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PENGANTAR
Dewasa ini kita lihat bahwa perkembangan bahasa Arab terus mengalami kermajuan yang sangat
luar biasa dan terus berkembang dari masa kemasa. Sebagai bahasa dunia dan bahasa umat Islam
perkembangan bahasa Arab tidak hanya merambah komunitas muslim akan tetapi jauh merambah
dunia pendidikan dengan berbagai latar agama, etnis dan kebudayaan. Bahkan di beberapa
universitas terkemuka jurusan bahasa Arab dijadikan sebgai salah satu juruasan pavorit yang
banyak diminati para pelajar seperti di Lepzigh Universty, Hankukk Univrsty, Sanghai university
dan beberapa university ternama lainnya.
Dalam konteks Negara kita Indonesia, sesungguhnya hadirnya bahasa Arab tidak dapat
dipisahkan dari masuknya Islam di nusantara, hal ini tidak terlepas dari tujuan awal pembelajaran
bahasa Arab adalah untuk tujuan mempelajari agama. Hal ini ditandai dengan munculnya pondokpondok pesantren yang mengajarkan bacaan alqur’an, doa, sholat dan lain sebagainya. Namun
seiring dengan perkembangan zaman dan juga tuntutan kehidupan dewasa ini bahasa Arab tidak
hanya dipelajari untuk tujuan tertentu, melainkan dengan berbagai macam tujuan diantaranya
adalah bahasa Arab untuk Tujuan Haji dan Umrah, untuk tujuan wisata, kedokteran, diplomasi dan
lain sebagainya. Maka melalui buku kecil ini penulis ingin menghadirkan kehadapan pembaca
tentang bahasa Arab untuk tujuan khusus dengan harapan kiranya pembaca tercerahkan dengan
hadirnya buku ini yang dilengkapi dengan beberapa kajian mengenai budaya dan juga bahasa
Arab untuk tujuan tertentu.
Banjarmasin, 15 Desember 2020
Penulis

Faisal Mubarak
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Bagian Satu:
BAHASA DAN TRADISI KULTUR SOSIAL BUDAYA ARAB
REORIENTASI TUJUAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling dekat dengan umat
Islam, hal ini tidak lain dikarenakan bahasa sumber Agama baik Al qur’an maupun Hadist ditulis
dalam bahasa Arab. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab di Indonesia bahwa tujuan
pembelajaran bahasa Arab tersebut tidak terlepas dari adanya keinginan untuk mempelajari dan
memahami sumber agama. Tentu sebagai umat muslim meyakini bahwa dengan memahami agama
langsung dari sumbernya akan membawa kepada kedalaman pemahaman agama. Hal ini berbading
lurus dengan seseorang yang hanya memahami teks Arab dari terjemahan-terjemahan yang beredar
yang tentu akan dipengaruhi oleh pemahaman sipenerjemah.
Pada tahap pertama pembelajaran bahasa Arab yang dibahas seputar ilmu-ilmu bahasa Arab
seperti Qawaid, Sharf, Balghah, Arudh serta kitab klasik atau yang biasa dikenal dengan kitab
kuning yang berkaitan dengan tema Fiqh, Hadist, Tajwid dan lain-lain. Karena orientasi awal
pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan agama. Disamping untuk tujuan agama metode yang
digunakan dalam pembelajaran juag condong terpusat pada satu metode yaitu metode gramatikalterjemah yang mana memiliki tujuan agar siswa dapat memahami buku berbahasa Arab 1.
Model Pembelajaran yang sudah dikembangkan di atas adalah sebuah model pembelajaran
yang menumpukan hanya pada satu aspek keterampilan berbahasa yaitu maharoh Qiroaah (
membaca), padahal pembelajaran bahasa Arab sesungguhnya tidak hanya keterampilan membaca
saja, akan tetapi ada keterampilan lain seperti istima (mendengar), kalam (berbicara) dan juga
kitabah menulis yang mana semua keterampilan tersebut harus diajarkan dalam pembelajran
bahasa Arab 2.
Melihat dari pada itu, maka perlu ada perubahan dan reorientasi tujuan pembelajaran bahasa
Arab dari yang hanya mengajarkan satu tujuan saja kepada pengajaran yang konprehensip dan
lengkap dengan empat keterampilan. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi mengingat dewasa ini
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perkembangan bahasa Arab yang tidak hanya diajarkan un tuk tujuan tertentu akan tetapi juag
diajarkan untuk berbagai macam tujuan.
Pada saat ini memang pembelajaran bahasa Arab terus mengalami perkembangan yang sangat
pesat, hal ini menuntut pembelajaran secara konprehensif dengan berbagai tujuan. Sebagai contoh
saat ini di era baru pembelajaran bahasa Arab diarahkan untuk pembelajaran dengan tujuan khusus
atau yang sering dikenal dengana Teaching Arabic for Specific Purposesng. Dari segi kehususan
materinya

memiliki karekteristik kebutuhan dan kompetensi yang spesifik, seperti tujuan

akademis, profesi, bisnis, kepariwisataan, diplomasi dan lainnya.
Perubahan paradigm pembelajaran bahasa Arab dari tradisional yang menekankan pada
satu aspek keterampilan saja adalah bukan perkara yang mudah. Untuk memulai hal ini harus
ditumbuhkan kesadaran akan pentingnya pebelajaran bahasa Arab yang seutuhnya. Tidak lagi
berpikir bahasa sekedar untuk tujuan yang terbatas serta kompetensi yang sempit, akan tetapi lebih
dari itu bahasa Arab diajarkan sebagai bahasa yang sempurna.
Konsekwensi dari perubahan orientasi pembelajaran bahasa Arab tentu akan membawa
kepada perubahan semuanya, mulai dari Kurikululum, materi, serta kosa kata yang disampaikan.
Hal ini juga menuntut untuk dipelajarinya bahasa Arab untuk semua keterampilan yang ada tanpa
membatasai pada satu keterampilan dalam pembelajaran.

BAHASA DAN TRADISI KULTUR BUDAYA ARAB
Ketika kita berbicara tentang bahasa sesungguhnya tidak terlepaskan dengan budaya, hal ini
mengingat karena bahasa adalah bagian dari budaya dan ciri serta identitas penutur. Dalam
ungkapan lain sering dikemukakan bahwa bahasa adalah wadah kebudayaan, dan tidak mungkin
berbicara dengan menggunakan bahasa tanpa kehadiran budaya. Bahasa adalah media pertama
untuk berbicara mengenai budaya3.
Pembelajar bahasa Arab sesungguhnya sangat memerlukan pemahaman budaya, karena tanpa
itu tidak akan bisa memahami makna kosakata dan susunan kalimatnya tanpa memahami budaya
masyarakat Arab Muslim sebagai penutur asli. Bagaimana mungkin seorang pembelajar bahasa
Arab akan dapat memahami syair-syairnya, tanpa memahami ranah dan ruang lingkup sosdial
budaya yang tergambar dalam untaian setiap bait syiir.
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Maka sesungguhnya belajar bahasa adalah secara tidak langsung belajar budaya penutur.
Pembelar bahasa Arab tidak akan bisa memahami makna konsep dan susunan kalimatnya tanpa
memahamai budaya penutur bahasa tersebut. Dalam satu penelitian Fathi Yunus tahun 1979, di
mana di antara tujuan penelitiannya adalah mengetahui sikap orang dan tempat-tempat yang ingin
dikunjungi ketika mengunjungi Negara Arab.
Bahasa Arab memperkenalkan budaya masyarakat Arab Muslim kepada para pembelajarnya.
Bahasalah yang memberi pola/ciri pada masyarakat penuturnya denga pola yang khas yang akan
dilihat sebagai sesuatu yang unik dan berbeda bagi masyarakat yang berada di luar komunitas
tersebut. Orang luar akan melihat setiap individu masyarakat penutur bahasa Arab tersebut sebagai
bagian yang mewakili keseluruhan sifat yang membedakannya dengan sifat masyarakat lain.
Dalam konteks karakter dan kepribadian masyarakat Arab pada umumnya memiliki karakter dan
kebudayaan yang berbeda-beda seperti memuliakan tamu, pemurah, tidak pendendam, suka basa
basi ( muzamalah) serta intonasi yang tinggi dalam berbicara.
i
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BAHASA ARAB BERBASIS ONLINE
Kemajuan teknologi informasi banyak membawa dampak positif bagi kemajuan dunia
pendidikan, saat berbagai perangkat teknologi menawarkan beragam media pilihan bagi dunia
pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran. Dunia ini sering diistilahkan dengan global
village (kampung global). Istilah ini sangat erat kaitannya dengan teori McLuhhan (1962) bahwa
dunia saat ini telah menciut menjadi sebuah kampung kecil karena kecanggihan teknologi elektrik.
Pergerakan informasi yang begitu cepat dapat diketahui oleh berbagai manusia di tempat yang
berbeda pada saat yang sama. Sekarang ini, istilah global village banyak digunakan sebagai
metapora untuk mendeskripsikan internet dan jaringan dunia luas (www/World Wide Web).
Dengan internet, jarak fisik tidak lagi menjadi halangan bagi orang-orang untuk melakukan
aktivitas komunikasi secara langsung.
Oleh karena itu, maka lingkungan sosial (social sphere) menjadi begitu terbuka karena
terbukanya jaringan tersebut. Orang-orang dapat mengakses berbagai informasi dan berinteraksi
satu sama lain secara langsung. Dengan menjamurnya fasilitas-fasilitas bernuansa global dalam
Internet, hal-hal yang bisa kita lakukan menjadi hampir tidak terbatas, sebut saja fasilitas Google
Earth, yang seolah memasukkan seluruh dunia ke dalam komputer kita; atau mesin pencari Google
yang membawa kita menjelajahi dunia ini dalam hitungan menit, bahkan detik. Demikian pula
halnya dengan situs-situs pertemanan global, seperti Facebook, kita dapat menjangkau orangorang yang tinggal, bahkan di tempat-tempat yang kita belum pernah dengar namanya. Semua ini
memang hasil dari revolusi teknologi informasi yang telah menjadikan dunia mirip kampung
global (global village) seperti yang pernah diprediksi oleh McLuhan.
Dengan pesatnya kemajuan zaman khususnya dibidang teknologi dan informasi, maka kualitas
pembelajaran yang dikembangkan harus mampu memperbaiki berbagai kelemahan pendidikan
yang ada. Salah satu cara yang dapat dikembangkan adalah mengubah sistem pembelajaran
konvensional dengan sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efesien dengan dukungan sarana
dan prasarana yang memadai. Pembelajaran dengan memanfaatkan sarana TI adalah salah satu
alternatif yang tepat dan dapat mengatasi berbagai persoalan pembelajaran.
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Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran
serta memperluas jaringan pendidikan dan pembelajaran. Teknologi telah menjadikan ilmu
pengetahuan lebih mudah diakses, dipublikasikan, dan disimpan. Selain itu pemanfaatan teknologi
diharapkan pula dapat mengurangi biaya pendidikan.
Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam merubah cara
seseorang untuk belajar, dan memperoleh informasi. Multimedia menyediakan peluang bagi
pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang
maksimal. Dengan multimedia siswa diharapkan mendapatkan informasi tidak lagi terfokus pada
buku teks semata-mata, akan tetapi dengan jaringan internet akan semakin menambah kemudahan
dalam mendapatkan informasi yang di harapkan.
Kecenderungan perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan akan terus terjadi dan
berkembang dalam memasuki abad ke-21 ini. Perubahan tersebut antara lain: lebih mudah dalam
mencari sumber belajar, lebih banyak pilihan untuk menggunakan dan memanfaatkan ICT, makin
meningkatnya peran media dan multimedia dalam kegiatan pembelajaran, waktu belajar lebih
fleksibel, penggunaan pembelajaran berbasis Komputer, video, televisi, e-learning, semua itu
memacu perkembangan pendidikan sepanjang hayat (longlife education)i.
Melihat perkembangan itu semua, maka bukan waktunya lagi guru untuk memberikan
pengajaran secara konvensional (teacher centered learning) dengan hanya menggunakan metode
ceramah dan hafalan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Stine (2002:6), “Cara belajar sistem
pendidikan kita yang diterapkan kepada kita sejak masa kanak-kanak, yaitu cara belajar kuno dan
tidak produktif, pendekatan model lama ini sebenarnya lebih menimbulkan keburukan daripada
kebaikan dan membuat proses belajar menjadi sulit bagi anak, sejak dulu sekolah mengajarkan
kepada anak-anak untuk menghafal, tanpa berfikir”i.
Belajar bahasa merupakan usaha yang tidak gampang dan kadang menjenuhkan, kadang kala
membuat orang frustasi. Hal ini disebabkan karena belajar bahasa upaya untuk membangun konsep
baru dalam diri seseorang untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemilik bahasa.
Kejenuhan itu muncul bagaikan sebuah sumbatan yang dapat mematahkan minat anak untuk
belajar bahasa Arab, belum lagi adanya persepsi anak yang menempatkan bahasa Arab sebagai
bahasa yang rumit dan sulit untuk dipelajari. Hal ini tentunya memerlukan kepekaan pengajar
dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan jauh dari nuansa yang
menakutkan dan menyeramkan bagi anak untuk mempelajarinya.
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Proses Belajar Mengajar (PBM) seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak di luar
pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi ini menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami
siswa. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengkongkritkan sesuatu
yang abstrak, dan dengan tayangan yang lebih menarik dan memudahkan siswa untuk belajar serta
bisa digunakan kapanpun mereka mau.
Seiring dengan adanya vandemi covid-19 yang merubah semua lini kehidupan tak terkecuali
dunia pendidikan yang membawa perubahan dari pembelajaran tatap muka menuju ke
pembelajaran secara online melalui berbagai macam media. Hadirnya berbagai macam program
pembelajaran online menghiasi dunia pendidikan bahasa Arab di masa pandemi diantaranya adalah
Arabic online yang diperkenalkan oleh Saudi Electronic Universty Arab Saudi.
Program Arabic Online SEU adalah merupakan salah satu program unggulan yang di buat oleh
Saudi Electronic Universiti Arab Saudi. Program ini diperkenalkan ke halayak ramai mulai tahun
2017. ini terdiri dari 16 pelajaran atau daras dan setiap daras dilengkapi a dipungut biaya dengan
audio visual secara online. Hadirnya program Arabic online sangat membantu dalam pembelajaran
bahasa Arab, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat penggunaanmedia ini dalam pembelajaran
bahasa Arab bagi semua lini dengan tanpa dipungut sepeserpun bagi pembelajar yang ingin
mempelajarinya.
Program Arabic online merupakan dan titik balik dalam sejarah pengajaran Bahasa Arab
kepada penutur asing, dan tidak diragukan lagi akan menghasilkan paradigma baru dalam
pemahaman budaya. Arabic-Online.net akan memungkinkan penutur asing bahasa Arab untuk
mempelajari bahasa dunia ini. Situs ini juga akan menawarkan kepada penutur bahasa Arab di luar
negeri dan keturunan mereka, yang tinggal di lingkungan non-Arab dan karenanya ingin
menguasai kosakata dan keterampilan membaca dan menulis, sebuah kesempatan untuk mengatasi
kekurangan ini. Arabic-Online.net akan memenuhi kebutuhan pengajaran bahasa Arab kepada
penutur asing dengan menyediakan program online terpadu yang memungkinkan studi bahasa
Arab di mana saja di dunia, menembus batas waktu dan ruang, serta hambatan perjalanan dan
pergerakan.
Tingkat-tingkat pengajaran pada program ini didasarkan pada Kerangka Kerja Acuan
Eropa Umum untuk Bahasa. Kursus ini, oleh karena itu, disajikan, dalam format berbasis modul
terintegrasi, empat keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca dan menulis), dan
komponen utama bahasa (suara, kosakata dan struktur). Program ini juga mempertimbangkan
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kemahiran linguistik, komunikatif, dan budaya peserta dengan menyajikan materi secara bertahap
berdasarkan tingkat kemampuan peserta. Program ini menggabungkan format virtual dan belajar
mandiri, dengan memanfaatkan platform pembelajaran bahasa dunia yang dikembangkan oleh
Rosetta Stone. Titik awal Arabic-Online.net adalah tes penempatan saat peserta akan menentukan
tingkat kelas yang harus mereka ambil. Program ini biasanya dimulai dengan komponen kesadaran
fonemik. Tahap ini menyajikan suara-suara dalam bahasa Arab (kumpulan lengkap suara-suara
dalam bahasa Arab dan artikulasinya akan diberikan), huruf-huruf Arab dan berbagai varian
grafemisnya. Program ini terdiri dari 16 tingkatan, dan tes pencapaian akan diberikan pada akhir
dari ke-6 tahap tersebut. Peserta yang telah menyelesaikan persyaratan program akan ditawarkan
sertifikat kemahiran bahasa Arab untuk penutur asing yang disertifikasi oleh Saudi Electronic
University.
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STANDARISASI TES BAHASA ARAB

Berbicara tentang standarisasi tes tentunya tidak terlepas dari evaluasi atau penilaian. Kata
evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris evaluation yang mengandung kata dasar value atau
nilai. Kata value atau nilai dalam istilah evaluasi berkaitan dengan keyakinan bahwa sesuatu hal
itu baik atau buruk, benar atau salah, kuat atau lemah, cukup atau belum cukup dan sebagainya.
Dalam ungkapan lain disebutkan bahwa evaluasi diungkapkan sebagai suatu proses
mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu yang
bersifat kulaitatif, misalnya baik tidak baik, kuat lemah, tinggi rendah dan sebagainya8. Tujuan
evaluasi adalah dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efesiensi
tenaga dan sarana, serta biaya dalam pembelajaran secera konfrehensip. Selain itu juga bertujuan
untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah mendapatkan layanan pendidikan.
Evaluasi sangat penting dalam pembelajaran. Muhbib9 menyebutkan setidaknya ada tujuh
signifikansi diantaranya dalam adalah evaluasi yang diimplementasikan dalam bentuk placement
test dapat menentukan tingkat kemampuan peserta dididik sebelum program dimulai. Di sisi lain
juga evaluasi memiliki fungsi untuk mengukur pemerolehan keterampilan peserta didik, baik
kelebihan maupun kelemahannya, sehingga pendidik dapat memberikan solusi atas
permasalahnnya.
Diantara bentuk tes evaluasi yang cukup popular di Indonesia adalah TOAFL. TOAFL adalah
singkatan dari “ Test of Arabic as Foreign Language”. Penamaan ini muncul seiring dengan
munculnya test bahasa Ingris yang dikenal dengan TOEFL. Dalam perkembangannya test ini
mula-mula dimunculkan oleh Pusat Bahasa UIN Jakarta pada tahun 1998 dengan nama “ alikhtibarat alarabiyyah li-addirasat al-islamiyyah li-al ajanib”. Namun hanya saja istilah TOAFL
lebih populer dan mudah diucapkan.
Munculnya test ini tidak lain didasari oleh tidak adanya test bahasa Arab standar seperti
TOEFL, dengan harapan test ini mampu mengukur tingkat kemampuan pasif seseorang dalam
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berbahasa Arab dengan materi test yang cukup komprehensif, dan menuntut pemahaman dan
penguasaan mufradat yang cukup banyak. Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang TOAFL terus
tumbuh berkembang dari masa kemasa dan dapat diapastikan hampir setiap UIN/IAIN memiliki
model test tersebut untuk mengukur kemampuan siswanya , tidak terkecuali Program studi
Pendidikan bahasa Arab dengan timnya membuat jenis tes bahasa Arab dengan bentuk TOAFL
yang dapat mengukur kemampuan dalam berbahasa Arab bagi mahasiswa pasca sarjana IAIN
Antasari Banjarmasin.
TOAFL sebagai alat ukur dalam mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Arab
adalah bukanya satu-satunya yang digunakan dalam hal ini,namun masih banyak jenis lain yang
digunakan di dunia ini, misalkan di negara Arab seperti Jordan, Arab Saudi, Mesir dan negara
Arab lainnya mereka juga menggunakan standard amsing-masing dalam mengukur kemampuan
berbahasa Arab Bahkan yang lebih menarik lagi di tahun 2014 muncul seorang ilmuan Jerman
Prof. Eckehard Schulz dari Leipzg University yang membuat test bahasa Arab yang karyanya di
akui secara internasioanal khususnya di Eropah .
Visi TOAFL: “ Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa studi Islam dan ilmu pengetahuana.”
Misi TOAFL adalah standarisasi dan sertifikasi tingkat 1 . Panduan TOAFL UIN Jakarta yang di
kelurakan oleh pusat Bahasa UIN . 2 . Karya beliau al-lughah al arbiyyah al muashiroh. 3
kemampuan bahasa Arab pseserta studi Islam dan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya untuk
Program S1, S2, dan S3. Adapun tujuan dari TOAFL adalah untuk menumbuhkan kesadaran pserta
studi Islam dan ilmu pengetahuan akan signifikansi bahasa Arab sebagai media utama studi Islam,
serta mampu meningkatkan penguasaan kebahasa Araban berwacana studi Islam baik klasik
maupun kontemporer.
Adapun aspek-aspek tes dan jumlah yang di ujikan yang terdiri dari tiga aspek. Pertama adalah
Fahm al-Mas’mu yang terdiri dari 50 item soal yang meliputi kemampuan memahami makna dari
sebuah pernyataan atau juga berupa dialog yang di dengarkan baik yang tersirat maupun tersurat
dengan waktu sekitar 30-35 menit dengan satu kali dibacakan dan tidak ada pengulangan. Kedua,
Fahm al-Tarakib wa al-Ibarat terdiri dari 15 item meliputi kemampuan melengkapi kalimat serta
kemampuan menganalisis ungkapan. Ketiga, Fahmu Qawaid Sharfiah wa nahwiyyah terdiri dari
20 item meliputi kemampuan memahami kedudukan (I’rab), bentuk kata, istilah-istilah nahu,
sharaf dan analisis struktur kata yang salah dengan alokasi waktu sekitar 30 menit. Keempat, Fahm
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al-Mufradat wa al-Nash adalah terdiri dari 25 item meliputi kemampuan memahami taraduf
(sinonim) atau kedekatan makna, dan memahami makna yang tersirat dalam beberapa wacana dan
balaghah dengan alokasi waktu sekitar 50 menit. Substansi soal dalam TOAFL didasarkan pada
buku-buku bahasa Arab standar baik klasik maupun kontemporer, adapun skor penilaian adalah
semua jawaban dicocokkan dengan kuncinya, dengan jawaban salah tidak dikenakan finalti
dengan rumus nilai benar yang diperoleh ditambah 20 untuk bagian satu, 30 untuk bagian dua dan
tiga. Dalam artian skor mentah x 10/3= skor akhir.
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Bagian Dua:
PENGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN KHUSUS
Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus

Dewasa ini perkembangan bahasa Arab untuk tujuan khusus terus mengalami perkembangan
yang sangat pesat, hal ini tidak terlepas dari aktivitas kebahasaan yang memerlukan kondisi riil di
lapangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun banyak bermunculan teori-teori
pembelajaran bahasa akan tetapi tampaknya semuanya akan tertuju pada suatu teori yang berpusat
pada kebutuhan pemelajar dan tujuannya yang spesifik dalam mempelajari bahasa, begitu juga
dengan metode pembelajaran. Tujuan mempelajari bahasa Arab juga menentukan pendekatan,
metodologi, serta teknik dalam pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran harus dirumuskan
agar tepat sasaran.
Dalam merumuskan pembelajaran bahasa Arab para ahli bahasa sering mengklasifikasikannya
menjadi dua tujuan, baik yang sifatnya umu amupun yang sifatnya khusus. Radhiyah zainuddin
mengelompokkan dua arah tujuan yaitu bahasa Arab sebagai tujuan menguasai kemahiran dan
bahasa sebagai alat dan wahana untuk menguasai pengetahuan lain.
Apabila tujuan pembelajaran ditujukan untuk menguasai kemampuan akademis, maka
kemampuan berbahasa Arab secara formal (fusha) adalah sesuatu yang harus dilakukan.
Sementara jika penguasaan bahasa ditujukan untuk komunikasi dan pegaulan maka bahasa Arab
non formal (Ammiyah) yang dipelajari10.
Dalam ungkapan lain Thu’aimah11 mengemukakan bahwa program pembelajaran bahasa Arab
bagi non Arab pada umumnya terbagi menjadi dua, pertama: Program pembelajaran bahasa Arab
bagi kehidupan yang melibatkan karakteristik pembelajar, tujuannya tidak lain untuk
berkomunikasi dengan orang Arab dalam situasi hidup yang berbeda. Program ini merupakan
program umum yang mencakup keragaman profesi masyarakat, karakteristik, dan kepentingan
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mereka. Mereka memperlajari bahasa Arab untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan
dalam bentuk umum. Seperti di pasar, di lembaga, di rumah, di perjalanan, dan lain sebagainya.
Kedua: program pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus, yaitu program pembelajaran
yang melibatkan pembelajar dengan kebutuhan khusus dan spesifik. Diantara yang termasuk
dalam jenis ini adalah pembelajaran untuk keperluan akademik, pembelajaran untuk keperluan
pekerjaan, untuk keperluan bisnis, untuk keperluan tenaga kependidikan, untuk keperluan
kesehatan dan medis, dan lain-lain. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran bahasa Arab untuk
memenuhi kebutuhan komunikasi sesuai latar belakang aktifitas pembelajar.
Dalam penyusunan kurikulum untuk pembelajaran bahasa Arab bagi tujuan khusus ditandai
dengan penyusunan program atau kurikulum dengan spesifikasi tertentu, hal ini melihat dari
berbagaimacam latar dan profesi pekerjaan serta keperluan untuk berkomunikasi bahasa Arab. Hal
ini memerlukan suatu program pembelajaran khusus untuk tujuan tertentu.
Tujuan dari pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus adalah agar siswa mampu
berkomunikasi dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan profesi dan latar belakang pekerjaan
masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Model pembelajaran
yang dikembangkan tentunya harus mampu mengarahkan pembelajar untuk dapat berkomunikasi
di tempat kerja masing-masing.

Kurikulum Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus
Kurikulum adalah sesuatu yang tidak terlepaskan dari pendidikan formal, hal ini mengingat
kurikulum adalah bagian dari proses

belajar mengajar. Setiap proses belajar pembelajaran

diarahkan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan tertentu, baik aspek keterampilan maupun aspek
pengetahuan lainnya yang dapat dikembangkan. Supaya mampu mengembangkan keterampilan
yang diiginkan, maka perlu adanya materi, serta metode yang sesuai dengan karekteristik
pembelajaran (1 Muhammad Zaini, Pengembangan kurikulum, ( Yogyakarta: Teras, 2009), hal.
16-17).
Pengembangan kurikulum tidak semata hanya untuk mengembangkan materi, akan tertapi
ianya berkenaan dengan capaian kualaitas pendidikan yang ingin diwujudkan. Pengembangan
kurikulum untuk tujuan khusus tentuntunya banyak melibatkan aspek dan factor yang perlu
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dipikirkan dalam menyusunnya. Istilah kurikulum sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin
yaitu currere artinya lapangan perlombaan. Dalam bahasa Inggris disebut kurikulum, sedang kan
dalam bahasa Arab lebih popular disebut “al manhaj”.
Dalam terminologi pendidikan sebenarnya ada dua pengertian kurikulum yang diungkapkan
para ahli pendidikan. Diantaranya ada yang mengemukakan bahwa kurikulum adalah suatu sistem
yang denganya dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik baik aspek kognitif, afektif,
maupun psikomotorik dan memberikan pelatihan kepada mereka latihan yang sebenarnya baik di
dalam lembaga pendidikan maupun di luar (Rusydi Ahmad Thu’aimah, Ta’lim al Arabiyah li
Ghair al Nathiqina Biha (Rabath: Issesco) 1980 hal 60)
Seiring dengan perkembangan zaman kurikulum mengalami pergeseran yang disebabkan oleh
beberapa faktor baik dalam maupun luar, karena harus menyikapi kondisi yang dinamis dan juga
perubahan zaman. Ketimpangan yang sering terjadi dalam penyusunan kurikulum karena adanya
respon terhadap perubahan kondisi sosial yang terjadi. Berkaitan dengan kurikulum dalam bahasa
Arab perlu difahami penggunaan bahasa sebagai alat berkomunikasi untuk tujuan tertentu dan juga
berbagai ilmu pengetahuan.
Dewasa ini mempelahari bahasa kedua bukanlah perkara yang mudah, hal ini ditandai dengan
berbagai macam masalah dan kompleksitas yang dihadapi, mengingat belajar bahasa tidak cukup
hanya dengan memberikan panduan yang praktis, akan tetapi perlu melatih kemampuan di ruangruang yang tidak terbatas. Perkermbangan zaman membawa inplikasi terhadap pembelajaran bahas
yang memerlukan satu kurikulum yang konprehensip serta sesuai dengan tantangan social dan
dunia kekinian. Dan diantara tantangan yang begitu Nampak adalah adanya keperluan untuk
mengembangkan satu kurikulum dengan basis tujuan tertentu dalam mencapai tujuan yang
diinginkan dalam berbagai lini dan sektor kehidupan.
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Materi Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus
Mengemas sebuah materi bukanlah perkara yang mudah, tak terkecuali adalah berkenaan
dengan materi bahasa Arab untuk tujuan khusus. Bahan ajar sebetulnya dapat didefenisikan
sebagai materi bahan ajar yang didefenisikan secara lengkap dan teratur berasaskan asas
pembelajaran yang digunajkan dalam proses pembelajaran antara guru dan murid. Tentunya bahan
ajar dirancang untuk mencapai tujuan kompetensi tertentu(Tian Belawati, et.al, Pengembangan
Bahan Ajar . (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hal. 1.3
Dalam upaya pengembangan bahan ajar bahasa Arab harus memperhatiakan asasya, hal ini
tidak lain dan tidak bukan agar tujuannya tercapai dan juga sesuai dengan keadaan dan kondisi
siswa yang mempergunakannya. Dalam menyusun bahan ajar ada beberapa asas yang perlu
diperhatikan diantaranya adalah asas sosial budaya yang meliputi pemahaman tentang kebudayaan
secara umum dan kebudayaan Islam secara khusus. Sesorang yang mempelajari bahasa asing tidak
akan mampu memahaminya tanpa mempelajari budaya masyarakat setempat. Karena itu tidak
salah sering diungkapkan “al-lugah wi’a al-tsaqafah” (bahasa adalah bejana kebudayaan). Nashir
Abdullah Al Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Usus I’dad Al Kutub Al Ta’liimiyyat li Ghairi Al
Naathiqiin bihaa. (Riyadh: Dar Al Gha, 1991), hal. 19
Asas yang kedua tidak kalah pentingnya adalah aspek psikologis dengan memperhatikan
pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa, perbedaan kemampuan secara
intelektual, sesuai dengan tingkatan siswa dan juga mampu memotivasi siswa dalam belajar bahasa
Arab. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan bahan ajar adalah aspek
kebahasaan yang diajarkan pada siswa haruslah meliputi ketrampilan bahasa serta unsur lain yang
disajikan dalam keterampilan berbahasa dan topic yang disajikan dari yang mudah menuju kepada
yang sulit yang disesuaikan dengan prinsip dan dasar pengembangan bahan ajar.
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Dalam penyusunan bahan ajar ada beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah:
mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, melakuakan analisis
serta mengembangkan butir soal dan strategi. Identifikasi tujuan pembelajaran dilakukan dengan
memperhatikan dan mengadakan penilaian terhadap kebutuhan siswa, sedangkan anlisis belajar
dilakukan dengan cara mengklasifikasi rumusan tujuan.
Dalam mengembangkan bahan ajar untuk tujuan khusus disamping memperhatikan prinsip dan
asas yang sudah disebutkan di atas tadi hal yang terpenting adalah menentukan tujuan utama dalam
pembelajaran bahasa Arab. Kalau bahasa arab yang diinginkan dengan tujuan haji dan umrah
maka tentusaja bahan dan materi seta kosakata yang diungkapkan seputar haji dan umrah, begitu
juga denga materi lain seperti parawisata, kedokteran, diplomasi , perawat , perdagangan dan lainlain.
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Bagian Tiga:
PENGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH
Orientasi Pembelajaran bahasa Arab Untuk Tujuan Haji dan Umrah
Bahasa Arab merupkan salah satu bahasa internasional yang banyak digunakan dalam bahasa
komunikasi sehari-hari tak terkecuali ketika seorang muslim pergi ke kota haramain untuk
melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka tidak ada kata lain yang digunakan melainkan dengan
menggunakan bahasa Arab. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mohmd Salleh yang
menyebutkan bahwa adanya keperluan dalam menyedikan satu buku bahasa Arab untuk tujuan
haji dan umroh (KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN
UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN, Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad
Seman, Journal of Kesidang Jilid 1 2016: 70 – 85).
Melihat tingginya minat masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan
umrah maka sudah hal yang tidak asing lagi perlunya dihadirkan satu buku yang berkenaaan
dengan pengembanagan bahasa Arab untuk tujuan haji dan umrah yang tentunya tidak hanya
meliputi aspek bahasa yang berkenaan dengan haji, akan tetapi juga yang berhubungan dengan
budaya masyarakat setempat. Hal ini mengingat bahasa adalah merupakan bagian yang tidak bisa
terpisahkan dari budaya.
Tema-tema yang disajikan pun dalam orientasi pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus
haji dan Umroh seperti bandara, hotel, pasar, seputar ibadah di Mekkah dan juga kota Madinah
serta tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di kota haramain tersebut. Berikut kami sajikan
beberapa percakapan-percakapan yang lajim digunakan mulai dari bandara, hotel, di Mekkah dan
Madinah
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43
)ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر( Percakapan Ketika Di Bandara

ﻋ ﻨ ﺪ اﻟﻘ ﺪ و م ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻄ ﺎر اﻟﺪ و ﻟﻲ اﻷ ﻣ ﯿﺮ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﺑﻦ ﻋ ﺒ ﺪ اﻟﻌ ﺰ ﯾﺰ ﺑ ﺎﻟﻤ ﺪ ﯾﻨﺔ اﻟﻤ ﻨﻮ ر ة إﻟﻰ ﺻ ﺎﻟﺔ اﻟﺠ ﻮ از ات .
اﻟﺤ ﻮ ار اﻷ و ل
ﺷ ﺮ ط ﻲ  :أ ﯾ ﻦ ا ﻟﺠ ﻮ از ؟
اﻟﺤ ﺠ ﺎج  :ھ ﺬ ا ﺗﻔ ﻀ ﻞ
ﻣ ﻮ ظ ﻒ  :ھ ﺬ ه ﺻ ﻮ ر ﺗﻚ ؟
اﻟﺤ ﺠ ﺎج  :ﻧﻢ
ﻣ ﻮ ظ ﻒ  :ﻣ ﻦ أﯾﻦ أﻧﺖ ﻗ ﺎدم ؟
اﻟﺤ ﺠ ﺎج  :ﻣ ﻦ ﺟ ﺎﻛ ﺮ ﺗ ﺎ
ﻣ ﻮ ظ ﻒ  :ﺑﺄي ط ﺎﺋﺮ ة ؟
اﻟﺤ ﺠ ﺎج  :ﺑﻄ ﺎﺋﺮ ة ﺟ ﺎر و د ا
ﻣ ﻮ ظ ﻒ  :ﻛ ﻢ ر ﻗﻢ اﻟﺮ ﺣ ﻠﺔ ؟
اﻟﺤﺠﺎج  :رﺣﻠﺔ رﻗﻢ 707
ﻣ ﻮ ظ ﻒ  :ﻣ ﺎ اﺳ ﻤ ﻚ ؟
اﻟﺤ ﺠ ﺎج  :إﺳ ﻤ ﻲ أﺣ ﻤ ﺪ
ﻣ ﻮ ظ ﻒ  :ﺧ ﺬ ﺟ ﻮ از ك
اﻟﺤ ﺠ ﺎج  :ﺷ ﻜ ﺮ

اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر
رﻗﻢ
1
2
3
4
5
6
7
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اﻟﻤﻔﺮدات
ﻗﺎﺋﻢ
ﺟﺪول
اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻗﺪوم
ﺗﺬﻛﺮة
ﺷﻨﻄﺔ
ﺣﻘﯿﺒﺔ

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
cerah
Jadwal
Penerbangan
Kedatangan
Tiket
Bingkisan
Tas

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اﻟﻔﻨﺪوق
ﻋﺮاﺑﯿﺎت
اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﺳﯿﺎرة اﻷﺟﺮة
ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺠﻮازات
ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﻣﺘﺄﺧﺮ
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﮭﺒﻮط
اﻹﻗﻼع
اﻟﺮﻛﺎب
ﻣﻘﻌﺪ
رﺑﻂ اﻷﺣﺰﻣﺔ
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ
دورة اﻟﻤﯿﺎة
ﻣﻄﻌﻢ

Hotel
Kereta dorong
Bis
Taxi
Ruang pemeriksaan Imegrasi
Pemeriksaan bagasi
Terlambat
Penerbangan internasional
Penerbangan domestik
Landing
Take off
Penumpang
kursi
Mengikat sabuk pengaman
Dilarang merokok
Toilet
Rumah makan

اﻟﻤﻔﺮدات
أﻧﻈﺮ واﺳﺘﻤﻊ وأﻋﺪ
ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ
رﻗﻢ
 .1أﯾﻦ اﻟﺠﻮاز ؟
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ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻣﯿﺔ
ﻓﯿﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ؟

.2

ھﺬه ﺻﻮرﺗﻚ ؟

دي ﺻﻮرﺗﻚ ؟

.3

ﻧﻌﻢ

أﯾﻮة

.4

ﻣﻦ أﯾﻦ أﻧﺖ ﻗﺎدم ؟

ﻗﺎدم ﻣﻦ ﻓﯿﻦ ؟

.5

ﻛﻢ رﻗﻢ اﻟﺮﺣﻠﺔ ؟

رﺣﻠﺔ ﻧﻤﺮة ﻛﻢ ؟

ﻟﻐﺔ إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ
? Di mana passport anda
? Apakah ini passport anda
Ya
? Anda datang dari mana
Penerbangan nomer berapa
?

.6

ﻣﺎ اﺳﻤﻚ ؟

إﺳﻤﻚ إﯾﺔ ؟

.7

ﻛﯿﻒ ﺣﺎﻟﻚ ؟

إﯾﺶ أﺧﺒﺎرك ؟

? Siapa nama mu
? Bagaimana kabar anda

 .8أﯾﻦ دورة اﻟﻤﯿﺎة ؟

ﻓﯿﻦ ﺣﻤﺎم ؟

? Dimana toilet

 .9ﻣﺎذا ﺗﺮﯾﺪ ؟

إﯾﺶ ﺗﺒﻐﻰ ؟

? Apa yang anda inginkan

 10ﻣﺎ ھﺬا ؟

إﯾﺶ ھﺬا ؟

اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﯿﻦ أﺣﻤﺪ وﻋﻠﻲ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎر
أﺣﻤﺪ  :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ
ﻋﻠﻲ  :وﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ
أﺣﻤﺪ  :أھﻼ وﺳﮭﻼ ﻣﺮﺣﺒﺎ
ﻋﻠﻲ  :أھﻼ ﺑﻚ ؟
أﺣﻤﺪ  :ﻛﯿﻒ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﯾﺎ ﻋﻠﻲ ؟
ﻋﻠﻲ  :اﻟﺤﻤﺪ  xﺑﺨﯿﺮ.
أﺣﻤﺪ  :ﻣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ؟
ﻋﻠﻲ  :وﺻﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻋﺔ.
أﺣﻤﺪ  :ھﻞ أﺗﯿﺖ ﺑﻨﻔﺴﻚ ؟
ﻋﻠﻲ  :ﻧﻌﻢ.
أﺣﻤﺪ  :ھﻞ ھﺬه ﺣﻘﯿﺒﺘﻚ ؟
ﻋﻠﻲ  :ﻻ
أﺣﻤﺪ  :ھﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺬھﺐ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎرة
ﻋﻠﻲ  :طﯿﺐ.
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? Apa ini

اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺠﻤﺮك  :أﯾﻦ ﺣﻘﯿﺒﺘﻚ ؟
 :ھﺬه ﺣﻘﯿﺒﺘﻲ
ﻋﺒﺪ ﷲ
ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺠﻤﺮك  :إﻓﺘﺢ اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ ؟
 :طﯿﺐ.
ﻋﺒﺪ ﷲ
ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺠﻤﺮك  :ﻣﺎ ھﺬا ؟
 :ھﺬا دواء
ﻋﺒﺪ ﷲ
ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺠﻤﺮك  :ﺧﻼص ،أﻗﻔﻞ اﻟﺸﻨﻄﺔ.
 :ھﻞ أﺷﺮت ﯾﺎ ﺳﯿﺪي ؟
ﻋﺒﺪ ﷲ
ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺠﻤﺮك  :ﻧﻌﻢ
 :ﺷﻜﺮا.
ﻋﺒﺪ ﷲ

46
)ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪوق(

Percakapan Ketika Di Hotel

 .2اﻟﻤﻔﺮدات
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ﻓﺼﺤﻰ
ﻣﻦ اﺳﻤﻚ ؟

ﻋﺎﻣﯿﺔ
إﺳﻤﻚ إﯾﮫ

إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ
? Siapa nama anda

ﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ ؟
ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺴﺠﻞ ؟
ﻧﺤﻦ ﺳﻨﻨﺰل

ﻣﻦ ﻓﯿﻦ
ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺠﻞ
إﺣﻨﺎ ﺳﻨﻨﺰل

? Dari mana anda berasal
Kami akan turun

أﺣﻀﺮ ﻟﻲ

ھﺎت

Ambilkan

? Apakah di sini ada Tape

ﺷﻜﺮا ﻛﺜﯿﺮا

ﻣﺘﺸﻜﺮ أوي

Terima kasih banyak

أي ﻏﺮﻓﺔ ؟

ﻏﺮﻓﺔ ﻛﺎم ؟

? Kamar berapa

رﻗﻢ

ﻧﻤﺮة

Nomer

ﻣﻼءة اﻟﺴﺮﯾﺮ

اﻟﺸﺮﺷﻒ

Seprei

ﺿﻊ

ﺣﻂ

Ambil

ﺟﯿﺪ

ﻛﻮﯾﺲ

Baik

أﻧﻈﺮ

ﺷﻒ

Lihat

ھﺬه

دي

Ini

ﻻ ﯾﺠﻮز

ﺣﺮام ﻋﻠﯿﻚ

Tidak boleh

 .3اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق
اﻟﺰﺑﻮن

:

اﻟﻤﻮظﻒ :
اﻟﺰﺑﻮن

ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ
ﺻﺒﺎح اﻟﻨﻮر ،أي ﺧﺪﻣﺔ ؟

 :أرﯾﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ

اﻟﻤﻮظﻒ  :ﺗﺮﯾﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺤﻤﺎم أم ﺑﺸﺮﻓﺔ
اﻟﺰﺑﻮن

 :أرﯾﺪ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺤﻤﺎم

اﻟﻤﻮظﻒ  :ﻛﻢ ﻟﯿﻠﺔ ﺳﺘﻘﻀﻲ ھﻨﺎ
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اﻟﺰﺑﻮن

 :ﻟﯿﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ

اﻟﻤﻮظﻒ  :طﯿﺐ أﻋﻄﯿﻨﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ ھﻮﯾﺘﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ

 .4إﻗﺮأ ھﺬا اﻹﻋﻼن

ﻓﻨﺪوق ﺷﯿﺮاﺗﻮن
ﯾﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ

 100ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺠﮭﺰة ﺑﺤﻤﺎم ـ ﻣﺎء ﺷﺎﺧﻦ ـ ھﻮاء ﻣﻜﯿﻒ ـ ﺗﻠﻔﺰة
ﺑﺎﻻﻟﻮان ـ ﺛﻼﺟﺔ ـ ﺷﺮﻓﺔ ـ ھﺎﺗﻒ ـ ﻣﺼﻌﺪ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ـ ﻣﻘﮭﻰ ـ
ﻣﻄﻌﻢ ـ ﻣﺴﺒﺢ ـ ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ـ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﯿﺎرات
ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧﻨﺎل ﺛﻘﺎﺗﻜﻢ
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 .5اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق }{5

اﻟﺤﺎج  :ﯾﺎ أﺧﻲ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ اﺣﻤﻞ ﺣﻘﯿﺒﻨﻲ
ﺷﯿﺎل  :إﻟﻰ أى ﻏﺮﻓﺔ ؟
اﻟﺤﺎج  :ﻏﺮﻓﺔ رﻗﻢ  450ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺮاﺑﻊ
ﺷﯿﺎل  :وﺻﻠﻨﺎ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﺤﺎج  :ﺿﻊ ﺷﻨﻄﺔ ھﻨﺎ.
ﺷﯿﺎل  :طﯿﺐ.
اﻟﺤﺎج  :ﺧﺬ ھﺬا ﻟﻚ.
ﺷﯿﺎل  :ﺷﻜﺮا ﯾﺎ ﺳﯿﺪي.
اﻟﺤﺎج  :ﻋﻔﻮا.
 .6اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق }{6
اﻟﺤﺎج  :ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻐﺴﻠﺔ ھﻨﺎ ؟
ﺷﯿﺎل  :ﻧﻌﻢ ،ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪوق.
اﻟﺤﺎج  :أرﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺑﺲ.
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ﺷﯿﺎل  :أﻋﻄﮭﺎ ﻟﻲ وأﻧﺎ أوﺻﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﻐﺴﻠﺔ.
اﻟﺤﺎج  :ھﺬه ھﻲ ﺧﺬھﺎ.
ﺷﯿﺎل  :ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﺳﯿﺪي.
اﻟﺤﺎج  :ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ ،ﻧﻈﻒ اﻟﺤﻤﺎم.
ﺷﯿﺎل  :طﯿﺐ ﯾﺎ ﺳﯿﺪي.

 .7اﻟﻤﻔﺮدات
ﻓﺼﺤﻰ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﺎء

ﻋﺎﻣﯿﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﯾﺎ

Tidak ada air

ﻻ ﻧﺴﻨﺘﻄﯿﻊ

ﻣﺎ ﻧﻘﺪر

Tidak mampu

ﻧﺴﺘﺤﻢ

ﻧﺘﺮوش

Mandi

ﺑﻌﺪ ﻗﻠﯿﻞ

ﺑﻌﺪ ﺷﻮﯾﺎ

Sebentar

اﻵن

دﺣﯿﻦ

Sekarang

أﺣﻀﺮﻟﻲ ﺷﺎي ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ

ھﺎت ﻟﻲ ﺷﺎي ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ

Saya minta teh susu

أﺣﻀﺮ ﻟﻲ ﻗﮭﻮة

ھﺎت ﻟﻲ ﻗﮭﻮة

Saya minta kopi

ﻣﺎذا ﺗﺮﯾﺪ ؟

إﯾﺶ ﺗﺒﻐﻰ ؟

Apa yang anda inginkan

أﺣﻀﺮ ﻟﻲ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ

ھﺎت ﻟﻲ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ

Saya minta coca cola

أﺣﻀﺮﻟﻲ ﻋﺼﯿﺮ ﻓﻮاﻛﮫ

ھﺎت ﻟﻲ ﻋﺼﯿﺮ ﻓﻮاﻛﺔ

Saya minta juice buah
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إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ

أﻋﻄﯿﻨﻲ

ﺟﺐ

Keberikan kepada saya

إﻧﺘﻈﺮ

إﺳﺘﻨﻰ

tunggu

اﻟﺒﺎرﺣﺔ

إﻣﺒﺎرح

 .8اﻟﻤﺼﻄﻼﺣﺎت ﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺮﺣﯿﺐ
أ .ﻟﻤﻦ ﯾﺄﺗﻲ إﻟﯿﻚ وﯾﺰورك
 +أھﻼ ﯾﺎ أﺧﻲ ﻣﺮﺣﺒﺎ.
ـ أھﻼ ﺑﻚ ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰي.
 +ﻣﺮﺣﺒﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﺪي
ـ ﺷﻜﺮا.
ب .ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ اﻟﺬي ﯾﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻚ
 +ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﺰﯾﺎرة
 +ﺗﻔﻀﻞ أﻧﺰل ﺷﻮﯾﺔ
ـ ﺷﻜﺮا
ـ ﻓﻲ ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى.
ج .ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ ﺣﯿﻦ ﯾﺄﻛﻞ وﯾﺸﺮب
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ـ ﺗﻔﻀﻞ ﻣﻌﻨﺎ
ـ ﺗﻌﺎل ﻧﺸﺮب اﻟﺸﺎي ﻣﻌﺎ
ح .ﻟﻤﻦ ﯾﻌﻄﺲ
ـ ﯾﺮﺣﻤﻚ ﷲ /ھﺪاﻧﺎ ﷲ وإﯾﺎﻛﻢ
خ .ﻟﻤﻦ ﻣﺮﯾﺾ:
ـ ﺷﻔﺎك ﷲ

.8اﺳﻤﻊ واﻗﺮأ
 +ﻣﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻵن ؟
ـ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ
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01 :00

= اﻟﻮاﺣﺪة

07 :00

=

اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

02 :00

= اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

08 :00

=

اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

03 :00

= اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

09 :00

=

اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

04 :00

= اﻟﺮاﺑﻌﺔ

10 :00

=

اﻟﻌﺎﺷﺮة

05 :00

= اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

11 :00

=

اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة

06 :00

= اﻟﺴﺎدﺳﺔ

12 :00

=

اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة

06 :00

18 : 00

12 :00

24 :00

اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة

اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة

ﺻﺒﺎﺣﺎ

ﻣﺴﺎء

زواﻻ

ﻟﯿﻼ

.9اﺳﻤﻊ واﻗﺮأ
ﻛﻢ ھﺬا اﻟﻘﻤﯿﺺ ؟
ﻣﺎﺋﺔ ﷼
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10

=

ﻋﺸﺮة

1000

=

أﻟﻒ

20

=

ﻋﺸﺮون

2000

=

أﻟﻔﺎن

30

=

ﺛﻼﺛﻮن

3000

=

ﺛﻼﺛﺔ اﻵﻟﻒ

40

=

أرﺑﻌﻮن

4000

=

أرﺑﻌﺔ اﻵﻟﻒ

50

=

ﺧﻤﺴﻮن

5000

=

ﺧﻤﺴﺔ اﻵﻟﻒ

60

=

ﺳﺘﻮن

6000

=

ﺳﺘﺔ اﻵﻟﻒ

70

=

ﺳﺒﻌﻮن

7000

=

ﺳﺒﻌﺔ اﻵﻟﻒ

80

=

ﺛﻤﺎﻧﻮن

 = 1000000واﺣﺪ ﻣﻠﯿﻮن

90

=

ﺗﺴﻌﻮت

 = 2000000اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن

ﻣﺎﺋﺔ

 = 3000000ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ

= 100

)ﻓﻲ اﻟﺴﻮق(

ﻓﺼﺤﻰ
أﯾﻀﺎ
ﺷﻜﺮا
ﺑﺮﺗﻘﺎل
رﻣﺎن
ﺗﻔﺎح
ﻋﻨﺐ
ﻛﻤﺜﺮي
ﺑﻄﯿﺦ
ﺑﻘﺎﻟﺔ
دﻛﺎن
ﺗﺎﺟﺮ
ﺣﻀﺮوات
ﺗﯿﻦ
ذرة
ﻓﻮل ﺳﻮداﻧﻲ
ﻓﺮوﻟﺔ
زﯾﺘﻮن
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Percakapan ketika di Pasar

ﻋﺎﻣﯿﺔ
ﺑﺮض
ﻣﺘﺸﺎﻛﺮ أوي

إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ
Juga
Terima kasih
Jeruk
Delima
Apel
Anggur
Pir
Semangka
Warung
Took
Pedagang
Sayur-sayuran
Tin
Biji jagung
Kacang tanah
Strawberi
Zaitun

أﻧﺎﻧﺎس
ﻣﻮز
ﺷﻤﺎم
ﺑﺼﻞ
ﺛﻮم
ﺧﯿﺎر
ﺟﺰر
ﻓﻠﻔﻞ
ﺑﺎذﻧﺠﺎن
ﺑﺒﺎﯾﺎ
ﺑﻄﺎطﺲ

Nenas
Pisang
Melon
Bawang mereh
Bawang putih
Mentimun
Wortel
Cabai
Terong
Papaya
Kentang

اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
 +أﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﺬھﺐ ؟  /ﻓﯿﻦ ﺗﺮوح ؟
ـ أذھﺐ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق /ﺗﺮوح إﻟﻰ اﻟﺴﻮق.
 +ﻣﺎذا ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﺸﺘﺮي ؟  /إﯾﺶ ﺗﺸﺘﺮي ؟
ـ أرﯾﺪ أن أﺷﺘﺮي ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﺟﺎت /.أﺑﻐﻰ أن أﺷﺘﺮي ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺷﻮﯾﺎ
 +ھﻞ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ ھﻨﺎ ؟
ـ ﻧﻌﻢ ،ﺑﻌﯿﺪ.
 +ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺸﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎل ؟  /ﻟﯿﺶ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎل ؟
ـ أرﯾﺪ أن أﺷﺘﺮي اﻟﺤﻀﺮوات واﻟﻔﻮاﻛﮫ.
 +طﯿﺐ.
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إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ
Kurma anbari
Kurma ajwa (kurma nabi)
Kurma sukkari
Kurma mentah
Kurma basah
kurma
Bukankah begitu?
Permisi
Menjual
Penjual
Berapa
Ada yang perlu dibantu
Kepunyaan saya

إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ

ﻋﺮﺑﯿﺔ
ﻋﻨﺒﺮي
ﻋﺠﻮى
ﺳﻜﺮي
ﺑﻠﺢ
اﻟﺮطﺐ
ﺗﻤﺮ
وﻻ ﻻ
ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ
ﺑﯿﻊ
ﺑﺎﺋﻊ
ﺑﻜﻢ
أي ﺧﺪﻣﺔ
ﻋﻨﺪي

ﻋﺎﻣﯿﺔ

Kerudung
Pakaian ihram

 اﻟﻤﻔﺮدات.
ﻓﺼﺤﻰ
ﺧﻤﺎر
ﻣﻼﺑﺲ اﻹﺣﺮام

Handuk

ﻓﻮطﺔ

sarung

إزار

Sepatu

ﺟﺰﻣﺔ

ﺧﺬاء
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Kaus kaki
Murah

طﺎﻏﺔ

ﺟﻮرب
رﺧﯿﺺ

Peci

ﻗﻠﻨﺴﻮة

Celana

ﺑﻨﻄﻠﻮن

Sorban

ﻋﻤﺎﻣﺔ

Selimut

ﺑﻄﺎﻧﯿﺔ

Jubbah

ﺟﻼﺑﯿﺔ
ﻓﺎﻧﻠﺔ

Sabuk

ﺣﺰام

Kartu

ﺑﻄﺎﻗﺔ

Kartu perdana

ﺷﺮﯾﺤﺔ

Alat tasbih

اﻟﺴﺒﺤﺔ

Karpet

ﺳﺠﺎدة

Cincin

ﺣﺎﺗﻢ

Kalung

ﻗﻼدة

35

Emas

ذھﺐ

Harganya

ﺳﻌﺮه

Sisa uang

ﺑﺎﻗﻲ

Gelang

ﺳﻠﺴﻠﺔ

Asli

أﺻﯿﻞ

Perak

ﻓﻀﺔ

Palsu

ﻣﺰور

Percakapan Ketika Di Mekkah ( )ﻓﻲ ﻣﻜﺔ

إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ
Siapa nama anda ?

ﻋﺎﻣﯿﺔ
إﺳﻤﻚ إﯾﮫ

ﻓﺼﺤﻰ
ﻣﻦ اﺳﻤﻚ ؟

Dari mana anda berasal ?
Kami akan turun

ﻣﻦ ﻓﯿﻦ
ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺠﻞ
إﺣﻨﺎ ﺳﻨﻨﺰل

ﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ ؟
ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺴﺠﻞ ؟
ﻧﺤﻦ ﺳﻨﻨﺰل

Ambilkan

ھﺎت

أﺣﻀﺮ ﻟﻲ

Apakah di sini ada Tape ?
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ﺷﻜﺮا ﻛﺜﯿﺮا

ﻣﺘﺸﻜﺮ أوي

Terima kasih banyak

أي ﻏﺮﻓﺔ ؟

ﻏﺮﻓﺔ ﻛﺎم ؟

? Kamar berapa

رﻗﻢ

ﻧﻤﺮة

Nomer

ﻣﻼءة اﻟﺴﺮﯾﺮ

اﻟﺸﺮﺷﻒ

Seprei

ﺿﻊ

ﺣﻂ

Ambil

ﺟﯿﺪ

ﻛﻮﯾﺲ

Baik

أﻧﻈﺮ

ﺷﻒ

Lihat

ھﺬه

دي

Ini

ﻻ ﯾﺠﻮز

ﺣﺮام ﻋﻠﯿﻚ

Tidak boleh

ﻓﺼﺤﻰ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﺎء

ﻋﺎﻣﯿﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﯾﺎ

Tidak ada air

ﻻ ﻧﺴﻨﺘﻄﯿﻊ

ﻣﺎ ﻧﻘﺪر

Tidak mampu

ﻧﺴﺘﺤﻢ

ﻧﺘﺮوش

Mandi

ﺑﻌﺪ ﻗﻠﯿﻞ

ﺑﻌﺪ ﺷﻮﯾﺎ

Sebentar

اﻵن

دﺣﯿﻦ

Sekarang

أﺣﻀﺮﻟﻲ ﺷﺎي ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ

ھﺎت ﻟﻲ ﺷﺎي ﺑﺎﻟﻠﺒﻦ

Saya minta teh susu

أﺣﻀﺮ ﻟﻲ ﻗﮭﻮة

ھﺎت ﻟﻲ ﻗﮭﻮة

Saya minta kopi

ﻣﺎذا ﺗﺮﯾﺪ ؟

إﯾﺶ ﺗﺒﻐﻰ ؟

Apa yang anda inginkan
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إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ

أﺣﻀﺮ ﻟﻲ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ

ھﺎت ﻟﻲ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ

Saya minta coca cola

أﺣﻀﺮﻟﻲ ﻋﺼﯿﺮ ﻓﻮاﻛﮫ

ھﺎت ﻟﻲ ﻋﺼﯿﺮ ﻓﻮاﻛﺔ

Saya minta juice buah

أﻋﻄﯿﻨﻲ

ﺟﺐ

Keberikan kepada saya

إﻧﺘﻈﺮ

إﺳﺘﻨﻰ

tunggu

اﻟﺒﺎرﺣﺔ

إﻣﺒﺎرح

اﻟﺤﻮار اﻷول :ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺤﺠﺎج إﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺤﺎج

 :ﯾﺎ ﺳﯿﺪي  ،ﻣﻦ اﺳﻤﻚ ؟

ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ  :إﺳﻤﻲ أﺣﻤﺪ.
اﻟﺤﺎج

 :ﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ ؟

ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎرة  :ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.
اﻟﺤﺎج

 :ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﻜﯿﻒ.

ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎرة  :طﯿﺐ ،ﻟﺤﻈﺔ.
اﻟﺤﺎج

 :ھﻞ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ؟

ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎرة  :ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ.
اﻟﺤﺎج
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 :ﻛﻢ ﻛﯿﻠﻮا ﻣﻦ ﺟﺪة إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ؟

ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎرة  70 :ﻛﯿﻠﻮ.
اﻟﺤﺎج

 :ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ ﻻ ﺗﺴﺮع.

ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺴﺎرة  :إن ﺷﺎء ﷲ ﻧﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ.
اﻟﺤﺎج
 .2اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻧﻲ:

 :إﺳﻤﻊ ﯾﺎﺳﯿﺪي ،ﻧﺤﻦ ﺳﻨﻨﺰل ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺷﯿﺮاﺗﻮن.

دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام

 +إﻟﻰ أﯾﻦ ﺗﺬھﺐ ؟
ـ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ـ ھﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﻌﯿﺪ ﻣﻦ ھﻨﺎ ؟
 +ﻻ إﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ واﺣﺪ ﻛﯿﻠﻮ
ـ ھﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺸﻲ إﻟﻰ ھﻨﺎك ﻟﻨﺼﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮ
 +ﻣﻦ أﯾﻦ ﻧﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ؟
ـ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺴﻼم
 +ﻣﺎ ذا ﺗﻘﻮل ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ؟
ـ اﻟﻠﮭﻢ اﻓﺘﺢ ﻟﻲ أﺑﻮاب رﺣﻤﺘﻚ.
 .3اﻟﺤﻮار اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام.
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 +ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ؟
ـ ﻧﻌﻢ ،ھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺴﺠﺪ.
 +ﺣﻤﯿﻞ ﺟﺪا ،ﻟﺒﯿﻚ اﻟﻠﮭﻢ ﻟﺒﯿﻚ.
ـ ھﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻄﻮف ﺳﺒﻌﺔ أﺳﻮاط ﺛﻢ ﻧﺼﻠﻲ رﻛﻌﺘﯿﻦ.
 +أﯾﻦ ﻧﺬھﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ؟
ـ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻌﻰ
 +ھﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻌﻰ ﻟﻨﻤﺸﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوة
ـ طﯿﺐ.
ﻓﺼﺤﻰ
ﺑﺎب اﻟﺴﻼم

ﻋﺎﻣﯿﺔ

Pintu masuk masjidil
haram

اﻟﻄﻮاف

Thawaf

ﺳﻮط ج .أﺳﻮاط

Putaran
Pakaian ihram

ﻟﺒﺎس اﻷﺣﺮام
ﻣﺎء اﻟﺰﻣﺰم
ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوة
اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﻮد
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إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ

ﻣﻮﯾﺎ زﻣﺰم

Air jamzam
Antara Shafa dan Marwa
Hajar aswad

Dilarang merokok

ﻣﻤﻨﻮع ﺗﺪﺧﯿﻦ

Senjata

اﻷﺳﻠﺤﺔ

Senjata tajam

أدوات ﺣﺎدة

Peringatan

ﺗﻨﺒﯿﮭﺎت

Mencium

ﻗﺒﻞ

Melempar jumrah

رﻣﻲ اﻟﺠﻤﺮات

Wuquf

وﻗﻮف
ﻓﺼﺤﻰ

ﻋﺎﻣﯿﺔ

اﺳﺘﻌﺪ ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﺴﯿﺎرات
ﺗﺘﺤﺮك إﻟﻰ ﻋﺮﻓﺎت

ھﯿﺎ اﺳﺘﻌﺪ راﯾﺤﯿﻦ
إﻟﻰ ﻋﺮﻓﺎت

Bersiap-siap kendaraan
berangkat ke Arafah.

ھﻞ ﻛﻞ ھﺆﻻء ﺳﯿﺠﺘﻤﻌﻮن ھﻞ ﻛﻠﮭﻢ ﯾﺮوﺣﻮن
ﻋﺮﻓﺎت اﻟﯿﻮم ؟
ﻓﻲ ﻋﺮﻓﺎت ؟
ﻣﺎ ھﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ ؟

إﯾﺶ ھﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ ؟

Apakah semua ini
akan berkumpul di
? arafah
? Bangunan apakah ini

أﯾﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﺔ ؟

ﻓﯿﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﺔ

? Di mana jabal rahmah

ھﻨﺎك ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ھﺬا اﻟﻄﺮﯾﻖ،

دا ﻗﺪاﻣﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮﯾﻖ

ﻻ ﺗﺬھﺐ اﻵن ﻷن اﻟﺠﻮ
ﺣﺎر

واﻧﺼﺤﻚ ﻻ ﺗﺮوح
داﺣﯿﻦ اﻟﺠﻮ ﺣﺎر
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إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ

Disana di ujung jalan
ini
Tetapi jangan pergi
sekarang panas.

ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮوب ﻧﺮوح
إﻟﻰ ﻣﻨﻰ وﻓﻲ
اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺳﻨﻨﺰل ﻓﻲ
ﻣﺰدﻟﻔﺔ

ﺑﻌﺪ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ
ﺳﻨﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﻰ وﻓﻲ
طﺮﯾﻘﻨﺎ ﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ
ﻣﺰدﻟﻔﺔ

Setelah terbenamnya
matahari kita kembali ke
Mina dan sebelumnya
berhenti di Muzdalifah

) ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ( Percakapan Ketika Di Madinah

 .اﻟﻤﻔﺮدات
ﻓﺼﺤﻰ

ﻋﺎﻣﯿﺔ

ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ زﯾﺎرة ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﻦ
ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺴﻲ أو
ﺑﺎﻷوﺗﻮﺑﯿﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﺪدﻛﻢ ﻛﺒﯿﺮ

ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﺴﻲ أو اﻟﺒﺎص
إذا ﻛﻨﺘﻢ ﻛﺜﯿﺮا

طﯿﺐ إﺑﺤﺚ ﻟﻲ ﻋﻦ
أوﺗﻮﺑﯿﺲ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
ﻧﻔﺮا

طﯿﺐ ﻋﺎﺋﺰﯾﻦ اﻷﺗﻮﺑﯿﺲ
ﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ

طﯿﺐ ﻛﻢ ﺗﻜﻠﯿﻒ ھﺬه
اﻟﺰﯾﺎرات
ﻋﺸﺮون ﷼.

ﻛﻢ ﺗﻜﻠﻒ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎرات

ﻛﻢ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺗﺤﺒﻮن ھﺬه
اﻟﺰﯾﺎرات

ﻛﻢ ﻣﺤﻼ ﺗﺒﻐﻮن ﺗﺸﻮﻓﻮه
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إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ
Bagaimana kita
dapat mengunjungi
masjid jin
Bisa dengan taksi
atau dengan bus
bila jumlahnya
banyak
Kalau begitu
panggil mini bus
untuk 20 orang.
Berapa biayanya
Dua puluh riyal
Brp tempat yang
? mau dikunjungi

Semua

ﻛﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ .ﻛﻢ ﻧﺪﻓﻊ

ﻛﻼ

ﻟﻜﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺎﺋﺘﯿﻦ
وﺧﻤﺴﯿﻦ ﷼

ﻣﺎﺋﺘﯿﻦ وﺧﻤﺴﯿﻦ ﻛﻠﮫ

Untuk semua
tempat 250 reyal

 .اﻟﺤﻮار اﻷول  :ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
 +ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ،أﯾﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي ؟
ـ ھﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻟﯿﻤﯿﻦ.
 +ﺑﻌﯿﺪ أم ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ ھﻨﺎ ؟
ـ ھﻞ ﺟﺎء وﻗﺖ اﻟﺼﻼة ؟
 +ﻧﻌﻢ ،ھﯿﺎ ﻧﺬھﺐ ﻟﻠﺼﻼة
ـ أرﯾﺪ أن أﺗﻮﺿﺄ ،أﯾﻦ دورة اﻟﻤﯿﺎة ؟
 +ﺗﻌﺎل أراﻓﻘﻚ إﻟﻰ زﻣﺰم
ـ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ھﻨﺎ ،ھﺬا ﻣﻜﺎن وﺿﻮء اﻟﻨﺴﺎء.
 .4اﻟﻤﻔﺮدات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻣﺎ اﺳﻤﻚ ؟
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اﻹﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ
? Siapa nama anda

Sudarso
Dari mana ?
Indonesia propinsi jawa
tengah
Dimana temanmu ?

إﺳﻤﻲ ﺳﻮدرﺳﻮ
ﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ ؟
ﻣﻦ إﻧﺪوﻧﺴﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺎوي
.اﻟﻮﺳﻄﻰ
أﯾﻦ أﺻﺪﻗﺎؤك ؟

Tidak tahu, saya keluar

 ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ،ﻻ أدري

dari masjidil haram tiba-

 وﻓﻲ اﻟﺰﺣﺎم وﺟﺪت،اﻟﺤﺮام ﻣﻌﺎ

tiba saya tertinggal sendiri
Mari saya antar ke kantor
tempat Jemaah hilang/

.ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻨﻔﺮدا
طﯿﺐ ﺗﻌﺎل إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ
.واﻧﺘﻈﺮ ھﻨﺎك

sesat
Kenapa ?
Sampai ada petugas dari
Indonesia datang dan

ﻟﻤﺎذا ؟
ﺣﺘﻰ ﯾﺤﻀﺮ إﻟﯿﻚ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﻦ
.ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺤﺞ اﻹﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ

mengantarmu
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ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ،ﻓﺈﻧﻲ ﻻ
أﻋﺮف اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﺨﯿﻤﺔ.

Terima kasih atas
bantuanmu, saya tidak
tahu jalan ke rumah.

طﯿﺐ ،ﻓﻲ أي ﻓﻨﺪق أﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ ؟

Baik, di hotel mana
tinggalnya

أﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﻓﻨﺪق ﺷﺒﺮا
ھﺬا ﻋﻨﻮاﻧﻲ ورﻗﻢ اﻟﺘﻠﻔﻮن.

Di hotel syubra.
Ini alamat dan nomer
telpon saya .

ﺷﻜﺮا ،ﻟﻜﻦ ﻻ أﻋﺮف اﻟﻘﺮاءة إﻻ
ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺠﺎوي.

Mksh, tetapi saya tidak
bisa membaca selain
bahasa jawa

ﻻ ﺑﺄس ،أﻋﻄﮭﺎ ﻷي أﺣﺪ وھﻮ Tidak apa berikan kepada
ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻲ إذا ﻟﺰم ﺷﯿﺊ.
 .5اﻟﺤﻮار  :ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﯾﺪ
 +اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ
ـ وﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﺴﻼم ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ
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petugas nanti.

 +إﻟﻰ أﯾﻦ ﺗﺬھﺐ ؟
ـ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﯾﺪ .أرﯾﺪ أن أرﺳﻞ ھﺬا اﻟﺨﻄﺎب إﻟﻰ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ.
 +ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻌﺎدي أم اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ؟
ـ ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ.
 +ﻛﻢ اﻷﺟﺮة ؟
ـ ﻋﺸﺮة ﷼.
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Bagian Empat
PEGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN WISATA
Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Wisata
Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan tempat wisata yang tersebar di seluruh
penjuru nusantara. Diantara tempat yang sangat popular dan terkenal di dunia adalah Bali,
Lombok, yogjakarta dan lainnya. Lebih dari puluhan juta wisatawan manca negara asing
khususnya dari Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar dan lain-lain. seiring dengan
tingginya kunjugan wisata timur tengah, namun tidak diringi deagan kemampuan pemandu bahasa
dalam berbahasa Arab. Melihat hal ini sudah jelas bahwa kebutuhan bahasa Arab untuk tujuan
komunkasi adalah merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi.
Dalam tren pengajaran bahasa Arab memiliki kekhususan yang berbeda-beda antara satu dengan
yang lainnya. Pengajaran bahasa Arab untuk parawisita memiliki tujuan yang spesifik yaitu untuk
meningkatkan kompetensi SDM pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan
Arab yang dating dari tempat asal mereka. Berbeda dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab pada
umumnya sebab perbedaan tujuan pada gilirannya akan berpengaruh pada apa yang mesti di
pelajari serta bagaimana mengajarkannya baik dari segi metode maupun pendekatannya.
Pada perkembangannya bahasa Arab yang banyak di gunakan dalam berkomunikasi adalah
bahasa Arab Ammiyah yaitu bahasa Arab umum yang biasa digunakan berkomunikasi antar orang
Arab di daerahnya masing-masing. Dalam kesehariannya misalnya Arab Saudi tidak
menggunakan bahasa resmi yang disebut bahasa Fusha akan tetapi lebih dominan dan lebih banyak
menggunakan bahasa Arab Ammiyah atau non formal.

47

ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ

اﻟﻤﻔﺮدات
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻔﺮدات

اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ

١

اﻟﺮﺣﻠﺔ

٢

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ

٣

وﺳﯿﻠﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ

٤

وﺳﯿﻠﺔ ﺟﻮﯾﺔ

٥

طﺎﺋﺮة ج طﺎﺋﺮات

٦

ﺳﻔﯿﻨﺔ ج ﺳﻔﻦ

Kapal

٧

ﺳﯿﺎرة-ﺳﯿﺎرات

Mobil

٨

أوﺗﻮﺑﯿﺲ ،ﺣﺎﻓﻠﺔ

Bis

٩

ﻗﻄﺎر-ﻗﻄﺎرات

Kereta Api

١٠

ﻣﻄﺎر-ﻣﻄﺎرات

Bandara

١١

ﻣﯿﻨﺎء

١٢

ﻣﺤﻄﺔ
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Perjalanan,
berpergian
Transportasi
Transportasi laut
Transportasi udara
Kapal terbang

Pelabuahan
Terminal/ Stasiun

Pemandangan

ﻣﻨﻈﺮ

١٣

Terbang

 ﯾﻄﯿﺮ-طﺎر

١٤

Turun

 ﯾﮭﺒﻂ- ھﺒﻂ

١٥

 ﯾﺴﺘﻐﺮق- اﺳﺘﻐﺮق

١٦

Ombak

ﻣﻮج – أﻣﻮاج

١٧

Berangkat/Pergi

رﺣﻞ – ﯾﺮﺣﻞ

١٨

Tenggelam
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Bagian Lima
PENGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN KEDOKTERAN DAN PERAWAT

Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Kedokteran dan Perawat
Perkembangan Bahasa Arab yang terus berkembang pesat tidak hanya di tujuakan untuk tujuan
komunikasi akan tetapi juga untuk tujuan profesi tertentu seperti untuk tujuan perawat dan
kedokteran atau juga dunia medis. Dewasa ini dengan bermunculan Lembaga Lembaga
Pendidikan seperti STIKES, AKPER serta Lembaga Pendidikan lainnya yang memiliki tujuan
menempatkan mahasiswanya di manapun berada dan menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu
mata pelajaran yang di ajarkan.
Pembelajaran bahasa Arab pada program Pendidikan keperawatan merupakan bagian dari
program Pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus sehingga dalam memilih dan mendesain
bahan ajar harus sesuai dengan tujuan yang di harapkan sesuai dengan kebutuhan dosen dan
mahasiswanya.

ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

 ﻟﻤﺎذا ﺗﻐﯿﺒﺖ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ؟+
.ـ أﺻﺒﺖ ﺑﺰﻛﺎم ﺷﺪﯾﺪ
 ھﻞ ﻗﺎﺑﻠﺖ اﻟﻄﺒﯿﺐ ؟، ﺷﻔﺎك ﷲ+
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ـ ﻧﻌﻢ ﻗﺎﺑﻠﺖ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
 +ﺑﻤﺎ ﻧﺼﺤﻚ اﻟﻄﺒﯿﺐ ؟
ـ ﻧﺼﺤﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ وﺗﻨﺎول اﻟﺪواء.
 +ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻌﺮ اﻵن ؟
ـ اﻟﺤﻤﺪ  xﺑﺨﯿﺮ.

 .5اﻟﻤﻔﺮدات
ﻓﺼﺤﻰ
طﺒﯿﺐ اﻷﺳﻨﺎن
طﺒﯿﺐ اﻷﻧﻒ واﻟﺤﻨﺠﺮة
طﺒﯿﺐ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

Dokter gigi
Dokter THT
Dokter penyakit jiwa

طﺒﯿﺐ اﻟﻌﯿﻮن

Dokter mata

اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ

Resep dokter

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
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ﻋﺎﻣﯿﺔ

إﻧﺪوﻧﺴﯿﺔ

Rumah sakit jiwa

اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ

Operasi

اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ

Perawat

Diagnose

اﻟﻔﺤﺺ

Kangker

اﻟﺴﺮطﺎن

Demam

اﻟﺤﻤﻰ

Batuk
Darah tinggi
Diare
Muntah

ﺳﻌﺎل
ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
اﻹﺳﮭﺎل
ﻗﯨﺊ

Pusing

ﺻﺪاع

Apotek

اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ

Apoteker

اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ

Bengkak

اﻟﻮرم

Obat
Penyakit

دواء
داء

Obat bius

ﻣﺨﺪر

Rasa sakit

اﻷﻟﻢ
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Suntikan

اﻟﺤﻘﻨﺔ
اﻟﺤﺒﺔ

Tablet

اﻟﻄﺎﻋﻮن

Kolera

اﻟﺠﺬام

Lepra

اﻟﺠﺮب

Kudis

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﻄﺒﯿﺐ  :ﻣﺘﻰ ﺣﻀﺮت آﺧﺮ ﻣﺮة ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺸﺎﻣﻞ ؟
اﻟﻤﺮﯾﺾ  :ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ.
اﻟﻄﺒﯿﺐ  :ھﻞ أﺟﺮﯾﺖ أي ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻗﺮﯾﺒﺎ؟
اﻟﻤﺮﯾﺾ  :ﻧﻌﻢ
اﻟﻄﺒﯿﺐ  :ﻛﯿﻒ ﺗﺸﻌﺮ اﻵن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؟
اﻟﻤﺮﯾﺾ  :اﻟﺤﻤﺪ  xأﻧﺎ ﺑﺨﯿﺮ اﻵن

اﻟﻤﻔﺮدات:
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اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻔﺮدات

اﻟﻤﻌﻨﻰ
ST Scan

١

أﺷﻌﺔ ﻣﻘﻄﻌﯿﺔ

٢

رﺳﻢ اﻟﻘﻠﺐ

UKG

٣

ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

Hipertensi

٤

ﻓﺤﺺ اﻟﺪم

Cek Darah

٥

ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺻﻮﺗﯿﺔ

٦

رﺋﺔ

Jantung

٧

ﻗﻠﺐ

Hati

٨

ﻛﺒﺪ

Limpa

٩

ﻛﻠﯿﺔ

Ginjal

١٠

ﻗﻮﻟﻮن

Usus

١١

ﻣﻌﺪة

Lambung

USG

ﻋﻼج اﻷﻣﺮاض
ﻣﻤﺮﺿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺮﯾﺾ
اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ :ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ ،ﯾﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ .ﺣﻀﺮت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
اﻟﻤﺮﯾﺾ :ﺻﺒﺎح اﻟﻨﻮر ،أھﻼ ﺑﻚ
اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ  :ﺧﯿﺮا إن ﺷﺎء ﷲ! ﻣﺎذا ﺣﺪث أﻣﺲ ؟
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اﻟﻤﺮﯾﺾ  :أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ وﺟﺴﻤﻲ ﻛﻠﮫ ﯾﺆﻟﻤﻨﻲ
اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ  :دﻋﻨﻲ أﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ........
أوة اﻟﺤﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ!  ٣٩درﺟﺔ! دﻋﻨﻲ أرى ﺣﻠﻘﻚ .اﻓﺘﺢ ﻓﻤﻚ
اﻟﻤﺮﯾﺾ  :وﻋﻨﺪي ﺳﻌﺎل أﯾﻀﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ
اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ  :ﻣﺎذا أﻛﻠﺖ أﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ؟
اﻟﻤﺮﯾﺾ  :ﻧﻌﻢ ،وﻟﻢ اﺳﺘﻄﻊ اﻟﻨﻮم ﺟﯿﺪا
اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ  :إﺳﺘﺮح وﺳﯿﺄﺗﯿﻚ طﺒﯿﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﯿﻞ
اﻟﻤﺮﯾﺾ  :ﺷﻜﺮا
اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ  :ﻋﻔﻮا
اﻟﻤﻔﺮدات
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻔﺮدات

اﻟﻤﻌﻨﻰ

١

ﺻﺪاع

٢

زﻛﺎم

Flu

٣

ﺣﻤﻰ

Demam

٤

ﺑﺮد

Dingin

٥

ﺳﻌﺎل

Batuk

٦

ﻋﯿﻦ

Mata

٧

ﺑﻄﻦ

Perut

٨

أذن

Telinga

٩

ﺻﺪر
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Sakit kepala

Dada

Temperatur

اﻟﺤﺮارة

١٠

Patah

ﻛﺴﺮ

١١

Sakit

أﻟﻢ

١٢
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Bagian Enam
PENGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN DIPLOMASI
Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Diplomasi
Bahasa Arab di kenal sebagai bahasa agama hal ini tidak terlepas dari sumber dan rujukan
dalam gama Islam semuanya menggunakan bahasa Arab. Namun di samping sebagai bahasa
agama bahasa Arab juga di kenal sebagai bahasa internasional seperti yang telah di tetapkan oleh
PBB pada 18 Desember 1973. Maka semenjak itu penggunaan bahasa Arab tidak hanya terbatas
untuk tujuan agama akan tetapi juga untuk tujuan-tujuan lainnya seperti Diplomasi dan hubungun
komunukasi di dunia internasional.
Semenjak di tetapkannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi PBB dan dunia internasional
muncullah keperluan untuk mengarahkan pembelajaran bahasa Arab khusus seputar diplomasi dan
dunia internasinal. Di beberapa negara barat seperti Jerman, Amerika, Francis bahkan Asia seperti
Jepang, Korea dan China bermunculan Lembaga-lembaga resmi pengajaran bahasa Arab yang ada
di beberapa universitas terkenal seperti Harvad Universty, Leipzigh, Hankuk university dan
banyak lagi Lembaga yang mengajarkan bahasa Arab dengan tujuan tertentu dan diantaranya
adalah untuk melatih para diplomat yang akan di kirim ke Timur Tengah.
Hadirnya bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi global yang di sahkan oleh PBB menuntuk
para praktisi dan pengajar bahasa Arab untuk mengembangkan suatu pembelajaraan yang
komunikatif yang sesuai dengan tujuan dan hajat pembelajar baik dari segi materi, metode dan lain
sebagainya yang meliputi sapek pembelajaran bahasa. Di Indonesia sendiri misalnya para diplomat
yang akan di kirim ke timur tengah pada umumnya mempelajari bahasa Arab pada Lembagalembaga akreditasi yng di tunjuk pemerintah seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab (LIPIA)
Jakarta dan juga pusat bahasa Arab yang ada di ibu kota Jakarta. Semua ini menunjukkan akan
pentingnya pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan Diplomasi Al Arabiyah Liddublumasiyah.
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ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﺤﺮر  :أھﻼ وﺳﮭﻼ ﺑﻚ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻔﯿﺮ
اﻟﺴﻔﯿﺮة  :أھﻼ وﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﺤﺮر  :ﺣﺪﯾﺜﻚ ﻋﻦ ﺑﺪاﯾﺎت ﺣﯿﺎﺗﻚ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ
اﻟﺴﻔﯿﺮة : .ﻋﻤﻠﺖ أوﻻ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪي
اﻟﻤﺤﺮرة  :ﻛﯿﻒ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ
اﻟﺴﻔﯿﺮة  :ﺟﺎءﺗﻨﻲ ﻣﻨﺤﺔ دراﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺮﻓﺎد
اﻟﻤﺤﺮر : .ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻔﺮدات
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻔﺮدات
١

اﻟﺴﻔﯿﺮ

٢

اﻟﻮظﯿﻔﺔ

٣

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ

٤

اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ

٥

وزارة ﺧﺎرﺟﯿﺔ
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اﻟﻤﻌﻨﻰ
Duta Besar
Pekerjaan
Organisasi Internasional
Migran
Kementeria Luar Negeri

Diplomasi

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ

٦

ﺑﺮﯾﺪ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

٧

اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻔﺎرة

٨

ﺑﯿﺎن رﺳﻤﻲ

٩

ﺗﺄﺛﯿﺮة

١٠

Pertukaran budaya

ﺗﺒﺎدل ﺛﻘﺎﻓﻲ

١١

Laporan diplomasi

ﺗﻘﺮﯾﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ

١٢

Email Diplomasi
Kuasa Usaha Ad Intern
Keterangan Resmi
Visa
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قائمة املراجع
أ -املراجع العربية
.1 .a
أحمد فؤاد عليان ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ،الرياض،
دار السلم.1992 ،
.2 .b
إمام أسرارى ،الوسائل املعينات في تعليم العربية ،جامعة ماالنج ،ماالنج،
1995

حسني حمدي الطوجى ،وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم .الكويت:
.3 .c
دار القلم.1987 ،
 .4 .dنايف محمود معروف .خصائص العربية وطرائق تدريسها ،بيروت ـ
لبنان ،دار النفائس.1998 ،
 .5 .eزكي عبد الرحيم الكلوب ,الوسائل التعليمية والتعُّلمية ،بيروت ،دار إحياء
العلوم.1986 ،
صالح عبد املجيد العربي ،تعّلم اللغات الحّية وتعليمها ،بيروت ،مكتبة
.6 .f
لبنان.1981 ،
علي القاسمي ومحمد علي السيد ،التقنيات التربوية في تدريس اللغة
.7 .g
العربية لغير الناطقني بها ،إيسيسكو.1991 ،
عبد املجيد سيد أحمد منصور ،سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل
.8 .h
تدريس اللغة العربية ،ط ،1 .دار املعارف ،القاهرة.1983 ،
علي أحمد مدكور ،تدريس العربية ،دار الشواف والتوزيع ،الرياض.1991 ،
.9 .i
 .10 .jمحمد صالح الدين ،تدريس اللغوية العربية باملرحلة اإلبتدائية ،الكويت،
دار القلم.1980 ،
 .11 .kمحمد عبد القادر أحمد ،طرائق تدريس اللغة العربية ،ط ،1دمشق ،منشرات
جامعة دمشق.1989 ،
 .12 .lمحمود أسماعيل صينى و عمر الصديق عبداهلل ،املعينات البصرية في
تعليم اللغة العربية ،جامعة مللك سعود ،الرياض.1984 ،
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 .13محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة  ،طرائق تدريس اللغة
.m
العربية لغير الناطقني بها ،منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة-إيسيسكو.2003 ،-
 .14 .nمحبوب إسماعيل صينى وعمر الصديق عبداهلل ،املعينات البصرية في
تعليم اللغة ،الرياض ،جامعة امللك سعود.1984 ،
 .15 .oمحمد على الخولي ،أساليب تدريس اللغة العربية ،عمان ،دار الفالح،
.1997
 .16 .pمحمد على الخولي ،االختبارات اللغوية  ،عمان ،دار الفالح.2000 ،
 .17 .qمنى إبراهيم اللبودي ،الحوار :فنّياته واستراتيجياته وأساليب تعليمه،
القاهرة ،مكتبة الوهبة.2003 ،
 .18 .rمجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،ط،2 .مكتبة اإلسالمية ،تركيا.1972 ،
 .19 .sمحمد إبراهيم عبادة ،الجملة العربية دراسة لغوية نحوية) ،اسكندارية:
دار الفكرة العربي.1986 ،
 .20 .tجورت الركابي ،طرق تدريس اللغة العربية) ،لبنان :دار الفكر املعاصر(،
دون السنة
 .21 .uمحمد إبراهيم الخطيب ،طرائق تعليم اللغة العربية) ،الرياض :مكتبة
التوبه(2003 ،
ب -املراجع األجنبية
Abdul Chaer, Lingguistik Umum, PT.Rieneka Cipta
Achmad Athoillah, Kamus bahasa Arab Ammiyah Mesir, al-Muallaqat UGM,Yogjakarta 2004.
>Afrizon Efendi, mudah berbahasa Arab untuk haji & umrah, Amzah, 2012
Ali Al-Hadid, Muskilat Ta`alum Al-Lughah Al-arabiyah ligairil Arab, Al-Qohiroh.
Hindun Ihsan, Lamhatu an al-Lahjah al-arabiyyah al-Ammiyah dalam bulletin "Sahara" Edisi
02/Februari 2004,Yogjakarta, IMMABA FIB UGM.
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Ibnu Manzur, Lisanul Arab, Ihya At-Turas,Kuwait, 1999.
Iwan gayo, Buku Pintar haji & umrah, pustaka warga Negara, 2010.
Muflihah, Percakapan Bahasa Arab haji & umrah, kesain blanc, Bekasi, 2007.
Nabila Lubis, Percakapan Arab- Amiyah, yayasan halo, 2010.
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