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 جٌرحخ جٌػحين
 جٌذسجعس جٌٕلشَس

 
 وٌود سد جٌىٍّسوعٍُس جٌطوٍُُ وأٔىجههح وأ٘ذجفهح ضوشَف هٓ  جٌفظً جألوي :

 ضوشَف هٓ وعٍُس جٌطوٍُُ - أ
ًَوأِح جٌىعٍُس يف جٌٍغىٌ فهٍ ِٓ جٌىٍّس   –َضْىِعًُ  -َضَىعَّ

ضىّعالش وأِح جإلطـالقُس فهٍ ذأهنح أؾهضز وأدوجش وِىجد َغطخذِهح 
جدلوٍُ ٌطكغٌن هٍُّس جٌطوٍُُ وجٌطوٍُ وّح َمحي هرذ جحلحفق عالِس يف وطحذٗ 
ِذخً ئىل ضىٕىٌىؾُح جٌطوٍُُ. وٍ٘ مبوٕح٘ح جٌشحًِ ضوين:مجُن جٌـشق 

ضوٍٍُّ ذغشع حتمُك وجألدوجش وجألؾهضز وجٌطٕلُّحش جدلغطخذِس يف ٔلحَ 
 أ٘ذجف 

 ضوٍُُّس زلذدز. 
ٍ٘ وً ِح َغطخذَ  Suparno وعحتً جٌطوٍُُ وّح روش عىذشٔى 

لٕحز إلَظحي سعحٌس أو ِوٍىِس ِٓ ِظذس ئىل ٘ذف )ِشعً ئٌُٗ(. وروش 
أْ وعحتً جٌطوٍُُ ٍ٘ ِح َضَذ هٍُّس جٌطوٍُُ عهال وَضَذ  Effendi أفٕذٌ

 .1جٌذسط وػىقح
قُُ جٌىٍىخ أْ جٌىعحتً جٌطوٍُُّس ٍ٘ ؾضء ال وهٕذ ذشًن هرذ جٌش 

َطؿضأ ِٓ هٍُّس جٌطوٍُُ جٌيت جيد أْ ضشطشن جألَذٌ وجحلىجط ٌطىىْ 
 .2ٔحؾكس ِالتّس ٌفـشز جٌـفً

                                                 
1

 3-2(، ص. 1995، )هاالنج: إيكية، الوسائل المعينات في تعليم العربيةالدكتورندوس إهام أسراري،  
2

 13.(، ص1992، )تيروت: دار إحياء العلوم، الوسائل التعليمية التعلميةتشير عثد الرحين الكلوب،  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%B3%D9%91%D9%8E%D9%84%D9%8E/
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ئػحفس ئىل ٘زٖ جٌطوحسَف وؾذٔح أْ جٌىعحتً جٌطوٍُُّس ٍ٘ وً ِح  
َغطخذَ ٌضَحدز جٌغهً وجٌىػىـ يف هٍُّس جٌطوٍُُ وٌطكّمك جأل٘ذجف   

، َمظذ ذحٌىعحتً جٌطوٍُُّس "وً أدجز َغطخذِهح جدلوٍُ ٌطكغٌن جٌذسجعُس
هٍُّس جٌطوٍُُ، وضىػُف ِوحين جٌىٍّحش وششـ جألفىحس وضذسَد جٌذجسعٌن 
هًٍ جدلهحسجش وئوغحهبُ جٌوحدجش وضُّٕس جالجتح٘حش وغشط جٌمُُ، دوْ 
جالهطّحد جألعحعٍ ِٓ ؾحٔد جدلوٍُ هًٍ جعطخذجَ جألٌفحف وجٌشِىص 

 ألسلحَوج
 أٔىجم جٌىعٍُس جٌطوٍُُّس - خ

جهطّحدج هًٍ جحلىجط جٌيت ضطىؾٗ  –ضٕمغُ جٌىعحتً جدلوُٕحش 
ئىل غالغس أٔىجم ٍ٘ ِوُٕحش مسوُس، وِوُٕحش ذظشَس،  –ئٌُهح جٌىعٍُس 

 .3وِوُٕحش مسوُس ذظشَس
جدلوُٕحش جٌغّوُس ٍ٘ جٌيت ضمذَ جتحٖ قحعس جٌغّن ِػً ئرجهس  - أ

ًن٘ح. ضغطخذَ جدلوُٕحش جٌغّوُس غحٌرح جٌشجدَى وذشِؽ سلطرب جٌٍغس وغ
 ٌطذسَد جٌذجسط هًٍ جالقطىحن وجٌٕـك وجالعطّحم جالعطُوحيب.

جدلوُٕحش جٌرظشَس ِح َطىؾٗ ئىل قحعس جٌرظش. ضٕمغُ جٌىعحتً   - خ
جدلوُٕحش جٌرظشَس هحدز ئىل لغٌّن مهح ِح َوشع جبهحص جٌوشع 

 )هًٍ جٌشحشس( وِح ال حيطحؼ ئىل ؾهحص جٌوشع.
 جدلوُٕحش جٌيت ضوشع جبهحص جٌوشع:ضشًّ 

 جألفالَ جٌػحذطس  -1
 جٌششجتف -2
 شفحفُحش جٌوحسع فىق جٌشأط  -3

                                                 
3

 .7-6الدكتورندوس إهام أسراري، نفس الورجع، ص.  
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 أِح جٌيت ال ضوشع ذحجلهحص فطشًّ:
جألشُحء جٌـرُوُس وجحلىجدظ جحلمُمس ِػً جٌمٍُ، وجٌٕلحسز،  .1

 وجيٍظ.
 جألشُحء وجحلىجدظ جٌظٕحهُس ِػً جٌّٕحرؼ وجٌطّػًُ جحلشوٍ. .2
س جٌفىضىغشجفُس وغًن جٌظىس وجٌشعىِحش ِػً جٌظى .3

 جٌفىضىغشجفُس.
 جٌٍىقحش ِػً ٌىقس ججلُىخ، وٌىقس جٌٕـك وغًن٘ح. .4

جدلوُٕحش جٌغّوُس جٌرظشَس ِح َغطوٌن ذٗ جدلذسط يف ضمذًن جدلحدز  - ؼ
ضؼُ  جٌذسجعُس ٌُطٕحوذلح جٌذجسعىْ هرب قىجط مسوهُ وذظشُ٘ ِوح.

 جٌىعحتً جٌغّوُس جٌرظشَس ِح ٍٍَ:
 أفالَ جٌغُّٕح وجٌفذَى. .1
 ئرجهس جٌطٍفحص. .2
 ِغشقُس. .3

 ىعٍُس جٌطوٍُُّس ٌطوٍُُ جٌٍغسجٌأ٘ذجف   -ؼ
أْ وعٍُس جٌطوٍُُّس هحًِ السضفحم ِشىق  Derek Rowntreeؤلش  -1

، و جعطوذجد مهس جٌطذسَظ، وضٕشُؾ جؾحذس ضذسَظ، وضىشَش ِح ضوٍُ
 جٌـالخ.

وجٌطحذىْ ٌٗ أْ وعٍُس جٌطوٍُّس جهـحب جعحط  McKnownؤلش  -2
وجصدجد     جخلربز جٌىجلوس ٌـالخ، وجسضفحم جحلشص ئىل جٌـالخ،

 قطغحخ غًن جٌىطحذس، وجهـحب جخلربز ججلذَذز.جإل
أْ وعٍُس جٌطوٍُُّس ٌىٍ َىىْ جٌطوٍُُ  Rifa’i و   Sudjanaؤلش  -3

وجكهحس ِوىن ِحدز  أؾذخ هًٍ جٌـالخ قىت ضٕرص ِشىق جٌطوٍُُ،
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جٔىجهح، وَغطـُن جٌـالخ جْ َفوٍىج ؿشَمس جٌطوٍُُ وىْ جٌطوٍُُ، و
  هٍُّس جٌطوٍُُ ؾُذج. 

 
 "سد جٌىٍّس"ضوشَف جٌٍورس   -د

ٌود جدلغحذمس هٓ سد جٌىٍّس عشَوح يف جختحر ججلٍّس جدلفُذز 
ذحعطخذجَ جٌىٍّحش جالوىل ِٓ جٌىٍّحش لرٍهح إلعطّشجس جٌىٍّحش جٌيت 

 4هبح طحقرٕح لرٍٕح. ووزٌه، حيذظ جٌطالُِز ججلٍّس جدلغطّشز فؿأز.حتذظ 
 ""سد جٌىٍّسجٌٍورس  ج٘ذجف  -ٖ

 وضذسَرٗ ضشوُض جٌـالخ جلوً ججلٍّس حتىًَ .1
حتىًَ جذطىحس جٌـالخ يف ؾوً ججلٍّس ذأعحط هًٍ جٌىٍّس جِخش  .2

 يف ضٍه ججلٍّس
 وً ججلٍّس ذغشهسضذسَد جعطوؿحي جٌـالخ يف ؾ .3
 ٌطكذظ ذحٌغس جٌوشذُس ِرحششزضذسَد جٌـالخ  .4
 حتىًَ جٌـالخ جلوً ججلٍّس يف جحلحي جدلشَف وجٌغوُذ  .5

 ِٕحفن جٌٍود  -و
 ؾوً ججلٍّس ذطشوُض ؾُذج ن جٌـالخُ. ٌُغطـ1
 . ٌُغطـُن جٌـالخ جٌطشوُض وجإلذطىحس هًٍ ضشوُد جٌٍغس جٌوشذُس ؾُذج2
 . ٌُىطغد جٌـالخ جدلفشدز ججلذَذز ذغهىٌس3
 شلال يف ضوٍُُ جٌغس جٌوشذُس. الَوشػ جٌـالخ 4

  
                                                 

4
   ضشؾُ ِٓ  

Heru kurniawan, 30 permaianan kreatif anak untuk meningkatkan kecerdasan bahasa, (Kata Hati 

Cetakan Pertama, 2015),   82 
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 ِضجَح ٌود سد جٌىٍّس -ص

ِٓ جٌظوىذس وٌىٕهُ ذوذ جْ جيشذىج ئىل  َشوش جٌـالخ ألوي ِشز 
مخغس جدلشز فهُ َغطـُن جْ َفىشوج عشهس، ذً يف ِشز وجقذز ِٓ جٌٍود 

ووزٌه ؿٍن جٔششجقهُ وٌوىهبُ يف ٘زج  جْ َذوِىج ئىل مخغس هشش دلُمس.
جٌٍود ِن وىهنُ ضشىَمح ٌُفىشوج ججلٍّس جٌيت جْ َطىٍّىج هبح وؿٍوص 

وٌىٓ يف ٘زج جٌٍود جْ  ججلٍّس جٌغشَرس جٌيت جيوٍهُ هبح ػحقىح فحسقح.
جيوً جإلٔششجـ ومل َغطـُن جشطشجؿهُ قىت جيوً ذٌن جٌفظً ِغّىم ِح 

 سط ججيوً ٘زج جٌٍود يف خحسؼ جٌفظًجيوٍىْ ِٓ جٔششجقهُ، وَٕرغٍ جدلذ
 قىت مل َىعىط ذٌن جٌفظً جألخش هٓ جٔششجقهُ.

 "سد جٌىٍّس"خـىجش جٌٍورس  -ـ
الَغطخذًن ٘زٖ جٌٍرس جٌوٕحطش وجِالش ألٔٗ ِوّىي ذحٌغحْ فمؾ.  

 وأِح ضـرُك ٘زٖ جٌٍورس فهى:
ذحٌظفىف جدلطشضد وجرج  أو ذطكىَشَأِش جألعحضُز جٌـالخ ٌُؿٍظ  .1

 أَؼح جْ َأِشُ٘ ِطشحذع جٌُذ.ديىٓ 
أٔح جسَذ جْ  َوـٍ جٌغحضُز ِػحي ججلٍّس جؾحذس جىل جٌـالخ. ِػحي : .2

. يف جٌرغطحْجدلٕرص جٌىػُف  َحمسٌن. جٌُحمسٌنقّرٍ  جٌض٘شز. جٌض٘شزأدفك 
 طحدلٍ. طحدلٍؾُذج أٔح أٌمٍ  فشقحٔح. فشقحٔحأٌود جٔح  يف ذغطحْ

 .عأر٘د جٌطّشٍ جٌُىَ. جٌُىَيل  طذجم. ِشَغجألْ 
 َٕهً جألعحضُذ َغأي جألعحضُذ ئىل جٌـالخ : ً٘ جٔطُ فهّىج ؟ ) ال .3

 جٌـالخ ٌُفهُ ٔفغهُ رٌه جدلػحي جٌزٌ ٍَمً ذٗ جألعحضُذ(
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ئْ مل َفهُ جٌـالخ فُؿد أْ َىشسٖ جألعحضُذ قىت َفهّىج، وٌىٓ  .4
 جرج فهُ جٌـالخ فُرٌن جألعحضُذ ِٕحكُ جٌٍرس :

 ِٕطهً مجغس جٌذلُمس لذسج، فاْ صجد َغمؾ.ؿحوال. ال جيىص جإلذطىحس  . أ
 ال جيىص جْ جيوً ججلٍّس جدلطغحوي  . خ
 ال جيىص جْ َمٍد ججلٍّس ِٓ جٌظحدق لرٍٗ  . ش
 فأْ فهُ ذذأ جٌٍورس، ذذأ جألعحضُذ ججلٍّس جألوي جٌيت َغطّش هبح جٌـالخ .5
يف ٘زٖ جٌٍورس، فُٕرغٍ جْ َشحسن جألعحضُذ يف دوسز جٌـالخ، قىت  .6

 .جٌغوُذزَشوش جٌـالخ 
هٕذ جٌـالخ جٌزٌ خيشق جدلٕحكُ أو مل َغطـُن ؾوً ججلٍّس، فُىىْ  .7

 .جٌـالخ عحلـح و مل جيىص جْ َششن جٌٍورس
  ضىشس جٌٍورس قىت َىؾذ غحُٔح أو غحٌػح ِٓ جٌـالخ. .8

 
 ِهحسز جٌىالَ  ِفهىَ: ينجٌفظً جٌػح
 ضوشَف ِهحسز جٌىالَ  - أ

 جدلشجد فُهح جالعطـحمِهحسز و  -شِه -ِظذس ِٓ ِهش يف جٌٍغس جدلهحسز
وِح وحْ جٌمىي  هرحسز هٓ فهىهٕذ جٌٍغىٌَن أِح جٌىالَ . و وّح يف جٌمحِىط

ِىطفُح ذٕفغٗ وّح يف جٌمحِىط وٌُظ ِشجدٖ ذحٌمىي جٌٍفق جٌذجي هًٍ ِوىن ذً 
وخيطٍف مبح هٓ والَ جٌفمهحء فأٗ وً ِح أذـً جٌظالز و٘ى ِـٍك جٌٍفق، 

لحٌص فٕين و.س. جٌىالَ ٘ى ٌفق  5.قشف ِفهُ أو قشفحْ وٌى مل َفهّح
جألطىجش ذحٌٍغس جٌوشذُس ِٕحعد ذأطىجش جدلخشؼ جٌيت ِوشوف ٌٍغىٌ. أِح 

                                                 
 7، ص دجس جقُحء جٌىطد جٌوشذُس ئٔذؤغٍ : جٌوّشؿٍ(،ششـ فطف سخ جٌربَس هًٍ جٌذسز جٌرهُس ٔلُ جألؾىسوُِس) جٌشُخ جذشجُ٘ جٌرُؿىسَٓ، 5
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ِهحسز جٌىالَ ٘ى ئعطّّش جٌطىٍُ دوْ ضىّلف وضىشجس جٌىٍّس ذحعطخذجَ جٌورحسز 
 6جٌظىش.

جٌىالَ ٘ى جٌٕشحؽ جٌٍغىٌ جدلهُ يف جحلُحز جٌُىُِس وحْ جإلٔغحْ ذٗ حيحوي 
وً ِحخـشز ذرحٌٗ جالفىحس وجٌشفىٌ. دوْ جٌطورًن هٓ ٔفغٗ أْ َورب هٓ 

الَوشف جإلٔغحْ ِح فىشٖ وشوشٖ. وجٌىالَ ٘ى ئقذ جدلهحسجش جٌٍغىَس جالسذوس 
و ٍ٘ ِهحسز جٌمشجءز و جالعطّحم و جٌىطحذس و جٌىالَ. و جٌىالَ  وحٌمسجٌفوحٌُس جدل

حسعٗ جدلطوٍُ. ٍ٘ ضوطرب ِٓ أُ٘ جدلهحسجش جٌٍغىَس. ألْ جٌىالَ ؾضء هًٍّ دي
فحٌىالَ ؾضء أعحعٍ يف ِٕهؽ  ضوٍُُ جٌٍغس جألؾٕرُس و َوطرب ِٓ أُ٘ أ٘ذجف 

  7ضوٍُُ جٌٍغس جألؾٕرُس.
لحي سشذي أمحذ ؿوُّس " و جٌىالَ يف جٌٍغس جٌػحُٔس ِٓ جدلهحسز جألعحعُس 
جٌىت دتػً غحَس ِٓ غحَحش جٌذسجعس جٌٍغىَس و ئْ وحْ ٘ى ٔفغٗ وعٍُس ٌالضظحي 

  8". ِن جالخشَٓ
ضظحي يف هٍُ جٌٍغس جٌٕفغً، ضوشَف جٌىالَ ٍ٘ جٌشىً جٌشتُغً ٌإل

جالؾطّحهً هٕذ جالٔغحْ، وذلزج َوطرب أُ٘ ؾضء ىف شلحسعس جٌٍغس وجعطخذجِهح. 
 9أو ديػً ؾحٔد جٌطكذظ يف جٌٍغس.

فىحٔص ِهحسز جٌىالَ ٍ٘ جدلهحسز جألعحعُس ذوذ ِهحسز جالعطّحم. و 
 دغس وجٌطورًن جٌشفهً.ضشطًّ ِهحسز جٌىالَ هًٍ جحملح

                                                 
 َطشؾُ ِٓ: 6

Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), hal. 89 
 151،)جدلٍّىس جٌوشذُس جٌغوىدَس ؾحِوس أَ جٌمشي(، ص.  خشُ جٌٍغس جٌوشذُس جٌٕحؿمٌن ذٍغحش جألضوٍُزلّذ وحًِ جٌّٕحلس،   7
 161(، ص. 1889،)ِظش : ؾحِوس جدلٕظىسز، ُ جٌٍغس جٌوشذُس ٌغًن جٌٕحؿمٌن هبحُضوٍّس، ُسشذٌ جمحذ ؿو  8
9
 241 , ص.1981جٌشَحع: هّحدز شإوْ جدلىطرحش, , جٌٕفغٍهٍُ جٌٍغس هرذ ججملُذ عُذ أمحذ ِٕظىس,   
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جٌىالَ ِهحسز جٔطحؾُس ضطـٍد ِٓ جدلوٍُ جٌمذسز هًٍ جعطخذجَ جألطىجش 
قىت ضغحهذ هًٍ  سذذلس وجٌطّىٓ ِٓ جٌظُغ جٌٕكىَس ؤلحَ وضشضُد ججلٍّ

أٌ أْ جٌىالَ هرحسز هٍُّس روُس  ح َشَذٖ جدلطىٍُ يف ِشجدف جحلذَعجٌطورًن هّ
وطرب هٍُّس ع وّح أْ جٌىالَ َمث ِؼّىٔح ٌٍكذَضطؼّٓ دجفوح ٌٍّطىٍُ 

ٕطهً ذحدتحَ هٍُّس  ٘زج أْ جٌىالَ ٘ى هٍُّس ضرذأ وضجٔفوحٌُس و جؾطّحهُح، و ِوىن
 11جضظحي طىضُس ِن ِطكذظ ِٓ ذٕحء جٌٍغس يف ِىلف جؾطّحهٍ.

وديىٓ ضوشَف جٌىالَ ذأٔٗ ِح َظذس هٓ جإلٔغحْ ِٓ طىش َورب ذٗ هٓ 
هًٍ جلً يف ر٘ٓ جدلطىٍُ. وذٕحء  دالٌس يف ر٘ٓ جدلطىٍُ وجٌغحِن، أوشة ٌٗ 

هًٍ ٘زج، فاْ جٌىالَ ٌُظ ٌٗ دالٌس يف جدلطىٍُ أو جٌغحِن، ال َوذ والِح ذً 
 ٍ٘ أطىجش الِوىن ذلح.

 أمهُس ِهحسز جٌىالَ -خ
و ال شه أْ جٌىالَ أو جٌطكذظ ِٓ أُ٘ جٌىجْ جٌٕشحؽ جٌٍغىي عىجء 

جٌىطحذس ىف قُحهتُ. أٌ ٌٍىرحس وجٌظغحس،  فحٌٕحط َغطخذِىْ جٌىالَ أوػش ِٓ 
أهنُ َطىٍّىْ أوػش شلح َىطرىْ. وِٓ ٕ٘ح ديىٓ جهطرحس جٌىالَ ٌالضظحي جٌٍغىي 
ذحٌٕغرس ٌإلٔغحْ. وهًٍ رٌه َوطرب جٌىالَ أُ٘ ؾضء يف جدلّحسعس جٌٍغىَس 

 11وجعطخذجِطهح.
جٌىالَ ِٓ جدلهحسجش جألعحعُس، جٌيت َغوً جٌـحٌد ئىل ئضمحهنح يف جٌٍغحش 

مذ جشطذش جحلحؾس ئىل ٘زٖ جدلهحسز يف جٌفطشز جألخًنز، هٕذِح جألؾٕرُس. و ٌ
صجدش أمهُس جالضظحي جٌشفهٍ ذٌن جٌٕحط. و ِٓ جٌؼشوسز هٕذ ضوٍُُ جٌٍغس 
جٌوشذُس جال٘طّحَ ذحجلحٔد جٌشفهٍ، و ٘زج ٘ى جالجتحٖ جٌزٌ ٔشؾى أْ َغٍىٗ 

                                                 
 153، )جدلٍّىس جٌوشذُس جٌغوىدَس ؾحِوس أَ جٌمشي(، ص. ضوٍُُ جٌٍغس جٌوشذُس جٌٕحؿمٌن ذٍغحش جخلشزلّذ وحًِ جٌّٕحلس،   11

11
 87(. ص 1421، )جٌمح٘شز : دجس جٌفىشجٌوشيب،ضذسَظ فٕىْ جٌٍغس جٌوشذُسجٌذوطىس أمحذ ِذوىس،   
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ِذسط جٌٍغس جٌوشذُس، و أْ جيوً مهٗ جألوي دتىٌن جٌـالخ ِٓ جحلذَع 
 حٌوشذُس، ألْ جٌوشذُس ٌغس جضظحي، َفهّٗ ِال ٌَن جٌٕحط يف جٌوحمل. ذ

و حتّذظ ٘ى جٌىعٍُس جدلمحذٍس ٌإلعطّحم، فحإلٔغحْ ديؼً ضلى ٔظف 
ًّ ِٓ رٌه يف جٌىالَ. و ِن ٘زٖ جألمهُس ذلذف  جٌىلص يف جإلعطّحم، و أل

ً هتّحٌن هبجٌٕحؿم جدلهحسز، صلذ وػًنج ِٓ جٌربجِؽ جٌطمٍُذَس يف ضوٍُُ جٌٍغس ٌغًن
ّّس يف  12٘زج ججلحٔد فال ضوـُٗ قمٗ، ذً َطُ جتحٍ٘ٗ دتحِح. ذوغ ججلىجٔد جدله

 13ضوٍُُ جٌىالَ. ِٕهح:
 جٌّٕـك -1

ُّ ٘زٖ ججلىجٔد ؾحٔد    طىيت, ئر َشي جٌطشذىَىْ جألمهُس ِٓ أ٘
جٌىربي ٌطوٍُُ جٌٕـك ِٕز جٌرذجَس ضوٍُّح طكُكح. فحٌٕـك أوػش هٕحطش 

 أو ضظكُكٗ ذوذ ضوٍّٗ ذشىً خحؿة.جٌٍّغس طوىذس يف ضغًُنٖ 
 جدلفشدجش -2

ضوذ ضُّٕس جٌػشوز جٌٍفلُس ٘ذفح ِٓ أ٘ذجف أٌ خـس ٌطوٍُُ ٌغس   
أؾٕرُس، رٌه أْ جدلفشدجش ٍ٘ جدوجش محً جدلوىن وّح أهنح يف رجش 
جٌىلص وعحتً ٌٍطفىًن, فرحدلفشدجش َغطـُن جدلطىٍُ أْ َفىش مث َطشؾُ 

 فىشٖ ئىل وٍّحش حتًّ ِح َشَذ .
 ىجهذجٌم -3

ٔلشٔح ئىل وطد ضوٍُُ جٌٍغس جألؾٕرُس صلذ أْ جٌمىجهذ هحدز ِح  ئرج  
 :14ضمذَ ذىجقذِٓ ؿشَمس

                                                 
12

 181-182ص  ( ٖ 1432، جدلٍّىس جٌوشذُس جٌغوىدَس ،ئذشجُُ٘ جٌفىصجْ، جػحءجش دلوٍٍّ جٌٍغس جٌوشذُس ٌغًن جٌٕحؿمٌن هبح، )جٌشَحع هرذ جٌشمحٓ  
13

 15۹ٔفظ جدلشجؾن............زلّذ وحًِ جٌٕحلس     
14

 ۱64جدلشؾن جٌغحذك...........زلّذ وحًِ جٌٕحلس  
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جألوىل : ضمذًن جٌمحهذز ججلذَذز ِٓ خالي قىجس أوِىلف لظظٍ، مّث 
 ضغطٕرؾ وضغطخذَ يف ِىجلف قىجسَس ؾذَذز.

جٌّػحُٔس : ضمذًن جٌمحهذز ججلذَذز يف أِػٍس هًٍ شىً مجً يف أوي 
 مث ضغطخشؼ جٌمحهذز وَطُ جٌّطذسَظ هٍُهح. جٌذسط،

 أمهُس ضوٍُُ جٌىالَ هٕذ دوطىس زلّىد وحًِ جٌٕحلس وّح ٍٍَ:
أْ جألعشز هٕذِح َمرً هًٍ ضوٍُ أهنح ٌغس أؾٕرُس ئمنح ضطىلن أْ َطكذظ  -1

 هبح.
أْ جٌىرًن هٕذِح َمرً هًٍ ضوٍُُ جٌٍغس ِحَىىْ جٌطكذظ هبح يف   -2

 ِمذِس أ٘ذجفٗ.
 أْ جٌٕؿحـ يف ضوٍُُ جٌىالَ ذحٌٍغس جألؾٕرُس َذفن ئىل ضوٍّهح وئضمحهنح.  -3
إٔٔح الٔطظىس ئِىحُٔس جالعطّشجس يف ضوٍُ جٌمشجءز وجٌىطحذس ذحٌٍغس  -4

 جألؾٕرُس دوْ جٌطكذظ.
ئٕٔح جالْ ٔوٍُ جؾُحال جوػش ُِال ٌالعطّحم ٌٍربجِؽ جإلرجهُس، ودلشح٘ذز  -5

 ذشجِؽ جٌطٍفضَىْ وجألفالَ.
هٕذِح َمشأ وَىطد ئمنح َفىش ذىعحؿس ِح ضوٍّٗ شفىَح أْ جٌفشد  -6

 جعطّحهح و قذَػح.
أْ هٍُّس ضوٍُ جٌٍغس رجهتح وجالعطفحدز ِٓ جدلوٍُ ضوطّذ هًٍ جحلذَع،  -7

فحدلوٍُ يف ضذسَغٗ وضظكُكٗ أخـح جٌذسجعٌن َغطخذَ جٌىالَ، و٘ى 
 قىت هٕذِح َظكف وطحذحش جٌذسجعٌن ئمنح َٕحلشهُ يف رٌه شفىَح.
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قمُمس أغرطهح جٌذسجعحش وخربجش جدلّحسعس ضمىي: ئْ ِولُ أْ ٕ٘حن  -8
جٌزَٓ َطوٍّىْ جٌٍغس جألؾٕرُس ِٓ خالي جٌمشجءز وجٌىطحذس فمؾ َفشٍىْ 

 15هٕذ جوي شلحسعس شفىَس ٌٍغس.
 أ٘ذجف ضوٍُُ ِهحسز جٌىالَ - ؼ

 16ٕ٘حن أ٘ذجف هحِس ٌطوٍُُ جحلذَع ديىٓ أْ ٔوشع ألمّههح فُّح ًٍَ :
جٌٍّغس جٌوشذُّس. وأْ َإدٌ أٔىجم جٌّٕرب وجٌّطٕغُُ أْ َٕـك جدلطوٍُّ أطىجش  -1

 جدلخطٍفس و رٌه ذـشَمس ِمرىٌس ِٓ أذٕحء جٌوشذُّس.
 أْ َٕـك جألطىجش جدلطؿحوسز و جدلطشحهبس . -2
 شوحش جٌمظًنز وجحلشجوحش جٌـىٍَس ن جٌفشق ىف جٌٕـك ذٌن جحل أْ َذ -3
 أْ َوّرش هٓ أفىحسٖ ِغطخذِح جٌظُغ جٌٕكىَس جدلٕحعرس . -4
َوّرش هٓ أفىحسٖ ِغطخذِح جٌٕلحَ جٌظكُف ٌطشوُد جٌىٍّس يف أْ  -5

 جٌوشذُس خحطس يف ٌغس جٌىالَ .
أْ َغطخذَ ذوغ خظحتض جٌٍغس يف جٌّطورًن جٌشفىٌ ِػً جٌطزوًن و  -6

جٌطأُٔع و دتُُض جٌوذد وجحلحي و ٔلحَ جٌفوً و أصِٕطٗ وغًن رٌه شلح 
 ٍَضَ جدلطىٍُ ذحٌوشذُس.

ِٕحعرس ٌوّشٖ و ِغطىي ٔؼؿس و  أْ َىطغد غشوز ٌفلُس والُِس -7
 لذسجضٗ، و أْ َغطخذَ ٘زٖ جٌػشوز يف ئدتحَ هٍُّحش جضظحي هظشَس.

                                                 
15

 152-151(، ص 1985)جبحِوس أَ جٌمشي، ٍغحش أخشي، ضوٍُُ جٌٍغس جٌوشذُس ذزلّىد وحًِ ٔحلس،،  
16

 -ئَغُغىى-،) ِٕشىسجش جدلٕلّس جإلعالُِس ٌٍطشذُس و جٌوٍىَ و جٌػمحفسؿشجتك ضذسَظ جٌٍغس جٌوشذُس ٌغًن جٌٕحؿمٌن هبح زلّذ وحًِ جٌّٕحلس و سشذٌ جمحذ ؿوُّس،  
 131ٖ( ص 1424
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أْ َغطخذَ ذوغ أشىحي جٌػمحفس جٌوشذُس جدلمرىٌس و جدلٕحعرس ٌوّشٖ  -8
وِغطىجٖ جإلؾطّحهٍ و ؿرُوس هٍّٗ، و أْ َىطغد ذوغ جدلوٍىِحش 

 جألعحعُس هٓ جٌطشجظ جٌوشيب و جإلعالٍِ.
ٔفغٗ ضورًنج وجػكح و ِفهىِح يف ِىجلف جحلذَع  أْ َورب هٓ -9

 جٌرغُـس.
أْ َطّىٓ ِٓ جٌطفىًن ذح ٌٍغس جٌوشذُس و جٌطكذظ هبح ذشىً ِطظً و  -11

 ِطشجذؾ ٌفطشجش صُِٕس ِمرىٌس.
و ضأيت جٌطٍمحتُس و جٌـاللس وجٌطورًن ِٓ غًن ضىٍف هًٍ سأط لحتّس أ٘ذجف 

ٌطورًن هٓ جٌٕفظ أِش رجضً ضوٍُُ جٌٍغس ٌألؿفحي جٌظغحس. رٌه أْ جٌشغرس يف ج
جيد هًٍ جدلذسط أْ َشؿن ٘زٖ  هٕذ جٌـفً، ديًُ ئٌُٗ وجيد أْ ديحسعٗ. و

 جٌشغرس ٌذي جٌـفً و أْ َغحهذٖ هًٍ جالٔـالق يف والِٗ.
و ِٓ أُ٘ جأل٘ذجف جٌىت جيد أْ َوًّ جدلٕهؽ مبح فُٗ جدلذسط هًٍ حتمُمهح 

 ً ِحٍٍَ:خحطس يف جحلٍمس جألوىل ِٓ ِشقٍس جٌطوٍُُ جألعحع
 ضـىَش وهً جٌـفً ذحٌىٍّحش جٌشفىَس وىجقذجش ٌٍغس. -1
 ئغشجء غشوضٗ جٌٍفلُس وجٌشفهُس. -2
 ضمىًن سوجذؾ جدلوىن هٕذٖ. -3
 ِىُٕٗ ِٓ ضشىًُ ججلًّ وضشوُرهح. -4
 ضُّٕطٗ لذسضٗ هًٍ ضٕلُُ جألفىحس يف وقذجش ٌغىَس. -5
 حتغٌن ٘ؿحتٗ ؤـمٗ. -6
 17ئعطخذجِٗ ٌٍطورًن جٌمظظٍ جدلغٍٍ. -7

                                                 
 94(. ص 1421)جٌمح٘شز : دجس جٌفىشجٌوشيب،، ضذسَظ فٕىْ جٌٍغس جٌوشذُسجٌذوطىس أمحذ ِذوىس،  17
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 هٍُّس جٌىالَ  ؿرُوس - د

جٌىالَ ٌُظ قذغح ذغُـح و ئمنح ٘ى َٕـىٌ هًٍ هذد ِٓ جٌوٍُّحش 
جدلشورس فهى " هرحسز هٓ ِضَؽ ِٓ جٌوٕحطش جٌطحٌُس: جٌطفىًن ووٍُّس همٍُس، جٌٍغس 
وظُحغس ٌألفىحس و جٌىٍّحش هٓ ؿشَك أطىجش ٍِفىكس ٌالخشَٓ، جحلذَع 

هٍُّس جٌىالَ ذوذز  أو جٌٕـك وهُثس ؾغُّس و جعطؿحذس و جعطّحم و دتش
 خـىجش ٍ٘:

 جٌذجفن  )جالعطػحسز(: فمرً أْ َطكذظ جدلطكذظ الذذ أْ َغطػحس. -1
جٌطفىًن: وذوذ أْ َغطػحس جإلٔغحْ، َرذأ يف جٌطفىًن فُّح عُمىي،  -2

فُؿّن أفىحسٖ وَشضرهح َفىش فُهح، وجدلذسط جٌىجهٍ ٘ى جٌزٌ َوٍُ 
ٕ٘حن دجم لىٌ  ضالُِزٖ و َذسهبُ هًٍ جال َطىٍُ أقذُ٘ ئال جرج وٓ

 جٌىالَ.
جٌظُحغس: قُع ضٕطمً جألٌفحف و ججلًّ و جٌطشجوُد جٌيت ضفٍ ذحدلوىن  -3

 جٌزٌ َفىشٖ فُٗ جإلٔغحْ.
جٌٕـك: جٌزٌ َٕرغٍ أْ َىىْ ِوربج شلػال ٌٍّوىن، خحٌُح ِٓ جٌٍكٓ و  -4

 18جخلـحء، وَطوٌن هًٍ ِٓ َوذ ٔفغٗ ٌٍكذَع أْ َرطذس ٔفغٗ.

 ِهحسز جٌىالَ ألغحَ -ٖ
جٌّطورًن  هرذجٌٍّٗ جٌرشًن َٕمغُ جٌىالَ ئىل لغٌّن. ومهح جحملحدغس و جٌّذوطىس

 جٌّشفىٌ :
 جحملحدغس   -1

                                                 
 52-51(، ص 1991)جٌمح٘شز: ِىطرس جٌٕهؼُس جدلظشَس، ؿشجتك ضذسَظ جٌٍغس جٌوشذُس، ئذشجُُ٘ زلّذ هـح،  18
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جحملحدغس ٍ٘ جٌىالَ جحملحوسز أو جدلٕحلشس جٌّيت جتشي ذٌن جٌّطٍُّز و 
  19جٌّطٍُّز قّطً َضَذ وػًن جدلفشدجش.  جٌّطٍُّز و جألعطحر أو

 أ٘ذجف جحملحدغس :  .أ 
 ؿاللس جٌٍّغحْ ودتػًُ جدلوحىن جٌّٕـك وضوىَذ جٌّطالُِز ئؾحدز  (1
 ٓ ِح َطكّذظ يف ججملطّن هَطىٍُّ جٌٍّغس جٌوشذُس  (2
َمّذس أْ َطشؾُ والَ جإلٔغحْ يف جذلحضف و جٌّشجدَىو جٌّطٍفضَىْ و  (3

 غًن رٌه
ًّّ جحلّد ئىل جٌٍّغس جٌوشذُّس و جٌمشجْ جٌىشًن قّطً سغد يف  (4 َٕ

ّّمهح.  21ضوٍُّهح و ضو
جحملحدغس هٕٗ سأي جٌذوطىس سشُذ أمحذ ؿوُّس وّح أِح أ٘ذجف ضذسَظ 

:ًٍَ 
ضُّٕس جٌمذسز هًٍ جدلرذأ يف جٌطكذَع هٕذ جٌذجسعٌن ودوْ جٔطلحس  (1

 ِغطّش دلٓ َرذؤُ٘.
 ضُّٕس غشوهتُ جٌٍغىَس. (2
دتىُٕهُ ِٓ ضىكُف ِوشفطهُ ذحٌٍغس ِفشدجش وضشوُد شلح َشرن  (3

 صلحص.ٌذَهُ جألقغحط ذحٌػمس و جحلحؾس ٌٍطمذَ و جٌمذسزهًٍ جإل
ضُّٕس لذسز جٌذسجعٌن هًٍ جالذىحس و جٌطظشَف يف جدلىجلف  (4

 جدلخطٍفس.

                                                 
 طشؾُ ِٓ :َ  19

Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi pengajaran agama dan Bahasa Arab (Jakarta : PT.Raja 

Grafindo Persada,1997) 191                                                                                                    
22

 192ٔفظ جدلشجؾن ...   



25 

 

 

ضوشَغ جٌذسجعٌن ٌٍّىجلف جدلخطٍفس جٌىت حيًّ ِشوسُ٘ هبح، و  (5
 جٌيت حيطحؾىْ فُهح ئىل شلحسعس جٌٍغس.

ضشمجس دلفهىَ جإلضظحيل ٌٍغس و ضذسَد جٌـحٌد هًٍ جإلضظحي  (6
 جٌفّوحي ِن جٌٕحؿمٌن ذحٌوشذُس.

 21ججلىجٔد جٌٕفغُس جخلحطس ذححلذَع.ِوحجلس  (7
 شىً جٌّطذسَيب جحملحدغس .خ 

ِّح جٌّشىً جٌّطذسَيب جحملحدغس هٕذ فإجد أفحٔذي جتشي وّحًٍَ :     أ
 ججلىجخ جٌّغإجي و (1
 قفق جحلىجس (2
 جحلىجس جدلىؾٗ (3
 جحلىجس جحلش (4

 جٌّطورًن جٌّشفىي -2
جٌّطورًن ٘ى جٌّٕشحؽ جٌفوحيل جٌىالَ و ٘ى خيطٍف ذححملحدغس شلىٓ ضلٓ 

.َوّذ جٌّطورًن جٌّشفىي جألعحط  (Mengarang Lisanٔمىي ذحإلٔذؤُغُّس )
جٌّزي َرىن هٍُٗ جٌّطورًن جٌىطحىب، و ال َطأضً جٌّٕؿحـ ىف جٌّطورًن جٌىطحىب 

 ئرجمل َونت جإلهطٕحء جٌّالصَ ذحٌّطورًن جٌّشفىٌ.
و َغرك جٌّطورًن جٌّشفىي جٌّطورًن جٌىطحيب، عىجء ىف ِشقٍس جحلؼحٔس 
أو يف جحلٍفطٌن جألوىل وجٌّػحُٔس ِٓ جدلشقٍس جإلذطذجتُس، و رلحالش جٌّطورًن 
جٌّشفىي رلحالش وجعوس سقرس و ِٓ أِػٍس ٘زٖ ججملحالش جغحسز ذوغ 
جدلشىالش رجش وؾهحش جٌٕلش جدلخطٍفس وِٕف جٌّطالُِز قشَس ضرىن 

                                                 
 165، ص 1989، جٌشذؾ جَغُىى، ضوٍُُ جٌٍغس جٌوشذُس جٌٕحؿمٌن هبح ِٕح٘ؿٗ وأعحٌرٗسشذي أمحذ ؿوُّس،  21
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ذوغ جألسجء و جٌّذفحم هٕهح و عشد جٌمظض و ئٌمحء ذوغ جخلـد يف 
جدلٕحعرحش جٌّذٍَُس و جإلؾطّحهُّس و وطف ذوغ جدلرحسَحش جٌّشَحػُّس أو 
ّْ جٌّٕشحؽ جٌٍّغىي جٌّشفىي أشُن ىف ججملطّن ِٓ  جحلىجدظ و جدلٕحكش.أ

  22جٌّٕشحؽ جٌٍّغىي جٌّطؿشَشي.
 23أ٘ذجف جٌّطورًن:

جٌمُحَ جبُّن أٌىجْ جٌّٕشحؽ جٌٍّغىي جٌّىت َطـٍرهح  جلذجس جٌّطالُِز هًٍ .أ 
ِٕهُ ججملطّن، و ذزٌه َىىْ جألعحط جٌّزٌ َمىَ هٍُٗ ضوٍُُ جٌّطورًن 

 أٌىجْ جٌّٕشحؽ جٌٍّغىي زلحدغس و ِٕحلشس وسعحتً
 ضفطف دسوط جٌّطورًن رلحال وجعوح أِحَ جٌّطالُِز ٌإلذذجم وجإلذطىحس .خ 
مً جٌّغٍُُ و ضشضُد جألفىحس و ضوىد جٌّطالُِز هًٍ جٌّطفىًن جدلٕـ .ؼ 

 قغٓ هشػهح، حبُع ضظً ئىل جألخشَٓ ذىػىؼ ودوْ ضومُذ
دتىٌن جٌّطالُِز ِٓ جٌّطورًن هٓ أفىحسُ٘ وهىجؿفهُ وِشحهشُ٘، و  .د 

ّّح يف ٔفىعهُ عىجء  ٔمً وؾهحش ٔلشُ٘ ئىل غًنُ٘، و جإلذحٔس ه
 ذـشَك جدلٕحلشس أو جٌىطحذس

ذَع و جٌىطحذس هٕذِح ضذهى دتشَٓ جٌّطالُِز هًٍ جإلٔـالق يف جحل .ٖ 
 جحلحؾس ئٌُهّح أو هٕذِح َطـٍد جدلىلف وجقذج ِٕهّح

ِغحهذز جٌّطٍُّز هًٍ جٌّطىُف يف ِىجلف جحلُحز جدلخطٍفس جٌّىت ضطـٍد  .و 
ِٕٗ ٌىٔح ِٓ أٌىجْ جٌّطورًن و وحٌّغإجي و ججلىجخ و ئدجسز جحلىجس و 

 . وطحذس جدلزوشجش و جدلمحالش و ضٍخُض ذوغ جحملحػش وغًن رٌه

                                                 
22

 216-215(, 1989)ِـحذن ؾحِوس جدلٍه عوىد جخطرحس جٌٍّغس,زلّذ هرذ جخلحٌك زلّذ,   
23

 214ٔفظ جدلشجؾن ,.............جخطرحسجش جٌٍغس   
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ضطوذد ِهحسجش جٌطورًن جٌشفهٍ، وّح ضطٕىم ضروح ٌوىجًِ ِطوذدز. 
ِٕهح ؾٕظ جدلطكذظ، وهّشٖ جٌضِين، وِغطىجز جٌطوٍُُّس، وخربجضٗ 
جٌػمحفُس، وسطُذٖ جٌٍغىي، ولشخ جدلىػىم جدلطكذظ فُٗ، أو ذوذٖ ِٓ 
رلحي ختظظٗ، ودجفوُس جدلطوٍُ، ئىل غًن رٌه ِٓ هىجًِ أخشي وٌوًٍ 

 24جٌطورًن جٌشفهٍ ِح ٍٍَ : جذشجص ِهحسجش
 ٔـك جحلشوف ِٓ سلحسؾهح جالطٍُس، ووػىقهح هٕذ جدلغطّن. .أ 
ضشضُد جٌىالَ ضشضُرح ِوُٕح حيمك ِح َهذف جٌُٗ جدلطىٍُ وجدلغطّن  .خ 

 هًٍ جٌغىجء. وطىػُف ٌفىشز، أو جلٕحم هبح.
جٌغُـشز جٌطحِس هًٍ وً ِح َمىٌٗ خحطٗ فُّح َطوٍك ذطّحَ جدلوىن،  .ؼ 

ِػال جخلرب ئرج ذوذ هٓ جدلرطذأ، وؾىجخ جٔششجؽ، ئرج حبُع ال َٕغً 
ذوذ هٓ ذمُس جؾضجء ججلٍّس جٌششؿُس، وّح الَٕغً ضشجذؾ جالفىحس، 

 وضطروهح.
جؾحدز فٓ جالٌمحء مبح فُٗ ِٓ ضٕغُُ جٌظىش و ضٕىَوٗ و جٌؼغؾ هًٍ  .د 

ِح َشجد جٌؼغؾ هٍُٗ وضٕرُٗ جٌغحِن هًٍ ِىجلف جٌطوؿد، 
 ػُس....جخل.وجالعطفهحَ، وججلًّ جالهطشج

ِشجهحز قحٌس جٌغحِوٌن، و جٌطالؤَ ِوهُ ِٓ عشهس وذؾء وغًن رٌه  .ٖ 
 شلح َٕحعد جدلغطّوٌن وحٌغهىٌس، و جٌظوىذس و جالشطـشجد.

جٌمذسز هًٍ جعطخذجَ جٌىلفس جدلٕحعرس، و جحلشوحش ججلغُّس جدلوربز،  .و 
 وجٌىعحتً جدلغحهذز.

                                                 
24

 5ص.  1421دجس جٌفىش جٌوشيب جٌمح٘شز، ضذسَظ فٕىْ جٌٍغس جٌوشذُس،هًٍ جمحذ ِزوش،   
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ذحٌوضوف هٕٗ، جعطخـحخ جدلغطّن، وجٌطأغًن فُٗ مبح الَطشن ٌٗ رلحال  .ص 
أو جدلًٍ ِٕٗ، وضأضً رٌه ذحعطخذجَ قغٓ جٌوشع، و لىز جألدجء، و 

 جٌػمس فُّح َمىي، و جاللطٕحم ذٗ.
 25خيطرب جٌطورًن جٌشفهً ذوذز ِٕهح:

َـٍد ِٓ جٌـحٌد أْ َطكذظ هٓ ِىػىم ِأٌىف ٌذَٗ. وَمُُ  .أ 
 هًٍ أعحط جٌـاللس وجٌظكس.

ئؾحذحش شفهُس  ضىؾٗ ئىل جٌـحٌد أعثٍس وطحذُس أو شفهُس ضـٍد .خ 
 لظًنز.

ِٓ جدلّىٓ أْ ضىىْ جألعثٍس ِغؿٍس هًٍ ششَؾ وَطشن ذٌن وً  .ؼ 
عإجي وجخش ولص وحف ٌإلؾحذس. وضؼّٓ ٘زٖ جٌـشَمس ضغحوي 

 مجُن جٌـالخ يف هحًِ جٌىلص وؿشَمس جإلعطّحم ئىل جٌغإجي.
ضمذَ ئىل جٌـحٌد طىسز َـٍد ِٕٗ أْ َوٍك هٍُهح شفهُحيف ولص  .د 

 زلذد.
أوػش يف زلحوسز شهُس قىي ِىػىم ِوٌن أو يف  َطشن ؿحٌرحْ أو .ٖ 

 زلحدظ قشز.

 جدلىىٔحش يف ضمىًن ِهحسز جٌىالَ جدلإجغشجش  -و

 جْ جدلإجغشجش يف ضمىًن ِهحسز جٌىالَ مخغس وٍ٘ : Nurgiantoroر٘د 

TEKANAN  

1. Ucapan sering tidak di pahami. 

2. Sering terjadi kesalahan besar dan aksen kuat yang menyulitkan pemahaman, 

menghendaki untuk slalu di ulang. 

3. Ucapan sudah setandart (asing: sudah seperti penutur asli) 

                                                 
25

  217 ذًنوش: دجس جٌٕفحتظ، صخظحتض جٌوشذُس وذـشجتك ضذسَغهح، ٔحَف زلّىد ِوشوف،   
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4. Pengaruh ucapan asing (daerah) yang memaksa orang mendengarkan dengan 

teliti, salah ucap yang menyebabkan kesalah pahaman. 

5. Pengaruh ucapan asing (daerah) dan kesalahan ucap tidak menyebabkan 

kesalah pahaman. 

6. Tidak teerjadi salah ucapan yang mencolok, mendekati ucapan standart. 

TATA BAHASA 

1. Pengunaan tata bahasa hamper slalu tidak tepat 

2. Adanya kesalahan dalam penggunaan pola pola pokok secara tepat yang slalu 

mengganggu komunikasi. 

3. Sering terjadi kesalahan dalam pola tertentu karna kurang cermat yang dapat 

mengganggu komuikasi. 

4. Kadang kadang terjadi kesalahan dalam pengunaan pola tertentu, tetapi tidak 

mengganggu komunikasih 

5. Sedikit terjadi kesalahan tetapi bukan pada pengunaan pola. 

6. Tidak lebih dari dua kesalahan selama berlangsngnya kegiatan wawancara. 

KOSAKATA 

1. Pengunaan kosakata tidak tepat dalam percakapan yang paling sederhana 

sekalipun  

2. Pnguasaan kosakata sangat terbatas pada keperluan dasar personal (waktu, 

makanan, trasportasi, keluarga) 

3. Pemilihan kosakata sering tidak tepat dan keterbatasan penguasaannya, 

menghambat kelancaran komunikasi dalam masalah social dan professional. 

4. Penggunaan kosakata teknis cepat dalam pembicaraan masalah tertentu, tetapi 

penggunaan kosakata umum bersifat berlebihan. 

5. Penggunaan kosakata teknis lebih luas dan cermat, kosakata umum pun tepat 

sesuai dengan situasi social. 

6. Pengunaan kosakata teknis dan umum luas dan tepat sekali. 

 

KELANCARAN 

1. Kelancaran pembicaraan selalu terhenti dan terputus putus sehingga 

wawancara macet 

2. Pembicaraan sangat lambat dan tidak ajek kecuali untuk kalimat kalimat 

pendek dan telah rutin. 

3. Pembicaraan sering tampak ragu, kalimat tidak lengkap 

4. Pembicaraan kadang kadang masih ragu, pengelompokan kata kadang kadang 

juga tidak tepat. 
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5. Pembicaraan lancer dan halus, tetappi skali kali masih kurang ajek. 

6. Pembicaraan dalam segalah hal lancer dan halus 

PEMAHAMAN 

1. Memahami sdikit isi percakapan yang paling sederhana. 

2. Memahami dengan lambat percakapam yang paling sederhana perlu 

penjelasan dan pengulangan. 

3. Memahami dengan baik percakapan sederhana dalam hal tertentumasih perlu 

penjelasan dan pengulangan. 

4. Memahami agak baik percakapan normal, kadang kadang pengulangan dan 

penjelasan. 

5. Memahami segala sesuatu dalam percakapan normal kecuali yang bersifat 

koloqial. 

6. Memahami segala sesuatu dalam pembicaraan formal dan koloqial. 

 
ٌـالخ جٌفظً جٌػحِٓ  : فوحٌُس ضـرُك ٌورس "سد جٌىٍّس ٌطشلُّس ِهحسز جٌىالَ ٌعفظً جٌػح
  ضحٔغىالغٌن عُذوجسؾىجذلذجَس جدلطىعـس مبذسعس 

ِهحسز جٌىالَ يف ضوٍُُ جٌٍغس  و "سد جٌىٍّس"جٌٍورس  ضٕحوي جٌرحقع ذوذ أْ
 جٌوشذُس. فُّح عرك، فُطمذَ جٌطكًٍُ هٓ جٌواللس و جٌفوحٌُس ذُٕهّح. 

وحْ جٌوٕظشجْ جدلهُّحْ يف ضوٍُُ جٌٍّغس جٌوشذُّس مهح : ؿشَمس ضوٍُّهح و وعحتً 
وٍُُ جٌيت عطإغش جٌىعحتً ضوٍُّهح، مهح ِطوٍّمطحْ. جخطحس جٌرحقع ِٓ أقذ ؿشجتك جٌّط

ُّ ضوٍُُ ذحٌّٕكى و  26جٌّطوٍُُّس جدلٕحعرس.  الحبغٓ ئرجوحْ جدلذسط َرذأ جٌطوٍُُ و َهط
جٌّظشف و جإلهشجخ وغًن رٌه يف ضوٍُُ جٌٍّغس جٌوشذُس ذً ال ذّذ دلوٍُّ جٌٍّغس جٌوشذُّس أْ 

 27َوٍُّ جحملحدغس و جدلـحٌوس و جحملفىكحش.
                                                 

26
 ضشؾُ ِٓ :  

Drs.Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya,   

(Sukses Offset : Jogjakarta 2009) Hal.3 
27

  ضشؾُ ِٓ :  
Abu Bakar Muhammad, Metode khusus pengajaran Bahasa Arab,(Surabaya: Usaha Nasional, 1981) 

Hal.39 
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 ٌٍىطىي ئىل جأل٘ذجف جدلوُٕس يف هٍُّس جٌطوٍُُ ووحْ ؿشَك جٌطوٍُُ َغطخذَ 
جٌطوٍُ. و٘زٖ جٌـشَمس حيطحؼ ئٌُهح جدلذسط يف ضذسَغٗ. هحدز، الَغطوًّ جدلذسط 
ؿشَمس وجقذز، ذً جألوػش ِٕهح ٌىؾىد جٌضَحدجش و جٌٕمظحْ جٌيت َالصِهح هًٍ 

 جعطوّحي جٌـشجتك جدلطٕىهس.
ضطوٍك ذمذسضٗ هًٍ جدلىجد جدلمذِس ئْ ِهحسز والَ جٌـالخ يف هٍُّس جٌطوٍُُ ال 

فمؾ، ذً ضطوٍك أَؼح ذـشَمس جٌطوٍُُ. فال ذذ ٌٍّذسط أْ َوشف جٌـشَمس جدلٕحعرس يف 
ضوٍُُ قىت َفهُ جٌـالخ جدلىجد جٌذسجعُس جدلمذِس ذغًن طورس. فىحٔص جٌـشَمس ِٓ 

 جٌطذذًن جٌوٍٍّ جٌيت ختطحس ذحٌٕغرس ئٌُٗ. و ٍ٘ ِٓ جألدوجش ٌٍىطىي ئىل غحَس.
فُٕرغٍ جدلذسط جٌٍغس جٌوشذُس أْ ًَّٕ ِهحسز والَ جٌـالخ يف ضوٍُ جٌٍغس 
جٌوشذُس. و ٕ٘حن وُفُحش وػًنز ٌطُّٕطهح، و ِٕهح ضـرُك جٌـشجتك جدلطٕىهس، و جٌىعٍُس 

 ججملزذس ٌطُّٕس ِهحسز جٌىالَ ٍ٘ ضـرُك ٌورس "سد جٌىٍّس ٌطشلُّس ِهحسز جٌىالَ".
   


