيدٌ  – َهيَّا بَِنا – أََذاُن اْلَمْغِربِ 
  اِنـَْتِظْر حلََْظةً  –َكْسَالٌن   –
  احلوار الثاين:-٢

  ْلَمْغِربِ حارث : َهَذا أََذاُن ا

٥٣ 
 

  صابر   : َهيَّا بَِنا ِإَىل اْلَمْسِجدِ 
  حارث : َأَ� ُأَصِلى ِيف اْلبَـْيتِ 
  صابر   : َصلِّ ِيف اْلَمْسِجدِ 

  حارث : اْلَمْسِجُد بَِعْيدٌ 
  َهْل أَْنَت َمرِْيٌض ؟  صابر   : اَْلَمْسِجُد َقرِْيبٌ 

  حارث : َال، َأَ� ِخبَْريٍ 
  صابر   : أَْنَت َكْسَالنٌ 

  ث : َهَذا َصِحْيحٌ حار 
  صابر   : َأَ� َذاِهٌب ِإَىل اْلَمْسِجدِ 

  حارث : اِنـَْتِظْر حلََْظًة، َأ�َ َذاِهٌب َمَعكَ 
  
  احملفوظات -

  الشرف ��دب ال �لنسب
Kemuliaan itu dengan adab bukan dengan keturunan  

  آدب املرء خري من ذهبه                    
Adab seseorang itu lebih baik (berharga ) dari pada emasnya  



AL- MUHADATSAH 

٥٤ 
 

  الوحدة الثامنة
  
  الِدرَاَسةُ 
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٥٤ 
 

  الوحدة الثامنة
  
  الِدرَاَسةُ 

 
 

  
  
  
 

٥٥ 
 

  الوحدة الثامنة
  
  الِدرَاَسةُ 

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل
 –ُمَوظَّف –طَِبْيٌب  –طَاِلٌب  –اْجلَاِمَعِة  –ُحمَاِضٌر  –ِمْهَنُة 

 ُمَهْنِدسٌ 

  اِحلَواُر  -۲
    الَسَالُم َعَلْيُكمْ  حليمة :

  زكية  : َوَعَلْيُكُم الَسَالمْ 
  حليمة : ِامسِْْي زَِكَيْة ِمْن بـَْنَجْر َ�ُروْ 

ْي َحِلْيَمْة ِمْن بـَْنَجْرَماِسنيْ     زكية  : ِامسِْ
  حليمة : َأ�َ طَالَِبٌة ِيف َجاِمَعِة ْاِإلْسَالِمَيِة َكِلْيَمْنتَانْ 

  َعِة اْلُمَحمَِّديَِّة َماالَنجْ زكية  : َأ�َ طَالَِبٌة ِيف َجامِ 
  حليمة : ِيف َأِي ُكِلَيِة َتْدُرِسْنيَ 
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٥٦ 
 

  زكية  : أَْدُرُس ِيف ُكِلَيِة الَرتْبَِيِة 
  َو ِيف َأِي ُكِلَيِة َتْدُرِسْنيَ أَْنِت ؟         

  حليمة : أَْدُرُس ِيف ُكِلَيِة الَتْمرِْيضِ 
  هللاُ  زكية  : َسَأُكْوُن ُمَدّرَِسًة ، ِإْن َشاءَ 

  حليمة : َسَأُكْوُن ُممَرَِّضًة ، ِإْن َشاَء هللاُ 
  

  ِإَىل اْجلَاِمَعةِ 
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل
 – بَِعْيَدةٌ  – اْلبَـْيتُ  – َصَباًحا – اْجلَاِمَعةِ  – أَْذَهبُ  – َتْذَهبُ 

  ِحَصةٌ  – ِ�لَدرَاَجةِ  –ِ�ْجلَوَّاَلِة 
  احلوار الثاين: -٢

  َ� ُشَعْيُب ؟شهاب : ِإَىل أَْيَن َتْذَهُب 
   شعيب : أَْذَهُب ِإَىل اْجلَاِمَعةِ 

  شهاب : اَْلَوْقُت ُمَبِكٌر، السَّاَعُة اَألْن الَساِدَسُة َصَباًحا
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٥٦ 
 

  زكية  : أَْدُرُس ِيف ُكِلَيِة الَرتْبَِيِة 
  َو ِيف َأِي ُكِلَيِة َتْدُرِسْنيَ أَْنِت ؟         

  حليمة : أَْدُرُس ِيف ُكِلَيِة الَتْمرِْيضِ 
  هللاُ  زكية  : َسَأُكْوُن ُمَدّرَِسًة ، ِإْن َشاءَ 

  حليمة : َسَأُكْوُن ُممَرَِّضًة ، ِإْن َشاَء هللاُ 
  

  ِإَىل اْجلَاِمَعةِ 
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل
 – بَِعْيَدةٌ  – اْلبَـْيتُ  – َصَباًحا – اْجلَاِمَعةِ  – أَْذَهبُ  – َتْذَهبُ 

  ِحَصةٌ  – ِ�لَدرَاَجةِ  –ِ�ْجلَوَّاَلِة 
  احلوار الثاين: -٢

  َ� ُشَعْيُب ؟شهاب : ِإَىل أَْيَن َتْذَهُب 
   شعيب : أَْذَهُب ِإَىل اْجلَاِمَعةِ 

  شهاب : اَْلَوْقُت ُمَبِكٌر، السَّاَعُة اَألْن الَساِدَسُة َصَباًحا

٥٧ 
 

  شعيب : اجلَاِمَعُة بَِعْيَدٌة َعِن اْلبَـْيتِ 
  شهاب : َمَىت يـَْبَدأُ اْليَـْوَم الدِّرَاِسي ؟

  شعيب : يـَْبَدأُ السَّاَعُة الَساِبَعةُ 
  َهْل َتْذَهُب ِ�ْجلَوَّاَلِة ؟شهاب : 

   شعيب : َال، أَْذَهُب ِ�لَدرَاَجةِ 
َتِهي الِدرَاِسي ؟   شهاب : َمَىت يـَنـْ

َتِهي الَساَعُة الَواِحَدُة َ�َارًا   شعيب : يـَنـْ
  شهاب : َكْم ِحَصًة َتْدُرُس ِيف اْليَـْوِم ؟
  شعيب : أَْدُرُس أَْرَبَع ِحَصٍص ِيف اْليَـْومِ 

   ِيف الَطرِْيِق َ�َأِخيشهاب : ِاْحَذرْ 
  شعيب : ُشْكرًا َجزِْيالً 

  اِحلَواُر الثالث -٣
  احلوار بني األستاذ و سامر ِيف قَاَعِة الدِّرَاَسةِ 

  : َ� َساِمُر، افْـَتْح ِكَتاَبَك!    اُألْسَتاذُ 
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٥٨ 
 

.    َساِمرٌ    : َحاِضٌر َ� ُأْسَتاُذ، َسأَفْـَتُح ِكَتاِيبْ
اِضَي!: اِقْـَرْأ الدَّرْ     اُألْسَتاذُ 

َ
  َس اْمل

   : َأيَّ َدْرٍس َ� ُأْسَتاُذ؟    َساِمرٌ 
  : اَلدَّْرَس الثَّاِلَث.     اُألْسَتاذُ 

  : َعْن ِهْجَرِة الرَُّسْوِل تـَْعِينْ؟    َساِمرٌ 
  : نـََعْم، اِقْـَرْأ ِبَصْوٍت ُمْرَتِفٍع!    اُألْسَتاذُ 

  ِفٍع.: َحاِضٌر َ� ُأْسَتاُذ، َسأَقْـَرأُُه ِبَصْوٍت ُمْرتَ     َساِمرٌ 
ْيَدُة، أَْيَن ِكَتاُبِك؟    اُألْسَتاذُ    : َوأَْنِت َ�محَِ
  : َها ُهَو َذا َ� ُأْسَتاُذ.    محيدة

  : اِفْـَتِحْي اْلِكَتاَب َواْمسَِعْي ِإَىل ِقرَاَءِة َساِمٍر!     اُألْسَتاذُ 
: َحاِضَرٌة َ� ُأْسَتاُذ، َسأَفْـَتُح اْلِكَتاَب َوَأْسَتِمُع     محيدة
  يَِّدًة.  ِإلَْيِه جَ 

  
  اِحلَواُر الرابع  -٤

  ِيف الطَّرِْيِق ِإَىل اْجلَاِمَعةِ 
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٥٨ 
 

.    َساِمرٌ    : َحاِضٌر َ� ُأْسَتاُذ، َسأَفْـَتُح ِكَتاِيبْ
اِضَي!: اِقْـَرْأ الدَّرْ     اُألْسَتاذُ 

َ
  َس اْمل

   : َأيَّ َدْرٍس َ� ُأْسَتاُذ؟    َساِمرٌ 
  : اَلدَّْرَس الثَّاِلَث.     اُألْسَتاذُ 

  : َعْن ِهْجَرِة الرَُّسْوِل تـَْعِينْ؟    َساِمرٌ 
  : نـََعْم، اِقْـَرْأ ِبَصْوٍت ُمْرَتِفٍع!    اُألْسَتاذُ 

  ِفٍع.: َحاِضٌر َ� ُأْسَتاُذ، َسأَقْـَرأُُه ِبَصْوٍت ُمْرتَ     َساِمرٌ 
ْيَدُة، أَْيَن ِكَتاُبِك؟    اُألْسَتاذُ    : َوأَْنِت َ�محَِ
  : َها ُهَو َذا َ� ُأْسَتاُذ.    محيدة

  : اِفْـَتِحْي اْلِكَتاَب َواْمسَِعْي ِإَىل ِقرَاَءِة َساِمٍر!     اُألْسَتاذُ 
: َحاِضَرٌة َ� ُأْسَتاُذ، َسأَفْـَتُح اْلِكَتاَب َوَأْسَتِمُع     محيدة
  يَِّدًة.  ِإلَْيِه جَ 

  
  اِحلَواُر الرابع  -٤

  ِيف الطَّرِْيِق ِإَىل اْجلَاِمَعةِ 
٥٩ 

 

   : َكْم قـََلًما َلَك َ� َفرِْيٌد؟  ِحْلِمي
  : ِيلْ قـََلَماِن.  َفرِْيدٌ 

  : َلْو َمسَْحَتِينْ، َأْسَتْأِلُف َواِحًدا.  ِحْلِمي
 : تـََفضَّْل، ِبُكلِّ ُسُرْوٍر.  َفرِْيدٌ 

  اَضَرٌة َهَذا اْليَـْوَم؟ : َهْل َلَك حمَُ   ِحْلِمي
   : نـََعْم، ِيلْ ُحمَاَضَرٌة َهَذا اْليَـْوَم. َوأَْنَت؟  َفرِْيدٌ 

  : : نـََعْم، ُحمَاَضَرٌة. َكْم َدْرًسا َلَك؟   ِحْلِمي
  : ِيلْ َثالَثَُة ُدُرْوٍس. َوأَْنَت، َكْم ُحمَاَضَرًة َلَك؟  َفرِْيدٌ 

  ْرُسَك ْاَألِخْريُ؟ : ِيلْ أَْرَبُع ُحمَاَضرَاٍت، َما دَ   ِحْلِمي
  : ِعْلُم التـَّْفِسْريِ.  َفرِْيدٌ 

  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٥
  . أين تدرس/ تدرسني ؟١
  . يف أي قسم تدرس/ تدرسني ؟٢
  . ملاذا تدرس/ تدرسني العربية ؟٣
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٦٠ 
 

  . هل تسكن/ تسكنني بعيدا عن اجلامعة ؟٤
  . كيف تذهب/ تذهبني إىل اجلامعة ؟٥
  تدرس/ تدرسني يف األسبوع ؟. كم يوما ٦
  
  احملفوظات -٦
  قيمة املرء بقدر ما حيسنه                    

Harga seseorang itu sebesar nilai kabaikan yang dibuat  

    اإلحتاد أساس النجاح                       
Persatuan adalah pangkal kesuksesan  
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  . هل تسكن/ تسكنني بعيدا عن اجلامعة ؟٤
  . كيف تذهب/ تذهبني إىل اجلامعة ؟٥
  تدرس/ تدرسني يف األسبوع ؟. كم يوما ٦
  
  احملفوظات -٦
  قيمة املرء بقدر ما حيسنه                    

Harga seseorang itu sebesar nilai kabaikan yang dibuat  

    اإلحتاد أساس النجاح                       
Persatuan adalah pangkal kesuksesan  

  
  
  
  
  
  

٦١ 
 

  الوحدة التاسعة
  

  اْلُكُتبِ ِيف دَُكاِن 
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٦٢ 
 

  الوحدة التاسعة     
  

  ِيف دَُكاِن اْلُكُتبِ 
اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

ِكَتاَب   –ِكَتاَب التَـْوِحْيدِ   – النُـُقْودُ  – قَاُمْوسٌ  – تُرِْيدُ  – أُرِْيدُ 
 َأَي ِخْدَمة –اْلِفْقهِ 

  اِحلَواُر  -۲
  َي ِخْدَمة ؟البائع   : َأْهًال َوَسْهًال، أَ 

   الطالب : أُرِْيُد قَاُمْوًسا ِمْن َفْضِلكَ 
  البائع   : َأَي قَاُمْوٍس تُرِْيُد ؟

  َعَرِيبٌ  -الطالب : أُرِْيُد اْلَقاُمْوَس اِْنُدْونِْيِسي 
  البائع   : َهَذا ُهَو اْلَقاُمْوُس، َوَما تُرِْيُد أَْيًضا ؟ 

  ِكَتاَب اْلِفْقهِ الطالب : أُرِْيُد ِكَتاَب التَـْوِحْيِد وَ 
  البائع   : َهَذا ِكَتاُب التَـْوِحْيِد َوَهَذا ِكَتاُب اْلِفْقهِ 
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  الوحدة التاسعة     
  

  ِيف دَُكاِن اْلُكُتبِ 
اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

ِكَتاَب   –ِكَتاَب التَـْوِحْيدِ   – النُـُقْودُ  – قَاُمْوسٌ  – تُرِْيدُ  – أُرِْيدُ 
 َأَي ِخْدَمة –اْلِفْقهِ 

  اِحلَواُر  -۲
  َي ِخْدَمة ؟البائع   : َأْهًال َوَسْهًال، أَ 

   الطالب : أُرِْيُد قَاُمْوًسا ِمْن َفْضِلكَ 
  البائع   : َأَي قَاُمْوٍس تُرِْيُد ؟

  َعَرِيبٌ  -الطالب : أُرِْيُد اْلَقاُمْوَس اِْنُدْونِْيِسي 
  البائع   : َهَذا ُهَو اْلَقاُمْوُس، َوَما تُرِْيُد أَْيًضا ؟ 

  ِكَتاَب اْلِفْقهِ الطالب : أُرِْيُد ِكَتاَب التَـْوِحْيِد وَ 
  البائع   : َهَذا ِكَتاُب التَـْوِحْيِد َوَهَذا ِكَتاُب اْلِفْقهِ 

٦٣ 
 

ًئا َاَخْر ؟              َهْل تُرِْيُد َشيـْ
  الطالب : َال، َوُشْكرًا

  البائع   : اَْلَمْطُلْوُب ِتْسُعْوَن َاَالف ُرْوبَِية
  ِقيالطالب : َها ِهَي النُـُقْوُد، َواتْـُرْك َمَعَك اْلَبا

   البائع   : ُشْكرًا َجزِْيالً 
  الطالب : َعْفًوا

  
  ِيف اْلَمْقَصفِ 

ْفَردَاتُ  -۱
ُ
  امل
َبةُ  – اْلُكرَاَسةُ  –اْلَقَلْم    َمثَنٌ  – أَْدَفعُ  – أَْرَخصُ  – ِبَكمْ  – اْحلَِقيـْ

  احلوار الثاين:
   الطالبة : َكْم َمثَُن َهَذا اْلَقَلْم ؟

  البائعة  : أَْلَفاِن ُرْوبَِيةْ 
    لطالبة : وََكْم َمثَُن َهِذِه اْلُكرَاَسْة ؟ا
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٦٤ 
 

  البائعة  : َثَالُث َاَالِف ُرْوبَِية فـََقطْ 
َبْة ؟   الطالبة : وََكْم َمثَُن َهِذِه اْحلَِقيـْ

  البائعة  : َمخُْسْوَن أَْلًفا ُرْوبَِيةْ 
  الطالبة : َهْل ِعْنَدَك َشْيٌئ أَْرَخُص ؟

  البائعة  : نـََعْم ِعْنَد�َ 
  ة : ِبَكْم ؟الطالب

  البائعة  : أَْربـَُعْوَن أَْلًفا ُرْوبَِيةْ 
  الطالبة : طَيِّْب، َسَأُخُذَها َهِذِه املْْحَفَظةْ 

ًئا َأَخْر ؟   البائعة  : َهْل تُرِْيِدْيَن َشيـْ
  الطالبة : َال، َوُشْكرًا

ُب َعَلَي َأْن أَْدَفُع ؟             َكْم جيَِ
  َوأَْربَِعْنيَ أَْلًفا ُرْوبَِيةْ  البائعة  : اَْلَمْطُلْوُب َمخَْسةٌ 

  الطالبة : تـََفضَّْل، َهِذِه َمخَْسٌة َوأَْربَِعْنيَ أَْلًفا ُرْوبَِيةْ 
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  البائعة  : َثَالُث َاَالِف ُرْوبَِية فـََقطْ 
َبْة ؟   الطالبة : وََكْم َمثَُن َهِذِه اْحلَِقيـْ

  البائعة  : َمخُْسْوَن أَْلًفا ُرْوبَِيةْ 
  الطالبة : َهْل ِعْنَدَك َشْيٌئ أَْرَخُص ؟

  البائعة  : نـََعْم ِعْنَد�َ 
  ة : ِبَكْم ؟الطالب

  البائعة  : أَْربـَُعْوَن أَْلًفا ُرْوبَِيةْ 
  الطالبة : طَيِّْب، َسَأُخُذَها َهِذِه املْْحَفَظةْ 

ًئا َأَخْر ؟   البائعة  : َهْل تُرِْيِدْيَن َشيـْ
  الطالبة : َال، َوُشْكرًا

ُب َعَلَي َأْن أَْدَفُع ؟             َكْم جيَِ
  َوأَْربَِعْنيَ أَْلًفا ُرْوبَِيةْ  البائعة  : اَْلَمْطُلْوُب َمخَْسةٌ 

  الطالبة : تـََفضَّْل، َهِذِه َمخَْسٌة َوأَْربَِعْنيَ أَْلًفا ُرْوبَِيةْ 
  
 

٦٥ 
 

  اِحلَواُر الثَالث -٢

  اِحلَواُر َبْنيَ َخاِلٍد َو َ�ِئُع التَّْذَكَرِة 
ُتَِّجَهُة ِإَىل جَ َخاِلٌد 

  اَكْرَ�؟ : ِيف أَيِِّة َساَعٍة َتِطْريُ الطَّائَِرُة اْمل
  : ِيف السَّاَعِة اْلَعاِشَرِة ِ�لَضْبِط.  التَّْذِكَرةِ  َ�ِئعُ 

  : أُرِْيُد الّسَفَر ِإَىل َجاَكْرَ� اْليَـْوَم.    َخاِلٌد 
  : ِ�َيَِّة طَائَِرٍة تُرِْيُد السََّفَر؟   التَّْذِكَرةِ  َ�ِئعُ 
  ُدْونِْيِسَيا.: أُرِْيُد السََّفَر ِبطَائَِرِة َجاُرْوَدْة ِإنْ      َخاِلد
ــٌف َ� َســيِِّدْي، اَْلَكرَاِســي ِجلَــاُرْوَدْة   التَّْذِكَرةِ  َ�ِئعُ         : ُمَتَأسِّ

  َهَذا اْليَـْوِم َحمُْجْوزٌَة. ِإْنُدْونِْيِسَيا يفِ 
  : إذاً َمَىت َأْسَتِطْيُع السََّفَر ِإَىل َجاَكْرَ�؟    َخاِلٌد  

  ْن َشاَء هللاُ.: َصَباَح َغٍد إِ   التَّْذِكَرةِ  َ�ِئعُ 
   : ِيف أَيَِّة َساَعٍة تـَْقَلُع الطَّائَِرُة؟    َخاِلٌد 
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  : ِيف السَّاَعِة التَّاِسَعِة َمتَاًما.  التَّْذِكَرةِ  َ�ِئعُ 
: طَيِّب، َأْشَرتِْي َتْذِكَرَتْنيِ ِلطَائَِرِة ِجلَاُرْوَدْة        َخاِلدٌ 

  ِإْنُدْونِْيِسَيا.

  َأَدَواُت ْاِإلْسِتْفَهامِ  -٣

  َكِم السَّاَعُة ؟
  َكِم السَّاَعُة اآلَن ؟

  Fi’ilِيف َأيَّ السَّاَعِة + 
  (َتْذَهُب) ؟

  الَساَعُة الَواِحَدُة
  فُ صْ الَساَعُة الثَانَِيُة َو النِ 
  ْبعُ لرُ ا الَساَعُة اْخلَاِمَسُة ِإالَّ 

  ِئقٍ قَادَ  سَ الَساَعُة الَواِحَدُة َو مخَْ 
  اامً متََ  َرةَ الَساَعُة الثَانَِيَة َعشَ 

  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٤

 َخْريُ َجِلْيٍس ِيف الزََّماِن ِكَتاٌب ٌمِفْيدٌ 
Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku yang 

bermanfaat 

  َمْن تـََعلََّم تـََقدَّمَ 
Siapa yang belajar pasti dia menjadi yang terdepan  



PERCAKAPAN BAHASA ARAB PRAKTIS
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  : ِيف السَّاَعِة التَّاِسَعِة َمتَاًما.  التَّْذِكَرةِ  َ�ِئعُ 
: طَيِّب، َأْشَرتِْي َتْذِكَرَتْنيِ ِلطَائَِرِة ِجلَاُرْوَدْة        َخاِلدٌ 

  ِإْنُدْونِْيِسَيا.

  َأَدَواُت ْاِإلْسِتْفَهامِ  -٣

  َكِم السَّاَعُة ؟
  َكِم السَّاَعُة اآلَن ؟

  Fi’ilِيف َأيَّ السَّاَعِة + 
  (َتْذَهُب) ؟

  الَساَعُة الَواِحَدُة
  فُ صْ الَساَعُة الثَانَِيُة َو النِ 
  ْبعُ لرُ ا الَساَعُة اْخلَاِمَسُة ِإالَّ 

  ِئقٍ قَادَ  سَ الَساَعُة الَواِحَدُة َو مخَْ 
  اامً متََ  َرةَ الَساَعُة الثَانَِيَة َعشَ 

  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٤

 َخْريُ َجِلْيٍس ِيف الزََّماِن ِكَتاٌب ٌمِفْيدٌ 
Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku yang 

bermanfaat 

  َمْن تـََعلََّم تـََقدَّمَ 
Siapa yang belajar pasti dia menjadi yang terdepan  

٦٧ 
 

  الوحدة العاشرة
  
 َاْجلَوُ 
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٦٨ 
 

  الوحدة العاشرة     
  
  َاْجلَوُ 

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

 – اْلُعْطَلةَ  – تـَْقرِيـًْبا – َدَرَجُة اْحلَرَارَةِ  – َ�رِدٌ  – َحارٌ  – اْجلَوُ 
 الَصْيفُ 

  اِحلَواُر  -۲
  حسان: َ� َأِخي ِإَىل أَْيَن َتْذَهُب ؟

   ْنُدنْج، َوأَْنَت َ�َحَساْن ؟كامل : َسَأْذَهُب ِإَىل بَـ 
  حسان: َسَأْذَهُب ِإَىل َجاَكْر�َ 

  كامل : َكْيَف اْجلَُو ِيف َجاَكْر�َ ؟
  حسان:  َاْجلَُو َحاٌر ِيف َجاَكْر�َ، َهَذا َفْصُل الَصْيفِ 

  كامل : َكْم َدَرَجُة اْحلَرَارَِة  ِيف َجاَكْر�َ ؟
   ِشْلِشُيوسْ حسان: تـَْقرِيـًْبا َمخَْسُة َوَثالَِثْنيَ 
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٦٨ 
 

  الوحدة العاشرة     
  
  َاْجلَوُ 

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

 – اْلُعْطَلةَ  – تـَْقرِيـًْبا – َدَرَجُة اْحلَرَارَةِ  – َ�رِدٌ  – َحارٌ  – اْجلَوُ 
 الَصْيفُ 

  اِحلَواُر  -۲
  حسان: َ� َأِخي ِإَىل أَْيَن َتْذَهُب ؟

   ْنُدنْج، َوأَْنَت َ�َحَساْن ؟كامل : َسَأْذَهُب ِإَىل بَـ 
  حسان: َسَأْذَهُب ِإَىل َجاَكْر�َ 

  كامل : َكْيَف اْجلَُو ِيف َجاَكْر�َ ؟
  حسان:  َاْجلَُو َحاٌر ِيف َجاَكْر�َ، َهَذا َفْصُل الَصْيفِ 

  كامل : َكْم َدَرَجُة اْحلَرَارَِة  ِيف َجاَكْر�َ ؟
   ِشْلِشُيوسْ حسان: تـَْقرِيـًْبا َمخَْسُة َوَثالَِثْنيَ 

٦٩ 
 

   وََكْيَف اْجلَُو ِيف بـَْنُدنْج ؟         
  كامل : َكاَن اْجلَُو َ�رًِدا ِيف بـَْنُدنجْ 

  حسان: َكْم َدَرَجُة اْحلَرَارَِة  ِيف بـَْنُدنْج ؟ 
  كامل : تـَْقرِيـًْبا َمخَْسَة َعَشَر ِشْلِشُيوسْ 

  حسان: َهْل َستَـْقِضي اْلُعْطَلَة ِيف بـَْنُدنْج ؟ 
  نـََعْم، ِإْن َشاَء هللاُ  كامل :

  
  َفْصُل الَصْيفِ 

ْفَردَاتُ  -۱
ُ
  امل
َعَلى  – َشاِطِئ اْلَبْحرِ  – اْلَمَطرُ  – ِيف اْخلَارِجِ  – بـََلى –اَْليَـْوُم 
  َمِعي – ِفْكَرةٍ 
  احلوار الثاين: -٢

  مسعود: اَْليَـْوُم َحاٌر ِجًدا أَلَْيَس َكَذاِلَك ؟
  ْن ُمَدٍة َطِويـَْلٍة َما يـَْنزُِل اْلَمَطرُ حممود : بـََلى، َاْجلَُو َسيٌِّئ مِ 
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  مسعود: َكْم َدرَاَجُة اْحلَرَارَِة ِيف اْخلَارِِج ؟
َعٌة َوَثالَِثْنيَ ِشْلِشُيوسْ    حممود : تـَْقرِيـًْبا َسبـْ

  مسعود: ِإنَُه لَْيَس ِبَغرِْيٍب، أَلَْيَس َهَذا َفْصُل الَصْيِف ؟
  مسعود: بـََلى، َهَذا َفْصُل الَصْيفِ 

مود : َعَلى ِفْكَرٍة، َهْل حتُُِب َأْن َتْذَهَب َمِعي ِإَىل َشاِطِئ حم
  اْلَبْحرِ 

   مسعود: َمَىت َ� َأِخْي ؟
  حممود : َصَباَح اْلَغدِ 
  مسعود: ِإْن َشاَء هللاُ 

  حممود : طَيِّْب ِإَىل الِّلَقاِء َصَباَح اْلَغدِ 
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  مسعود: َكْم َدرَاَجُة اْحلَرَارَِة ِيف اْخلَارِِج ؟
َعٌة َوَثالَِثْنيَ ِشْلِشُيوسْ    حممود : تـَْقرِيـًْبا َسبـْ

  مسعود: ِإنَُه لَْيَس ِبَغرِْيٍب، أَلَْيَس َهَذا َفْصُل الَصْيِف ؟
  مسعود: بـََلى، َهَذا َفْصُل الَصْيفِ 

مود : َعَلى ِفْكَرٍة، َهْل حتُُِب َأْن َتْذَهَب َمِعي ِإَىل َشاِطِئ حم
  اْلَبْحرِ 

   مسعود: َمَىت َ� َأِخْي ؟
  حممود : َصَباَح اْلَغدِ 
  مسعود: ِإْن َشاَء هللاُ 

  حممود : طَيِّْب ِإَىل الِّلَقاِء َصَباَح اْلَغدِ 
  
  
  
  
  

٧١ 
 

  َأْمسَاُء الشُُّهْوِر  -٣

  الُشُهْوُر الَعَربِيَّةُ   ةِ ْفِرْجنِيَّ الُشُهْوُر اإلِ   الَرْقمُ 
  ُحمَرَّمُ   يـََناِير   .١
  َصَفر  َفْربَاِير   .٢
  َربِْيُع ْاَألوَّلِ   َماِرس   .٣
  َربِْيُع الثَّاِين   ِإْبرِْيل   .٤
  ُمجَاِدي ْاُألْوَىل   َمايُو   .٥
  ُمجَاِدي الثَّانَِيةِ   يـُْونُِيو   .٦
  َرَجبْ   يـُْولُِيو   .٧
  َشْعَبان  َأُغْسُطْس   .٨
  َرَمَضان  ِسْبِتْمِربْ   .٩

  َشَوال  ُأْكتُـْوبَر   .١٠
  ُذْو اْلَقْعَدة  نـُْوَفْمِرب   .١١
  ُذْوا احلِْجَّةِ   ِدْيَسْمِرب   .١٢
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   احملفوظات -٤
  

  سالمة اإلنسان يف حفظ اللسان
Keselamatan seseorang terletak pada lisannya  

  
 َجرِّْب َوَالِحْظ َتُكْن َعاِرًفا

Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang arif.  
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   احملفوظات -٤
  

  سالمة اإلنسان يف حفظ اللسان
Keselamatan seseorang terletak pada lisannya  

  
 َجرِّْب َوَالِحْظ َتُكْن َعاِرًفا

Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang arif.  
  
  
 
 
 
 
 
 

٧٣ 
 

  الوحدُة احلاديَة  عشرةَ      
  
  اَْلَمِديـَْنةُ 

 

 
 

  
  



AL- MUHADATSAH 
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  الوحدُة احلاديَة  عشرةَ      
  
  اَْلَمِديـَْنةُ 

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

 ُحمَاِضرٌ  – تـََزَوْجتُ  – لِلدِّرَاَسةِ  – لِْلَعَملِ  – قـَْبلَ  – َحَضْرتُ 
 أَْقِضي –تـَُزْوُر  – َمِديـَْنةٌ  –

  اِحلَواُر  -۲
  املسافر: ِمْن أَْيَن َحَضْرَت ؟

    احملاضر: َحَضْرُت ِمْن بـَرَاَ�يْ 
  املسافر: َوَمَىت َحَضْرَت ِيف بـَْنَجْرَماِسنيْ 
  احملاضر: َحَضْرُت قـَْبَل َمخَْسِة َسنَـَواتٍ 

  املسافر: َهْل َحَضْرَت لِْلَعَملِ 
دَِّراَسِة ِيف َمْرَحَلِة اْلَماِجْسِتْريِ، َوبـَْعَد احملاضر: َال، َحَضْرُت لِل

  الدِّرَاَسِة تـََزَوْجتُ 
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٧٤ 
 

  الوحدُة احلاديَة  عشرةَ      
  
  اَْلَمِديـَْنةُ 

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

 ُحمَاِضرٌ  – تـََزَوْجتُ  – لِلدِّرَاَسةِ  – لِْلَعَملِ  – قـَْبلَ  – َحَضْرتُ 
 أَْقِضي –تـَُزْوُر  – َمِديـَْنةٌ  –

  اِحلَواُر  -۲
  املسافر: ِمْن أَْيَن َحَضْرَت ؟

    احملاضر: َحَضْرُت ِمْن بـَرَاَ�يْ 
  املسافر: َوَمَىت َحَضْرَت ِيف بـَْنَجْرَماِسنيْ 
  احملاضر: َحَضْرُت قـَْبَل َمخَْسِة َسنَـَواتٍ 

  املسافر: َهْل َحَضْرَت لِْلَعَملِ 
دَِّراَسِة ِيف َمْرَحَلِة اْلَماِجْسِتْريِ، َوبـَْعَد احملاضر: َال، َحَضْرُت لِل

  الدِّرَاَسِة تـََزَوْجتُ 
٧٥ 

 

  املسافر: َوَماَذا تـَْعَمُل ُهَنا ؟
احملاضر: َأَ� ُحمَاِضٌر ِيف َجاِمَعِة أَنـَْتاَسرِي اِإلْسَالِمَيِة اْحلُُكْوِمَيِة 

  بـَْنَجْرَماِسْني 
  ْني ؟املسافر: ُكْنَت َسِعْيًدا ِيف بـَْنَجْرَماسِ 

َلٌة ِجًدا يـْ    احملاضر: نـََعْم، بـَْنَجْرَماِسْني َمِديـَْنٌة َكِبْريٌَة َومجَِ
  املسافر: َهْل تـَُزْوُر بـَرَاَ�ْي ؟

  احملاضر: نـََعْم، أَْقِضي الُعْطَلَة َمَع اُألْسَرِة ِيف بـَرَاَ�يْ 
  املسافر: َهْل أَْنَت َسِعْيٌد ُهَنا ؟

  احملاضر: نـََعْم، َاحلَْْمُد اهللِ 
  

  ِإَىل اْلَمِديـَْنةِ 
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل

 – اْهلََواُء نَِقيٌ  – َهاِدَئةٌ  – اْلَقْريَةِ  – َعائَِلِيتْ  –أَثـَْناَء اِإلَجازَِة 
  اْلَمالَِبسِ  – َمْسَقُط رَْأِسيْ 
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  احلوار الثاين: -٢
  طارق : ِإَىل أَْيَن َتْذَهُب أَثـَْناَء اِإلَجازَِة ؟

    ْلَمِديـَْنةِ طاهر : َسَأْذَهُب ِإَىل ا
  طارق : ِلَماَذا َتْذَهُب ِإَىل اْلَمِديـَْنِة ؟
  طاهر :ِ َألنَّ َعائَِلِيتْ ُكُلَها ِيف اْلَمِديـَْنةِ 

  طارق : َوِلَماَذا أَْنَت نـَْفَسَك َتْسُكُن ْاَالَن ِيف اْلَقْريَِة ؟
  ْي أَْيًضاطاهر : اَْلَقْريَُة َهاِدَئٌة َواْهلََواُء نَِقٌي، َوِهَي َمْسَقُط َرْأسِ 

   طارق : َماَذا َستَـْفَعُل ِيف اْلَمِديـَْنِة ؟
طاهر :  َسَأُزْوُر ِإَىل بـَْيِت ُأْسَرِيتْ، َوَسَأْشَرتِي اْلَمالَِبِس 

  َوالَسرَاِوِل 
  طارق : َكْم يـَْوًما َسَتْسُكُن ِيف اْلَمِديـَْنِة ؟

م (ُأْسبُـْوٌع َواِحٌد)    َعُة َأ�ٍَّ   طاهر : َسبـْ
ْل ِيلْ َمثَْرَة اْلَيِد ؟ طارق : ِمنْ    َفْضِلَك، ِامحِْ

  طاهر : ِإْن َشاَء هللاُ 
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  احلوار الثاين: -٢
  طارق : ِإَىل أَْيَن َتْذَهُب أَثـَْناَء اِإلَجازَِة ؟

    ْلَمِديـَْنةِ طاهر : َسَأْذَهُب ِإَىل ا
  طارق : ِلَماَذا َتْذَهُب ِإَىل اْلَمِديـَْنِة ؟
  طاهر :ِ َألنَّ َعائَِلِيتْ ُكُلَها ِيف اْلَمِديـَْنةِ 

  طارق : َوِلَماَذا أَْنَت نـَْفَسَك َتْسُكُن ْاَالَن ِيف اْلَقْريَِة ؟
  ْي أَْيًضاطاهر : اَْلَقْريَُة َهاِدَئٌة َواْهلََواُء نَِقٌي، َوِهَي َمْسَقُط َرْأسِ 

   طارق : َماَذا َستَـْفَعُل ِيف اْلَمِديـَْنِة ؟
طاهر :  َسَأُزْوُر ِإَىل بـَْيِت ُأْسَرِيتْ، َوَسَأْشَرتِي اْلَمالَِبِس 

  َوالَسرَاِوِل 
  طارق : َكْم يـَْوًما َسَتْسُكُن ِيف اْلَمِديـَْنِة ؟

م (ُأْسبُـْوٌع َواِحٌد)    َعُة َأ�ٍَّ   طاهر : َسبـْ
ْل ِيلْ َمثَْرَة اْلَيِد ؟ طارق : ِمنْ    َفْضِلَك، ِامحِْ

  طاهر : ِإْن َشاَء هللاُ 
 

٧٧ 
 

   احملفوظات -٣
 

 َمْن َيْزَرْع َيْحُصْد

Barang siapa menanam pasti akan memetik (mengetam).  
 َخْيُر اَألْصَحاِب َمْن َيُدلَُّك َعلَى الَخْير

Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu 
kepada kebaikan.  
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٧٨ 
 

  الوحدُة الثاينة  عشرةَ 
  
 السفر
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٧٨ 
 

  الوحدُة الثاينة  عشرةَ 
  
 السفر

 
 
 

 
  
  

  

٧٩ 
 

  الوحدُة الثاينة  عشرةَ 
  
  الَسَفرُ 

اِإلْستَِماُع َو الَكالَمُ  -أ  
ْفَردَاتُ  -۱

ُ
  امل
َواَ�تِ  – ُنَساِفرُ  – اْلُعْطَلةُ   الطَائَِرةُ  – ِفْكَرٌة طَِيَبةٌ  – َحِديـَْقِة اْحلَيـْ

َنةُ  –  ِضيَسنَـقْ  –الَسِفيـْ

  اِحلَواُر األول  -۲
  حسن : اِْقَرتََبِت اْلُعْطَلُة َ�َأِيب 

   األب  : َما رَأُْيَك َ�ُبَينَ، ِإَىل أَْيَن ُنَساِفُر ؟
  حسن : َلَديَّ ِفْكَرٌة �ََِيبْ، ُنَساِفُر ِإَىل َجاَكْر�َ 

  األب  : ِلَماَذا ُنَساِفُر ِإَىل َجاَكْر�َ 
َتاِسي، َوِإَىل حسن : لِنَـَرى َشاِطَئ اْلبَ  ْحِر َأْجنُوْل، َو ُدنـَْيا فـَنـْ

  َحِديـَْقِة اْحلَيـَْواَ�تِ 
  األب  : ُمَواِفٌق، ِفْكَرٌة طَِيَبةٌ 



AL- MUHADATSAH 

٨٠ 
 

   َكْيَف ُنَساِفُر ِإَىل َجاَكْر�َ           
  حسن : ُنَساِفُر ِ�لطَائَِرِة َ�َأِيبْ 

َنِة َرِخْيصٌ األب  : الَسَفُر ِ�لطَائَِرِة َغاٍل َ�ُبَينَ، ُنَساِفُر �ِ    لَسِفيـْ
  حسن : َكْم يـَْوًما َسنَـْقِضي ِيف َجاَكْر�َ 

  األب  : َمخَْسُة َأَ�ٍم ِإْن َشاَء هللاُ، ُنَساِفُر يـَْوَم ْاَألَحدِ 
  حسن : ُشْكرًا َلَك َ�َأِيبْ 

   
  ِإَىل اْلَمْتَحِف 

ْفَردَاتُ  -۱
ُ
  امل

َواَ�تِ  – َذَهْبتُ  –ِ�َْألْمِس  َنِة اْحلَيـْ  – اْلَمْتَحِف اْلَوَطِين  – ُجنَـيـْ
  ْاَألَسدُ  –الُدُب  – اْلِقطَارِ 

  احلوار الثاين: -٢
  فيصل  : الَسَالُم َعَلْيُكْم َ� َفْخرِي

  فخري : َوَعَلْيُكْم الَسَالْم َ� فـَْيَصْل  
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٨٠ 
 

   َكْيَف ُنَساِفُر ِإَىل َجاَكْر�َ           
  حسن : ُنَساِفُر ِ�لطَائَِرِة َ�َأِيبْ 

َنِة َرِخْيصٌ األب  : الَسَفُر ِ�لطَائَِرِة َغاٍل َ�ُبَينَ، ُنَساِفُر �ِ    لَسِفيـْ
  حسن : َكْم يـَْوًما َسنَـْقِضي ِيف َجاَكْر�َ 

  األب  : َمخَْسُة َأَ�ٍم ِإْن َشاَء هللاُ، ُنَساِفُر يـَْوَم ْاَألَحدِ 
  حسن : ُشْكرًا َلَك َ�َأِيبْ 

   
  ِإَىل اْلَمْتَحِف 

ْفَردَاتُ  -۱
ُ
  امل

َواَ�تِ  – َذَهْبتُ  –ِ�َْألْمِس  َنِة اْحلَيـْ  – اْلَمْتَحِف اْلَوَطِين  – ُجنَـيـْ
  ْاَألَسدُ  –الُدُب  – اْلِقطَارِ 

  احلوار الثاين: -٢
  فيصل  : الَسَالُم َعَلْيُكْم َ� َفْخرِي

  فخري : َوَعَلْيُكْم الَسَالْم َ� فـَْيَصْل  

٨١ 
 

  فيصل  : أَْيَن َذَهْبَت ِ�َْألْمِس ؟
َواَ�ِت، َوأَْنتَ  َنِة اْحلَيـْ     ؟فخري : َذَهْبُت ِإَىل ُجنَـيـْ

  فيصل  : َذَهْبُت ِإَىل اْلَمْتَحِف 
  فخري : َهْل رَِكْبَت ِ�لَسَيارَِة ؟

  فيصل  : َال، َأَ� رَِكْبُت ِ�ْلِقطَارِ 
  فخري : َعَلى ِفْكَرٍة، َماَذا رَأَْيَت ِيف اْلَمْتَحِف ؟

  فيصل  : رَأَْيُت ِفْيِه اََ�رًا َقِدْميًَة، َوأَْنَت ؟
  اَ�ٍت َ�ِدَر اْلُوُجْودِ فخري : رَأَْيُت َحيـْوَ 

َواَ�ُت ؟   فيصل  : َوَماتِْلَك اْحلَيـْ
   فخري : الُدُب َوْاَألَسُد َوالزِرَاَفُة َوَغْريَُها
  فيصل  : َوَماَذا رَأَْيَت ُهَناَك أَْيًضا ؟

  فخري : رَأَْيُت الَنِمَر يـَْفِرُس الَدَجاَجةَ 
  فيصل  : اه . . .رِْحَلٌة ُممِْتَعةٌ 

ًعا   فخري : طَبـْ
  



AL- MUHADATSAH 

٨٢ 
 

  الِعَبارَاتُ  -٣
  َممْنُـْوُع التَّْدِخْنيِ 

  َضْع الزَّ�ََلَة ِيف َمَكاِ�َا 
   الَنظَاَفُة ِمْن ْاِإلْميَانِ 

   َضْع ْاَألْحِذيََة َعَلى الرُفـُْوفِ 
   ِإْحَذْر ... بـَُعْوَضَة َماَالرِ�َ 

  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٤
  هل حتب السفر ؟ .١
 مدينة سأي  .٢
  افرت اليه ؟ .٣
  أحتب السفر �ل�ا�رة أم �لسفينة ؟ ملاذا؟ .٤
 ما الذي ُحيتاج إليه يف السفر ؟ .٥
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٨٢ 
 

  الِعَبارَاتُ  -٣
  َممْنُـْوُع التَّْدِخْنيِ 

  َضْع الزَّ�ََلَة ِيف َمَكاِ�َا 
   الَنظَاَفُة ِمْن ْاِإلْميَانِ 

   َضْع ْاَألْحِذيََة َعَلى الرُفـُْوفِ 
   ِإْحَذْر ... بـَُعْوَضَة َماَالرِ�َ 

  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٤
  هل حتب السفر ؟ .١
 مدينة سأي  .٢
  افرت اليه ؟ .٣
  أحتب السفر �ل�ا�رة أم �لسفينة ؟ ملاذا؟ .٤
 ما الذي ُحيتاج إليه يف السفر ؟ .٥

  

٨٣ 
 

  تكلم عن خربتك  يف السفر أمام الفصل -٥

اجر احلوار مع بعض أصدقائك عن خرب�م يف السفر.  - ٦
  اكتب نتائج املقابلة يف الكراسة لتحكي أمام زمالئك �فو�

  
  احملفوظات  -٧

  
  
  
  

 َجاِلْس َأْهَل الصِّْدِق َوالَوفَاءِ 

Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. 

 َمَودَُّة الصَِّدْيِق َتْظَهُر َوْقَت الضِّْيقِ 
Kecintaan/ketulusan teman itu, akan tampak pada waktu 

kesempitan 
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٨٤ 
 

  الوحدُة  الثَالثة عشرة
  

  اِهلَواَ�تُ 
  
  

  
  
  
  
  



PERCAKAPAN BAHASA ARAB PRAKTIS

٨٤ 
 

  الوحدُة  الثَالثة عشرة
  

  اِهلَواَ�تُ 
  
  

  
  
  
  
  

٨٥ 
 

  الثَالثة عشرةالوحدُة  
  

  اِهلَواَ�تُ 
  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ 

  املُْفَرَدات -١  
 –َأْصَفُر  –َأَمحُر  –َبِديـَْعٌة –َبِدْيٌع  -اِهلَوايَُة (ج) اِهلَواَ�ُت 

ُمرَاَسَلٌة  –َسَباَحٌة  -َمْنَظرٌ - اَلثَِّمارُ  –اَْلِعْطُر  –فـََواِئُد  –َعِطَرٌة 
 –ِكَتابٌَة   –ِقَراَءٌة  –َتَسوٌُّق  –ْوِسْيِقي مُ  –طَْبٌخ  –رَِ�َضٌة  –

   ُكرََّة اْلَقَدِم.  –ِخَياَطُة  -َحاُسْوبٌ  -َمجُْع الطََّواِبعِ 

  اِحلَواُر األول -٢
  اِحلَواُر َبْنيَ َحَسَنُة َو َزيـَْنٌب 

  : َمَساُء ْاَخلْريِ َ�َزيـَْنبُ      حسنة
   : َمَساُء النـُّْوِر َ� ُأْخِيتْ     زينب 
  : َما ِهَوايـَُتِك �زينب ؟    حسنة 



AL- MUHADATSAH 

٨٦ 
 

  : ُأِحبُّ َأْن أَْزرََع الزَّْهرَةَ     زينب 
  : طَيِّْب، َهْل َجاَز ِيلْ َأْن أَْنظَُر َجمُْمْوَع أَْزَهارِِك ؟    حسنة 
: طَِبًعا، تـََفضَِّلْي َ�َحَسَنة،َهيَّا َنْذَهُب ِإَىل     زينب 
  ُبْسَتاين
  َهِذِه اْألَْزَهارَ  : ُسْبَحاَن ِهللا، َما َأْمجَلَ     حسنة 
  : اْألَْزَهاُر ُمتَـنَـوََّعٌة َو ُمَلوَّنَةٌ     زينب 
  : َما َهِذِه َ� َزيـَْنب ؟    حسنة 

  : َهِذِه َزْهَرُة اْلُفلِّ    زينب  
  : ما َهِذِه � أخيت ؟    حسنة 
  : َهِذِه َزْهَرُة َمشْسي    زينب

  :َأيَّ َزْهَرٍة َأَحبُّ ِإلَْيِك َكِثْريًا ؟     حسنة 
  : َزْهَرُة َمشْسي    زينب 

  اِحلَواُر الثاين -٣
  اِحلَواُر َبْنيَ َعِليُّ َو يـُْوُسفُ 
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٨٦ 
 

  : ُأِحبُّ َأْن أَْزرََع الزَّْهرَةَ     زينب 
  : طَيِّْب، َهْل َجاَز ِيلْ َأْن أَْنظَُر َجمُْمْوَع أَْزَهارِِك ؟    حسنة 
: طَِبًعا، تـََفضَِّلْي َ�َحَسَنة،َهيَّا َنْذَهُب ِإَىل     زينب 
  ُبْسَتاين
  َهِذِه اْألَْزَهارَ  : ُسْبَحاَن ِهللا، َما َأْمجَلَ     حسنة 
  : اْألَْزَهاُر ُمتَـنَـوََّعٌة َو ُمَلوَّنَةٌ     زينب 
  : َما َهِذِه َ� َزيـَْنب ؟    حسنة 

  : َهِذِه َزْهَرُة اْلُفلِّ    زينب  
  : ما َهِذِه � أخيت ؟    حسنة 
  : َهِذِه َزْهَرُة َمشْسي    زينب

  :َأيَّ َزْهَرٍة َأَحبُّ ِإلَْيِك َكِثْريًا ؟     حسنة 
  : َزْهَرُة َمشْسي    زينب 

  اِحلَواُر الثاين -٣
  اِحلَواُر َبْنيَ َعِليُّ َو يـُْوُسفُ 

٨٧ 
 

  : ماَ ِهَوايـَُتَك َ� يـُْوُسُف   علي 
  يوسف : ِهَواَ�ِيت َكِثْريٌَة، اَلرَِّ�َضُة، َو الَسْفُر، َو أَْلَعاُب    

   اْحلَاُسْوَب، َما ِهَوايـَُتَك ؟
  ُة َو الّرَِ�َضةُ : ِهَواَيِيت اْلِقرَاءَ   علي

  يوسف : َماَذا تـَْقَرأُ َ� َعِلْي ؟ 
  : أَقْـَرأُ اْلُكُتَب َو اْلَمَجالَّت َو الّرَِواَ�ت  علي 
  : َكْم َساَعًة تـَْقَرأُ ِيف اْليَـْوِم   يوسف
  : أَقْـَرأُ َساَعَتْنيِ تـَْقرِيـًْيا. َو ِيل َمْكتَـَبٌة َصِغْريٌَة ِيف اْلبَـْيِت   علي 

  ِيف َمْكتَـَبِتَك ؟  يوسف : ماََذا
َها ُكُتٌب ِعْلِميَُّة َو َجمَالٌَّت َو ُكُتُب الّرَِواَ�ِت   علي    : ِفيـْ
  : َهْل َجاَز ِيل َأْن أَُزْوَر َمْكتَـبَـَتَك    يوسف
  : تـََفضَّْل، ُزْر َمْكتَـَبِيت، أَنـَْتِظُرَك �َ يـُْوُسف.  علي 
 : ُشْكرًا َ� َعِليُّ      يوسف

  



AL- MUHADATSAH 

٨٨ 
 

  اهلَِْوايَةُ الُسَؤاُل َعْن  -٤
Menanyakan hoby  

 ماَ ِهَوايـَُتَك ؟ 
  ماذا حتُِبُّ ؟

  ِهَواَيِيت ....
  ِهَواَ�ِيت َكِثْريَةٌ 

...   ُأِحبُّ

  الرَِّ�َضةُ 
  ُمْوِسْيِقي
  اْلِقرَاَءةُ 
  الطَْبخٌ 
  الِكَتابَة

  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٥
  ماهوايتك ؟ .١
  مىت متارس هوايتك ؟ .٢
  ارسه عادة ؟أين مت .٣
  مع من متارس ؟ .٤
 يف ايّ مجعية تشرتك ؟ ملاذا ؟ .٥
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٨٨ 
 

  اهلَِْوايَةُ الُسَؤاُل َعْن  -٤
Menanyakan hoby  

 ماَ ِهَوايـَُتَك ؟ 
  ماذا حتُِبُّ ؟

  ِهَواَيِيت ....
  ِهَواَ�ِيت َكِثْريَةٌ 

...   ُأِحبُّ

  الرَِّ�َضةُ 
  ُمْوِسْيِقي
  اْلِقرَاَءةُ 
  الطَْبخٌ 
  الِكَتابَة

  اجب عن األسئلة االتية إجابة قصرية -٥
  ماهوايتك ؟ .١
  مىت متارس هوايتك ؟ .٢
  ارسه عادة ؟أين مت .٣
  مع من متارس ؟ .٤
 يف ايّ مجعية تشرتك ؟ ملاذا ؟ .٥

  

٨٩ 
 

  تكلم عن خربتك  يف ممارسة اهلواية -٦

اجر احلوار مع بعض أصدقائك عن خرب�م يف اهلواية.  -٧
  اكتب نتائج املقابلة يف الكراسة لتحكي أمام زمالئك �فو�

  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٨

  
  َمْن َقلَّ ِصْدقُُه َقلَّ َصِديـَْقهُ 

Siapa yang sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya 

  اُْنظُْر ِإَىل َما قَاَل َوَال تـَْنظُْر ِإَىل َمْن قَالَ 
Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang 

mengatakan 
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٩٠ 
 

  الِوْحَدُة الرابعة عشرة
  
  

  اَْلَمْكتَـَبةُ 
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٩٠ 
 

  الِوْحَدُة الرابعة عشرة
  
  

  اَْلَمْكتَـَبةُ 
  

  
  
  
  
  

٩١ 
 

  ة عشرةالِوْحَدُة الرابع
  

  اَْلَمْكتَـَبةُ 
  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ 

  املُْفَرَدات -١  

  -ُأْولَِئكَ  -تِْلكَ  –َذِلَك  -َهُؤالِء  -َهِذهِ  -َهَذا 
َخرِْيَطٌة (ج) َخَراِئُط  –طََباِشْريُ  –ِمْسَطَرٌة (ج) َمَساِطُر 

(ج)  ِكَتابٌ   -ُكرَّاَسة  ––َجرِْيَدٌة ج َاْجلََراِئُد –اَْلَمَجلَُّة  –
َلٌم (ج) َأْقَالمٌ  –ُكُتٌب  بـَْيٌت (ج) بـُيُـْوٌت  –َمْكتَـَبة  -قـَ

 الَعَددُ –َأَخَذ/�َُْخُذ  –-ِإْشَرتَي/َيْشَرتِي  –-اَْلُمِديـُْر  –
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٩٢ 
 

  اِإلْصِطَالَحاُت اْلُمْسَتْخَدَمةُ  -٢

َظًة ِإنـَْتِظْر حلَْ  -َتَشرَّفْـَنا ِبُقُدْوِمَك  -َها اْلُفُلْوُس  -َأَ� ِيف رَاَحٍة 
 - ُشْكراً َجزِْيالً  - ِمْن َفْضِلَك  - طَيِّْب  - ِعْنَدَك َختِْفْيٌض ؟  -

  َسِعْيٌد ُمَباَركٌ  -َ�َاُرَك َسِعْيٌد 
  

  ِألَْمحَد  الَقَلُم  َهَذا  
  ؟  الَقَلُم  َهَذا  ِلَمْن
  َأْمحَدٌ   قـََلٌم  َهَذا  
  ؟  َهَذا  قـََلُم َمْن

  اِحلَوار اَألوَّلُ  -٣
َحاِضُر َو َحَسنُ اِحلَواُر َبْنيَ اْ 
ُ
  مل

َحاِضُر  
ُ
  : َ� َحَسُن ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟  امل

ْكتَـَبةِ     َحَسنْ 
َ
  : َأَ� ِمْن اْمل

َحاِضُر 
ُ
  : َماَذا ِيف َيِدَك ؟  امل



PERCAKAPAN BAHASA ARAB PRAKTIS

٩٢ 
 

  اِإلْصِطَالَحاُت اْلُمْسَتْخَدَمةُ  -٢

َظًة ِإنـَْتِظْر حلَْ  -َتَشرَّفْـَنا ِبُقُدْوِمَك  -َها اْلُفُلْوُس  -َأَ� ِيف رَاَحٍة 
 - ُشْكراً َجزِْيالً  - ِمْن َفْضِلَك  - طَيِّْب  - ِعْنَدَك َختِْفْيٌض ؟  -

  َسِعْيٌد ُمَباَركٌ  -َ�َاُرَك َسِعْيٌد 
  

  ِألَْمحَد  الَقَلُم  َهَذا  
  ؟  الَقَلُم  َهَذا  ِلَمْن
  َأْمحَدٌ   قـََلٌم  َهَذا  
  ؟  َهَذا  قـََلُم َمْن

  اِحلَوار اَألوَّلُ  -٣
َحاِضُر َو َحَسنُ اِحلَواُر َبْنيَ اْ 
ُ
  مل

َحاِضُر  
ُ
  : َ� َحَسُن ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟  امل

ْكتَـَبةِ     َحَسنْ 
َ
  : َأَ� ِمْن اْمل

َحاِضُر 
ُ
  : َماَذا ِيف َيِدَك ؟  امل

٩٣ 
 

  : ِكَتاُب اللَُّغِة اْلَعَربِيَّةِ      حسن
   : ِلَمْن َذِلَك اْلِكَتاب ؟    احملاضر
  : الِكَتاُب ِلِرْضَوانِ     َحَسن 

  : ِو ِلَمْن َهَذا اْلَقَلِم � َحَسن ؟    اضراحمل
  : َال أَْدرِْي َ� ُأْسَتاِذي    حسن 

َحاِضُر 
ُ
ْينِ   امل َُوطَأ لَِنْصِر الدِّ

  : َو َهْل َهَذ ِكَتاُب اْمل
  : نـََعْم، َهَذا اْلِكَتاُب لَِنْصر الدِّْيِن.    حسن 
  : طَيِّْب َ�َحَسْن، تـََفضَّْل ِ�ْجلُُلْوِس.    احملاضر

  : ُشْكراً َ� ُأْسَتاِذي.     سنح
  
  تـَرِْكْيُب ْالَكِلَمةِ  -٤

 ِةبَ ِلَمْن َهِذِه ْاحلَِقيْـ 

  ؟

  ِلُمَحمَِّد

َبِة ِلُمَحمَّ    ِدَهِذِه ْاحلَِقيـْ



AL- MUHADATSAH 

٩٤ 
 

  َال أَْدرِْي

َبُة َمْن َهِذهِ   ؟ َحِقيـْ

َبُة ُحمَمٍَّد   َحِقيـْ

َبُة ُحمَمٍَّد   َهِذِه َحِقيـْ

  َال َأْعِرْف

َحِقْيبُة َهْل َهِذِه 

  ِلُمَحمٍَّد ؟ 

َبُة ِلمُ    ٍدمَّ حَ نـََعْم، َهِذِه َحِقيـْ

َبُة لَْيسَ    مَّدٍ ُمحَ لِ  تْ َال، َهِذِه َحِقيـْ

َبُة ِلَفارُ    ِقوْ َال، َهِذِه َحِقيـْ

َهْل َهَذا قـََلٌم 

  ِألَْمحَد ؟ 

  دنـََعْم، َهَذا قـََلٌم ِألَمحَْ 

  دَ محَْ َال، َهَذا اْلَقَلُم لَْيَس ِألَ
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٩٤ 
 

  َال أَْدرِْي

َبُة َمْن َهِذهِ   ؟ َحِقيـْ

َبُة ُحمَمٍَّد   َحِقيـْ

َبُة ُحمَمٍَّد   َهِذِه َحِقيـْ

  َال َأْعِرْف

َحِقْيبُة َهْل َهِذِه 

  ِلُمَحمٍَّد ؟ 

َبُة ِلمُ    ٍدمَّ حَ نـََعْم، َهِذِه َحِقيـْ

َبُة لَْيسَ    مَّدٍ ُمحَ لِ  تْ َال، َهِذِه َحِقيـْ

َبُة ِلَفارُ    ِقوْ َال، َهِذِه َحِقيـْ

َهْل َهَذا قـََلٌم 

  ِألَْمحَد ؟ 

  دنـََعْم، َهَذا قـََلٌم ِألَمحَْ 

  دَ محَْ َال، َهَذا اْلَقَلُم لَْيَس ِألَ

 
٩٥ 

 

  اِحلَواُر الثَاِين  -٥
  

  احلوار بني حممد و عبد هللا �ملو�و� املكتبة
  : َصَباُح اخلَْْريِ َ� َعْبَد هللا.  حممد

  : َصَباُح النـُّْوِر َ� ُحمَمَّد.   عبد هللا 
   : ِمْن َفْضِلَك، أَْيَن َمْكتَـَبُة اْجلَاِمَعة ؟  حممد

ِدْير .: تِْلَك ِهَي َمْكتَـَبُة اْجلَاِمَعِة جَ   عبد هللا 
ُ
  اِنَب بـَْيِت اْمل

  : َوأَْيَن بـَْيُت اْلُمِدْيِر؟  حممد
ِدْيِر ِيف ْاَألَمام.   عبد هللا 

ُ
  : َذِلَك ُهَو بـَْيُت اْمل

ْكتَـَبُة َجِدْيَدة ؟   حممد
َ
  : َهِل اْمل

ْكتَـَبُة َجِدْيَدة.   عبد هللا 
َ
  : نـََعْم، امل

  : أْيَن قَاَعُة اْلِقرَاَءة ؟  حممد
  َي  ِيف الطَّاَبِق الثَّاِين. : هِ     عبد هللا 
  : ُشْكراً َجزِْيالً     حممد

  : َعْفواً     عبد هللا 
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٩٦ 
 

  اِحلَواُر الثالث -٦
  اِحلَواُر َبْنيَ َصاِلح (َصاِحُب اْلَمْكتَـَبِة) َو يـُْوُسف

  : السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه، َ�َاُرَك َسِعْيٌد!    يـُْوُسفُ 
  َو َعَلْيُكْم السََّالُم ، َسِعْيٌد ُمَباَرٌك !:     َصاِلُح 
   : َماَذا تـَْعَمُل َ� َصاِلح ؟    يـُْوُسفُ 
  :َأ�َ ِيف رَاَحٍة، َماَذاَ َتْشَرتِي ؟    َصاِلُح 
ْريَِة النـََّبِويَّةِ، َهْل ُهَو َمْوُجْوٌد ؟     يـُْوُسفُ    :َأْشَرتِي ِكَتاَب السِّ
  َحتَْتاُج ؟ :طَبَـًعا، َكْم ِكَتاً�     َصاِلُح 
  :َأْشَرتِي َثالَثََة ُكُتٍب        يـُْوُسفُ 
  ها: ِإنـَْتِظْر حلََْظًة، َسَأُخذُ     َصاِلحُ 

  : َكْم َمثَُنُه َلْو َأْشَرتِْي ِكَتاً� َواِحًدا   يـُْوُسُف 
َعَة آَالٍف ُرْوبَِية     َصاِلُح    : َسبـْ

  : ِعْنَدَك َختِْفْيٌض ؟   يـُْوُسُف 
  َلَك َمخَْسَة آَالٍف ُرْوبَِية : طَيِّْب !     َصاِلٌح 

  اْلُفُلْوُس  ذا هو: ُشْكرًا َ� َصاِلح، َو هَ   ُف يـُْوسُ 
  : َعْفًوا ! َتَشرَّفْـَنا ِبُقُدْوِمكَ     َصاِلُح 
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٩٦ 
 

  اِحلَواُر الثالث -٦
  اِحلَواُر َبْنيَ َصاِلح (َصاِحُب اْلَمْكتَـَبِة) َو يـُْوُسف

  : السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة ِهللا َوبـَرََكاتُُه، َ�َاُرَك َسِعْيٌد!    يـُْوُسفُ 
  َو َعَلْيُكْم السََّالُم ، َسِعْيٌد ُمَباَرٌك !:     َصاِلُح 
   : َماَذا تـَْعَمُل َ� َصاِلح ؟    يـُْوُسفُ 
  :َأ�َ ِيف رَاَحٍة، َماَذاَ َتْشَرتِي ؟    َصاِلُح 
ْريَِة النـََّبِويَّةِ، َهْل ُهَو َمْوُجْوٌد ؟     يـُْوُسفُ    :َأْشَرتِي ِكَتاَب السِّ
  َحتَْتاُج ؟ :طَبَـًعا، َكْم ِكَتاً�     َصاِلُح 
  :َأْشَرتِي َثالَثََة ُكُتٍب        يـُْوُسفُ 
  ها: ِإنـَْتِظْر حلََْظًة، َسَأُخذُ     َصاِلحُ 

  : َكْم َمثَُنُه َلْو َأْشَرتِْي ِكَتاً� َواِحًدا   يـُْوُسُف 
َعَة آَالٍف ُرْوبَِية     َصاِلُح    : َسبـْ

  : ِعْنَدَك َختِْفْيٌض ؟   يـُْوُسُف 
  َلَك َمخَْسَة آَالٍف ُرْوبَِية : طَيِّْب !     َصاِلٌح 

  اْلُفُلْوُس  ذا هو: ُشْكرًا َ� َصاِلح، َو هَ   ُف يـُْوسُ 
  : َعْفًوا ! َتَشرَّفْـَنا ِبُقُدْوِمكَ     َصاِلُح 

٩٧ 
 

 
اجر احلوار مع بعض أصدقائك عن ���م يف املكتبة.  -٧

  اكتب نتائج املقابلة يف الكراسة لتحكي أمام زمالئك �فو�
  
  سئلة االتية إجابة قصريةاجب عن األ -٨
  . هل يف جامعتك مكتبة ؟١
  . ملاذا تذهب/ تذهبني إىل املكتبة ؟٢
  . كم ساعة تقرأ/ تقرأين الكتاب يف املكتبة ؟٣
  . أي كتاب تفّضل/ تفّضلني قراءته ؟ ملاذا؟٤
 . كم مرة تذهب/ تذهبني إىل املكتبة  كل األسبوع؟٥
 
 
 
 



AL- MUHADATSAH 

٩٨ 
 

  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٩
    

  

  

َغاِر َكالنـَّْقِش َعَلى احلَْْجرِ اَلتـَّعَ    لُُّم ِيف الصِّ

  َو التـََّعلُُّم يف الِكَباِر َكالنـَّْقِش َعَلى اْلَماءِ 
Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu 

Dan belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air 
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٩٨ 
 

  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٩
    

  

  

َغاِر َكالنـَّْقِش َعَلى احلَْْجرِ اَلتـَّعَ    لُُّم ِيف الصِّ

  َو التـََّعلُُّم يف الِكَباِر َكالنـَّْقِش َعَلى اْلَماءِ 
Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu 

Dan belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air 

 
 
 
 

٩٩ 
 

  ة عشرةامسالِوْحَدُة اخل
  

  يف الفندوق
  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ 

  اِإلْصِطَالَحاُت اْلُمْسَتْخَدَمةُ  -١  
َكيِّف

ُ
إنْتظر قليال  - َأيٌّ ِخْدَمة ؟ - إْمسَع �ِسيدي - َشغِّْل امل

 -  َضْع َشْنَطة ُهنا - َلْو َمسَْحت ِامحِْل َحِقيَبِيت  - � سيدي !

َنظِّف  - َحاِضر � ِسيدي - ُشْكرًا َجزِْيالً  -ِمْن َفْضِلَك 

  اَحلمَّام

  اِحلَوار اَألوَّلُ  -٢
َُكرََّمة

ُه اُحلجَّاج ِإَىل َمكَّة امل   تـََوجُّ
  احلاج           : َ� ِسْيِدي ، َما اْمسُك ؟ 



AL- MUHADATSAH 

١٠٠ 
 

  سائق احلافلة  : إْمسي أمحد.
  احلاج           : ِمن أيِّ بـََلد ؟

  سائق السيارة  : ِمن ِمصر.
َكيِّف. احلاج           : َلْو َمسَْحت َشغِّ 

ُ
  ْل امل

  سائق السيارة  : طَيِّب، حلََْظة.
َسّجل؟

ُ
  احلاج           : َهْل َلَديك امل

  سائق السيارة  : نَعم ِمن َفْضِلك.
  احلاج           : َكْم كيلوا من ُهنا إَىل مكة ؟

  كيلو.  ٧٠سائق السيارة : 
  احلاج          : َلْو َمسَْحت ال َتْسرَع.

  شاء هللا نـَْوِصل �لسَّالمة. سائق السارة : ِإنْ 
احلاج         : إْمسَع �ِسيدي، َحنُْن َسنَـْنزِل يف فُندق 

 ِشريَاتُون. 
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١٠٠ 
 

  سائق احلافلة  : إْمسي أمحد.
  احلاج           : ِمن أيِّ بـََلد ؟

  سائق السيارة  : ِمن ِمصر.
َكيِّف. احلاج           : َلْو َمسَْحت َشغِّ 

ُ
  ْل امل

  سائق السيارة  : طَيِّب، حلََْظة.
َسّجل؟

ُ
  احلاج           : َهْل َلَديك امل

  سائق السيارة  : نَعم ِمن َفْضِلك.
  احلاج           : َكْم كيلوا من ُهنا إَىل مكة ؟

  كيلو.  ٧٠سائق السيارة : 
  احلاج          : َلْو َمسَْحت ال َتْسرَع.

  شاء هللا نـَْوِصل �لسَّالمة. سائق السارة : ِإنْ 
احلاج         : إْمسَع �ِسيدي، َحنُْن َسنَـْنزِل يف فُندق 

 ِشريَاتُون. 
  
  

١٠١ 
 

  الثايناِحلَوار  -٣
  

  ِيف الًفْنُدوق
  الزَّبُون     :    َصَباُح اَخلري 

َوظَّف   :    َصَباُح النُّور،  َأيٌّ ِخْدَمة ؟
ُ
  امل

  ِمْن َفْضِلك !الزبون     :    أُرِيد ُغْرَفة 
  املوظف   :   تُرِيُد ُغْرًفة ِحبَمَّام أْم ِبُشْرَفة ؟

  الزبون     :   أرِيُد ُغْرَفة ِحبَمَّام.
َلة َستَـْقِضي ُهنا.   املوظف   :  َكْم لَيـْ

َلة َواِحَدة فـََقط.   الزبون     : لَيـْ
  املوظف  : طَيِّب َأْعِطيِين ِبطَاَقة َهِويـًًتك ِمن َفْضِلك ! 

  ن    : َهِذه ِبطَاَقِيت.الزبو 
  املوظف  : إنْتظر قليال � سيدي !

 الزبون    : حاضر.
  



AL- MUHADATSAH 

١٠٢ 
 

  الثالثاِحلَوار  -٤
  احلاج : � َأِخي َلْو َمسَْحت ِامحِْل َحِقيَبِيت 

  ُشيَّال  : إىل َأىِّ ُغْرَفة ؟ 
  ِ�لدَّوِر الرَّابع ٤٥٠احلاج : ُغْرَفة َرْقم 

 شيال  : َوَصْلَنا تـََفضَّل . 
  اج : َضْع َشْنَطة ُهنا.احل

  شيال  : طيب.
  احلاج : ُخْذ َهذا َلك.

  شيال : شكرا � سيدي.
  احلاج : عفوا.

  
  الرابعاِحلَوار  -٥

  احلَاْج : َهْل تُوَجد َمْغَسَلة هنا ؟
  ُشّيال  : نـََعم، تُوَجد ِيف الُفْنُدوق.

  احلاج : أُرِيُد َغْسَل بـَْعِض املالبس.
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١٠٢ 
 

  الثالثاِحلَوار  -٤
  احلاج : � َأِخي َلْو َمسَْحت ِامحِْل َحِقيَبِيت 

  ُشيَّال  : إىل َأىِّ ُغْرَفة ؟ 
  ِ�لدَّوِر الرَّابع ٤٥٠احلاج : ُغْرَفة َرْقم 

 شيال  : َوَصْلَنا تـََفضَّل . 
  اج : َضْع َشْنَطة ُهنا.احل

  شيال  : طيب.
  احلاج : ُخْذ َهذا َلك.

  شيال : شكرا � سيدي.
  احلاج : عفوا.

  
  الرابعاِحلَوار  -٥

  احلَاْج : َهْل تُوَجد َمْغَسَلة هنا ؟
  ُشّيال  : نـََعم، تُوَجد ِيف الُفْنُدوق.

  احلاج : أُرِيُد َغْسَل بـَْعِض املالبس.
١٠٣ 

 

  أْوصلها للمغسلة. شيال  : َأْعِطها يل وأ�
  احلاج : َهِذه هي ُخْذها.

  شيال : َحاِضر � ِسيدي.
  احلاج : َلْو َمسَْحَت، َنظِّف اَحلمَّام.

  شيال : طَيَّب � سيدي.
  
  ضع اإلجابة املناسبة يف احلوار األيت: .٦

  + السالم عليكم
  ـ ................

  + َصَباُح اَخلْري 
  ـ ..............
  ؟ + َكْيَف َحاُلك

  ـ ...............
  + ِمْن أَْيَن أْنَت قَاِدم ؟

  ـ  ....................
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١٠٤ 
 

  + �َِيِّ ُخُطوط ُتَساِفر ؟
  ـ ......................

  + َمَع السَّالَمة
 ـ ................

 
  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٧
  

 دالغَ  ةِ اجَ جَ دَ  نْ مِ  ْريٌ م خَ وْ اليَـ  بيضةُ    
Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari 

 

 بِ هَ الذَّ  نَ مِ  نُ مثَْ أَ  تُ قْ الوَ              
Waktu itu lebih berharga daripada emas  
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١٠٤ 
 

  + �َِيِّ ُخُطوط ُتَساِفر ؟
  ـ ......................

  + َمَع السَّالَمة
 ـ ................

 
  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٧
  

 دالغَ  ةِ اجَ جَ دَ  نْ مِ  ْريٌ م خَ وْ اليَـ  بيضةُ    
Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari 

 

 بِ هَ الذَّ  نَ مِ  نُ مثَْ أَ  تُ قْ الوَ              
Waktu itu lebih berharga daripada emas  

  
  
  
  

١٠٥ 
 

  ة عشرةسادسالِوْحَدُة ال
  

  ْسِجِد احلَرَامامل إىل
  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ 

  اِإلْصِطَالَحاُت اْلُمْسَتْخَدَمةُ  -١  
ْرَوة - واطشَة أَسبـْعَ  -  آلَداء الُعْمرة

َ
ألداء  -  بني الصَّفا وامل

   .طَيَّب – نشارك معاك - يف موسم احلج - فريضة احلج
  
  اِحلَوار اَألوَّلُ  -٢

  إىل امليقات 
  علي   :     ماذا تـَْعَمل َ� َعم ؟

  عم    :     أستعد للذهاب إىل امليقات.
  علي  :     أيَن َ� َعم ؟

  عم   :     ِيف تنعيم � بين.
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١٠٦ 
 

  علي :    َماَذا فـََعلت ُهَناك ؟
  عم  :    آلَداء الُعْمرة.

  علي :   طيب � َعمِّي نشارك معاك إىل تنعيم.
  
  ثايناِحلَوار ال -٣
ْسِجِد احلَرَام. إىل

َ
  امل

  +  إىل أين َتذَهب ؟
  ـ   إىل املسجد احلرام. 

  ـ َهل املسجد احلرام بَعيد ِمن هنا ؟
  + ال إنه على بـُْعد واحد كيلو.

  ـ  هيا بنا منشي إىل هناك لنصلي العصر
  + من أين ندخل املسجد احلرام ؟

  ـ من �ب السالم
  + ما ذا تقول قبل دخول املسجد احلرام ؟

  ـ الَّلُهَم افتح يل أَبْواَب َرْمحَِتك. 
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١٠٦ 
 

  علي :    َماَذا فـََعلت ُهَناك ؟
  عم  :    آلَداء الُعْمرة.

  علي :   طيب � َعمِّي نشارك معاك إىل تنعيم.
  
  ثايناِحلَوار ال -٣
ْسِجِد احلَرَام. إىل

َ
  امل

  +  إىل أين َتذَهب ؟
  ـ   إىل املسجد احلرام. 

  ـ َهل املسجد احلرام بَعيد ِمن هنا ؟
  + ال إنه على بـُْعد واحد كيلو.

  ـ  هيا بنا منشي إىل هناك لنصلي العصر
  + من أين ندخل املسجد احلرام ؟

  ـ من �ب السالم
  + ما ذا تقول قبل دخول املسجد احلرام ؟

  ـ الَّلُهَم افتح يل أَبْواَب َرْمحَِتك. 
١٠٧ 

 

  ثالثاِحلَوار ال -٤
  ْسِجِد احلَرَام.ِعْنَد امل

  ْسِجد احلرام ؟+  َما َشاَء هللا َهَذا ُهو امل
  نـََعم، َهَذا ُهَو املْسِجد.   ـ

ا، لَبَّيَك الَّلُهمَّ لَبَّيك.   + مجَِيل ِجدًّ
َعَة أ   واط ُمثَّ ُنَصلِّي ركعتني.شـ  َهَيا بَِنا َنُطوف َسبـْ

  + أَْيَن َنْذهب بـَْعَد الصَّالة ؟
ْسَعى

َ
  ـ  إَىل امل

ْرَوة
َ
  + َهيَّا بنا َنْذهب إىل املسعى لَِنْمِشي بني الصَّفا وامل

  يَّب.ـ طَ 
  مأل الفراغ بوضع اإلجابة الصحيحة فيما يلي:ا. ٥
  

مكة ـ اخلطوط ـ سبعة ـ مىن ـ  وجب ـ مزدلفة ـ ماء الزمزم ـ  
  احلجاج 

  +  ذهبت إىل ..........ألداء فريضة احلج
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١٠٨ 
 

  واطشـ  طفت يف مكة .......  أ
  + سافر� من جاكر� إىل جدة � ..........اجلوية

  .........لرمي اجلمرات ـ  احلجاج يغادرون إىل
  + اإلندونسيون من أكرب ....... يف العامل

  ـ  وقوف بعرفة ......على احلجاج
  + يبيتون احلجاج ب ...... يف موسم احلج

  ـ  شربنا .......مبكة.
  
  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٦
  

 خري األصحاب من يدّلك على اخلري

Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada 
kebaikan 

 لوال العلم لكان الناس كالبهائم

Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti 
binatang 
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١٠٨ 
 

  واطشـ  طفت يف مكة .......  أ
  + سافر� من جاكر� إىل جدة � ..........اجلوية

  .........لرمي اجلمرات ـ  احلجاج يغادرون إىل
  + اإلندونسيون من أكرب ....... يف العامل

  ـ  وقوف بعرفة ......على احلجاج
  + يبيتون احلجاج ب ...... يف موسم احلج

  ـ  شربنا .......مبكة.
  
  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٦
  

 خري األصحاب من يدّلك على اخلري

Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu kepada 
kebaikan 

 لوال العلم لكان الناس كالبهائم

Kalaulah tidak karena ilmu niscaya manusia itu seperti 
binatang 

  

١٠٩ 
 

  عشرة سابعةالِوْحَدُة ال
  

  يف املطعم
  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ 

  اِإلْصِطَالَحاُت اْلُمْسَتْخَدَمةُ  -١  
ْشوي

َ
 - الَباِذْجنَان - ْضَرَواتاحلَ  - حلََْم الدجاج -  اللَّْحَم امل
املطعم  - خد يف التالجة - قهوة -  جوعان - ماء ���
  احلليب - البيض املسلوق - العريب

  
  اِحلَوار اَألوَّلُ  -٢

أُكوَالت
َ
  امل

ْطَعم  ؟
َ
  +  أَْيَن امل

َحطَّة
َ
  ـ  ُهَناك أََمام امل

  + َهيَّا بنا َنْذهب 
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١١٠ 
 

أٌكوالت 
َ
ل ِمَن امل   ـ ماذا تـَُفضِّ

ْشوي، َوأْنت ؟+ أف
َ
  ضل اللَّْحَم امل

ل حلََْم الدجاج   ـ  أفضِّ
ل ِمَن اَحلْضَرَوات ؟   + َماَذا تـَُفضِّ
ل الَباِذْجنَان، وأنت ؟   ـ  َأَ� أَُفضِّ

ل الَفاُصوليا.   + أ� أَُفضِّ
 
 
  ثايناِحلَوار ال -٣

  يف املطعم
  : أي خدمة / إيش تبغى/ماذا تريد ؟ صاحب املطعم 

  مو� �ر� /ماء �ر� :    إمساعيل     
  : ليش تبغى مو� �ر� ؟ /  ملاذا تريد ماء �ر� ؟ صاحب املطعم

      : أبغى أشرب بس ، أ� عطشان مرة /      إمساعيل   
  أريد أن أشرب فقط                   
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١١٠ 
 

أٌكوالت 
َ
ل ِمَن امل   ـ ماذا تـَُفضِّ

ْشوي، َوأْنت ؟+ أف
َ
  ضل اللَّْحَم امل

ل حلََْم الدجاج   ـ  أفضِّ
ل ِمَن اَحلْضَرَوات ؟   + َماَذا تـَُفضِّ
ل الَباِذْجنَان، وأنت ؟   ـ  َأَ� أَُفضِّ

ل الَفاُصوليا.   + أ� أَُفضِّ
 
 
  ثايناِحلَوار ال -٣

  يف املطعم
  : أي خدمة / إيش تبغى/ماذا تريد ؟ صاحب املطعم 

  مو� �ر� /ماء �ر� :    إمساعيل     
  : ليش تبغى مو� �ر� ؟ /  ملاذا تريد ماء �ر� ؟ صاحب املطعم

      : أبغى أشرب بس ، أ� عطشان مرة /      إمساعيل   
  أريد أن أشرب فقط                   

١١١ 
 

 : تفضل ، خد يف التالجة،  وإنت � على  صاحب املطعم 
  إيش تبغى ؟                   

    : أبغي رز خباري مع دجاج مشوي/ أريد  رز    الدينعلي 
  خباري مع دجاج مشوي                  
  : طيب، إستىن شو� / طيب، إنتظر قليال. صاحب املطعم 

  :  شكرا.            علي 
  

  . تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثال٤
  ماء �ر� ـ عطشان

  ي ؟ما ذا تريد � أخي ؟ / إيش تبغى � أخ
  أريد ماء �ر�/ أبغى م�� �ر�

  أ.  رز خباري ـ جوعان
  ب. البيض املقلي ـ لذيذ

  ج. دجاج مشوي ـ شبعان
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١١٢ 
 

  د. قهوة ـ نعشان
  ح. التمور ـ اإلفطار

  
  .  إمأل الفراغ اآلتية  �ا�تيار اإلجابة املناسبة :٥

احلليب ـ رز خباري ـ البيض املسلوق ـ األم ـ سائق ـ حي 
  اخلضر ـ التفاحةالعزيزية ـ سوق 

  .  أكلت .............يف املطعم العريب.١
  . طبحت ........ الرز يف املطبخ كل يوم.٢
  . أمحد......احلافلة  ٣
  . سكن احلجاج يف ...................٤
  . ذهبت مع أمي إىل .............٥
  .  أحب .................ألنه لذيذ٦
  الفواكة.  إشرتيت ..............يف سوق ٧
  
  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٦
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١١٢ 
 

  د. قهوة ـ نعشان
  ح. التمور ـ اإلفطار

  
  .  إمأل الفراغ اآلتية  �ا�تيار اإلجابة املناسبة :٥

احلليب ـ رز خباري ـ البيض املسلوق ـ األم ـ سائق ـ حي 
  اخلضر ـ التفاحةالعزيزية ـ سوق 

  .  أكلت .............يف املطعم العريب.١
  . طبحت ........ الرز يف املطبخ كل يوم.٢
  . أمحد......احلافلة  ٣
  . سكن احلجاج يف ...................٤
  . ذهبت مع أمي إىل .............٥
  .  أحب .................ألنه لذيذ٦
  الفواكة.  إشرتيت ..............يف سوق ٧
  
  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٦

١١٣ 
 

 

 الشرف ��دب ال �ل�س�

Kemuliaan itu karena adab kesopanan (budi pekerti) bukan 
karena keturunan 

 

 سالمة اإلنسان يف حفظ اللسان

Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya 
(perkataannya) 

 خري من ذهبه آداب املرء               .

Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada 
emasnya (kekayaannya) 

  
  
  
 
 
 
 
 
 



AL- MUHADATSAH 

١١٤ 
 

  عشرة ثامنةالِوْحَدُة ال
  

  يف السُّوق
  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ 

  اِإلْصِطَالَحاُت اْلُمْسَتْخَدَمةُ  -١  

  -تشرتي ؟  ماذا تريد أن -  تـََفضَّل هنا -َمْرَحًبا أيُّ ِخْدَمة 
ممكن ختفيض  - الزم تشرتي أوال - لذيذ مرة -كم كله ؟

  �و�

  اِحلَوار اَألوَّلُ  -٢

  يف السُّوق 
  البائع             : َمْرَحًبا أيُّ ِخْدَمة ؟ ِإيش تِْبغى ؟

  املشرتي         : أريد قميص ملون ؟ أبغى قميص ملون.
  .البائع             :  تـََفضَّل هنا/ تعاىل هنا



PERCAKAPAN BAHASA ARAB PRAKTIS

١١٤ 
 

  عشرة ثامنةالِوْحَدُة ال
  

  يف السُّوق
  اِإلْسِتَماُع َو الَكَالمُ 

  اِإلْصِطَالَحاُت اْلُمْسَتْخَدَمةُ  -١  

  -تشرتي ؟  ماذا تريد أن -  تـََفضَّل هنا -َمْرَحًبا أيُّ ِخْدَمة 
ممكن ختفيض  - الزم تشرتي أوال - لذيذ مرة -كم كله ؟

  �و�

  اِحلَوار اَألوَّلُ  -٢

  يف السُّوق 
  البائع             : َمْرَحًبا أيُّ ِخْدَمة ؟ ِإيش تِْبغى ؟

  املشرتي         : أريد قميص ملون ؟ أبغى قميص ملون.
  .البائع             :  تـََفضَّل هنا/ تعاىل هنا

١١٥ 
 

  املششرتى      : ِبَكم القميص ؟
  البائع            : بعشرين دينارا. أي قميص تريد ؟

  املشرتي      :  أريد القميص األزرق/ أبـَْغى َقِميص األزرق.
  البائع         :  هذا هو القميص األزرق/ ِدي قميص أزرق

  املشرتي    : شكرا

  ثايناِحلَوار ال -٣
  فني تروح ؟ /+  أين تريد أن تذهب  ؟  

  ـ   أذهب  إىل السوق/ تروح إىل السوق.
  +  ماذا تريد أن تشرتي ؟ / إيش تشرتي ؟

  ـ   أريد أن أشرتي بعض احلاجات./ أبغى أن أشرتي بعض 
  احلاجات شو�   

  + هل السوق بعيد عن هنا ؟ 
  ـ  نعم، بعيد.

  +  ملاذا ال تشرتي من البقال ؟ / ليش  ما تشرتي من البقال ؟
  أريد أن أشرتي احلضروات والفواكه.  ـ 

  +   طيب.



AL- MUHADATSAH 

١١٦ 
 

  ثالثاِحلَوار ال -٤
  يف سوق الفواكة

  +  بكم  كيلو برتقال ؟
  ـ  خبمسة ر�ل.

  + التفاح دا {هذا التفاح}بكم كيلو ؟
  ـ التفاح كيلو واحد، خبمسة ر�ل

  + والعنب  دا {هذا العنب} بكم كيلو ؟
  ـ  كيلوا العنب بثمانية ر�ل .

  � عم ؟ +  ما هذا
  ـ   كمثرى،  الكيلوا بستة ر�ل.
  + أعطيين / جب واحد كيلو.

  ـ طيب، تفضل.
  + كم كله ؟

  ـ كله أربعة وعشرين ر�ل.
  + عندك رمان ؟
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١١٦ 
 

  ثالثاِحلَوار ال -٤
  يف سوق الفواكة

  +  بكم  كيلو برتقال ؟
  ـ  خبمسة ر�ل.

  + التفاح دا {هذا التفاح}بكم كيلو ؟
  ـ التفاح كيلو واحد، خبمسة ر�ل

  + والعنب  دا {هذا العنب} بكم كيلو ؟
  ـ  كيلوا العنب بثمانية ر�ل .

  � عم ؟ +  ما هذا
  ـ   كمثرى،  الكيلوا بستة ر�ل.
  + أعطيين / جب واحد كيلو.

  ـ طيب، تفضل.
  + كم كله ؟

  ـ كله أربعة وعشرين ر�ل.
  + عندك رمان ؟

١١٧ 
 

  ـ ال، مايف / ما عندي
  + بطيخ يف ؟ عندك بطيخ ؟

ـ أيضا ما يف ، إذهب إىل بقالة ��ية ؟ / برض مايف، شف يف 
  بقالة  ��ية.

  ؟ + عندك خضروات
  ـ ما عندي.

  + طيب، شكرا.

  رابعاِحلَوار ال -٥
  يف الدكان

  + كم هذا القميص ؟ / قميص دا بكم، �شيخ ؟
  ـ  هذا مخسني ر��/ دا خبمسني ر�� ؟

  + هذا غايل / دا غايل مرة � شيخ. ممكن ختفيض شو� ؟
  ـ  ممكن ختفيض شو�.

  +  خلي أربعني ر�� يس � شيخ .
  مخسة و أربعني ر��. قويس. ـ  معليش � أخي ، معك

  + خلىي أربعني ر�� و أ� سآخذ ثالثة.



AL- MUHADATSAH 

١١٨ 
 

  ـ � للى خد، إيش تبغى �� ؟
 + ما يف، شكرا.

  امساِحلَوار اخل -٦
  سوق التمور

  + السالم عليكم
  ـ وعليكم السالم
  + كبف حالك ؟
  ـ احلمد هلل متام

  + عندك متر ممتاز ؟
  ـ  عندي كله ممتاز

  ؟ + إيش امسه هذا التمر
  ـ هذا عجوى، الكيلو بعشرين ر��.

  + ومتر دا، إيش امسه ؟
  ـ دا سكري، الكيلو بثالثني ر��.

  + ودا إيش امسه ؟
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١١٨ 
 

  ـ � للى خد، إيش تبغى �� ؟
 + ما يف، شكرا.

  امساِحلَوار اخل -٦
  سوق التمور

  + السالم عليكم
  ـ وعليكم السالم
  + كبف حالك ؟
  ـ احلمد هلل متام

  + عندك متر ممتاز ؟
  ـ  عندي كله ممتاز

  ؟ + إيش امسه هذا التمر
  ـ هذا عجوى، الكيلو بعشرين ر��.

  + ومتر دا، إيش امسه ؟
  ـ دا سكري، الكيلو بثالثني ر��.

  + ودا إيش امسه ؟

١١٩ 
 

  ـ دا عنربي، متر دا غايل، الكيلو بثمانني ���.
  + ممكن أذوق ؟

  ـ دا عنربي، الميكن تذوق الزم تشرتي أوال.
  + عجوى وسكري كيف ؟ ميكن أذوق أوال وال ال ؟

  .ـ تفضل
  + لذيذ مرة، جب يل كيلو عجوى وكيلو سكري

  ـ تفضل، يف حاجة �نية ؟
  + ال، خالص كدا، بكم كله ؟

  ـ كله مخسني ���.
  + دا مخسني ���، شكرا.

 ـ عفوا.
 
 
 
  



AL- MUHADATSAH 

١٢٠ 
 

  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٧
  

 من كثر إحسانه كثر إخوانه

 
Barang siapa banyak perbuatan baiknya, maka banyak pulalah 

temannya 

 
اجهد وال تكسل وال تك غافال فالندامة                .

 العقىب ملن يتكاسل

Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan 
pula lengah, karena penyesalan itu resiko bagi orang yang 

bermalas-malasan 
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١٢٠ 
 

  اَْلَمْحُفْوظَاتُ  -٧
  

 من كثر إحسانه كثر إخوانه

 
Barang siapa banyak perbuatan baiknya, maka banyak pulalah 

temannya 

 
اجهد وال تكسل وال تك غافال فالندامة                .

 العقىب ملن يتكاسل

Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan 
pula lengah, karena penyesalan itu resiko bagi orang yang 

bermalas-malasan 

 
 
 
 
 
 

١٢١ 
 

 قَاِئَمُة اْلُمْفَرَداِت ُكُل ِوْحَدةٍ 

  

  وِْحَدُة اُألْوَىل ال

Selamat datang  َأْهًال َوَسْهًال
Selamat datang juga َأْهًال ِبك
Saya �ََأ
Kamu (lk) أَْنَت
Kamu (pr) أَْنِت
Siapa anda ? َمْن أَْنَت ؟
Dari mana kamu (lk)   ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟
Bagaimana keadaanmu ? َكْيَف َحاُلَكِ◌؟  
Ini saudara ku (lk) َهَذا َأِخي  
Ini saudaraku (pr) َهِذِه ُأْخِيت  



AL- MUHADATSAH 

١٢٢ 
 

Dari mana dia (lk) ? ِمْن أَْيَن ُهَو ؟  
Dari mana dia (pr) ? ِمْن أَْيَن ِهَي ؟  

 

 الِوْحَدةُ الثَاِنيَةُ 
 

Guru ُمَدرٌِّس 
Arsitek ُمَهْنِدٌس 
Dokter َبٌة  طَِبيـْ
Perawat ُممَرَِّضٌة 
Saudara (lk) َأٌخ 
Saudara (pr) ُأْخٌت 
Kakek ٌَّجد  
Nenek ٌة   َجدَّ
Dimana ayahmu ?   أَْيَن أَبـُْوَك ؟
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١٢٢ 
 

Dari mana dia (lk) ? ِمْن أَْيَن ُهَو ؟  
Dari mana dia (pr) ? ِمْن أَْيَن ِهَي ؟  

 

 الِوْحَدةُ الثَاِنيَةُ 
 

Guru ُمَدرٌِّس 
Arsitek ُمَهْنِدٌس 
Dokter َبٌة  طَِبيـْ
Perawat ُممَرَِّضٌة 
Saudara (lk) َأٌخ 
Saudara (pr) ُأْخٌت 
Kakek ٌَّجد  
Nenek ٌة   َجدَّ
Dimana ayahmu ?   أَْيَن أَبـُْوَك ؟

١٢٣ 
 

Dimana ibumu ? أَْيَن أُمَُّك ؟  
Dia seorang 
pegawai 

  ُهَو ُمَوظٌَّف
Dia ibu rumah 
tangga 

  ِهَي رُبَُّة اْلبَـْيِت

  

 

 الِوْحَدةُ الثَاِلثَةُ 
Jalan الشَّارُِع 
Tinggal  ََن /َيْسُكُنَسك 
Rumah البَـْيُت 
Universitas اجلَاِمَعُة 
Alamat َواُن  الُعنـْ
Nomor الرَّْقُم 
Dekat َقرِْيٌب  



AL- MUHADATSAH 

١٢٤ 
 

Jauh بَِعْيٌد  
Nomor telponku َرْقُم َهاتِِفي  
Mahasiswa-mahasiswa ُطالٌَّب  

 

  الِوْحَدُة الَراِبَعةُ 

Bangun َقَظ / َيْستَـْيِقُظ  ِإْستَـيـْ
Shalat  ى /ُيَصلِّىَصلَّ 
Tidur  �ََم /يـََناُم
Membaca  قـََرأَ /يـَْقرَأُ 
Pergi  َذَهَب /َيْذَهُب
Jam  السَّاَعُة
Mobil   السَّيَّارَُة
Terlambat   ُمَتَأَخرًا
Pagi-pagi sekali   ُمَبكِّرًا
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١٢٤ 
 

Jauh بَِعْيٌد  
Nomor telponku َرْقُم َهاتِِفي  
Mahasiswa-mahasiswa ُطالٌَّب  

 

  الِوْحَدُة الَراِبَعةُ 

Bangun َقَظ / َيْستَـْيِقُظ  ِإْستَـيـْ
Shalat  ى /ُيَصلِّىَصلَّ 
Tidur  �ََم /يـََناُم
Membaca  قـََرأَ /يـَْقرَأُ 
Pergi  َذَهَب /َيْذَهُب
Jam  السَّاَعُة
Mobil   السَّيَّارَُة
Terlambat   ُمَتَأَخرًا
Pagi-pagi sekali   ُمَبكِّرًا

١٢٥ 
 

Televisi   التِّْلَفاَز
Saudara mu (lk)   َأُخْوَك
Saudara mu (pr)   ُأْخُتَك
Ruang membaca   ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة

 

  الِوْحَدُة اخلَاِمَسةُ 

Makan  َأَكَل /َ�ُْكُل
Makan pagi  َفطُْوٌر
Makan siang  َغَداٌء
Makan malam  َعَشاٌء
Daging  حلٌَْم
Nasi   أَُرزٌّ
Ikan   َمسٌَك
Kurus   حنَِْيٌف



AL- MUHADATSAH 

١٢٦ 
 

Gemuk   مسَِْنيٌ
Daftar menu makanan   قائمة الطعام
Susu   َحِلْيٌب
Kopi   قـَْهَوٌة
Buah  فَاِكَهٌة ج فواكه
Nasi goreng   رز املقلي
Telur   البيض
Jus jeruk   عصري الربتقال
Ayam   الَدجَّاٌج
Mie   املكرونٌة

 الِوْحَدُة الَساِدَسةُ 

Profesi  ِمْهَنُة
Dosen  ُحمَاِضٌر
Mahasiswa  طَاِلٌب
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١٢٦ 
 

Gemuk   مسَِْنيٌ
Daftar menu makanan   قائمة الطعام
Susu   َحِلْيٌب
Kopi   قـَْهَوٌة
Buah  فَاِكَهٌة ج فواكه
Nasi goreng   رز املقلي
Telur   البيض
Jus jeruk   عصري الربتقال
Ayam   الَدجَّاٌج
Mie   املكرونٌة

 الِوْحَدُة الَساِدَسةُ 

Profesi  ِمْهَنُة
Dosen  ُحمَاِضٌر
Mahasiswa  طَاِلٌب

١٢٧ 
 

Dokter  طَِبْيٌب
Pegawai  ُمَوظَّف
Rumah sakit ْسَتْشَفى

ُ
  اْمل

Perawat   ُممَرَِّضٌة
Wartawan   َصَحاِفيٌَّة

 

  

  الِوْحَدُة الَساِبَعةُ 

Saya shalat  ُأَصِلى
Shalat lima waktu الَصَلَواُت اخلَْْمِس
Saya mendengar  َأْمسَُع
Saya bekerja  َأْعَمُل
Jam beker  َساَعُة اْلُمَنِبِه
Ide yang bagus   َرٌة طَِيَبٌةِفكْ 



AL- MUHADATSAH 

١٢٨ 
 

Rumah   اْلبَـْيُت
Kamu bangun pagi   َتْستَـْيِقُظ
Azan magrib    أََذاُن اْلَمْغِرِب
Ayo kita    َهيَّا بَِنا
Sakit   َمرِْيٌض
Malas   َكْسَالٌن
Tunggu sebentar   اِنـَْتِظْر حلََْظًة

 الِوْحَدُة الثَاِمَنةُ 

Profesi  ِمْهَنُة
Jauh   بَِعْيَدٌة
Dengan sepeda motor   ِ�ْجلَوَّاَلِة
Dengan sepeda    ِ�لَدرَاَجِة
Jam pelajaran   ِحَصٌة
Pagi hari   َصَباًحا
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١٢٨ 
 

Rumah   اْلبَـْيُت
Kamu bangun pagi   َتْستَـْيِقُظ
Azan magrib    أََذاُن اْلَمْغِرِب
Ayo kita    َهيَّا بَِنا
Sakit   َمرِْيٌض
Malas   َكْسَالٌن
Tunggu sebentar   اِنـَْتِظْر حلََْظًة

 الِوْحَدُة الثَاِمَنةُ 

Profesi  ِمْهَنُة
Jauh   بَِعْيَدٌة
Dengan sepeda motor   ِ�ْجلَوَّاَلِة
Dengan sepeda    ِ�لَدرَاَجِة
Jam pelajaran   ِحَصٌة
Pagi hari   َصَباًحا

١٢٩ 
 

  الِوْحَدُة الَتاِسَعةُ 

Saya ingin  أُرِْيُد
Kamus   قَاُمْوٌس
Uang  النُـُقْوُد
Buku tauhid  ِكَتاَب التَـْوِحْيِد
Buku fikih  ِكَتاَب اْلِفْقِه
Ada yang bisa dibantu   َأَي ِخْدَمة
Pulpen   اْلَقَلْم
Buku tulis   اْلُكرَاَسُة
Dompet َبُة    اْحلَِقيـْ
Berapa   ِبَكْم
Lebih murah   أَْرَخُص
Saya membayar    أَْدَفُع
Harga   َمثٌَن



AL- MUHADATSAH 

١٣٠ 
 

 الِوْحَدُة الَعاِشَرةُ 

Udara  اْجلَُو
Panas  َحاٌر
Dingin  َ�رٌِد
Derajat celcius  َرَجُة اْحلَرَارَِةَد
Kurang lebih  تـَْقرِيـًْبا
Liburan  اْلُعْطَلَة
Musim panas   الَصْيُف
Iya/oke   بـََلى
Di luar    ِيف اْخلَارِِج
Hujan   اْلَمَطُر
Pantai   َشاِطِئ اْلَبْحِر
Ngomong-ngomong   َعَلى ِفْكَرٍة
Bersamaku   َمِعي
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١٣٠ 
 

 الِوْحَدُة الَعاِشَرةُ 

Udara  اْجلَُو
Panas  َحاٌر
Dingin  َ�رٌِد
Derajat celcius  َرَجُة اْحلَرَارَِةَد
Kurang lebih  تـَْقرِيـًْبا
Liburan  اْلُعْطَلَة
Musim panas   الَصْيُف
Iya/oke   بـََلى
Di luar    ِيف اْخلَارِِج
Hujan   اْلَمَطُر
Pantai   َشاِطِئ اْلَبْحِر
Ngomong-ngomong   َعَلى ِفْكَرٍة
Bersamaku   َمِعي

١٣١ 
 

 الِوْحَدُة احلَاِديََة  َعْشَرةَ 

  

Saya telah dating   َحَضْرُت
Sebelum  قـَْبَل
Untuk bekerja  لِْلَعَمِل
Untuk belajar  لِلدِّرَاَسِة
Saya telah menikah  تـََزَوْجُت
Kota   َمِديـَْنٌة
Kamu berkunjung   تـَُزْوُر
Saya menghabiskan waktu   أَْقِضي
Ketika liburan   أَثـَْناَء اِإلَجازَِة
Keluargaku

  َعائَِلِيتْ
Kampung/desa   اْلَقْريَِة
Tenang   َهاِدَئٌة



AL- MUHADATSAH 

١٣٢ 
 

Udaranya sejuk    اْهلََواُء نَِقٌي
Tempat kelahiran    َمْسَقُط رَْأِسْي
Pakaian-pakaian   اْلَمالَِبِس

  

  الِوْحَدُة الثَانَِيَة  َعْشَرةَ 

Liburan  اْلُعْطَلُة
Kami bepergian  ُنَساِفُر
Kebun binatang َواَ�  ِتَحِديـَْقِة اْحلَيـْ
Ide yang bagus  ِفْكَرٌة طَِيَبٌة
Pesawat  الطَائَِرُة
Kapal َنُة  الَسِفيـْ
Kami akan menghabiskan   َسنَـْقِضي
Kemaren   ِ�َْألْمِس
Kebun binatang َواَ� َنِة اْحلَيـْ    ِتُجنَـيـْ



PERCAKAPAN BAHASA ARAB PRAKTIS

١٣٢ 
 

Udaranya sejuk    اْهلََواُء نَِقٌي
Tempat kelahiran    َمْسَقُط رَْأِسْي
Pakaian-pakaian   اْلَمالَِبِس

  

  الِوْحَدُة الثَانَِيَة  َعْشَرةَ 

Liburan  اْلُعْطَلُة
Kami bepergian  ُنَساِفُر
Kebun binatang َواَ�  ِتَحِديـَْقِة اْحلَيـْ
Ide yang bagus  ِفْكَرٌة طَِيَبٌة
Pesawat  الطَائَِرُة
Kapal َنُة  الَسِفيـْ
Kami akan menghabiskan   َسنَـْقِضي
Kemaren   ِ�َْألْمِس
Kebun binatang َواَ� َنِة اْحلَيـْ    ِتُجنَـيـْ

١٣٣ 
 

Museum اْلَمْتَحِف   
Kereta Api    اْلِقطَاِر
Beruang   الُدُب
Singa   ْاَألَسُد

  الِوْحَدُة الثَالثَة  َعْشَرةَ 

Hobi  اِهلَوايَُة
Kuning  َأْصَفُر
Manfaat  فـََواِئُد
Parfum  اَْلِعْطُر
Buah  اَلثَِّماُر
Pemandangan َمْنَظٌر 
Berkirim Surat   ُمرَاَسَلٌة
Berbelanja   َتَسوٌُّق
Kurang lebih   تـَْقرِيـًْيا



AL- MUHADATSAH 

١٣٤ 
 

Bervariasi  ُمتَـنَـوََّعٌة  
Berwarna     ُمَلوَّنٌَة
Komputer   اْحلَاُسْوَب
Olahraga   الّرَِ�َضُة

  الِوْحَدُة الرابعة  َعْشَرةَ 

Di samping  َجاِنَب
Rumah Rektor  بـَْيُت اْلُمِدْيِر
Ruang membaca  قَاَعُة اْلِقرَاَءة
Lantai dua  الطَّاَبِق الثَّاِين
Tunggu sebentar  ِإنـَْتِظْر حلََْظًة
Harga الَثَمُن  
Bisa kurang ?   ؟ ِعْنَدَك َختِْفْيٌض

 



PERCAKAPAN BAHASA ARAB PRAKTIS

١٣٤ 
 

Bervariasi  ُمتَـنَـوََّعٌة  
Berwarna     ُمَلوَّنٌَة
Komputer   اْحلَاُسْوَب
Olahraga   الّرَِ�َضُة

  الِوْحَدُة الرابعة  َعْشَرةَ 

Di samping  َجاِنَب
Rumah Rektor  بـَْيُت اْلُمِدْيِر
Ruang membaca  قَاَعُة اْلِقرَاَءة
Lantai dua  الطَّاَبِق الثَّاِين
Tunggu sebentar  ِإنـَْتِظْر حلََْظًة
Harga الَثَمُن  
Bisa kurang ?   ؟ ِعْنَدَك َختِْفْيٌض

 

١٣٥ 
 

 َعْشَرةَ  اِمَسةَ الِوْحَدُة اخل

Cerah  قَائِم
Jadwal   َجْدَول
Penerbangan   الّرِْحَلة
Kedatangan   ُقُدوم
Tiket   َتْذِكرة
Bingkisan   َشْنَطة
Tas   َحِقيِبة
Hotel   فـُْنُدوق
Kereta dorong   َعرَابِِيات
Bis   النقل اجلماعي \َحاِفَلة
Taxi   َسيَّارَُة اُألْجرَة
Ruang pemeriksaan Imegrasi   َصاَلة اجلوازات
Pemeriksaan bagasi   تـَْفِتيش احلََقائب



AL- MUHADATSAH 

١٣٦ 
 

Terlambat ر   ُمَتأخِّ
Penerbangan internasional   الّرِحالت الدَّولِيَّة
Penerbangan domestik َحلِّيةالرَّح

َ
  الت امل

Landing اهلُُبوط  
Take off   اإلْقَالع
Penumpang الرُّكَّاب  
Kursi   َمْقَعد
Mengikat sabuk pengaman   َرْبُط اَألْحزَِمة
Dilarang merokok   َممُْنوع التَّْدِخني
Toilet َدْورَة اِلمَياة  
Rumah makan   َمْطَعم
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١٣٦ 
 

Terlambat ر   ُمَتأخِّ
Penerbangan internasional   الّرِحالت الدَّولِيَّة
Penerbangan domestik َحلِّيةالرَّح

َ
  الت امل

Landing اهلُُبوط  
Take off   اإلْقَالع
Penumpang الرُّكَّاب  
Kursi   َمْقَعد
Mengikat sabuk pengaman   َرْبُط اَألْحزَِمة
Dilarang merokok   َممُْنوع التَّْدِخني
Toilet َدْورَة اِلمَياة  
Rumah makan   َمْطَعم

 
 
 
  

١٣٧ 
 

  َرةَ َعشْ   َساِدَسةَ الِوْحَدُة ال
  

  لغة فصحى لغة  عامية لغة إندونسية
 

Sebentar  حلََْظة ُشَو�َّ 
 Terlalu pagi  ُمَبكِّرًا َبْدرِي
Di depan anda  أَماَمك ُقدَّاَمك
Juga  ُأْيًضا بـَْرض 
Di luar  َخارِج بـَرَّة
Di dalam  َداِخل ُجوَّا
Tidak mungkin  ِكنَال ميُْ  ُمْش ممُِْكن
Cukup َيْكِفي يَةِكَفا 
Hanya  ْفـََقط َبس 
Gratis َجمّاً� َبَالش 
Separu  ِنْصف ُنصْ 
Sempurna َمتَام ِماَئة ِماَئة 
Buka  َّإفَتح ُفك 



AL- MUHADATSAH 

١٣٨ 
 

Tutup َأْغِلق َسكِّر 
Air �َماءٌ   ُمْو  
Fungsikan َحّرِك  َشغِّل  
Lihatlah 

 
  أُْنظُْر  ُشفْ 

Baik 
 

  طَيِّب  ُكويس
Mustahil 

 
  ُمْسًتِحيل  ْعُقولُمْش مَ 

  
  َعْشَرةَ  الَساِبَعةالِوْحَدُة 

  
 فصحى عامية إندونسية

Tidak ada air   َال تـُْوَجْد املاء َما ِيف ُمو�
Tidak mampu ال نسنتطيع ما نـَْقِدر 
Mandi  َنْسَتِحم َنَرتَوَّش 
Sebentar  

 
  بـَْعد قَِليل  بـَْعد ُشو�

Sekarang  
 

  اآلن  َدِحني
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١٣٨ 
 

Tutup َأْغِلق َسكِّر 
Air �َماءٌ   ُمْو  
Fungsikan َحّرِك  َشغِّل  
Lihatlah 

 
  أُْنظُْر  ُشفْ 

Baik 
 

  طَيِّب  ُكويس
Mustahil 

 
  ُمْسًتِحيل  ْعُقولُمْش مَ 

  
  َعْشَرةَ  الَساِبَعةالِوْحَدُة 

  
 فصحى عامية إندونسية

Tidak ada air   َال تـُْوَجْد املاء َما ِيف ُمو�
Tidak mampu ال نسنتطيع ما نـَْقِدر 
Mandi  َنْسَتِحم َنَرتَوَّش 
Sebentar  

 
  بـَْعد قَِليل  بـَْعد ُشو�

Sekarang  
 

  اآلن  َدِحني
١٣٩ 

 

Saya minta teh 
susu 

 

 أحُضريل َشاي �ل�� َهات يل شاي �ل��

Saya minta 
kopi  

 

  أحضر يل قهوة  َهات يل قهوة

Apa yang anda 
inginkan 

 

  َماذا تُريد ؟  ِإيش تِبَغى ؟

Saya minta 
coca cola  

 

 َأْحُضر يل كوكاكوال  هات يل كوكاكوال

Saya minta 
juice buah  

 

 ضريل عصري فواكهأح هات يل عصري فواكة

Keberikan 
kepada saya 

 

  أعطيين  ِجْب

Tunggu  َّإنَتظر  إْسَتىن  
  

Kemaren 
 

  الَبارَِحة  ِإْمَبارِح
  
 



AL- MUHADATSAH 

١٤٠ 
 

  َعْشَرةَ  منةالِوْحَدُة الثَا
  

 فصحى عامية إندونسية
Pintu masuk masjidil 
haram   َ�ُب السَّالم 

 
Thawaf  الطََّواف  

  
Putaran  طَسْوط ج. َأْسَوا  

  
Pakaian ihram  لِِباس اِألْحرَام  

  
Air jamzam مو� زمزم   ماء الزمزم

  
Antara  Shafa dan 
Marwa  بني الصفا واملروة  
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١٤٠ 
 

  َعْشَرةَ  منةالِوْحَدُة الثَا
  

 فصحى عامية إندونسية
Pintu masuk masjidil 
haram   َ�ُب السَّالم 

 
Thawaf  الطََّواف  

  
Putaran  طَسْوط ج. َأْسَوا  

  
Pakaian ihram  لِِباس اِألْحرَام  

  
Air jamzam مو� زمزم   ماء الزمزم

  
Antara  Shafa dan 
Marwa  بني الصفا واملروة  

  

١٤١ 
 

Hajar aswad   احلجر األسود  
  

Dilarang merokok   ممنوع تدخني  
  

Senjata
  األسلحة   
Senjata tajam 

 
  أدوات حادة  

Peringatan  
 

  تنبيهات  
Mencium  

 
  قـَبَّل  

Melempar jumrah  
 

  َرْمُي اجلمرات  
Wuquf  

 
  وقوف  

Tukang Cukur قة  صالون   ِحالَّ
Tangga Eskalator 

 
  َمْصَعد ميكانيكي  
  
 



AL- MUHADATSAH 

١٤٢ 
 

  َعْشَرةَ  تاسعةالِوْحَدُة ال
  

  إندونسية  عامية  عربية
Pemilik  restoran    صاحب املطعم

  Kulkas  تالجة  ثالجة

  Haus    عطشان

  Lapar    جوعان

  Ambillah  خد  خذ

  Roti    خبز

����    Yoghurt  

 Kurma    متر

 Sambal    شطة

  Bungkus    علبة

  Papan telor    طبق

  Gula    سكر



PERCAKAPAN BAHASA ARAB PRAKTIS

١٤٢ 
 

  َعْشَرةَ  تاسعةالِوْحَدُة ال
  

  إندونسية  عامية  عربية
Pemilik  restoran    صاحب املطعم

  Kulkas  تالجة  ثالجة

  Haus    عطشان

  Lapar    جوعان

  Ambillah  خد  خذ

  Roti    خبز

����    Yoghurt  

 Kurma    متر

 Sambal    شطة

  Bungkus    علبة

  Papan telor    طبق

  Gula    سكر

١٤٣ 
 

  Kopi    قهوة

 Juga  برض  أيضا

متشاكر   شكرا
  أوي

Terima kasih  

  Jeruk    برتقال

  Delima    رمان

  Apel    تفاح

  Anggur    عنب

  Pir    كمثري

  Semangka    بطيخ

  Warung    بقالة

  Took    دكان

  Pedagang    ��ر

  Sayur-sayuran    حضروات

 Tin    تني



AL- MUHADATSAH 

١٤٤ 
 

Biji jagung    ذرة

 Kacang tanah    فول سوداين

 Strawberi    فرولة

 Zaitun    زيتون

����    Nenas 

 Pisang    موز

 Melon    مشام

Bawang mereh    بصل

Bawang putih    ثوم

 Mentimun    خيار

 Wortel    جزر

 Cabai    فلفل

 Terong    �ذ�ان

 Papaya    ب�ا�

 Kentang    بطاطس
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١٤٤ 
 

Biji jagung    ذرة

 Kacang tanah    فول سوداين

 Strawberi    فرولة

 Zaitun    زيتون

����    Nenas 

 Pisang    موز

 Melon    مشام

Bawang mereh    بصل

Bawang putih    ثوم

 Mentimun    خيار

 Wortel    جزر

 Cabai    فلفل

 Terong    �ذ�ان

 Papaya    ب�ا�

 Kentang    بطاطس

١٤٥ 
 

 العبارات املستخدمة يف احملادثة
Salam pertemuan dan menyapa 

 
        

Menanyakan kabar atau perihal kesehatan seseorang 
  كيف    -كيف احلال ؟

كيف الصحة ؟   - حالك ؟ 
  كيف صحتك ؟  -

 يف  -هلل  خبري، واحلمد
على ما  -أحسن حال 

ممتاز،  -يرام واحلمد هلل 

 السالم عليكم   وعليكم السالم ورمحة هللا 
 صباح اخلري  صباح النور 
 مساء اخلري  مساء النور 
  ! أهال  -أهال

أهال �  -وسهال ! 
�  -مرحبا !  -....! 
  هال !

  ! أهال وسهال !  -أهال
مرحبا بك �  -مرحبا !  -

! ....  

 ! حياك هللا   وهللا احمليِّي  



AL- MUHADATSAH 

١٤٦ 
 

أشعر  -ال �� -أشكرك
تتحسن صحيت  -بتحسن

  واحلمد هلل
  ماذا بك ؟  - ما بك ؟

  ماذا بك ، إذن ؟ -
 عندي  -عندي حرارة

عندي  -تنـزالت الربد 
  زكام

      
Menanyakan pendapat 

  وع املوض ما رأيك يف هذا -ما رأيك يف ... ؟  - ما رأيك ؟
يف  ن ذلكوليك -ماذا تقول ؟  -هيا نبدأ اآلن، ما رأيك ؟  -؟ 

  أي رأيك ؟/رأيك أي؟ -الساعة التاسعة. ما رأيك؟ 
 Saya setuju  أ� موافق

 Setuju sekali  موافق كل املوافقة

 Saya setuju dengan Anda  أ� معك



PERCAKAPAN BAHASA ARAB PRAKTIS

١٤٦ 
 

أشعر  -ال �� -أشكرك
تتحسن صحيت  -بتحسن

  واحلمد هلل
  ماذا بك ؟  - ما بك ؟

  ماذا بك ، إذن ؟ -
 عندي  -عندي حرارة

عندي  -تنـزالت الربد 
  زكام

      
Menanyakan pendapat 

  وع املوض ما رأيك يف هذا -ما رأيك يف ... ؟  - ما رأيك ؟
يف  ن ذلكوليك -ماذا تقول ؟  -هيا نبدأ اآلن، ما رأيك ؟  -؟ 

  أي رأيك ؟/رأيك أي؟ -الساعة التاسعة. ما رأيك؟ 
 Saya setuju  أ� موافق

 Setuju sekali  موافق كل املوافقة

 Saya setuju dengan Anda  أ� معك

١٤٧ 
 

 Saya sependapat dengan Anda  رأيأ� معك يف هذا ال

 Tidak keberatan  ال مانع

 Saya tidak keberatan  ليس لديَّ مانع

Saya setuju dengan Anda  أوافقك

Terserah Anda  على كيفك

Bagaimana baiknya saja  

(menurut Anda)
 حسبما حيلو لك

Jika itu sesuai dengan Anda  إن كان ذلك يناسبك

Saya tidak setuju موافقأ� غري  

Sayang, Saya tidak setuju. أ� غري موافق، مع األسف  

Saya tidak setuju (berlawanan) أ� ضد ذلك 



AL- MUHADATSAH 

١٤٨ 
 

Pendapatku berbeda أ� خمتلف يف الرأي 

Ini pendapat anda sendiri, 

bukan? 
 هذا رأيك لوحدك

Saya tidak setuju dengan Anda ال أوافقك 

Saya tidak setuju dengan Anda 

dalam hal itu 
 ال أتفق معك يف ذلك

Sayang, Saya sama sekali tidak 

setuju dengan Anda 
 مع األسف، ال أوافقك متاما

Saya tidak setuju (membantah) 

hal itu 
 أ� أعرتض ذلك

Kita berseberangan ( Saya di 

satu lembah, Anda di lembah 

lain)

  ادأ� يف واد وأنت يف و 

 
Ungkapan jawaban terhadap komentar 

KomentarTerjemahan 
 Memang/Memang benar  حقا
 Memang/Memang begitu  فعال
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١٤٨ 
 

Pendapatku berbeda أ� خمتلف يف الرأي 

Ini pendapat anda sendiri, 

bukan? 
 هذا رأيك لوحدك

Saya tidak setuju dengan Anda ال أوافقك 

Saya tidak setuju dengan Anda 

dalam hal itu 
 ال أتفق معك يف ذلك

Sayang, Saya sama sekali tidak 

setuju dengan Anda 
 مع األسف، ال أوافقك متاما

Saya tidak setuju (membantah) 

hal itu 
 أ� أعرتض ذلك

Kita berseberangan ( Saya di 

satu lembah, Anda di lembah 

lain)

  ادأ� يف واد وأنت يف و 

 
Ungkapan jawaban terhadap komentar 

KomentarTerjemahan 
 Memang/Memang benar  حقا
 Memang/Memang begitu  فعال

١٤٩ 
 

 Wah, hebat  عظيم، عظيم
 .… Wah, hebat sekali  عظيم جدا، � ....

 Baik, baik  طيب، طيب
 Bagus  مجيل
 Bagus sekali  رائع

 Bagus  sekali  مدهش
 Baik  حسنا

Bagus sekali  حسن متاما

!Bagus, bagus  أحسنت، أحسنت !

Istimewa, excellent  ممتاز

Alhamdulillah  احلمد هلل

 Mungkin, bias  ممكن
 Ah masa, Tidak logis  غري معقول
!Ah masa,Kok begitu  عجيب

Mengherankan!

 Ini benar-benar hebat  هذا مدهش حقا
 Waah  � إهلي



AL- MUHADATSAH 

١٥٠ 
 

 Saya yakin itu  ذلك أعتقد
 Saya tidak yakin itu  ال أعتقد ذلك

 Barangkali Anda benar  رمبا تكون على حق
Mungkin itu benar  قد يكون ذلك صحيحا

 Semoga Anda mendapat pertolongan  كان هللا يف عونك
Tuhan

Saya harapkan begitu  أمتىن ذلك

! Beri aplaus  صفقوا له !

 
Ungkapan memberi peringatan 

UngkapanTerjemahan 
 !Awas, hati-hati  احرتس

 ! .… Awas  احرتس من ....
 ! Hati-hati  احذر

 ! Pelan-pelan  على مهلك
 !Jangan berbuat itu lagi  ال تفعل ذلك مرة �ني�

 ! .… Jangan lupa  ال تنس ... !
 ! Hati-hati  خذ �لك
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Ungkapan selamat 

SapaanJawaban 
 أهنئك  هنأك هللا 
 أهنئك بكل قليب   عقىب ألف سنة  
 نعيما  عقىب لك 
 ألف مربوك  رك هللا فيك� 
 عقىب مائة سنة  ! مجعا 
 زواج سعيد  ! شكرا 
  رك هللا لكما و�رك�

  عليكما
 ! أشكرك كثريا 

 عيد ميالد سعيد   أسعد هللا لنا 
 عام جديد سعيد   أعاده هللا لنا خبري  
 نتم خبريكل عام وأ   شكرا، وأنتم خبري  
 رمضان مبارك  وأنتم يف الصحة والعافية  
 عيد الفطر املبارك   ألف شكر 
 عيد األضحى املبارك  عيد سعيد مبارك  
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Salam perpisahan 

  ! إىل اللقاء  -إىل اللقاء
إىل اللقاء يف ..إن  -قريبا ! 
  شاء هللا

 ! مع  -مع السالمة
السالمة �.. مع 

سالمة، ال مع ال -السالمة!
  تنس ... !

 ! أشفك قريبا   ! يف رعاية  -يف أمان هللا
 هللا -يف حفظ هللا ! -هللا !

هللا يبارك فيك  -يسلمك !
!  

 أمتىن لك �ارا سعيدا   شكرا  ؟  
  تصبح على اخلري- 

  تصبحون على اخلري
  وأنتم من  -وأنت من أهله

  أهله
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Dr. Faisal Mubarak, Lc,.MA 

١. PENDIDIKAN 

 Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri 

No. Tingkat Nama Sekolah / 
Perguruan Tinggi Fakultas Jurusan/Prodi Tempat 

1 S 1 Universitas Islam 
Madinah Syariah Syariah Madinah Saudi 

Arabia 

2 S2 
Universitas 
Kebangsaan 
Malaysia 

Islamic 
Studies Arabic Studies Malaysia 

3 S3 Universitas Negeri 
Sunan Gunung Djati 

Pendidikan 
Islam 

Pendidikan 
Bahasa Arab Bandung 

  

٢ Peserta konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium 

No Tahun Judul  Kegiatan Penyelenggara Lamanya 

1 2010 The 10 th Annual International  
Conference on Islamic Studies IAIN Antasari  

2 2011 The Second International 
Conference On Islamic Media 

UIN Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta  

3 2011 

Seminar Sosialisasi Hasil 
Penelitian Potensi Terorisme Dan 
Pencegahan Terorisme di 
Kalimantan Selatan 

Banjarmasin  

4 2012 The International Arabic UIN Syahid 
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Confrence on Revitalization Of 
Arabic as Principle of 
Civilization 

Jakarta 

5 2014 Seminar Regional Bahasa Arab IAIN Antasari 

6 2014 Workshop Manajemen 
Perkuliahan berbasis E Laerning IAIN Antasari  

7 2014 Lokakarya Kurikulum  
Pascasarjana IAIN Antasari IAIN Antasari  

8 2014 Workshop Standar Operasional 
Prosedur  IAIN Antasari IAIN Antasari  

9 2014 
International Workshop on 
Toward a World Class and 
Teaching Methodology 

IAIN Antasari  

10 2014 
The 14 th Annual International 
Conference on Islamic Studies 
(AICIS) 

IAIN Balikpapan  

11 2015 
The 15 th Annual International 
Conference on Islamic Studies 
(AICIS) 

 IAIN Manado  

12 2015 Seminar Nasional  Islam dan 
Lokalitas IAIN Antasari  

13 2015 Seminar Nasional Bahasa Arab IAIN Antasari 

14 2015 
Bimbingan Teknis Penilaian 
Angka Kredit Dosen IAIN 
Antasari 

IAIN Antasari  

15 2015 The Internasional Arabic 
Confrence of  IMLA UIN Malang  

16 2016 Seminar Regional Pembelajaran 
Bahasa Arab IAIN Antasari  

17 2016 The International Confrence On 
Islamic Studies UIN Antasari  

18 2016 The Internasional Arabic 
Confrence of  IMLA IAIN Pontianak  
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  PENELITIAN / KARYA ILMIAH 

 No Tahun Judul  Penelitian Jabatan Sumber Dana 

1 2007 Attauzihul Al Balaghy fi Al Ayat 
Al Quraniyah Peneliti Utama Mandiri 

2 2011 

Pengembangan Media 
Pembelajaran Dalam Menunjang 
Kinerja Guru Sertifikasi Pada 
MAS & MAN Kota Banjarmasin 

Anggota DIPA IAIN 
Antasari 

3 2014 
Taaddudul Wasaith Fi Tatwir 
Namajiz Ta’lim Al Lughah Al 
Arabiyah 

Peneliti Utama Mandiri 

4 2014 
Feasebility Jurusan KI Dalam 
Rangka Menyongsong Akreditasi 
Jurusan 

Anggota DIPA IAIN 
Antasari 

5 2015 
Attaqniyah Al Haditsah Wa 
Atsaruha Fi Ta’lim Al Lughah Al 
Arabiyah 

Peneliti Utama Mandiri 

6 2016 

Istikdamu Uslub Dji Sam Soe 
(234) fi qiroati an-nushuh Ghairi 
Masykulah Lada Thalabah Qismi 
Ta’lim al-Islamiyah al-hukumiyah 
Banjarmasin 

Peneliti Utama DIPA IAIN 
Antasari 

Pengalaman Karya Tulis Ilmiah (a) Buku/Jurnal 

No Tahun Judul Nama 
Penyelenggara/Penerbit 

1 2011 Balaghah Tarbiyah 
2 2014 Al Arabiyah Lil Hajj Mujahid Press 

3 2017 
Dinamika Pendidikan 
Bahasa Arab di Indonesia 
dalam Konteks Persaingan 

IAIN Antasari Press 
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Global 

4 2017 
Pidato dan Drama Bahasa 
Arab antara Teori dan 
Praktek 

IAIN Antasari Press 

  

  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

M. KAMIL RAMMA OENSYAR 
1. Pendidikan 

 
Tahun 
Lulus 

 

Program 
Pendidikan(sarjana, 
magister, spesialis, 

dan doktor) 

Perguruan 
Tinggi

Jurusan/
Program
Studi

2007  S1 IAIN 
ANTASARI

PENDIDIKAN 
BAHASA ARAB

2009  S2 UIN 
MAULANA 
MALIK 
IBRAHIM

PENDIDIKAN 
BAHASA ARAB
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PRODUK BAHAN AJAR / BUKU 

Mata Kuliah Program 
Pendidikan 

Jenis Bahan 
Ajar (cetak 

dan noncetak) 

Sem/Tahun 
Akademik. 

MAHARAH 
KALAM 

PBA CETAK 2013/2014  

THURUQ TA’LIM 
AL-LUGHAH AL-
ARABIYYAH 

PBA CETAK 2014/2015  

KHITOBAH WA 
MASROHIYYAH 

PBA CETAK 2017/2018  

 

PENELITIAN 

Tahun Judul Penelitian Ketua/anggota
Tim 

Sumber 
Dana 

 يةتركيز علوم تعليم اللغة العرب 2013
ة (دراسة لكتابة الرسالة العلمي

الطلبة يف قسم التعليم اللغة 
العربية)

Anggota FTK UIN 
ANTASARI

تدريس مهارة الكالم  2014
بطاقة لطلبة �ست�دام ال

املستوى الثالث يف قسم تعليم 
 جبامعة أنتساريلغة العربية ال

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

Ketua 
(penelitian 
mandiri) 

LP2M UIN 
ANTASARI

اسرتاتيجيات احملاضر لرتقية  2015 Ketua 
(penelitian 

LP2M UIN 
ANTASARI
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كفائة الطالب يف مهارة 
الكالم يف قسم تعليم اللغة 
العربية  جبامعة أنتساري 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

mandiri) 

تعليم اللغة العربيّة   2018
باستخدام طريقة 
اإلستجابة الجسدية 
الكاملة في مركز تطوير 
اللغة بجامعة أنتساري 
اإلسالمية الحكومية

Ketua 
(penelitian 
mandiri) 

LP2M UIN 
ANTASARI

 

KARYA ILMIAH* 

A. Buku/Jurnal 
Tahun Judul Buku / Jurnal Penerbit/Jurnal 
2011  Kamus istilah penelitian bahasa Arab Bintang 

Sejahtera
2012  Kumpulan lagu untuk Pembelajaran 

Bahasa Arab 
Mujahid Press

تدريس اللغة العربية من خالل اسلوب اللغة   2010
  اإلندونيسية

JURNAL AL-
HUJUM

2010  
 فعالية استخدام الصوار المتسلسلة في تدريس

 مهارة الكالم (بالتطبيق على معهد عبدالرحمن بن
  عوف في جامعة المحمدية ماالنج

JURNAL-
LISANIYAT

ن استراتيجيات لتعليم مهارة الكالم لغير الناطقي  2011
  بها

JURNAL 
KHAZANAH
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تدريس اللغة العربية حسب طرق تربوية رسول   2013
  هللا صلى هللا عليه وسلم 

JURNAL AL-
MIQYAS

-JURNAL AL  تصميم اختبارات مهارة الكالم باللغة العربية   2014
MIQYAS

 

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/S

IMPOSIUM 

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/ 
peserta/pembicara 

2015  Pembelajaran 
Bahasa Arab 

yang 
Menyenangkan 

FTK IAIN 
Antasari

Pembicara

هارة الكالم تدريس م  2015
باستخدام البطاقة 
لطلبة المستوى 

الثالث في قسم تعليم 
اللغة العربية بجامعة 
أنتساري اإلسالمية 

  الحكومية بنجرماسين
 

UIN 
MAULANA 
MALIK 
IBRAHIM

Pembicara 

استراتيجيات   2016
المحاضر لترقية 
كفائة الطالب في 

مهارة الكالم في قسم 
تعليم اللغة العربية  

أنتساري بجامعة 
اإلسالمية الحكومية 

  بنجرماسين

IAIN 
PONTIANAK

Pembicara
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ORGANISASI PROFESI/ILMIAH 
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Organisasi 

Jabatan/jenjang 
Keanggotaan 

2015-2019  Pengurus Daerah 
IMLA Kalsel

Sekretaris 
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