
 

 

 

 درس نوىذجي لتعلين ههارة الكالم

 ()هستىعبا هالهح ثقافت لىهبىك الوحليت

 

 

 

 إعداد وتصميم:

 أستاذة سيتي روح هللا

في وزقت بحثيت   -بدايت –ها صممتمه ضمه المىاد التي مان الدزض الىمىذجي  اهر)

في قسم تعليم اللغت العسبيت  في مادة تصميم مىاد تعليم اللغت العسبيت للىاطقيه بغيسها

ماالوج  -اإلسالميت الحنىميت مليت الدزاساث العليا جامعت مىالوا مالل إبساهيم 

للمسة الثالثت طىزتها وفي بحث ماجستيس لها، بعد ذلل طىزتها والتي ، إودوويسيا

متابا مقسزا لتعليم اللغت العسبيت في احدي الجامعاث اإلسالميت التي تعلم فيها لتنىن 

 (مه اإلوجاشاث امصيد. وسأه هللا لها التىفيق وفي لىمبىك إودوويسيا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ََكاَنََحَسنَِمْنَُلوْمبُػْوكََوِعْمرَانَِمْنََجاَوىَاْلُوْسَطى،َُُهَاََرىَاِلَِوارَبَػْْيََجََ َحَسنََوَِعْمرَانَِفَاْْلَاِمَعِة،
ْسََلِميَِّةَاِلُُْكْوِميَِّةَِبَاََلْنج.  طَالَِباِنَِفََجاِمَعةََمْوََلنَاََماِلْكَِإبْػرَاِهْيمَاْْلِ

ََكْمََوْجَبًةَتَْأُكُلَِفَْيَػْوٍمَ؟َ:َِعْمرَان

 (Pelecing) غنـــــــــبالجي

 المفردات الجديدة

َ–بَلجينقََ-حرّيفََ–شربَََ–طبخََ–خّلطََ–صنعََ–أكلَ
َ-مشويََ-مغلىَ–ِلم–بشرَالنارجيلَ-ملحََ–فلفلََ–سلطةَ
-عشاءََ–غداءََ-َاِْلْفطَارَ-كثريََ–قليلَ-حنيفََ-مسْيَ

 مكونات



َآُكُلََوْجَبتَػْْيَِ:اِْلْفطَارََواْلَعَشاءَ:َحسن
ََعاَدًةََماَذاَتَْأُكُلَِفَاِْلْفطَارَ؟َ:َعمران
َُكْنُتَِفَُْلوْمبُػْوكَآُكُلَالرُّزََوَبََلِجْينغََ:َحسن َ(pelecing)َلْو
ََبََلِجْينغَ؟ََماَِهَيَ؟َ:َعمران
َاْْلَْطِعَمِةَاْْلَاصَّْةَِفَُْلوْمبُػْوكَبََلِجيْنغَِهَيَنَػْوٌعَِمَنََ:ََحَسنَْ
َكيفَطعمه،َحلوَأمَحامضَأمَماحلَأمَحارَ؟َ:َعمران
َطبعاَحار،َْلنَأكثرَسكانَلومبوكَحيبَالطعامَاِلريفََ:َحسن
َماَهيَاملكوناتَلصنعَبَلجينغَ؟َ:َعمران
وََ(kangkung)َكنكوغكانَبَلجينغَتصنعَمنَََ:َحسن

َلفلف وأحياناَباْليارَأيضا،َوالسلطةَمن(َاملغلىtaugeَ)توغي
أحياناَخيلطهاَبعضَالناسََواملشويَوطماطمَوملحَوتراسيَ

َخصوصاَبكنكوغَمنَلومبوك.َََهناَكنكوغَوالنارجيل.َببشرَ
َملاذاَ؟َ:َعمران
َكنكونغَمنَلومبوكَخمتلفَبكنكوغَمنَمكانَآخرَِفََ:َحسن ْلن

تزورَلومبوكََطعمهاَولوهناَبعدماَطبخها.َوإنَشاءَاهللَإن
َسأقدمَلكَبَلجيغَوستعرؼَطعمها.

َكمَوجبةَتأكلَِفَاليومَ:َحسن َوأنتَياَأخي،
َآكلَثَلثَوجباتَِفَاليوم،َاِْلْفطَارَوالغداءَوالعشاءَ:َعمران
َماذاَتأكلَِفَاِْلْفطَارَ؟َ:َحسن
َآكلَالرزَواللحمَوالدجاجَمثَأشربَاللنب،َوأنتَماذاَتشربَ؟َ:َعمران
َكوباَمنَاملاءَأشربَ:َحسن َالشايَأو
َأنتَتأكلَقليَلَفيكونَجسمكَحنيفاَ:َعمران
َوأنتَتأكلَكثرياَفيكونَجسمكَمسيناَ:َحسن

 

  



 

َ

 

 أجب عن األسئلة اآلتية شفهيا 

 كمَوجبةَيأكلَحسنَِفَيومَ؟ .ٔ
 يأكلَعمرانَِفَاِْلْفطَارَ؟ماذاَ .ٕ
 ماَطعمَبَلجينغَ؟ .ٖ
 أذكرَاملكوناتَلصنعَبَلجينقَ؟ .ٗ
 ملاذاَتصنعَبكنكونغَمنَلومبوكَ؟ .٘

 أذكر ما رأيت في الصورة 

 

َََ
َََٕٖٔ

َََ
َََٗ٘ٙ

 األسئلة االستيعابية

Jawablah so’al-so’al berikut sesuai materi dalam hiwar ! 

Jelaskan dengan Bahasa Arab,  apa yang kamu lihat pada gambar-gambar dibawah ini ! 



َ

 

َ

َ

 والجواب مع زميلك كما في المثال تبادل السؤال 

 الغداء / السمك / الشاياملثالَ:َ

َ؟الغداء ماذاَتأكلَِفََ:َٔطَ
َالسمكآكلَالرزَوَ:َٕطَ
َماذاَتشربَ؟َ:َٔطَ
َالشايأشربََ:َٕطَ

 بَلجينقَ/َاللنباِْلْفطَارَ/َ .ٔ
 العشاءَ/َالدجاجَ/َعصريَتفاح .ٕ
 الغداءَ/َاللحمَ/َعصريَآفوكادو .ٖ
 اِْلْفطَارَ/َاملكرونةَ/َالقهوة .ٗ
َالعشاءَ/َالسمكَاملشويَ/َعصريَبرتقال .٘

َ  

 التدريبات

 (1التدريب )
Lakukan Tanya jawab dengan temanmu sesuai contoh ! 



َ

َ

 والجواب مع زميلك كما في المثال تبادل السؤال 

 طماطم / حامضاملثالَ:َ

َ؟الطماطمماَطعمََ:َٔطَ
َحامضطعمهاَ:َٕطَ

 

 سّكرَ/َحلوَ .ٔ
 فلفلَ/َحار .ٕ
 املنجوَالذيَدلَينضجَ/َحامض .ٖ
 ملحَ/َماحلَ .ٗ
 حبةَالدواءَ/َمرَّ .٘

َ

َ

 استبدل كما في المثال 

َاملثالَ:َ

َماذاَتأكلَ؟َ:َمدرسَ
َ)أنِت(َ............

َماذاَتأكلْيَ؟َ:َطالب
َ

 (2التدريب )

 (3التدريب )



َمدرسَ:َماذاَتكتبَ؟
َ.................)فاطمة(ََ.َ٘)أنِت(َ...........َ.ٔ
َ)مالكَورضوان(َ..............َ.َٙ)أنتما(َ..........َ.ٕ
َ)رتناَوَريناَورسك(َ................َ.َٚ)أنتم(َ............َ.ٖ
َ)زاكيَوحسنَوَجون(َ..............َ.َٛ)أننت(َ.............َ.ٗ

َ

 

َ

َأجرَاِلوارَبأسلوبكَمعَزميلكََحولَالفطورَببَلجينقَكماَِفَاملثالَاْليتَ

َكمَوجبةَتأكلَِفَاليومَ؟َ: 1ط 
َآكلَ.......َوجباتَ: 2ط 
َماذاَتأكلَِفَاِْلْفطَارَ؟َ: 1ط 
َآكلَ...........َوبَلجينقَ: 2ط 
َهلَتصنعَبَلجينقَبنفسكَ؟َ: 1ط 
َأشرتيهاَمنَالبائعأحياناَأصنعهاَبنفسيَوأحياناََ: 2ط 
َبكمَتشرتيَبَلجينقَ: 1ط 
َأشرتيهاَبػػػَ..........َروبيةَ: 2ط 

 

  

 (4التدريب )



َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ  

 ستفهامأدوات اال

 –كيف  –ملاذا  –ماذا  –ما  –ن ستفهام : ملاا من أدوات

 أ -هل  –أي  –كم  –أين  –متى 

 قواعدال

 َلحظَمماَيأيتَ:

 الكتابَ؟َالكتابَِفَاِلقيبةأينَ . ٚ منَهذاَ؟َهذاَأخي . ٔ
َكتاب . ٕ  كمَطفَلَلكَ؟َمخسةَأطفال . ٛ ماَهذاَ؟َهذا
َكتابَالقواعد . ٜ ماذاَحدثَ؟َأُغميَعليَّ . ٖ  أيَكتابَتريدَ؟
 هلَتسمعَاْلذانَ؟َنعمَأمسعه . ٓٔ ملاذاَأنتَهناَ؟َْلدرسَالعلوم . ٗ
 نعمَأمسعهأَتسمعَاْلذانَ؟َ . ٔٔ كيفَحالكَ؟َخبري،واِلمدهلل . ٘
    مىتَتسافرَ؟أسافرَغدا،َإنَشاءَاهلل . ٙ
 



َ

َ

 ضعَأداةَاَلستفهامَاملناسبةَللجملَاآلتيةَ

َكتابكَ؟َ.ََٚ........غبتَ؟َ.َٔ ...........َ
َ........َرياَلَمعكَ؟َ.ََٛ........َسافرَمعكَ؟َ.َٕ
َ.......َتصليَاْلمعةَ؟َ.ََٜ........َالذيَبيدكَ؟َ.َٖ
َ........َرقمَبيتكَ؟َ.ََٓٔ..........َاِلالَ؟َ.َٗ
َ.......َجاءََللوََ.ََٔٔ..........َتريدَ؟َ.َ٘
ََََ..........تسافرَإذلَلومبوكَ؟َ.َٙ
َ

َ  

 التدريب على القواعد



 اللعبة اللغوية

َ:َاْلادمَِفَاملطعمَموضوع اللعب

َدقيقةَ٘ٔ:ََ الزمن 

 االجراءات :

 ََإذل َوثَلثةَيشريَاحملاضر َِفَاملطعم َاْلادم َسيكون َمنهم َأحد َالطلبة، َأشخاصَمن أربعة
 اآلخرونَسيكونونَمشرتين.

 .َكلَمنهم  يشرحَاحملاضرَدور
 .يعدَاحملاضرَقائمةَالطعام 
 .املشرتونَجيلسونَحولَاملائدة 
 َجييءَاْلادمَإذلَاملشرتيَويقدمَإليهمَقائمةَالطعامَويسأهلمَواحداَبعدَاآلخر.َاملثالَ:َأي

 ةَ؟َأيَمأكوَلتَ؟َأيَشرابَ؟خدم
 :َيطلبَاملشرتيَالطعامَوالشرابَاملثال 

َكوبَمنَعصريَتفاح،َوصحنَمنَالرزَوبَلجينغ.ََٔاملشرتيَ :َ
 :َصحنَمنَالرزَوَالدجاجَاملشويَوكوبَمنَاللنب.ََٕاملشرتيَ

 ََكلَماَيطلبهَاملشرتيَمنَالطعامَوالشراب،َويقولَمثَل :َيدخلَاْلادمَإذلَاملطبخ،َمثَحيمل
 إليكَكوبَمنَالقهوة،َصحنَمنَالرزَ.......َإخل.

 .إذاَخيطأَاْلادمَِفَتقدميَالطعامَوالشرابَاملطلوب،َفعليهَالعقاب 
 املثالَ:َياَخادم،َملاذاَخضرتَرلَقهوةَوأناَماَطلبتها،َعليكَإذنَأنَتنشدَنشيدا

 


