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ABSTRAK 

Fathul Mujib: Pengembangan Bahan Ajar Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Tingkat MTs Kelas VII Dan VIII di Penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri Solo 

Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2013. 

Pembelajaran bahasa Arab perlu dicarikan formulasi idealnya, terutama 

yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar yang sangat dibutuhkan saat 

ini. Penyediaan bahan ajar berupa Buku teks pelajaran bahasa Arab yang 

berkualitas saat ini masih langka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

untuk mengatasi adanya kesenjangan kondisi ideal dan kondisi real di lapangan  

khususnya masalah ketersediaan bahan ajar Buku teks yang baik. Penulis tertarik 

melakukan penelitian ini sebagai upaya pemenuhan  kriteria  kebermutuan Buku 

teks pelajaran bahasa Arab  dengan dilandasi oleh pandangan bahwa Buku teks 

pelajaran menjadi alternatif strategis-akseleratif pembangunan kembali dunia 

pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab akan berlangsung dengan baik dan 

efektif  jika didukung oleh Buku teks pelajaran yang baik juga. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Buku teks pelajaran bahasa 

Arab tingkat MTs kelas VII dan VIII yang sesuai dan layak untuk siswa pada 

jenjang tersebut dilihat dari hasil validasi ahli media, ahli materi, dan respon guru 

serta siswa terhadap buku teks pelajaran yang dikembangkan. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) dengan 

tahapan yang terdiri dari (1) analisis kebutuhan, (2) desain pembelajaran, (3) 

pengembangan produk, (4) validasi ahli media dan materi, (5) respon guru, siswa 

(6) produk akhir. Proses validasi dilakukan oleh satu ahli media dan ahli materi. 

Subjek penelitian adalah penerbit Tiga Serangkai, siswa, guru mata pelajaran 

bahasa Arab di tingkat MTs dan SMP Islam. Data diperoleh dari angket untuk ahli 

media dan  ahli materi serta respon guru terhadap buku teks pelajaran yang 

dikembangkan pada aspek pembelajaran, aspek media, dan materi. data dianalisis 

dengan analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian ahli materi terhadap 

kelayakan buku teks pelajaran kelas VII dari aspek isi/materi dengan rata- rata 

skor 4,2 dengan kategori baik dan aspek pembelajaran dengan rata- rata skor 4,1 

dengan kategori baik. penilaian ahli materi terhadap kelayakan buku teks 

pelajaran kelas VIII dari aspek isi/materi dengan rata- rata skor 4,1 dengan 

kategori baik dan aspek pembelajaran dengan rata- rata skor 4,3 dengan kategori 

sangat baik. Penilaian ahli media terhadap kelayakan buku teks pelajaran dari 

aspek tampilan dengan rata- rata skor 4,37 kategori sangat baik dan aspek 

penggunaan dengan rata- rata skor 4, 3 kategori sangat baik. Hasil respon guru 

terhadap kelayakan buku teks pelajaran menunjukkan bahwa guru memberikan 

respon positif dengan rata-rata skor 4,26 dengan kategori sangat baik. Hasil 

respon siswa menunjukan buku teks pelajaran yang dikembangkan dapat 

meningkatkan motivasi, dapat membantu  dan memudahkan mereka dalam belajar 

bahasa Arab. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa produk 

buku teks pelajaran bahasa Arab yang dikembangkan layak digunakan untuk 

siswa kelas VII dan VIII di tingkat MTs.  

Kata Kunci: Bahan Ajar, Buku Teks Pelajaran, Pembelajaran Bahasa Arab. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 

22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B be ب

 ta’ T te ت

 Sa s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 H h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal z\ ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad s} es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 ta’ t} te (dengan titik di bawah) ط

 za’ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …‘… koma terbalik di atas‘ ع

 gain G ge غ

 fa’ F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L ‘el ل

 mim M ‘em م

 nun N ‘en ن

 waw W w و
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 ha’ H ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya’ Y ye ي

 

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis muta’addidah متعدّدة

 ditulis ‘iddah عّدة

 

 

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata 

a. bila dimatikan tulis h 

 ditulis h{ikmah حكمة

 ditulis jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya)  

 

b. bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h 

األولياء كرامة  ditulis karāmah al-auliyā’ 

 

c. bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t 

الفطر زكاة  ditulis zakāt al-fitri 

 

IV. Vokal Pendek 

 

--- ّّ  Fathah ditulis a 

---  ّ  Kasrah ditulis i 

  ّ --- Dammah ditulis u 

 

 

V. Vokal Panjang 

 

1. 
Fathah + alif  

 جاهلية
ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

2. 
Fathah + ya’ mati 

 تنسى
ditulis 

ditulis 

ā 

tansā 

3. 
Kasrah + yā’ mati 

 كريم
ditulis 

ditulis 

ī 

karīm 

4. 
Dammah + wāwu mati 

 فروض
ditulis 

ditulis 

ū 

furūd{ 
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VI. Vokal Rangkap 

 

1. 
Fathah + yā’ mati 

 بينكم
ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

2. 
Fathah + wāwu mati 

 قول
ditulis 

ditulis 

au 

qaul 

 

 

 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

شكرتم لئن  ditulis la’in syakartum 

 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 

 ditulis al-Qur’a>n القرأن

 ditulis al-Qiya>s القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya  

 

 ’<ditulis as-Sama السماء

 ditulis asy-Syams الشمس

 

 

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

 Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 

الفروض ذوى  ditulis z|awi al-furūd} 

السنة اهل  ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Pada saat ini kondisi pendidikan di Indonesia tengah memperoleh 

sorotan dari berbagai pihak. Sorotan paling utama diarahkan pada rendahnya 

kualitas lulusan sekolah atau lembaga pendidikan pada umumnya. 

Rendahnya kualitas ini tentu saja tidak terlepas dari proses pembelajaran 

yang mereka lalui. 

Dalam kaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan ini,  ada sejumlah 

faktor yang bertanggung jawab. Salah satunya, yaitu: kelayakan dan kualitas 

mutu buku teks, termasuk pula pengenalan dan pemenuhan jumlah buku teks 

pelajaran yang terbatas dan penggunaannya tidak dikuasai guru yang kurang 

bermutu. Di samping sorotan tentang taraf pemenuhan  kriteria kebermutuan 

buku-buku tersebut, juga minimnya pengembangan penulisan buku teks yang 

berkualitas.
1
 

Bahan ajar berupa buku teks pelajaran merupakan media instruksional 

yang dominan perannya di kelas dan bagian sentral dalam sistem pendidikan. 

Ini disebabkan buku merupakan alat yang penting untuk menyampaikan 

materi kurikulum. Kebutuhan akan buku teks menempati skala prioritas yang 

                                                      
1
  Kondisi tragis saat ini  buku teks yang banyak digunakan sebagai satu-satunya sumber 

belajar yang bisa diakses siswa ini  kurang ditangani secara serius, keadaannya akan semakin 

parah bila minat baca siswa yang minim diperburuk oleh rendahnya kualitas buku pegangan yang 

menjadi satu-satunya buku bacaan mereka. Mereka bisa jadi kehilangan minat terhadap buku 

disamping  saat ini ada banyak cacat pokok dalam penulisan buku teks. 
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paling utama. Buku teks pelajaran adalah kendaraan utama penyampaian 

materi kurikulum ke hadapan siswa karena perannya yang demikian sentral 

itu maka kemajuan dan kemunduran pendidikan suatu bangsa dapat dilacak 

dari tinggi-rendahnya mutu buku teks yang dibaca oleh anak didik. 

Pembelajaran bahasa Arab sudah lama dilakukan di Indonesia, namun 

hasilnya belum sepenuhnya maksimal. Berbagai problem masih sering 

bermunculan dan belum banyak yang terpecahkan. Dapat dilihat dari 

beberapa faktor, di antaranya: bahasa Arab sebagai “bahasa pusaka” kaum 

muslimin dewasa ini masih diajarkan secara konvensional sehingga 

membutuhkan rentang waktu lama untuk menguasainya, kurang siapnya 

siswa mengikuti pelajaran bahasa karena kurang tersedianya fasilitas 

pendukung pembelajaran, juga kompleksitas materi bahasa Arab yang ada 

dalam buku teks pelajaran yang menjadikan tingkat kesulitan tinggi pada 

teknik, strategi dan metode penyampaiannya. 

Selain itu, materi kebahasaan yang disuguhkan seolah telah 

kehilangan kesegarannya bahkan memunculkan kesan keterputusannya 

dengan retorika bahasa Arab modern, padahal problem pengajaran bahasa 

Arab saat ini sangat perlu segera mendapatkan penanganan serius. Dapat 

dikatakan bahwa secara umum problem mendasar yang dihadapi dunia 

pendidikan saat ini adalah lemahnya proses pembelajaran sebagai akibat dari 

minimnya penguasaan guru dalam penggunaan berbagai strategi, metode 
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pembelajaran, media pembelajaran, dan termasuk masalah sumber belajar 

mutakhir.
2
 

Salah satu jenis sumber belajar diantaranya adalah buku teks 

pelajaran. Buku teks pelajaran merupakan salah satu jenis buku pendidikan. 

Buku teks pelajaran adalah sekumpulan tulisan yang dibuat secara sistematis 

berisi tentang uraian bahan suatu materi pelajaran tertentu, yang disiapkan 

oleh pengarangnya dengan menggunakan acuan kurikulum yang berlaku dan 

dibuat berdasarkan tujuan tertentu. 

Buku teks pelajaran menurut Kementerian Pendidikan Nasional yang 

tercantum dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 adalah buku acuan 

wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau 

perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan 

kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang 

disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
3
 

Saat ini  pengadaan buku teks banyak yang dijadikan ajang proyek 

dan ladang yang menguntungkan secara material bagi pihak-pihak yang 

dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi membisniskan buku teks, 

dan mencemari dunia pendidikan, sementara guru kurang dibekali dengan 

                                                      
2
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2007), hal. xiii 

 
3
 Departemen Pendidikan Nasional,Permendiknas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Buku. 

(Jakarta: Depdiknas,2008) 

http://www.diknas-padang.org/userfiles/file/PERMENDIKNAS%20NO_2%20TAHUN%202008%20tentang%20BUKU.pdf
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pengetahuan bagaimana menyusun dan memilih  buku teks dan bagaimana 

mengaplikasikannya secara kreatif di kelas. Aspek-aspek dan kriteria buku 

teks pun terkadang tidak dipenuhi, kurang realistis, membatasi kreativitas 

guru, dan beberapa diantaranya kurang relevan dan menarik bagi guru dan 

siswa.
4
 

Keberadaan buku teks pelajaran bahasa Arab saat ini tidak sedikit 

yang dianggap kurang standard dan fungsional baik substansi isinya maupun 

bagi kelancaran pengelolaan kelas, bagi guru, bagi siswa, maupun bagi 

orangtua karena kualitasnya. Termasuk persoalan empat C dalam penulisan 

buku bahasa Arab, yaitu content (isi), context (kemasan), creativity 

(kreativitas), dan community (komunitas). 

Penulis memperoleh data sementara melalui pra-reseach bahwa: 

peranan beberapa jenis buku teks pelajaran bahasa Arab kurang mendukung 

upaya untuk memaksimalkan sistem pembelajaran. Hal ini dikarenakan 

kualitas dan jenis buku bahasa Arab yang dipakai dan alasan lainnya, seperti 

penjelasan berikut ini:  

“Anak-anak disini rata-rata mengeluhkan kondisi buku teks pelajaran 

bahasa Arab yang sulit. Jarang sekali ditemukan anak-anak yang aktif 

membaca buku paket bahasa Arab, akibatnya  anak  malas membaca 

bukunya dan nilainya jadi jelek-jelek, meski sudah dikasih PR, tugas, dan 

                                                      
4 

Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar membeberkan 300 buku pelajaran hasil 

temuan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan fisik. Ratusan buku tersebut sebagian 

dinilai tidak penuhi persyaratan oleh Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendiknas, namun tetap 

beredar di masyarakat. Hampir seluruh buku tersebut, lanjut Miing, tidak memenuhi persyaratan 

teknis sesuai ketentuan lampiran Kemendiknas Nomor 18 Tahun 2010 yang berkaitan dengan 

susunan buku lengkap. Terdapat buku yang penulisnya tidak mempunyai kompetensi berkaitan 

dengan isi atau materi buku. Misalnya penulisnya lulusan sastra tapi malah menulis hal lain.lihat 

di news.detik.com. Selasa, 22/03/2011, pukul : 03:06 WIB  
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remedial berkali-kali. Tapi jujur menurut saya selama ini buku bahasa Arab 

isinya kurang variatif dan berbeda dengan buku teks bahasa Inggris”
 5 

 

 

“Terus terang sebelumnya kami memakai acuan buku bahasa Arab 

dari penerbit x, tapi ternyata setelah kami pakai anak-anak banyak yang 

protes, karena isinya tidak sebaik buku bahasa Inggris, kurang illutrasi 

gambar, dan membingungkan formatnya, disusun kurang sistematis, dan 

menurut saya banyak konsep ambigu”.
 6

 

 

Beberapa lembaga pendidikan mengeluhkan keberadaan buku teks 

pelajaran bahasa Arab yang kurang berkualitas dan fungsional. Buku teks 

pelajaran berperan penting bagi guru dan siswa selain sebagai bahan acuan 

pembelajaran dan sebagai sarana untuk membantu belajar siswa memahami 

materi yang akan mereka pelajari dengan membaca dan memahaminya. 

 Peserta didik merasa kesulitan menggunakan buku teks pelajaran 

bahasa Arab dan pada akhirnya menimbulkan dampak psikologis yang kurang 

positif, seperti adanya kesan bahwa bahasa Arab itu sulit dan momok yang 

menakutkan. 

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru dan peserta 

didik untuk memperoleh dan mengolah pengetahuan serta melatih life skill.  

Itulah sebabnya, bahwa usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

bahasa Arab bukanlah permasalahan sederhana, tetapi merupakan 

permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan dengan kreatifitas, kualitas 

                                                      
5
  Study lapangan dan wawancara tentang  penggunaan buku teks pelajaran bahasa Arab 

di  SMP I al-Azhar 31 Yogyakarta  dengan Bpk. Rizky Lc. Pada hari Jum’at tanggal 7 September 

2012 di kampus al-Azhar 31 Yogyakarta. pukul : 10.30 WIB 

 
6
  Study lapangan dan wawancara tentang  penggunaan buku teks pelajaran bahasa Arab 

di  MTs al- Ishlahiyah Bobosan Kediri dengan Bpk. Mokh.Saroji, S,Pd . Pada hari Senin. tanggal 

10 September 2012 di Bobosan Kandangan Kediri. pukul : 09.00 WIB 

 



6 
 

pembelajaran, mutu guru serta penyediaan sumber belajar seperti buku teks 

yang erat kaitannya dengan stake holder seperti penerbitan sebagai pihak 

penyedia utama. 

Meskipun banyak penerbit yang menyediakan buku teks bahasa Arab 

untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sebagian banyak yang telah 

mendapat  lisensi dari Pemerintah, Kementrian Agama dan dewan pemerhati, 

tetapi  hakikatnya buku teks tidak lepas dari catatan kekurangan-kekurangan 

dan perlu adanya tinjauan dan perbaikan.  

Buku teks pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas 

VII dan VIII penerbit PT Tiga serangkai Mandiri Solo merupakan buku acuan 

yang perlu ditinjau dari segi kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan 

kebahasaan, kelayakan kegrafikan. Hasil dari analisis sementara penulis 

terdapat  beberapa kekurangan di dalamnya, selain belum memenuhi  kriteria 

yang diharapkan, proses penyediakan buku teks bahasa Arab untuk Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) oleh penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri Solo tidak lepas 

dari beberapa masalah dan kasus yang jarang terungkap dan diketahui. 

Alasan Penulis memilih fokus  penelitian penerbit PT Tiga serangkai  

Mandiri Solo didasarkan pada beberapa keresahan guru bahasa Arab 

khususnya di sekolah menengah tingkat pertama atau tingkat Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) yang sempat disampaikan pada pertemuan guru pada 

forum KKG (Kelompok Kerja Guru) bahasa Arab di Pare Kediri.
7
 Pada 

                                                      
  

7
 Pertemuan khusus guru Forum KKG (Kelompok Kerja Guru) bahasa Arab Pare  pada 

hari Selasa, tanggal 11 September 2012 pukul 10.00 di Pare Kediri. 
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pertemuan terbut dibahas beberapa kekurangan dan keterbatasan buku bahasa 

Arab penerbit PT Tiga serangkai  Mandiri Solo terkait segi kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, kelayakan kegrafikan. Salah satu 

diantara sebagaimana tinjauan beberapa guru termasuk penulis ,bahwa buku 

cetakan penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri Solo sebenarnya sudah baik dan 

cukup efektif  digunakan siswa dibandingkan buku cetakan penerbit lainnya, 

tetapi buku bahasa Arab cetakan penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri Solo 

belum bisa dikatakan maksimal karena kontent isinya; tidak menyediakan 

permainan, tidak menyediakan materi karakter, belum menjelaskan materi 

kebudayaan Arab, desain dan layout kurang menarik minat dan motivasi 

peserta didik, disamping buku tersebut belum disertai adanya buku 

penunjang. 

Selain alasan diatas, penulis sengaja memilih penerbit PT Tiga 

Serangkai Mandiri Solo dengan bertujuan untuk upaya mengevaluasi 

kekurangan juga ketidaksesuaian dan  dalam upaya dorongan konstruktif 

untuk membenahi isi dan rambu-rambu dan memberikan masukan kaitannya 

dengan prosedur pengembangan dan penulisan buku teks  bahasa Arab. 

Dengan adanya dorongan yang konstruktif tersebut motif-motif yang tidak 

baik dan destruksif akan tereliminir. Dalam hal ini bisa dibagi ke dalam dua 

bagian pengaruh buku pelajaran tersebut, yaitu: mendorong perkembangan ke 

arah yang lebih baik dan mencegah yang kurang baik.8
 

                                                      
8
 Masnur Muslich. Teks book writing .Yogyakarta ar-ruzz media 2010 hal.98 
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Penulis tertarik dengan kajian dan pembahasan ini mengingat 

keberadaan buku teks pelajaran bahasa Arab sangat diperlukan selain juga 

buku teks pelajaran bahasa  Arab saat ini  belum banyak  yang memenuhi 

standar kualitas yang menarik, mampu merangsang minat siswa untuk 

termotivasi belajar dan mampu membimbing peserta didik untuk lebih mudah 

memahami pelajaran bahasa Arab .
9
 

Selain sebagai bahan rujukan guru, peserta didik membutuhkan buku 

teks sebagai sarana belajar yang berupa materi maupun latihan-latihan guna 

memperdalam pembahasan yang telah diajarkan di sekolah. Semakin 

berkualitas buku teks pelajaran bahasa Arab, maka buku teks menjadi suatu 

hal urgent, buku teks bisa menjadi katalisator atau jalan pintas peningkatan 

mutu pendidikan bahasa Arab di Indonesia. 

Dalam hubungannya dengan pembelajaran bahasa Arab, maka buku 

teks akan sangat mendukung siswa dalam proses pembelajaran, dengan buku 

teks sistem pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Saat ini buku teks pembelajaran bahasa Arab, perlu adanya upaya 

rekonstruksi. Penyediakan bahan buku teks pelajaran  harus didasarkan pada 

pemenuhan keperluan belajar siswa dan guru. 

                                                      
9
  Pada umumnya lembaga –lembaga pendidikan khususnya yang mempelajari bahasa Arab 

masih tergantung dan mengggunakan  buku-buku ajar yang di impor dari Negara asal atau mereka 

menulis untuk putra-putri mereka sendiri, sehingga yang terjadi adalah ketidakseriusan siswa 

dalam mengikuti pelajaran di karenakan para siswa berfikiran mengawang hanya membayangkan 

tanpa ada pengalaman riil yang pernah mereka lihat atau mereka lakukan. Lihat tulisan Syamsudin, 

metodologi pengajaran bahsa arab.fakultas tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998 

hal.12 
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Pengembangan bahan ajar buku teks sebenarnya dilandasi oleh 

persepsi bahwa buku teks pelajaran menjadi alternatif strategis-akseleratif 

pembangunan kembali dunia pendidikan. pembelajaran akan berlangsung 

dengan baik, efektif, dan menyenangkan jika didukung oleh sumber belajar 

atau buku pelajaran  pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian 

siswa atau peserta didik. Sebab dalam keadaan guru tidak memenuhi syarat 

benar dan rendahnya kualitas mutu yang kurang profesional dalam 

bidangnya, maka buku teks merupakan pembimbing dan penunjang dalam 

mengajar. Bagi murid, buku teks bertugas sebagai dasar untuk belajar 

sistematis, untuk memperteguh, mengulang, dan untuk mengikuti pelajaran 

lanjutan. 

Dengan demikian penulis mencoba mengembangkan bahan ajar 

bahasa Arab berwujud buku teks atau text book bagi kelas  VII dan VIII, bagi 

siswa tingkat MTs yang selama ini masih jarang ditemukan yang memenuhi 

standar. Hal ini pulalah yang menjadi titik tolak penulis untuk mengambil 

topik pembahasan ini “Pengembangan Bahan Ajar Buku teks Pelajaran 

bahasa Arab Tingkat MTs Kelas VII dan VIII  di Penerbit PT Tiga Serangkai 

Mandiri Solo”
 10

.  Pengembangan buku teks ini bisa digunakan sebagai salah 

satu alternatif untuk meningkatkan proses pembelajaran bahasa Arab.  

Apabila buku penunjang berbentuk buku teks atau tekx book  ini nantinya 

                                                      
10

 Dalam hal ini PT Tiga Serangkai dijadikan sebagai  obyek atau sesuatu yang harus diteliti 

secara menyeluruh, utuh dan mendalam juga sebagai bagian dari sudut pandang (perspectival 

analysis). Artinya bahwa peneliti tidak saja memperhatikan suara dan perspektive dari satu aktor 

saja, tapi juga kelompok dari aktor-aktor yang relevan. Peneliti mengambil study kasus di PT Tiga 

Serangkai untuk tujuan Studi kasus yang bagus (well designed), PT Tiga Serangkai merupakan 

sumber informasi yang cocok dan sangat bermanfaat dalam memberikan data yang baik dan dapat 

digunakan sebagai bukti untuk suatu pengembangan teori atau menyanggah teori. 
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dipandang perlu maka bisa direkomendasikan kepada Penerbit PT Tiga 

Serangkai Mandiri Solo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pembuatan dan pengembangan bahan ajar buku teks 

pelajaran bahasa Arab tingkat MTs di Penerbit Tiga Serangkai Mandiri 

Solo? 

2. Bagaimana hasil validasi bahan ajar buku teks pelajaran bahasa Arab 

Tingkat MTs Kelas VII dan VIII  yang dikembangkan? 

3. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap bahan ajar buku teks pelajaran 

bahasa Arab Tingkat MTs Kelas VII dan VIII yang dikembangkan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan, mendesain dan 

mengembangkan buku teks pelajaran bahasa Arab Tingkat MTs Kelas VII 

dan VIII. 

Adapun tujuan secara khusus adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan dan pengembangan bahan ajar 

buku teks pada mata pelajaran bahasa Arab tingkat MTs di lingkungan PT. 

Tiga Serangkai Mandiri Solo. 



11 
 

2. Untuk mengetahui hasil validasi pengembangan bahan ajar buku teks 

pelajaran bahasa Arab Tingkat MTs Kelas VII  dan VIII yang 

dikembangkan. 

3. Untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pengembangan bahan 

ajar  buku teks pelajaran bahasa Arab Tingkat MTs Kelas Kelas VII  dan 

VIII  yang dikembangkan. 

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah secara umum 

adalah sebagai bagian dari sumbangan ilmu pengetahuan. Penulis berharap 

penulisan ini mampu membuka wacana baru sebagai wujud inspirasi yang 

dapat diimplementasikan dalam pengalaman belajar peserta didik bahasa 

Arab dari segala jenjang pendidikan. 

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara 

lain :  

1. Bagi Guru, dapat dijadikan media dalam mengembangkan bahan ajar 

bahasa Arab, sehingga tidak monoton menggunakan satu bahan ajar saja, 

tetapi perlu ditingkatkan kemampuan siswa dalam bentuk  inovasi melalui 

kreasi penciptaan karya buku tertentu. Selain itu pembelajaran bahasa 

Arab menjadi efektif, efisien dan optimal.  

2. Bagi siswa, dapat dijadikan media untuk menguasai bahasa Arab secara 

maksimal, tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi siswa bisa belajar 

mandiri di rumah dan lebih tertarik dengan isi maupun konten buku bahasa 

Arab. 

3. Bagi lembaga khususnya penerbit PT.Tiga Serangkai Mandiri Solo 
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a. Dapat menambah bahan acuan maupun koleksi khususnya untuk 

penerbitan buku teks pada mata pelajaran bahasa Arab 

b. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai salah satu inspirasi 

dalam melakukan pengembangan prosedur penulisan buku bahasa Arab 

dalam upaya untuk meningkatkan kualitas materi pembelajaran. 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang pengembangan bahan ajar pembelajaran bukan hal 

yang baru dan banyak penelitian ilmiah telah membahas dari beberapa segi.  

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terkait penelitian tentang 

pengembangan bahan ajar, sebenarnya telah banyak penelitian tentang 

pengembangan bahan ajar bahasa Arab baik elektronik seperti CD, 

macroflash media maupun bahan ajar cetak seperti  LKS, modul dan lainnya. 

Namun penelitian tentang pengembangan bahan ajar bahasa Arab yang 

penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Di antara penelitian terdahulu yaitu: 

Khothibul Umam, Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro 

Semarang, dalam tesis “Game Berbasis Kombinasi Strategi – RPG Untuk 

Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Siswa SMK”. Penelitian ini adalah 

bagian dari desain pengembangan yang mencoba menggunakan media 

pembelajaran berbasis multimedia sebagai alat bantu strategi penyampaian 
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pesan pembelajaran yang baru untuk meningkatkan motivasi berwirausaha 

siswa SMK melalui game. 
11

 

Ika Rahmawati, menulis penelitian tesis dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Dan Menyenangkan Di Madrasah Aliyah Al- I’anah 

Playen Gunung Kidul”. Hasil penelitian ini adalah mengembangkan 

pemanfaatan komputer dan internet yang sesuai dengan konsep PAIKEM 

sebagai media pembelajaran.
 12

 

Zainal Muttaqin, menulis penelitian tesis dengan judul 

“Pengembangan Media Audio Visual Bahasa Arab Untuk Madrasah Aliyah 

Kelas X Semester Ganjil”. Penelitian ini mendeskripsikan prosedur 

pengembangan media pembelajaran bahasa Arab yang dikemas dalam bentuk 

Compact Disk (CD). Penelitian ini mendesain materi dan evaluasi yang 

secara khusus membatasi kajiannya pada jenjang pendidikan madrasah aliyah 

semester ganjil.
 13

 

Renti Yasmar, menulis penelitian tesis dengan judul “CD Interaktif 

Pembelajaran bahasa Arab untuk siswa Madrasah Aliyah Semester Genap”. 

Penelitian ini berusaha mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab 

                                                      
11

 Khotibul Umam, “Game Berbasis Kombinasi Strategi – RPG Untuk Meningkatkan 

Motivasi Berwirausaha Siswa SMK”, Tesis Magister Teknik Informatika (Semarang: Universitas 

Dian Nuswantoro, 2009) 

 
12

 Ika Rahmawati, “Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Dan Menyenangkan Di Madrasah Aliyah Al- I’anah Playen Gunung Kidul, 

Tesis Magister Pendidikan Islam (Yogyakarta: Perpustakaan PPs UIN Sunan Kalijaga, 2010) 

 
13

 Zainal Muttaqin, “Pengembangan Media Audio Visual Bahasa Arab Untuk Madrasah 

Aliyah Kelas X Semester Ganjil, Tesis Magister Pendidikan Islam (Yogyakarta: Perpustakaan PPs 

UIN Sunan Kalijaga, 2011) 
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dengan menggunakan CD interaktif dengan program adobe macroflash 

media. Penelitian ini mendesain materi dan evaluasi yang secara khusus 

membatasi kajiannya pada jenjang pendidikan madrasah aliyah semester 

genap.
 14

  

Tesis Saudari Prastiwi Nur Amin, dengan judul “pengembangan 

bahan ajar lembar kerja siswa kelas IV, V, dan VI tingkat sekolah dasar 

Muhammadiyah se Daerah Istimewa Yogyakarta “.Penelitian ini adalah 

bagian dari desain pengembangan bahan ajar.  Penelitian ini menghasilkan 

pengembangan produk berupa LKS yang dikembangkan untuk majelis 

Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 15

 

Penulis berpendapat bahwa penelitian tentang pengembangan buku 

teks pelajaran bahasa Arab yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian di 

atas, sehingga memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut. Perbedaan terletak 

pada proses pengembangan media pembelajaran berupa sumber belajar yang 

digunakan, yaitu penelitian ini menghasilkan suatu buku teks pelajaran yang 

dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran bahasa Arab kelas VII 

dan VIII Tingkat MTs.  

 

 

 

                                                      
14

 Renti Yasmar, “CD Interaktif Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Siswa Madrasah Aliyah 

Semester Genap”, Tesis Magister Pendidikan Islam (Yogyakarta: Perpustakaan PPs UIN Sunan 

Kalijaga, 2011) 

 
15

 Prastiwi Nur Amin, pengembangan bahan ajar lembar kerja siswa kelas IV, V, dan VI 

tingkat sekolah dasar Muhammadiyah se Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Magister Pendidikan 

Islam (Yogyakarta: Perpustakaan PPs UIN Sunan Kalijaga, 2011) 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (research and development). Penelitian dan 

pengembangan adalah suatu proses atau langkah- langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 

telah ada.
16

 Sebagaimana juga penjelasan Borg dan Gall penelitian 

semacam ini, diklasifikasikan sebagai penelitian pengembangan (R and D 

category). Model penelitian pengembangan pendidikan berawal dari hasil 

penelitian yang kemudian digunakan untuk mendesain produk baru yang 

secara sistematis dilakukan tes, evaluasi dan perbaikan sampai pada tahap 

efektif untuk diterapkan.
17

 Aspek penekanan terdapat pada proses 

penelitian dan pengembangan serta perolehan hasil final yang 

dikembangkan menjadi  suatu produk.  

Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian 

yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan 

penelitian. Jadi, penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal 

(bertahap, bisa multy years).
18

 

                                                      

16
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penulisan Pendidikan, Cet. Ke-V (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 164 

17
 Borg, Gall & Gall. Educational Research. (USA: Allyn and Bacon, 2003),hal  569 

 
18

 Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.297  
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Adapun dalam hal ini penulis juga memakai study kasus sebagai 

bagian dari metode penelitian yang dibutuhkan untuk meneliti atau 

mengungkapkan secara utuh dan menyeluruh terhadap ‘kasus’.  Hal 

tersebut berangkat dari adanya aturan bahwa penelitian R and D 

merupakan penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal (bertahap) 

dan dalam jangka waktu yang butuh adanya kajian analisis kebutuhan baik 

secara teoritis maupun lapangan, juga didasarkan kebutuhan  untuk 

meneliti secara khusus tentang obyek atau ‘kasus’ yang menarik perhatian 

dan sangat perlu untuk diteliti yaitu; terkait proses dalam pengadaan dan 

penyediaan buku teks pelajaran bahasa Arab di Penerbit.
19

  

Penerbit merupakan unit yang saling berkaitan dan membentuk 

suatu fungsi tertentu yang dapat mengungkapkan mengapa dan bagaimana 

bagian, komponen, atau unit tersebut saling berkaitan untuk membentuk 

fungsi. Kebutuhan penelitian di penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri Solo 

dikarenakan adanya keinginan dan tujuan peneliti untuk mengungkapkan 

secara terperinci dan menyeluruh terhadap obyek yang diteliti dan melalui 

hal tersebut peneliti akan mampu menggali fakta dari berbagai sumber 

data, menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mengangkat 

substansi mendasar yang penting untuk mendukung  penelitian. 

 

 

                                                      
19

 Stake (2005) menyatakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah sebuah pilihan 

metodologis saja, tetapi juga bagian dari sebuah pilihan untuk mencari kasus yang perlu diteliti. 

Dengan kata lain, keberadaan suatu kasus merupakan penyebab diperlukannya penelitian studi 

kasus. Lihat di penelitianstudikasus.blogspot.com/.../pengertian-penel...  akses pada tanggal 3 

Maret 2013 



17 
 

2. Model Pengembangan  

Menurut Borg & Gall penelitian pengembangan adalah penelitian 

yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk 

yang digunakan dalam pendidikan
20

. Penelitian pengembangan bukan 

untuk membuat teori atau menguji teori melainkan untuk mengembangkan 

produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah
21

. Secara garis 

besar model pengembangan ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Bagan 1. Model pengembangan Borg and Gall 

 

3. Prosedur Pengembangan 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian dan 

pengembangan (Research and development). Yang merujuk pada teori 

Borg and Gall
22

 dalam judul bukunya ” Appliying Education Research: A 

Practical Guide  for Teachers” dalam bukunya Borg and Gall 

memberikan pengertian pendekatan penelitian dan pengembangan dalam 

bidang pendidikan sebagai: a process use to develop and validate 

educational products”, yaitu model pendekatan penelitian dengan 

                                                      
20

 Borg, Gall & Gall. Educational Research…, hal 772 

 
21

 www.adypadoe.com/pdf/ Pengembangan media pembelajaran / diunduh pada tanggal 

29 oktober 2011 pukul 10.15 
22

 Ibid. 

analisis 
kebutuhan 

desain 
produk 

validasi revisi 
uji coba 
terbatas 
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langkah- langkah penelitian berupa siklus yang kemudian berdasarkan 

temuan penelitian dikembangkanlah suatu produk. Temuan- temuan yang 

didapatkan dalam penelitian pra-survey dijadikan dasar pengembangan 

produk yang kemudian diujikan dalam suatu situasi dan dilakukan revisi 

terhadap hasil uji coba tersebut.  Uji coba dimaksudkan untuk memperoleh 

suatu model media (produk) yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

hasil. 

Secara garis besar, prosedur pengembangan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

Bagan 2. Prosedur pengembangan Borg and Gall 

a) Analisis Kebutuhan 

Tahap analisis kebutuhan meliputi: 

1) Studi pustaka 

Produk  Buku  teks  Pelajaran  bahasa  Arab kelas VII dan VIII Tingkat MTs 

Revisi 

Respon guru dan siswa 

Validasi ahli media 

Pengembangan produk 

Desain pembelajaran 
Menetapkan Materi pokok Menulis Standar kompetensi Menulis Kompotensi dasar 

Analisi kebutuhan 
Studi pustaka Studi lapangan 
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 Studi pustaka yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi dan 

mempelajari literatur mata pelajaran bahasa Arab kelas VII dan VIII 

tingkat MTs dan buku- buku penunjang pembelajaran bahasa Arab 

lainnya, media pembelajaran, metode yang digunakan, dan sebagainya. 

 

2) Studi lapangan 

Studi lapangan yang dilakukan dengan observasi ke lingkungan 

penerbitan PT Tiga Serangkai Mandiri Solo, melihat secara langsung 

keadaan sekolah atau lembaga pendidikan, kondisi siswa, proses 

pembelajaran bahasa arab yang menggunakan buku teks pelajaran 

bahasa Arab tingkat MTs kelas VII dan VIII sehingga buku teks 

pelajaran yang dikembangkan dapat digunakan dengan 

mempertimbangkan masukan dari penerbit, dari guru, siswa melalui 

observasi maupun wawancara dalam proses penelitian dan 

pembelajaran.
23

 

 

b)  Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran melalui tiga tahapan: 

1) Menulis standar kompetensi  

2) Menulis kompetensi dasar 

3) Menetapkan materi pokok 

                                                      
23

 Dalam studi lapangan penulis memilih satu Penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri Solo  

dan tiga lembaga sekolah yaitu MTs Mu’alimin Rowoseneng Temanggung, SMP I al-Azhar 26 

Yogyakarta, dan MTs al-Ishlahiyah Bobosan Kandangan Kediri dengan alasan bahwa tiga 

lembaga sekolah ini memakai buku teks pelajaran bahasa Arab cetakan dan terbitan PT Tiga 

Serangkai Mandiri Solo  . 
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4) Merumuskan Indikator Keberhasilan 

 

c) Pengembangan Produk 

Pengembangan produk adalah tahap produksi dari buku teks 

pelajaran dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

1) Membuat kerangka atau desain buku teks pelajaran setelah 

observasi dan mengevaluasi isi buku teks pelajaran bahasa Arab 

tingkat MTs kelas VII dan VIII  Penerbit PT Tiga Serangkai Solo. 

2) Memilih dan menyiapkan bahan atau perangkat yang akan 

digunakan sebagai buku teks yang akan dikembangkan 

3) Memproduksi bahan yang diperlukan untuk buku teks pelajaran 

untuk dapat divalidasi pada ahli materi dan media. 

 

d) Validasi Produk 

Validasi produk dilakukan oleh ahli materi dan media, dilanjutkan 

dengan analisis data. Revisi produk berdasarkan penilaian ahli materi 

dan media. Penting untuk dilakukan validasi dari ahli sesuai bidangnya 

untuk mendapatkan penilaian bahwa produk yang dikembangkan layak 

untuk digunakan. 

 

e) Respon Guru dan Siswa  

Buku Teks pelajaran yang telah divalidasi dari ahli, ditampilkan 

kepada guru dan siswa  untuk dimintakan tanggapan terhadap produk 



21 
 

yang dikembangkan. Penilaian guru dan siswa  penting dilakukan untuk 

melihat tingkat kelayakan dan keefektifan dari produk yang 

dikembangkan. 

 

f) Revisi produk 

Setelah mendapat validasi dari ahli media dan materi, juga respon 

dari guru, dan siswa proses selanjutnya adalah revisi produk buku teks 

pelajaran yang dikembangkan. Revisi dilakukan setelah mendapat 

masukan, kritik, ataupun saran dari pihak- pihak yang telah disebutkan 

di atas. 

 

g)  Produk buku teks pelajaran  bahasa Arab 

Produk akhir merupakan hasil dari serangkaian pengembangan 

buku teks pelajaran bahasa Arab tingkat MTs kelas VII dan VIII karya 

peneliti. 

4. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini antara lain guru bahasa 

Arab kelas VII dan VIII dan siswa kelas VII dan VIII 

MTs/SMPI.dalam hal ini yaitu guru dan siswa Kelas VII dan VIII MTs 

Mu’alimin Rowoseneng Temanggung dan SMP I al-Azhar 26 

Yogyakarta. 
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5. Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data, maka diperlukan 

sebuah instrumen. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

berupa angket. Angket atau kuesioner
24

 digunakan untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan kualitas kelayakan produk menurut ahli 

media, ahli materi, dan pengguna (guru mata pelajaran dan siswa). 

a. Angket untuk ahli media, digunakan untuk memperoleh data 

tentang aspek penilaian pembelajaran dan tampilan buku. 

Instrumen penelitian berupa angket berdasarkan kisi-kisi yang telah 

dikembangkan yaitu aspek tampilan terdiri dari 6 indikator yaitu : 

1) Desain tampilan 

2) Pemilihan gambar pada cover dan pada isi materi 

3) Ukuran huruf dan jenis tulisan 

4) Tata letak (layout) 

5) Penempatan gambar 

6) Kombinasi warna 

b. Angket untuk ahli materi, digunakan untuk memperoleh data 

tentang aspek pembelajaran dan aspek materi. Instrumen penelitian 

berupa angket berdasarkan kisi-kisi yang telah dikembangkan 

yaitu: 

                                                      
24

 Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Lihat Moch. Ainin, Metodologi Penulisan Bahasa Arab 

(Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), hal. 109 
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1) Aspek Pembelajaran, meliputi 11 indikator yaitu: 

(a) Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

(b) Kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar 

(c) Kesesuaian materi dengan indikator 

(d)  Sistematika penyajian materi 

(e)  Kejelasan petunjuk belajar 

(f)  Kebenaran uraian materi 

(g)  Pemilihan strategi belajar 

(h)  Pemberian contoh-contoh dalam penyajian materi 

(i) Pemberian latihan untuk pemahaman materi 

(j)  Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa 

(k)  Pemberian umpan balik. 

2) Aspek Materi/ Isi, meliputi indikator sebagai berikut: 

(a) Materi mudah dipahami 

(b) Kebenaran isi materi yang disajikan 

(c) Kejelasan uraian materi 

(d) Kesesuaian materi dengan siswa 

(e) Kesesuaian contoh dengan materi 

(f)  Kesesuaian latihan dengan materi 

(g) Konsistensi penyajian 

(h) Penggunaan bahasa yang tepat/ pemilihan kata 

(i) Variasi bentuk soal 

(j) Tingkat kesulitan soal 
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(k) Kesesuaian gambar untuk memperjelas isi materi. 

 

c. Angket untuk guru 

Angket ini diberikan kepada 2 guru bahasa Arab Kelas VII dan 

VIII MTs Mu’alimin Rowoseneng Temanggung dan SMP I al-Azhar 

26 Yogyakarta untuk melihat respon yang diberikan dari produk buku 

teks pelajaran bahasa Arab yang dikembangkan. Angket ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang aspek pembelajaran, aspek isi atau 

materi. Instrumen penelitian berupa angket berdasarkan kisi-kisi yang 

telah dikembangkan sebagai berikut: 

1) Aspek pembelajaran terdiri dari 8 indikator, yaitu:  

(a) kesesuaian materi dengan kompetensi dasar,  

(b) kemudahan memahami materi,  

(c) pemberian latihan untuk memahami materi,  

(d) keseimbangan materi dengan contoh yang diberikan,  

(e) pemilihan strategi belajar (belajar mandiri),  

(f) kejelasan petunjuk belajar,  

(g) pemberian motivasi,  

(h) keseimbangan materi dengan soal tes. 

2) Aspek isi/materi terdiri dari 9 indikator penilaian, yaitu:  

(a) kelayakan meteri,  

(b) kesesuaian materi dengan siswa,  

(c) kejelasan materi,  
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(d) penggunaan bahasa dalam menjelaskan materi, 

(e) ketepatan contoh-contoh untuk memperjelas materi,  

(f) kejelasan petunjuk mengerjakan tes,  

(g) pemberian evaluasi akhir,  

(h) variasi bentuk soal, dan  

(i) konsistensi penyajian. 

 

d. Angket untuk siswa 

Angket ini diberikan pada siswa tingkat MTs kelas VII, VIII  

MTs Mu’alimin Rowoseneng Temanggung dan SMP I al-Azhar 26 

Yogyakarta yang dijadikan uji coba terbatas dalam penelitian ini. 

Angket digunakan untuk melihat respon yang diberikan dari 

produk buku teks pelajaran bahasa Arab yang dikembangkan. 

Berikut kisi- kisi yang akan dikembangkan dalam angket:  

1) Tampilan fisik buku ajar 

2) Kerangka isi pada bagian awal bab membantu memahami isi 

bacaan 

3) Kejelasan petunjuk pada tiap awal bab 

4) Ukuran dan jenis huruf yang digunakan dalam buku ajar 

mudah dibaca  

5) Kejelasan uraian materi dalam buku ajar 
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6) Kesesuaian gambar atau bagan untuk memperjelas materi  

7) Pemberian latihan atau contoh-contoh untuk pemahaman 

materi 

8) Kejelasan tujuan pembelajaran 

9) Konsistensi penyajian materi 

10) Uraian Materi dalam Buku ajar dapat dipahami dengan 

mudah  

 
 

6. Instrument Analisis Data 

 Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif yang berupa kritik dan saran yang dikemukakan ahli media, ahli 

materi, dan guru mata pelajaran dihimpun untuk memperbaiki buku teks 

pelajaran bahasa Arab dan merevisi produk yang dikembangkan tersebut. 

Sedangkan data kuantitatif dianalisis secara statistik deskriptif 

menggunakan konversi skala lima. 

 

 

Tabel 1 : Konversi Rerata Skor Menjadi Kriteria Untuk 

Menilai Kualitas
25

 

 

Kriteria Interval Rerata Skor 

Sangat baik X > 4,2  

                                                      
25

 Sukardjo dkk, Desain Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: PPs UNY, 

2008), hal. 101 
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Baik 3,4 < X   4,2 

Cukup 2,6 < X   3,4 

Kurang 1,8 < X   2,6 

Sangat kurang X   1,8 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini dapat menghasilkan tulisan yang terstruktur 

dengan baik, sistematika penelitian dibagi dalam beberapa bab sebagai 

berikut: 

Bab I : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan  penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab ini sebagai acuan untuk 

membahas bab berikutnya. 

Bab II : Berisi tentang kajian teori yang berhubungan dengan 

pembelajaran bahasa Arab, pengembangan bahan ajar, 

pembelajaran di tingkat sekolah menengah pertama / MTs, 

pengertian buku teks, peran dan fungsi buku teks, kriteria 

acuan dan langkah pembuatan buku teks.  

Bab III  : Bagian ini akan membahas memaparkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang berisi gambaran tentang Penerbit Tiga 

Serangkai Solo dan tekhnis proses penerbitan buku teks 

pelajaran  bahasa Arab. mencakup  juga tentang langkah-
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langkah pembuatan, prosedur pengembangan buku teks 

pelajaran bahasa Arab yang dikembangkan, validasi dari ahli 

materi, ahli media terhadap produk yang dikembangkan, 

melihat respon guru dan siswa, revisi produk buku teks, 

produk akhir buku teks pelajaran bahasa Arab Tingkat MTs 

Kelas VII dan VIII. 

Bab IV :  Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi, 

dan saran-saran yang membangun serta kata penutup. 
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BAB IV 

 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan, 

penelitian mengenai Pengembangan Buku teks Pelajaran bahasa Arab 

Tingkat MTs Kelas VII dan VIII di Penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri 

Solo,, maka sebagai kesimpulan dan rekomendasi dapatlah disampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Ada beberapa prosedur yang digunakan dalam pengembangan buku teks 

pelajaran  bahasa Arab  tingkat MTs, antara lain adalah (a) Analisis 

Kebutuhan, meliputi studi pustaka dan studi lapangan, dari dua studi 

tersebut ditemukan beberapa hal, antara lain: kurangnya minat siswa 

terhadap pelajaran bahasa Arab dikarenakan adanya problem kurang 

dipenuhinya aspek-aspek penulisan buku teks, keberadaan buku teks 

yang terbatas dalam empat aspek;  baik aspek isi, penyajian, bahasa, 

grafika dan kemanan. Dalam proses pembelajaran, buku teks pelajaran 

bahasa Arab sering tidak dipakai karena dianggap terlalu sulit karena 

penyajiannya kurang bervariasi dan tidak menyediakan “needs for 

achievement” bagi siswa, serta masih terbatasnya pemanfaatan buku teks 

pelajaran bahasa Arab oleh guru bahasa Arab. Selain faktor-faktor 

tersebut, ada juga faktor dari dalam proses penerbitan: idealiasme 

penerbitan dengan kebutuhan percetakan kaitanya dengan harga, untung , 
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kepentingan bisnis,  dan proses marketing. (b) Desain Pembelajaran: 

dengan menetapkan dan mempertimbangkan Standar Kompetensi / 

Kompetensi Dasar, silabus  materi bahasa Arab Tingkat kelas VII dan 

VIII yang masing-masing meliputi 8 Bab, (c) Pengembangan Produk : 

dengan didasarkan pada analisis kebutuhan dan penerapan teori-teori 

belajar dan pembelajaran, (d) Validasi Produk, (e) Uji Respon, (f) 

Revisi, (g) Produk final; merupakan produk akhir hasil dari serangkaian 

pengembangan pengembangan buku teks pelajaran  bahasa Arab  tingkat 

MTs (Lihat di lampiran). 

 

2. Hasil validasi buku teks  pelajaran bahasa Arab adalah dengan meminta 

validasi kepada ahli materi dan ahli media bahasa Arab. Peneliti 

memberikan instrumen angket kepada validator tersebut kemudian 

diolah melalui perskoran konversi interval, dengan memberikan option 

5-1 dengan kategori (5) sangat baik, (4) baik, (3) cukup, (2) kurang, (1) 

sangat kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian ahli 

materi terhadap kelayakan buku teks pelajaran dari aspek isi/materi 

dengan rata- rata skor 4,15 dengan kategori baik dan aspek pembelajaran 

dengan rata- rata skor 4,2 dengan kategori baik. Penilaian ahli media 

terhadap kelayakan buku teks pelajaran dari aspek tampilan dengan rata- 

rata skor 4,37 kategori sangat baik dan aspek penggunaan dengan rata- 

rata skor 4, 3 kategori sangat baik.  
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3. Hasil respon guru  terhadap kelayakan buku teks pelajaran menunjukkan 

bahwa guru memberikan respon positif dari aspek isi/ materi dengan 

rata- rata skor 3,85 kategori baik, aspek pembelajaran dengan rata- rata 

skor 4,35 kategori sangat baik, aspek tampilan dengan rata- rata skor 4,5 

kategori sangat baik, dan aspek penggunaan dengan rata- rata skor 4,33 

kategori sangat baik. Hasil respon siswa terhadap buku teks pelajaran 

yang penulis kembangkan adalah  bahwa dengan adanya buku teks 

pelajaran memberikan  kontribusi dan solusi pada pembelajaran bahasa 

Arab untuk siswa tingkat MTs, siswa juga merasa dipermudah dan 

terdorong untuk terus mencoba dan mempraktekkan kompetensi bahasa 

yang dipelajari. Secara umum buku teks pelajaran bahasa Arab tingkat 

MTs yang dikembangkan memiliki peran terhadap kemampuan bahasa 

siswa baik secara lisan maupun tulisan.  Juga dapat menjadikan 

pembelajaran bahasa Arab lebih inovatif- menghibur dan tidak monoton.  

 

B. Saran 

Pengembangan bahan ajar buku teks pelajaran bahasa Arab tingkat 

MTs terbukti memberi beberapa solusi dan mampu mengatasi berbagai 

persoalan, juga berpengaruh pada pembelajaran bahasa Arab baik dalam 

penguasaan kosakata, membantu penguasaan empat kompetensi bahasa dan 

penanaman karakter. Untuk menjaga momentum pembelajaran Arab sesuai 

dengan materi, strategi dan metode pengajaran yang tepat bagi siswa, 

sejumlah rekomendasi penelitian ini adalah: 
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1. Bagi mahasiswa dan masyarakat umum 

a. Penelitian dengan menggunakan metode penulisan dan 

pengembangan (research and development) dan kaitannya terhadap 

pendidikan dan pengembangan bahasa Arab dapat dikembangkan 

lebih lanjut dengan mengkombinasikan dengan teori-teori lain 

seperti psikologi, didaktis, bidang-bidang ilmu sosial dan ilmu 

lainnya. 

b. Penelitian  ini ruang lingkupnya masih terbatas, karenannya objek 

yang diteliti dan hasil produk dapat dikembangkan bukan hanya 

terbatas pada penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri Solo , tetapi juga 

sebaiknya menjadi pertimbangan kebijakan pendidikan tentang 

diproses dan dikengembangkanya bahan ajar buku teks pelajaran 

bahasa Arab  diberbagai tingkat dan jengjang pendidikan. 

 

2. Bagi Penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri Solo 

a. Agar lebih melihat kebutuhan guru, peserta didik dan kemampuan 

peserta didik, baik dari ekonomi, intelektual, maupun sosial 

b. Semoga buku teks pelajaran bahasa Arab ini bisa memberikan 

kontribusi yang signifikan. 

3. Bagi Guru bahasa Arab 

a. Sebagai guru bahasa Arab harus meningkatkan kreativitas mengajar, 

serta menggali ilmu-ilmu tentang bahasa Arab, seperti metode, 

media pembelajaran, dan sumber belajar. 
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b. Guru dapat membuat ketertarikan bahasa Arab menjadi pelajaran 

yang menyenangkan, seperti memberikan selingan humor Arab bagi 

siswa dan selalu memberikan motivasi kepada peserta didik. 

c. Memberikan ekstra jam tambahan di luar jam pelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa Arab siswa. 

d. Membuat buku penunjang lain tidak hanya buku teks pelajaran  yang 

di beli dari penerbit saja 

4. Bagi Siswa 

a. Siswa seharusnya mengetahui pentingnya mempelajari bahasa Arab 

dan merupakan sebuah kebutuhan bukan sampingan. 

b. Siswa harus mengerti kedudukan bahasa Arab seperti bahasa Asing 

c.  Siswa harus selalu memotivasi diri untuk belajar karena makna 

belajar yaitu mempelajari cara belajar bukan semata mempelajari 

substansi mata pelajaran 

d. Memperbanyak latihan-latihan dari empat kemahiran bahasa Arab 
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LAMPIRAN 

 



LEMBAR ANGKET  

(RESPON GURU)  

 

Mapel  : Bahasa Arab Kelas VII dan VIII MTs 

Evaluator :  

Petunjuk : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu sebagai guru 

tentang Buku Bahasa Arab 

2. Pendapat, kritik, atau saran akan sangat bermanfaat utnuk perbaikan dan peningkatan 

Buku Bahasa Arab yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon 

bapak/ ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan tanda 

”  ” pada kolom di bawah bilangan 1, 2, 3,4 ,5  

Contoh:  

 

No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Materi mudah dipahami       

2 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

      

 

Keterangan skala: 

1 : sangat kurang 

2 : kurang 

3 : cukup 

4 : baik 

5 : sangat baik 

 

3. Komentar atau saran bapak/ ibu mohon ditulis pada lembar yang telah disediakan. 

 

Atas kesediaan bapak/ ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, kami ucapkan 

terima kasih. 



A. ASPEK ISI/ MATERI 

 

No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Materi mudah dipahami      

2 Kebenaran isi materi yang disajikan      

3 Kesesuaian latihan dengan materi       

4 Kesesuaian gambar atau bagan untuk 

memperjelas materi 

     

5 Kesesuaian materi dengan kondisi siswa       

6 Kejelasan uraian materi      

7 Variasi bentuk soal      

8 
Konsistensi penyajian 

     

9 
Tingkat kesulitan soal 

     

10 Penggunaan bahasa yang tepat dalam 

menjelaskan materi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ASPEK PEMBELAJARAN 

 

No Indicator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

     

2 Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

     

3 Kesesuaian materi dengan indicator      

4 Kejelasan petunjuk belajar      

5 Sistematika penyajian materi       

6 Kebenaran uraian materi       

7 Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa      

8 Pemberian umpan balik      

9 Pemberian latihan untuk pemahaman 

materi 

     

10 
Pemilihan strategi belajar (belajar mandiri)  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. ASPEK TAMPILAN 

 

No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Desain tampilan buku      

2 Tata letak (layout)      

3 Kejelasan narasi      

4 Pemilihan warna pada gambar dan tulisan       

5 Ukuran huruf dan jenis tulisan      

6 Tampilan dan penempatan gambar      

7 Komposisi dan kombinasi warna      

8 Pemilihan gambar pada cover dan pada isi 

materi 

     

 
 

D. ASPEK PENGGUNAAN 

 

No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kemudahan penggunaan      

2 Tingkat interaktifitas pengguna terhadap media      

3 Kejelasan petunjuk penggunaan      

4 Efisiensi teks      

5 Memberi reinfocemen/penguatan bagi      



pengguna 

6 Terdapat perintah yang tepat bagi siswa untuk 

menyimpulkan hasil kegiatan belajar 

     

 
 
 

KOMENTAR ATAU SARAN 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 
 

Yogyakarta,……………… 

Guru Bahasa Arab Kelas VII dan VIII MTs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEMBAR ANGKET  

(VALIDASI AHLI MATERI)  

 

Mapel  : Bahasa Arab Kelas VII MTs 

Evaluator :  

Petunjuk : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu sebagai 

ahli materi tentang Buku Bahasa Arab 

2. Pendapat, kritik, atau saran akan sangat bermanfaat utnuk perbaikan dan 

peningkatan Buku Bahasa Arab yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal 

tersebut dimohon bapak/ ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan 

dengan memberikan tanda ”  ” pada kolom di bawah bilangan 1, 2, 3,4 ,5  

Contoh:  

 

No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Materi mudah dipahami       

2 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

      

 

Keterangan skala: 

1 : sangat kurang 

2 : kurang 

3 : cukup 

4 : baik 

5 : sangat baik 

 

3. Komentar atau saran bapak/ ibu mohon ditulis pada lembar yang telah disediakan. 

 

Atas kesediaan bapak/ ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, kami ucapkan 

terima kasih. 

 

 



A. ASPEK ISI/ MATERI 

 

No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Materi mudah dipahami      

2 Kebenaran isi materi yang disajikan      

3 Kesesuaian latihan dengan materi       

4 Kesesuaian gambar atau bagan untuk 

memperjelas materi 

     

5 Kesesuaian materi dengan kondisi siswa       

6 Kejelasan uraian materi      

7 Variasi bentuk soal      

8 
Konsistensi penyajian 

     

9 
Tingkat kesulitan soal 

     

10 Penggunaan bahasa yang tepat dalam 

menjelaskan materi 

     

 

 

 

B. ASPEK PEMBELAJARAN 

 

No Indicator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

     

2 Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

     



3 Kesesuaian materi dengan indicator      

4 Kejelasan petunjuk belajar      

5 Sistematika penyajian materi       

6 Kebenaran uraian materi       

7 Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa      

8 Pemberian umpan balik      

9 Pemberian latihan untuk pemahaman 

materi 

     

10 
Pemilihan strategi belajar (belajar mandiri)  

     

 

 

KOMENTAR ATAU SARAN 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 
Yogyakarta,……………… 

Ahli Materi 

 
 



LEMBAR ANGKET  

(VALIDASI AHLI MATERI)  

 

Mapel  : Bahasa Arab Kelas VIII MTs 

Evaluator :  

Petunjuk : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu sebagai ahli 

materi tentang Buku Bahasa Arab 

2. Pendapat, kritik, atau saran akan sangat bermanfaat utnuk perbaikan dan peningkatan 

Buku Bahasa Arab yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon 

bapak/ ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan 

tanda ”  ” pada kolom di bawah bilangan 1, 2, 3,4 ,5  

Contoh:  

 

No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Materi mudah dipahami       

2 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

      

 

Keterangan skala: 

1 : sangat kurang 

2 : kurang 

3 : cukup 

4 : baik 

5 : sangat baik 

 

3. Komentar atau saran bapak/ ibu mohon ditulis pada lembar yang telah disediakan. 

 

Atas kesediaan bapak/ ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, kami ucapkan 

terima kasih. 

 

 



A. ASPEK ISI/ MATERI 

 

No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Materi mudah dipahami      

2 Kebenaran isi materi yang disajikan      

3 Kesesuaian latihan dengan materi       

4 Kesesuaian gambar atau bagan untuk 

memperjelas materi 

     

5 Kesesuaian materi dengan kondisi siswa       

6 Kejelasan uraian materi      

7 Variasi bentuk soal      

8 
Konsistensi penyajian 

     

9 
Tingkat kesulitan soal 

     

10 Penggunaan bahasa yang tepat dalam 

menjelaskan materi 

     

 

 

 

B. ASPEK PEMBELAJARAN 

 

No Indicator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

     

2 Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

     



3 Kesesuaian materi dengan indicator      

4 Kejelasan petunjuk belajar      

5 Sistematika penyajian materi       

6 Kebenaran uraian materi       

7 Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa      

8 Pemberian umpan balik      

9 Pemberian latihan untuk pemahaman 

materi 

     

10 
Pemilihan strategi belajar (belajar mandiri)  

     

 

 

KOMENTAR ATAU SARAN 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 
Yogyakarta,……………… 

Ahli Materi 

 
 



LEMBAR ANGKET  

(VALIDASI AHLI MEDIA)  

 

Mapel  : Bahasa Arab Kelas VII dan VIII MTs 

Evaluator :  

Petunjuk : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak/ ibu sebagai ahli 

media tentang Buku Bahasa Arab 

2. Pendapat, kritik, atau saran akan sangat bermanfaat utnuk perbaikan dan peningkatan 

Buku Bahasa Arab yang dikembangkan. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon 

bapak/ ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan dengan memberikan tanda 

”  ” pada kolom di bawah bilangan 1, 2, 3,4 ,5  

Contoh:  

 

No Aspek yang dinilai 1 2 3 4 5 

1 Desain tampilan buku       

2 Kemudahan penggunaan       

 

Keterangan skala: 

1 : sangat kurang 

2 : kurang 

3 : cukup 

4 : baik 

5 : sangat baik 

 

3. Komentar atau saran bapak/ ibu mohon ditulis pada lembar yang telah disediakan. 

 

Atas kesediaan bapak/ ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, kami ucapkan 

terima kasih. 



 

A. ASPEK TAMPILAN 

 

No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Desain tampilan buku      

2 Tata letak (layout)      

3 Kejelasan narasi      

4 Pemilihan warna pada gambar dan tulisan       

5 Ukuran huruf dan jenis tulisan      

6 Tampilan dan penempatan gambar      

7 Komposisi dan kombinasi warna      

8 Pemilihan gambar pada cover dan pada isi 

materi 

     

 
 
 
 

B. ASPEK PENGGUNAAN 

 
No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kemudahan penggunaan      

2 Tingkat interaktifitas pengguna terhadap media      

3 Kejelasan petunjuk penggunaan      



4 Efisiensi teks      

5 Memberi reinfocemen/penguatan bagi 

pengguna 

     

6 Terdapat perintah yang tepat bagi siswa untuk 

menyimpulkan hasil kegiatan belajar 

     

 
 

KOMENTAR ATAU SARAN 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 
 

Yogyakarta,……………… 

Ahli Media 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANGKET TANGGAPAN/ PENILAIAN UJI COBA KELOMPOK KECIL 

BUKU AJAR PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS VII 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai. 

No Indikator Skala Penilaian 

1 

(sangat 

kurang 

baik) 

2 

(kurang 

baik) 

3 

(cukup 

baik) 

4 

(baik) 

5 

(sangat 

baik) 

1 Tampilan fisik buku ajar      

2 Kerangka isi pada bagian awal bab 

membantu memahami isi bacaan 

     

3 Kejelasan petunjuk pada tiap awal bab      

4 Ukuran dan jenis huruf yang digunakan 

dalam buku ajar mudah dibaca  

     

5 Kejelasan uraian materi dalam buku ajar      

6 Kesesuaian gambar atau bagan untuk 

memperjelas materi  

     

7 Pemberian latihan atau contoh-contoh 

untuk pemahaman materi 

     

8 Kejelasan tujuan pembelajaran      

9 Konsistensi penyajian materi      

10 Uraian Materi dalam Buku ajar dapat 

dipahami dengan mudah  

     

  

Komentar dan saran yang lainnya berkenaan dengan buku ajar: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

ANGKET TANGGAPAN/ PENILAIAN UJI COBA KELOMPOK KECIL 

BUKU AJAR PEMBELAJARAN BAHSA ARAB KELAS VIII 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk : Berilah tanda silang (x) pada alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai. 

No Indikator Skala Penilaian 

1 

(sangat 

kurang 

baik) 

2 

(kurang 

baik) 

3 

(cukup 

baik) 

4 

(baik) 

5 

(sangat 

baik) 

1 Tampilan fisik buku ajar      

2 Kerangka isi pada bagian awal bab 

membantu memahami isi bacaan 

     

3 Kejelasan petunjuk pada tiap awal bab      

4 Ukuran dan jenis huruf yang digunakan 

dalam buku ajar mudah dibaca  

     

5 Kejelasan uraian materi dalam buku ajar      

6 Kesesuaian gambar atau bagan untuk 

memperjelas materi  

     

7 Pemberian latihan atau contoh-contoh 

untuk pemahaman materi 

     

8 Kejelasan tujuan pembelajaran      

9 Konsistensi penyajian materi      

10 Uraian Materi dalam Buku ajar dapat 

dipahami dengan mudah  

     

  

Komentar dan saran yang lainnya berkenaan dengan buku ajar: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Respon Guru Terhadap buku ajar Yang Dikembangkan 

1. Aspek materi/ isi 

No Nama Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M. Nur Hidayatullah, S.Pd.I 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 

2 M. Rizqi, Lc 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

Rata- rata 4 3,5 4 4,5 4 4 4 3,5 3,5 3,5 

 

2. Aspek pembelajaran 

No Nama Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 M. Nur Hidayatullah, S.Pd.I 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 

2 M. Rizqi, Lc 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 

Rata- rata 4,5 5 4 4 4,5 4 4 4,5 5 4 

 

3. Aspek tampilan 

No Nama Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 M. Nur Hidayatullah, S.Pd.I 4 4 4 5 5 5 5 4 

2 M. Rizqi, Lc 4 4 5 5 4 5 4 5 

Rata- rata 4 4 4,5 5 4,5 5 4,5 4,5 

 

4. Aspek penggunaan 

No Nama Indikator 

1 2 3 4 5 6 

1 M. Nur Hidayatullah, S.Pd.I    5   4    4    4    5    4 

2 M. Rizqi, Lc    5   4    5    4    4    4 

Rata- rata    5  4   4,5    4   4,5    4 

 

 

 



VALIDASI AHLI MATERI* 

A. Kelas VII 

1. Aspek Isi/ Materi 

No Indicator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Materi mudah dipahami       

2 Kebenaran isi materi yang disajikan       

3 Kesesuaian latihan dengan materi        

4 Kesesuaian gambar atau bagan untuk 

memperjelas materi 

      

5 Kesesuaian materi dengan kondisi siswa        

6 Kejelasan uraian materi       

7 Variasi bentuk soal       

8 Konsistensi penyajian       

9 Tingkat kesulitan soal       

10 Penggunaan bahasa yang tepat dalam 

menjelaskan materi 

      

 

2. Aspek Pembelajaran 

 

No Indicator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

      

2 Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

      

3 Kesesuaian materi dengan indicator       

4 Kejelasan petunjuk belajar       

5 Sistematika penyajian materi        

6 Kebenaran uraian materi        

7 Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa       

8 Pemberian umpan balik       



9 Pemberian latihan untuk pemahaman 

materi 

      

10 Pemilihan strategi belajar (belajar mandiri)        

 

B. KELAS VIII  

 

1. Aspek Isi/ Materi 

 

No Indicator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Materi mudah dipahami       

2 Kebenaran isi materi yang disajikan       

3 Kesesuaian latihan dengan materi        

4 Kesesuaian gambar atau bagan untuk 

memperjelas materi 

      

5 Kesesuaian materi dengan kondisi siswa        

6 Kejelasan uraian materi       

7 Variasi bentuk soal       

8 Konsistensi penyajian       

9 Tingkat kesulitan soal       

10 Penggunaan bahasa yang tepat dalam 

menjelaskan materi 

      

 

2. ASPEK PEMBELAJARAN 

No Indicator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian materi dengan standar 

kompetensi 

      

2 Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar 

      

3 Kesesuaian materi dengan indicator       

4 Kejelasan petunjuk belajar       

5 Sistematika penyajian materi        



6 Kebenaran uraian materi        

7 Kegiatan belajar dapat memotivasi siswa       

8 Pemberian umpan balik       

9 Pemberian latihan untuk pemahaman 

materi 

      

10 Pemilihan strategi belajar (belajar mandiri)        

 

Arif Hidayat, Lc 



VALIDASI AHLI MEDIA* 

 

1. Aspek Tampilan 

 

No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Desain tampilan buku       

2 Tata letak (layout)       

3 Kejelasan narasi       

4 Pemilihan warna pada gambar dan tulisan        

5 Ukuran huruf dan jenis tulisan       

6 Tampilan dan penempatan gambar       

7 Komposisi dan kombinasi warna       

8 Pemilihan gambar pada cover dan pada isi 

materi 

      

 

2. Aspek Penggunaan/ Pemrograman 

 

No Indikator Skala penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kemudahan penggunaan       

2 Tingkat interaktifitas pengguna terhadap media       

3 Kejelasan petunjuk penggunaan       

4 Efisiensi teks       

5 Memberi reinfocemen/penguatan bagi 

pengguna 

      

6 Terdapat perintah yang tepat bagi siswa untuk 

menyimpulkan hasil kegiatan belajar 

      

 

Singgih Kuswardono, M.A. 



Respon Siswa Terhadap buku ajar Yang Dikembangkan 

A. Kelas VII 

No Nama Sekolah indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Alif Akhtar Hasan SMP AL-Azhar 26 YK 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 

2 Ibadurrahman SMP AL-Azhar 26 YK 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

3 Rahma Aurika I. SMP AL-Azhar 26 YK 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 

4 Rahmatika Nur K. SMP AL-Azhar 26 YK 5 4 5 4 4 4 3 3 5 4 

5 Rayyan Yusuf 

Rusliana. 

SMP AL-Azhar 26 YK 3 3 4 3 3 4 3 5 5 2 

6 Putri Amaliyah MTs.  Temanggung 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

7 Sigit Sofiyantoro MTs.  Temanggung 4 4 3 4 5 5 4 3 4 3 

8 Anita Wulansari MTs.  Temanggung 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 

9 Muslifah MTs.  Temanggung 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 

10 Adi Kholistiyan MTs.  Temanggung 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 

 

Indikator: 

1. Tampilan fisik buku ajar 

2. Kerangka isi pada bagian awal bab membantu memahami isi bacaan 

3. Kejelasan petunjuk pada tiap awal bab 

4. Ukuran dan jenis huruf yang digunakan dalam buku ajar mudah dibaca 

5. Kejelasan uraian materi dalam buku ajar 

6. Kesesuaian gambar atau bagan untuk memperjelas materi  

7. Pemberian latihan atau contoh-contoh untuk pemahaman materi 

8. Kejelasan tujuan pembelajaran 

9. Konsistensi penyajian materi 

10. Uraian Materi dalam Buku ajar dapat dipahami dengan mudah 

 

Keterangan Skala penilaian: 

1 : sangat kurang baik 

2: kurang baik 

3: cukup baik 

4: baik 

5: sangat baik 

 



B. Kelas VIII 

No Nama Sekolah indikator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Adira 

Taufiqurrohman 

SMP AL-Azhar 26 YK 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 

2 Cahya Ramdhan 

Aldiradaka 

SMP AL-Azhar 26 YK 2 3 4 3 4 4 4 3 5 3 

3 Mahda Rayhana SMP AL-Azhar 26 YK 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 

4 Moh.Fadel Amin SMP AL-Azhar 26 YK 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 

5 Ramadhantie Puspa 

Meryndha 

SMP AL-Azhar 26 YK 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

6 Muh. Efendi MTs. Temanggung 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 

7 Nur Safii MTs. Temanggung 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 

8 Nafsiyah MTs. Temanggung 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 

9 Muhtalim MTs. Temanggung 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 

10 Siti Salbiyah MTs. Temanggung 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 

 

Indikator: 

1. Tampilan fisik buku ajar 

2. Kerangka isi pada bagian awal bab membantu memahami isi bacaan 

3. Kejelasan petunjuk pada tiap awal bab 

4. Ukuran dan jenis huruf yang digunakan dalam buku ajar mudah dibaca 

5. Kejelasan uraian materi dalam buku ajar 

6. Kesesuaian gambar atau bagan untuk memperjelas materi  

7. Pemberian latihan atau contoh-contoh untuk pemahaman materi 

8. Kejelasan tujuan pembelajaran 

9. Konsistensi penyajian materi 

10. Uraian Materi dalam Buku ajar dapat dipahami dengan mudah 

 

Keterangan Skala penilaian: 

1 : sangat kurang baik 

2: kurang baik 

3: cukup baik 

4: baik 

5: sangat baik 
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KATA PENGANTAR 

k~1=eã oM=eã ê kBæ 
Öi9^Uã 

 Alhamdulillah Robbil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Dengan mengucapkan 

syukur kepada Allah  SWT. Atas rahmat, taufiq dan hidayah- Nya, Alhamdulillah akhirnya  

penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar pendidikan bahasa Arab ini.  

Buku yang ada di hadapan anda ini disusun dalam rangka ikut serta memenuhi 

kebutuhan bahan materi pelajaran Bahasa Arab untuk MTS/SMP  kelas VII, VIII, IX yang 

mengacu pada kurikulum Permenag RI No. 2 Th.2008. 

Adalah penting bagi setiap siswa memperoleh hasil pendidikan bahasa Arab yang 

baik yaitu dengan tercapainya empat kompetensi dalam pembelajaran bahasa Arab. Oleh 

karena itu faktor pendukung seperti buku ajar sebagai salah satu indikator pendidikan perlu 

diprioritaskan demi tercapainya hasil belajar yang optimal.  

Buku  ini disusun dalam 3 jilid. Setiap jilid digunakan untuk satu tingkat, yaitu :  

Jilid 1 untuk kelas VII semester 1 dan 2 

Jilid 2 untuk kelas VIII semester 1 dan 2 , dan  

Jilid 3 untuk kelas IX semester 1 dan 2 

Sesuai dengan standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah, pelajaran bahasa Arab 

terdiri dari empat komponen pembelajaran bahasa pada umumnya, yaitu : menyimak 

(mendengarkan), membaca, menulis dan berbicara. Keempat rangkaian tersebut dirangkai 

dalam satu tema sehingga mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman  yang bermakna 

bagi siswa. Keempat komponen tersebut disajikan dalam Tujuh subbab berikut :  

1. Mufradat  ($ã8=ZUã ) atau kosakata, berisi daftar kata-kata yang dipergunakan 

dalam bab tersebut. Siswa diharapkan mampu menghafal kata- kata tersebut sehingga 

ia dapat memahami materi yang disajikan dengan baik. Untuk dapat mencapai tujuan 

tersebut, siswa dapat mengerjakan latihan yang disajikan.  
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2. Istima’ (Päj&Avã) atau mendengarkan, berisi  kata, frase, atau kalimat juga cerita  

ataupun percakapan / dialog sederhana yang akan yang diucapkan guru atau siswa 

lain. Dalam materi ini, siswa dituntut untuk mampu mendengarkan bacaan tersebut, 

melihat dan memperhatikannya setelah itu siswa dituntut untuk  mampu 

mengungkapkanya kembali. 

 

3. Muhadatsah (Ö)8ä2Uã) atau percakapan, berisi teks percakapan yang dipraktikkan 

oleh siswa. Sajian ini dikemas agar siswa dapat melakukan praktik menggunakan 

bahasa Arab secara langsung, baik dengan bercerita, bertanya jawab, mengungkapkan 

informasi, pikiran, gagasan, pengalaman dan lainnya.   

 

4. Qira’ah (Õxã=^eã ), atau membaca. Berisi teks bacaan yang dibaca. Dalam membaca 

teks ini, guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan pemahaman siswa. 

Sebagai evaluasi terhadap pemahaman siswa, pada materi disajikan beberapa latihan. 

 

5. Kitabah (Öæä&beã ) atau menulis, berisi beberapa latihan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa dalam bahasa Arab. Sajian ini dikemas untuk membantu 

siswa agar mampu mengungkapkan pikiran, gagasan  perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan  menulis seperti diantaranya;  membuat kalimat sempurna, 

mengharakati bacaan, menerjemahkan, juga menyusun kalimat sempurna. 

     

Selain empat kompetensi diatas menyimak (mendengarkan), membaca, menulis dan 

berbicara diatas, untuk menambah penguasaan siswa terhadap materi pelajaran bahasa arab 

didalam buku ini juga ditambahkan komponen lain, yaitu: 

6. Tarakib (è~aã=&eã) atau tatabahasa. Berisi materi- materi gramatikal yang berkaitan 

dan terdapat dalam tema yang dipelajari. Sajian ini dikemas agar siswa dapat 

mengenal susunan gramatika Arab diantaranya nahwu dan sharf. Dalam  hal ini guru  
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bisa menjelaskan dari contoh- contoh yang konkret yang terdapat dalam teks dialog 

atau qira’ah. Jika  perlu guru harus memberikan contoh kaitanya dengan gramatika 

dalam al-Qur’an sebagai media yang dapat mempermudah dengan sarat agar tidak 

terlalu detail dan rumit. Juga melihat tingkatan siswa. 

7. Tamrinat ($än}=j&eã) atau latihan. Bagian ini disajikan diakhir setiap Dars  atau 

setiap bab untuk mengukurtingkat penguasaan siswa terhadap seluruh materi yang 

sudah dipelajari pada bagian- bagian sebelumnya yaitu : Istima’ , Qira’ah, Kitabah, 

Muhadatsah  serta unsur tata bahasa  atau Tarakib yang diprogramkan dalam bab 

tersebut. Bagian ini bisa dikerjakan secara individual, berpasangan atau berkelompok 

baik didalam kelas maupun diluar kelas atau sebagai Wajib Manzil (PR / Pekerjaan 

Rumah) siswa.  

 

Selain itu, setiap pembahasan materi pokok diberi pendahuluan dengan gambar yang 

menarik, kamus mini dan kosakata, mahfudhot, peribahasa dan hikmah,  latihan soal, aneka 

permainan bahasa Arab (Al’ab al-Lughawiyah), materi nasihat, “materi tahukah kamu?”dan 

setelah mempelajari beberapa pembahasan diberi latihan ulangan umum.  

Kami berharap semoga buku ini dapat memberi sumbangan yang cukup berarti dalam 

proses belajar mengajar bahasa Arab. Penulis yakin bahwa buku ini masih terdapat 

kekurangan, semua itu karena keterbatasan kami. Oleh karena itu demi perbaikan dan 

kesempurnaan kami mengharap kritik dan saran yang membangun. 

Akhirnya, kepada Alloh SWT, kami memohon bimbingan, ridho dan petunjuk-

Nya.Teriring harapan,  semoga amal salih ini, diterima oleh Allah swt dan bermanfaat bagi 

kita. Amin.  Wallohu A`lamu Bishowab. 

 

        Yogyakarta, Mei 2013 

        

Penyusun  
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 

åä&beã däjR&Aã 8äE<ã 
 

 Kover Bab 

Disajikan pada setiap awal bab dengan menampilkan ilustrasi dan pendahuluan 

sehingga siswa tertarik untuk belajar 

 

 

 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Disajikan  bagi siswa dan guru agar mereka memahami target yang harus dicapai 

dalam proses pembelajaran 

 

 

 $ã8=ZUã 
Atau kosa kata menyajikan arti kata- kata yang dipergunakan dalam materi pelajaran. 

Siswa diharapkan menghafalkan kata- kata tersebut. Penguasaan kosakata tersebut 

merupakan factor penting dalam pemahaman materi pembelajaran secara keseluruhan. 

 

 Päj&Avã 
Atau mendengarkan disajikan berupa cerita atau percakapan yang dibaca oleh guru 

atau salah seorang  Siswa, dan siswa lain mendengarkan. Setelah mendengarkan. 

Siswa diminta untuk mengungkapkan kembali bacaan yang didengarkannya.  

 

 Ö)8ä2Uã 
Atau berbicara disajikan contoh percakapan dapat dijadikan sebagai acauan atau 

contoh bagi para siswa dalam mempraktikan percakapan tentang suatu topic diantara 

mereka 
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 Õxã=^eã 
Disajikan dengan susunan kalimat yang dipelajari dalam bab tersebut.  Kemudian. 

Beberapa soal tentang kandungan Qira’ah  disajikan sebagai evaluasi dalam 

memahami materi Qira’ah tersebut.  

 

 

 Öæä&beã 
Disajikan untuk melatih siswa agar mampu menulis kalimat- kalimat  dalam bahasa 

Arab dengan baik dan benar. Tugas terjemahan juga dimasukkan dalam materi ini.  
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU BAGI GURU 

kfRjfe däjR&Avã 8äE<ã 
Berikut ini akan diuraikan beberpa hal yang berkaitan dengan teknik dan  langkah  

pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh para guru untuk menyukseskan pengajaran 

bahasa Arab di  madrasah tsanawiyah 

Sebelum mengajarkan pokok bahasan, guru harus memperhatikan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang ditampilkan dihalaman belakang kover bab. Setelah itu, guru 

dapat menempuh langkah- langkah yang akan diuraikan berikut ini.  

1. Mufradat  ($ã8=ZUã ) 
Kegiatan pokok dalam mufrodat  adalah menghafal kosakata yang disediakan. 

Penguasaan siswa terhadap kosakata yang disajikan sangat menentukan keberhasilan 

siswa dalam menguasai materi pelajaran secara keseluruhan. Langkah-langkah yang 

dapat ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Guru mengucapkan mufrodat satu persatu dengan lafal dan intonasi yang tepat 

dan benar sebagai contoh bagi siswa. Dengan demikian siswa tidak melakukan 

kesalahan dalam pengucapan, Kesalahan harus sebisa mungkin harus dihindari 

b. Untuk memperjelas makna kata guru dapat menggunakan model sampel 

(menyertakan benda atau barang yang dimaksud), gambar (menjelaskan makna 

melalui gambar bisa melalui LCD, Card Short), peragaan (dengan 

gerakan,biasannya untuk kosakata kata kerja), Sinonim (menjelaskan persamaan 

katannya), antonym ( menyebutkan lawan katannya), atau juga dengan definisi 

atau terjemah (menjelaskan dengan menggunakan terjamah bahasa 

Indonesiannya) 

c. Kegiatan menghafal dapat dilakukan siswa dapat ditempuh dengan cara 

membaca dan mengulang. Setelah dirasa hafal buku ditutup dan cobalah 

mengulang tanpa membuka buku. 
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2. Istima’  (Päj&Avã) 
Kegiatan pokok dalam istima’   adalah mendengarkan guru atau siswa lain yang 

membaca teks cerita atau percakapan. Dengan melakukan kegiatan ini diharapkan 

siswa mampu memahami kalimat- kalimat bahasa Arab yang diucapkan oleh orang 

lain. Pemahaman ini sangat mutlak diperlukan dalam komunikasi verbal. Langkah- 

langkahnya adalah sebagai berikut.  

a. Guru membaca cerita atau percakapan yang disajikan dalam istima’. Bacaan 

guru ini menjadi contoh siswa. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk membaca cerita, atau percakapan dalam 

istima’ didepan kelas. 

c. Guru meminta siswa lain yang mendengarkan pembacaan tersebut untuk 

mengungkapkan intisari materi yang didengarkan secara lisan. Disini, guru 

dapat memandu siswa untuk melakukan diskusi.  

 

3. Qira’ah  (Õxã=^eã ), 
Kegiatan pokok  dalam Qira’ah adalah siswa membaca bacaan yang disediakan. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami teks-teks 

berbahasa Arab, baik yang menggunkan harakat atau tidak. Langkah-langkah yang 

dapat ditempuh adalah sebagai berikut :  

a. Guru membaca materi Qira’ah dan siswa mendengarkannya dengan penuh 

perhatian 

b. Seluruh siswa menirukan bacaan guru kalimat per kalimat 

c. Guru meminta para siswa untuk membaca beberapa bagian atau keseluruhan 

materi qira’ah secara bergiliran sesuai dengan waktu yang tersedia. Guru 

membetulkan kesalahan bacaan siswa, atau siswa lain membetulkan bacaan 

yang salah dari temannya. 

d. Siswa diminta menjawab pertanyaan yang berhubungan  dengan kandungan 

materi Qira’ah. 

e. Guru dapat menggunakan teknik lain salah satunnya dengan alat bantu tangka 

penunjuk dan menulis teks dipapan tulis. Jika dalam kelas sebagian siswa belum 

mampu membaca kalimat arab dengan lancar. 
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4. Kitabah  (Öæä&beã ) 
Kegiatan ini dimulai dengan menyalin kalimat yang ada dalam buku. Misalnya 

guru menulis kalimat-kalimat tertentu lalu siswa menulisnya dikertas kosong atau 

dibuku tulis .masing-masing. Apabila menjumpai kesalahan, guru dapat 

membetulkannya. Setelah siswa mampu menulis dengan benar , siswa diminta 

membuat kalimat yang sempurna dari kata-kata yang telah disediakan. Setelah itu 

siswa menjawab pertanyaan yang telah disediakan sebagai cara mengetahui tingkat 

pemahaman siswa. Dalam pokok ini siswa juga diminta menerjemahkan kalimat- 

kalimat dalam bahasa Indonesia kedalam bahasa Arab dan sebaliknya. 

 

5. Muhadatsah  (Ö)8ä2Uã )  
Kegiatan pokok dalam Muhadatsah  adalah percakapan antara guru dan siswa 

atau siswa dengan siswa lainnya. Dengan ini diharapkan siswa mempu melakukan 

percakapan dalam bahasa Arab dengan intonasi, gerak tubuh yang sesuai. Langkah-

langkahnya adalah berikut ini. 

a. Guru menjelaskan secara singkat isi atau jalan cerita Muhadatsah  yang akan 

dipelajari baik dengan menggunakan bahasa Arab atau Indonesia 

b. Guru mengucapkan materi Muhadatsah kalimat per kalimat dan siswa 

mendengarkannya dengan penuh perhatian, ini bertujuan memberikan 

pemahaman kepada siswa tentang Muhadatsah tersebut secara umum. Siswa 

akan memahaminnya dengan baik jika menguasai kosakata yang diberikan 

sebelumnya. 

c. Guru mengucapkan materi Muhadatsah  dengan Tanya jawab, isyarat, atau 

peragaan sebagaimana ketika menjelaskan materi makna baru mufradat.  

d. Siswa melakukan Muhadatsah secara berpasangan di depan kelas dengan 

bimbingan guru. 

 

Demikian uraian ringkas yang merupakan salah satu langkah dan teknik pembelajaran 

yang dapat dilaksanakan. Semua pihak yang bersangkutan dengan pengajaran dan 

pembelajaran bahasa Arab dapat menggunakan teknik lain dengan menyesuaikan situasi dan 

kondisi setempat. Juga diharapkan agar guru dan praktisi bahasa Arab menemukan dan 
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mengembangkan  pendekatan, melakukan improvisasi, melakukan inovasi agar kualitas dan 

efektifitas pembelajaran bahasa Arab dapat meningkat.  

Pada akhirnya, gurulah yang menentukan warna dan nuansa kelas pembelajaran 

Bahasa Arab : segar atau loyo, hidup atau mati, menyenangkan atau membosankan. Yang 

terpenting adalah bagaimana guru berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan 

bahasa Arab dilingkungan sekolah dan  agar siswa mampu menguasai kompetensi yang 

ditentukan juga bagaimana siswa memiliki semangat belajar Bahasa Arab, karena semangat 

itulah faktor utama keberhasilan belajar. 
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 ANALISIS PROGRAM PENGAJARAN 

kfR&eã  Häm=æ  g~f7 

Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1. Menyimak 

Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang perkenalan dan 

lingkungan madrasah.   

 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) tentang: ÖA<9Uã,    X<äR&eã 
34 jam 

pelajaran 

17 pertemuan 1.2 Menemukan informasi dari wacana lisan sederhana 

tentang : ÖA<9Uã,    X<äR&eã 
1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana tentang: ÖA<9Uã,    

X<äR&eã 
2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, perasaan 

dan pengalaman secara lisan 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang perkenalan dan 

lingkungan madrasah 

2.1 Melakukan dialog sederhana tentang ÖA<9Uã,    

X<äR&eã 

2.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana tentang: ÖA<9Uã,    X<äR&eã 

3. Membaca 

Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang perkenalan dan 

lingkungan madrasah 

 

3.1  Melafalkan huruf hijaiyah, kata, frase, kalimat dan 

wacana tertulis dengan baik dan benar tentang: 
ÖA<9Uã,    X<äR&eã 

3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat   

  wacana tertulis sederhana tentang: ÖA<9Uã,    

X<äR&eã 
3.3 Menemukan makna, gagasan atau pikiran  

  dari wacana tertulis sederhana tentang: ÖA<9Uã,    

X<äR&eã 
4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan 

menulis tentang perkenalan dan 

 

4.1  Menulis kata, frasa, kalimat sederhana  

 tentang ÖA<9Uã,    X<äR&eã 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
Alokasi 

Waktu 

lingkungan madrasah 

 

 4.2 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara      

tertulis dalam kalimat sederhana tentang   ÖA<9Uã,    

X<äR&eã 

 Tema-tema tersebut menggunakan struktur kalimat  

Ä =ç5 à ü9&çiÅ, dengan ü9&çi  yang meliputi : Ä 8=Zi RjM 
À8=Zi Õ<äEü Å dan =ç5 yang meliputi kata sifat, termasuk 

warna dan  =.eã $ãp8ü 

 

Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 

WAKTU 

1. Menyimak 

Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang 

lingkungan rumah, keluarga, 

dan alamat tempat tinggal. 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiah dan ujaran 

(kata, frasa, atau kalimat) tentang                      

َوانُْاَلْ  رَُة،ْاَل ُعن   ا اُلس  بَ ي ُت،َْ    

1.2 Menemukan informasi dari wacana lisan 

sederhana tentang   َُْوان رَُة،ْاَل ُعن   ا اُلس     اَل بَ ي ُت،َْ

1.3 Merespons gagasan yang terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana tentang                   

َوانَُْْْاَل بَ ي ُت، رَُة،ْاَل ُعن   ا اُلس     

34 jam 

pelajaran 

17pertemuan 

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan pengalaman 

secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana 

tentang lingkungan rumah, 

keluarga, dan alamat tempat 

tinggal 

2.1 Melakukan dialog sederhana tentang                

َوانُْ رَُة،ْاَل ُعن   ا اُلس     اَل بَ ي ُت،َْ

2.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana tentang   ،رَُة،َاْْاَل بَ ي ُت َوانُْْاُلس  اَل ُعن      
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 

WAKTU 

3. Membaca 

Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang 

lingkungan rumah, keluarga, 

dan alamat tempat tinggal 

3.1 Melafalkan huruf hijaiah, kata, frasa, kalimat, dan 

wacana tertulis dengan baik dan benar tentang   

رَْ ا اُلس  َوانُْاَل بَ ي ُت،َْ ُة،ْاَل ُعن      

3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, kalimat, dan wacana 

tertulis sederhana tentang   َُْوان رَُة،ْاَل ُعن   ا اُلس     اَل بَ ي ُت،َْ

3.3 Menemukan makna, gagasan, atau pikiran dari 

wacana tertulis sederhana tentang                     

رَُة،ْ،اَل بَ ي تُْ ا اُلس  َوانََُْْ اَل ُعن      

 

4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan 

menulis tentang lingkungan 

rumah, keluarga, dan alamat 

tempat tinggal  

4.1 Menulis kata, frasa, atau kalimat sederhana 

tentang   َْ َوانُْاَل ب رَُة،ْاَل ُعن   ا اُلس  ي ُت،َْ    

4.2 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara 

tertulis dalam kalimat sederhana tentang          

َوانُْ رَُة،ْاَل ُعن   ا اُلس     اَل بَ ي ُت،َْ

 

 Tema-tema tersebut menggunakan struktur kalimat    

ُمَْواَْ َبَ ُرْال ُمَقدَّ َبَ ُرَْاْل  ُرَْوالن َّع ُت،ْاَل ُمب َتَدأَُْواْل  ِفع ٌلْ)ل ُمب َتَدأُْال ُمَؤخَّ
َردِْ 111-1(:ْاَلرَّق مُْ)،ْاَل َعَدُدْ(ُمَضارٌِعْلِل ُمف     

 

  



xv 
 

 

PETA KONSEP 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

X<äR&eã 

0A<9i 

/=Aü 

0~æ 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã 

Ö)8ä2Uã 

 
 

Õxã=^eã 

Öæä&beã 

Daftar Isi 



xvi 
 

DAFTAR ISI 

åä&beã $ä}q&I 
Kata Pengantar 

Petunjuk Penggunaan Buku  

Petunjuk Penggunaan Buku Bagi Guru 

Analisis Program Pengajaran 

Daftar Isi 

…………………………………………… X<äR&eã :  dpvã @ <9eã 

$ã8=ZUã 

  Päj&Avã 

Ö)8ä2Uã 

Õxã=^eã 

Öæä&beã 

     0A<9i  :   3 ä*eã @ <9eã 

$ã8=ZUã 

  Päj&Avã 

Ö)8ä2Uã 

Õxã=^eã 

iii 

iii 

iii 

iii 

iii 

1 

4 

6 

11 

19 

23 

31 

34 

37 

42 

48 



xvii 
 

Öæä&beã 

 ÖnBeã[Jne lä2&i vã 
 

Latihan Tengah Semester 

 
0~æ á +eä*eã @<9eã 

$ã8=ZUã 

  Päj&Avã 

Ö)8ä2Uã 

Õxã=^eã 

Öæä&beã 

/=Aü á Sæã=eã @<9eã  

$ã8=ZUã 

  Päj&Avã 

Ö)8ä2Uã 

Õxã=^eã 

Öæä&beã 

l ã qnRe ãáCiä> ã@<9eã  

$ã8=ZUã 

51 

60 

69 

73 

75 

80 

88 

91 

100 

103 

105 

110 

119 

122 

130 

133 



xviii 
 

  Päj&Avã 

Ö)8ä2Uã 

Õxã=^eã 

Öæä&beã 

ÖnBeã =5 v  lä2&i vã 
 

Latihan Akhir Semester 

Daftar Pustaka  

  Riwayat Penulis 

 

161 

152 

159 

136 

144 

142 

146 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mahir Berbahasa Arab 
 

Untuk Kelas VII Madrasah Tsanawiyah   
Penulis: Fathul Mujib. S.Pd.I. 

Tata Letak: Fathul Mujib. S.Pd.I. 
Desain Cover: Fathul Mujib. S.Pd.I. 

 
Penerbit PT Tiga Serangkai Mandiri 

Jalan Dr.Supomo No.23 Solo 
Telp./faks.: [0274] 487032  

E-mail: redaksitigaserangkai@gmail.com  
www.tigaserangkai.ac.id 

 
Cetakan Pertama, Mei 2013  

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
All Rights Penerbit Tiga Serangkai 2013  

ISBN: 978-979-3494-xx-xx  
   979-3494-xx-x  

(sampel/dummy buku) 
 
 

Sanksi Pelanggaran 
Pasal 72 Nomor 19 Tahun 2002 

Tentang Hak Cipta 
 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau  denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),  atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 
suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 
 

 

 



1 
 

 

 

               X<äR&eã á dpöã@<9eã 
 

 

 
Öæä&be ã Õxã=^e ã Ö)8ä2U ã Päj&Av ã $ã8=ZU ã 

 

Ada yang mengatakan perkenalan adalah awal dari sebuah  jalan untuk komunikasi. 

Komunikasi yang dilakukan biasanya antara dua orang atau lebih yang baru saja bertemu dan 

akan lebih mengenal satu sama lainnya. Ketika perkenalan berlangsung, akan saling 

memperkenalkan nama, alamat, hobi atau lainnya yang menarik untuk diketahui satu sama 

lain. 

Dalam bab ini, kita akan mempelajari dan mempraktekkan perkenalan dalam bahasa 

Arab yang sederhana. Pelajarilah dengan seksama! 

 

Pelajaran 

1 

Pelajaran 1 : 

Perkenalan 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami informasi lisan melalui 

kegiatan mendengarkan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang 

perkenalan dan lingkungan madrasah.   

 

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) tentang:     X<äR&eã 
1.2 Menemukan informasi dari wacana lisan 

sederhana tentang :               X<äR&eã 
1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana tentang:     X<äR&eã 
2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan 

pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang 

perkenalan dan lingkungan madrasah 

2.1 Melakukan dialog sederhana tentang     X<äR&eã 

2.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana tentang:            X<äR&eã 

3. Membaca 

Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang perkenalan dan lingkungan 

madrasah 

 

3.1  Melafalkan huruf hijaiyah, kata, frase, kalimat 

dan wacana tertulis dengan baik dan benar 

tentang:                            X<äR&eã 
3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat   

  wacana tertulis sederhana tentang:        X<äR&eã 
3.3 Menemukan makna, gagasan atau pikiran  

  dari wacana tertulis sederhana tentang:     X<äR&eã 
4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, 

pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan menulis tentang perkenalan 

dan lingkungan madrasah 

 

 

4.1  Menulis kata, frasa, kalimat sederhana  

 tentang                X<äR&eã 

 4.2 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara      

tertulis dalam kalimat sederhana tentang    

X<äR&eã 

 Tema-tema tersebut menggunakan struktur kalimat  

Ä =ç5 à ü9&çiÅ, dengan ü9&çi  yang meliputi : Ä 8=Zi RjM 
À8=Zi Õ<äEü Å dan =ç5 yang meliputi kata sifat, termasuk 

warna dan  =.eã $ãp8ü 
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                  PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X<äR&eã 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

Õxã=^eã 
 

 

Öæä&beã 
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$ã8=ZU ã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik kata-kata berikut ini! 

R>ã 0äçI êã ÖM< p hwBeã kb~fQ p kb~fQ hwBeã 
Selamat pagi! 

(Sapaan) 
Semoga keselamatan atas kalian! 

(Jawaban) 

Semoga keselamatan atas 

kalian! 

(Sapaan) 

<qneã xäBi R>ã xäBi <qneã 0äçI 
Selamat sore! 

(Jawaban) Selamat sore! 

(Sapaan) 
Selamat pagi! 

(Jawaban) 

xä^feã 1ü cæ wsü wtA p wsü 
Selamat pagi! 

(Sapaan) 
Selamat datang! 

(Jawaban) 
Selamat datang! 

(Sapaan) 

oi éjAü È cjAãäi 
Siapa …… Nama saya…… Siapa namamu? 

åwÊ  ,  èeäÊ  @<ã9i  ,  ÖA<9i 
Siswa, murid Siswa, murid Sekolah 

@ã=-ü , @=- \9} À \8 ès;} À ès: 
Bel, lonceng Berdentang, berdetak Pergi 

;~iw%  ,  ;~jf% 
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   á Ø è}<9&eã 
 Latihan 1 :  

Ujilah hafalan mufradat kamu dengan mengisi TTS (Teka-Teki Silang) di 

bawah ini ! 

 

 

 

 
    3     4     

   8           

 

 

2     

  

 

  

6   

 

1        

 7      5           

             

          9    

             

 10              

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendatar : ä~^Yã Menurun : ä}8qjQ 

7.  wtA p wsü 1.  ès: 

8.   ;~jf% 2.  qs À és 

9.   1ü 3.  oi 

10.  \9} À \8 4. kAü 

5. ;~jf% 

6. @=- 
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Päj&Av ã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik kata, frase, atau kalimat yang diucapkan guru sambil 

memperhatikan teks di bawah ini! 

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                            
xä]9Iã  ,  _}9I              éjAü 

ÖjIäQ  dqJY , gJY 

és  qs 
cæ wsü  wtA p wsü 

;~iw%   ,  ;~jf%  @<ã9i  ,  ÖA<9i 
ès;} À ès:  åwÊ  ,  èeäÊ 

@ã=-ü  ,  @=-  \9} À \8 
             

Áä~B~mp9mã äm8wæ ÖjIäQ Áä%=aä- oi h8ä] ämãÁ9Mã éjAü 
Áã9- Öf~j- p ÕRçaÀÕ<qtFi 8wæ ä~B~mp9mã  

ÁÖ~iwAvã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ð ÖRæäBeã ÖnBeã ð 9}9- ;~jf% ämü 
Á ã=bçi hã9]vã 2Q ä~Fiéyä]9Iã Si ÖA<9Uã 1ã  ès:ã ämã 

Á0A<9i 1ã ès:ã hq} dpã Gn)vã hq} hq~eã ã;s 
Á[Jneã p ÖA8äBeã ÖQäBeã ð ÖA<9Uã 1ã  gIã  

ÁgJZeã g58ã p äiäj% ÖRæäBeã ÖQäBeã ð @=:ã \9} 
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Áè&bUã 2Q é&ç~^1 SMã p éA=beã 2Q Cf-ã ämã 
ÁéAã=beã 2Q lqBf.} ks ÁlpR*a åwÊ gJZeã ð 

Àéa: p 3eäI ;~jf% qs À =jQ ã;sÁÕR*a xä]9Iã gJZeã ã;s ð 
Á9}9- ;~jf% äN}ã qs  

ÁÕ=säi p ÖË~Fm Ö^}9I äN}ã és ÀÖj}9] Õ;~jf% és ÀÖFyäQ r;s p 

 

 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ù è}<9&eã 
 Latihan 2 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan  berikut ini ! 

È h8ä] 9Mã o}ã oi ÁØ 
È ÖA<9Uã 1ü 9Mã ès;} ã:äjæ ÁÙ 

È 9}9- ;~jf% 9Mã gs ÁÚ 
È gJZeã ð lqBf.} ks oiÁÛ 

 È $*i 9}9- ;~jf% qs gs Àéa;eã p 3eäJeã é^}9I kAãäi ÁÜ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblink :  

Karakter : Manusia prilaku peradaban 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi 

situs berikut . 

mimbarjumat.com/archives/442 / 
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Ø è~aQeã 

Tata bahasa 1 : Mubtada’ Äü9&çUãÅ dan Khabar (=ç6e ã) 
Mubtada’  adalah ism  yang terletak di awal kalimat (jumlah)  dan berfungsi sebagai 

subjek. Adapun khabar  adalah ism  yang terletak sesudah Mubtada’ serta menyempurnakan 

pengertian kalimat atau berfungsi sebagai predikat.  

Contohnya adalah kalimat 9t&.i @<9U ã. Kata @<9U ã adalah mubtada’. 

Sedangkan  9t&.i adalah khabar.  Mubtada’ dan khabar i’rabnya-nya adalah marfu’. 

Salah satu tanda marfu’ adalah damah. 

Antara mubtada’  dan khabar harus ada kesesuaian dalam jenis dan jumlah arti 

katanya. Apabila dibuat dalam tabel contoh maka menjadi seperti berikut ini : 

 

 Mufrad Mutsanna Jama’ 

Mudzakar 9t&.i @<9U ã 

Guru lk. (itu) rajin 

lã9t&.iläA<9U ã 
Dua Guru lk. (itu) rajin 

lp9t&.ilqA<9je ã 
Guru-guru lk. (itu) rajin 

Mu’anats Õ9t&.i ÖA<9U ã 
Guru pr. (itu) rajin 

lä% 9t&.ilä&A<9U ã 
Dua Guru pr. (itu) rajin 

$ã9t&.i$äA<9U ã 
Guru-guru pr. (itu) rajin 

 

Khabar (=ç6e ã)  terdiri dari tiga macam bentuk berikut ini.  

a. Khabar mufrad (8=ZU ã  =ç6e ã)  adalah khabar  yang tidak berbentuk jumlah atau syibhul 

jumlah.  Contohnya adalah  

 

 9t&.i @<9U ã artinya ( guru lk. itu rajin  ) dan  
 läi8ä] lã=Y äBU ã  artinya ( dua orang yang bepergian itu telah datang ), dan 
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 lq2eäI dä-=e  ã artinya (orang-orang laki-laki itu sholih )   

b. Khabar syibhul jumlah (Öfj.eã uçE =ç5) adalah khabar yang berupa jar majrurr  

(<p=.i p <ä-) atau zarf mazruf (Xp=Ïi p X=Î). Contohnya adalah  

 (xäjBeã ò hq.ne ã )  artinya ( bintang itu dilangit) , dan 

 (hqiýUã häiü häivã  ) artinya ( imam itu di depan ma’mum). 

c. Khabar jumlah (Öfj.eã=ç5) adalah khabar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyyah 

maupun jumlah fi’liyah. Contohnya adalah sebagai berikut.  

 

ÄÖ~fRZeã Öfj.eã =ç5 Å  9.BUãò lqfJ}lqjfBUãÀØ 
artinya  (Orang-orang islam sholat di dalam masjid) 

 

ÄÖ~jAvã Öfj.eã =ç5 Å                  ÕR*a  kteãqiü xä~nUvã ÀÙ 

artinya  (Orang- orang kaya memiliki harta yang banyak) 

 

Dalam pelajaran ini. Kita akan menggunkan khabar yang terdiri dari na’at (kata sifat 

termasuk warna dan adawatul – jar. Dari uraian diatas, kita dapat mengetahui bahwa khabar 

yang berupa na’at tergolong khabar mufrad. Sedangkan khabar yang berupa adawatul jar 

tergolong khabar syibhul – jumlah. 

 

ØÕ9~Zi Öfj- ò ã8=Zi ã=ç5 Ö~%vã $äjfbeã  SM á Ú è}<9&eã 

 Latihan 3 : Jadikanlah kata- kata di bawah ini sebagai khabar mufrad dalam 

kalimat yang sempurna !  

ÁØ è}=] ÁÝ ÖR}=A 
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ÁÙ 9~Ræ ÁÞ Öf}qÊ 

    

ÁÚ Rça Áß ÕRJ] 

    

ÁÛ SAãp Áà |<p=M 

    

ÁÜ Õ9}9- ÁØ× ÖRYäm 

    

 

 

ØénRUã ò Õ8äNUã $äjfbeãGæ gI á Û è}<9&eã 

 Latihan 4 : Buatlah garis yang menghubungkan kalimat- kalimat yang 

berlawanan artinya pada kolom dibawah ini! 

ÁØ g58 0 
 

0 ÁÝ =bçi 

ÁÙ []p 0 0 ÁÞ ,=5 

ÁÚ =5xä&i 0 0 Áß xä- 

ÁÛ däR% 0 0 Áà Cf- 

ÁÜ ès: 0 0 ÁØ× ès:ã 
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ØÖçAänjeã $äjfbeäæ Ö~%vã gj.eã gjaã á Ü è}<9&eã 
 Latihan 5 : Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang sesuai ! 

éAã=beãÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ;~iw&e ãCf- ÁØ 
1ü  Á,                              éfQ Áå                                  oi   Áã 

 9}9-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ oB1 ÁÙ 
@<9i Á,                          ÖA<9i Áå                           ;~jf%   Áã 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ oi xä- 9Mã ÁÚ 
\ã=Re ãÁ,                      ä~B~mp9mã  Áå                       ä}?~e äi   Áã 

Öj}9] ÁÁÁÁÁÁ és ÀÖFyäQ r;s ÁÛ 
Õ;~jf%Á,                      =}9U ã  Áå                        ;~jf%    Áã 

ÕwJeãÁÁÁÁÁÁÁÁ 9.BUã 1ü èsã: ämã ÁÜ 
òÁ,                                  d  Áå                            oi    Áã 

 

Ö)8ä2U ã 
Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s  ü=]ãÁ =jQ p 9jI Gæ X<äR&eã  ã;s |=.} 

Øc^}9I 
 Berikut ini adalah perkenalan antara Muhammad dan Umar.  

 Bacalah percakapan tersebut dan praktikan dengan temanmu !  
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Ø kb~fQ hwBeã  á   9jI 
ê ÖM< p hwBeã kb~fQ p  á     =jQ 

   È é5ã ä} #mã oi p Á9jI ämã á   9jI 
  =jQ ämã  á     =jQ 

 È #m ã o}ã oi  á     9jI 
 È 9jI ä} #m ã o}ã oi p  Á Ö~]=Feã | p ä- Àìl äæ q% oi  ämã   á       =jQ 

 ÁéËAqeã | p ä-  ÀWm< äj~A  oi  ämã á     9jI 
 È 9}9- ;~jf% #m ã gs á       =jQ 
  Á9}9- ;~jf% ämã À kRm á     9jI 
 È ÖA< 9Uã 1ü  xä- é&i á       =jQ 

Á=tE gç]  ÖA<9Uã 1ü xä-   á     9jI 
È h9^eã Õ=a èRf% gs   á       =jQ 

PqçAvã ò G% =i ätçReã Á>ä&ji èQ v ämã À kRm  á     9jI 
 ÈèRfi c&~æ å=^æ  gs  á       =jQ 

SAãp p RçaèRfUã ÁèRfi 0~æ èm ä- À kRm  á     9jI 
Áh8 ä^eã PqçAvã ò cRi èRfnA ÀänB1  á       =jQ 

xä^feã ã;tæ 9~RA ämã   Ø =jQ ä}  wtA p wsã  á     9jI 
 Á    9jI  ä}   cæ wsã  á       =jQ 

 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ý è}<9&eã 
 Latihan 6 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 
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 È 9}9:ã ;~jf&eã  kA ã äi ÁØ 

 È =jQ  x ä- o} ã oi  ÁÙ 
 È 9jI  x ä- o} ã oi  ÁÚ 

È Ö~]=Feã | p ä- òÀìl äæ q%  S^% gs Á Û 
   È éËAqeã | p ä- ò Wm< äj~A    S^% gs ÁÜ 

È h9^eã Õ=a  è2}  |;eã oi ÁÝ 
 PqçAvã ò  9jI èRf}  Õ =i ka ÁÞ 

È èRfi  =jQ  #~æ èmä- gs Áß 
È äRi h9^eã Õ=a  l äçRf~A =jQ  p 9jI  gs  Áà 

 È\ã=&Yvã 9nQ 9jI d q^} : äi Á Ø× 
 

Ù è~aQeã  
Tata bahasa 2 : Kata sapaan atau Ucapan salam (  $ ä~2&eã xä^eã  ) 

Perhatikan percakapan diatas!  Percakapan tersebut menggunakan kata sapaan atau 

ucapan salam, yaitu kata yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam kepada orang 

lain ketika bertemu. Dan pada saat perkenalan. Saat bertemu dan saling berkenalan kita 

berusaha memberi kesan terhadap orang yang kita sapa. Agar perkenalan berlangsung dengan 

baik. Untuk menyapa orang lain. Dapat menggunakan kata sapaan seperti berikut ini :  

a. Sapaan Islami (hwAvã Ö~2% )  



14 
 

Sapaan ini adalah sapaan biasa yang sering digunakan dan dapat digunakan 

kapan saja dan kepada siapa saja. Ucapannya adalah kb~fQ hwBeã  ( Semoga 

keselamatan kepada kalian) dan jawabannya adalah  êã ÖM< p hwBeã kb~fQ p 

(Semoga keselamatan dan rahmat Allah kepada kalian). 

 

b. Sapaan pada waktu pagi (0äçJeã Ö~2% )  
Sapaan ini digunakan dan diucapkan kepada orang lain saat bertemu pada pagi 

hari. Ucapannya adalah  R6eã 0äçI  ( Selamat pagi) dan jawabannya adalah 

 <qneã 0äçI   ( Selamat pagi pula). 

 

c. Sapaan pada waktu Sore (xäBUã Ö~2% )  
Sapaan ini digunakan dan diucapkan kepada orang lain saat bertemu pada sore 

hari. Ucapannya adalah  R6eã  xäBi ( Selamat sore) dan jawabannya adalah  

<qneã xäBi     ( Selamat sore pula). 

 

d. Sapaan pada waktu malam hari  (g~feã Ö~2%  ) 
Sapaan ini digunakan dan diucapkan kepada orang lain saat bertemu pada 

malam hari. Ucapannya adalah  Õ9~RA c&f~e ( Selamat malam) dan jawabannya 

adalah 

 Öa<äçi Õ9~RA ( Selamat malam pula). 

 

e. Sapaan  ketika bertemu (xä^feã Ö~2% ) 
Adalah sapaan yang digunakan dan diucapkan kepada orang lain yang tidak 

bertemu dalam waktu yang lama. Berikut ini beberapa contoh ucapannya :  
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1) äç1=i p wtAp wsã (Selamat datang) dan jawabannya adalah  cæ wsã 
(Selamat padamu). 

2) c~eã \qE ò o@ (Kami sangat merindukanmu) dan jawabannya adalah  

ce ã;a o@  p (Demikian juga saya). 

3) ceä1[~a (Bagaimana kabarmu /kepada laki-laki), ceä1[~a 

(Bagaimana kabarmu /kepada perempuan), kbeä1[~a (Bagaimana 

kabarmu /kepada laki-laki dan perempuan  banyak ), jawabannya adalah  

ufe 9j<ã p R6æ  (Alhamdulillah baik) atau ufe 9j<ã p R6æ ämã (saya 

baik- baik saja). 

 

f. Sapaan ketika berpisah (\ã=&Yvã Ö~2% ) 
Sapaan ini digunakan dan diucapkan kepada orang lain ketika hendak 

berpisah. Ucapannya adalah  xä^feã 1ü ( Sampai berjumpa lagi) dan jawabannya 

adalah xä^feã 1ü ( Sampai berjumpa pula). 

 

Ø Tã=Zeã läbi ò  Öæä- ã  SM á Þ è}<9&eã 
 Latihan 7 : Isilah titik- titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai !  

 

Ø R6eã 0äçI á          9jI ÁØ 
 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  á                    $Q               

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ á    |=2Y  ÁÙ 
   <qneã xäBi   á                 _~Yq% 
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däJ~Y ä} Àc~eã \qE ò o@á            |8ãÁÚ 
 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ á              däJ~Y   

lqj~A ä}  ceä1ÁÁÁÁÁÁ á        oB1 ÁÛ 
ufe 9j<ã p R6æ ämã  á             lqj~A 

xä^feã ã;tæ 9~RA ämã    á        ÖjÊäY ÁÜ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ á                 Öç~ç1 

ØÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁá         läi<ã ÁÝ 
xä^feã éeã á                 kaä1 

ØÖ.}95 ä} ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  á             0A ÁÞ 
cæ wsã á            Ö.}95  

Øu% äa=æ p êã ÖM< p   kb~fQ hwBeã   á      @<9Uã Áß 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ á              ;~iw&e ã  

ØéZËJi p däJ~Y  ä} Àc~eã \qE ò ÁÁÁÁÁÁ á       \ä2Aã Áà 
ce ã;a o@  p á            éZËJi 

Ø äç1=i p wtAp wsã á             Õ=s> ÁØ× 
ÁÁÁÁÁÁÁÁ á                     ÖjfA 
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 Ø d ä*jeãò äja ã  <ãq1 gR-ã á ß è}<9&eã 
 Latihan 8 : Buatlah percakapan seperti contoh di bawah ini !  

á dä*jeã 
È #mü oi p Àläj*Q ämã á   läj*Q  

  éfQ ämã á          éfQ 

á  Ö.}95 ÁÝ á 9jI ÁØ 

á ÖjÊäY  á |=2Y    

á C}<8ã ÁÞ á däJ~Y   ÁÙ 

á w~m  á oB1  

á Öç~ç1 Áß á |8ã ÁÚ 

á ÖB~mã  á lqj~A  

á _~Yq% Áà á \ä2Aã ÁÛ 

á k~sã=æã  á éZËJi  

á ÖjfA ÁØ× á kaä1 ÁÜ 

á Õ=s>  á läi<ã  
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 á à è}<9&eã $äjfbeã è~%=% : Ö}qVfeã åäRevã                  

 Latihan 9 :  

Susun dan berilah garis huruf-huruf hingga membentuk sebuah kata. Kemudian 

tulislah kata tersebut dibawahnya! 

 

 

 

 

 

 

(  Hari Jum’at)  ÖRj.eã hq} 
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Selamat pagi 

Selamat Siang 

Selamat Malam 

Selamat Sore 

Selamat pagi juga 

Selamat Siang Juga 
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Õxã=^e ã 
 

Øã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã ü=]ã 
 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

 
Á k~sã=æü  ujAã Áè~çÊ +ü Áä%=a ä- oi #z- Á 9MãéjAã  

@ äneã  ès;} ÁûZF&BUã ò gjR} qs 
  ÁufjQ ò ÖM=jUã r9QäB% pÀ ktMã=iü /eäR~Y L=Uã 9nQ  u~eã 

 
ÁÖ~]=Feã | p ä-Àlãp=A äY Ö~iqb2eã Ö~iwAvã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ò èeäÊ ämã   

Á h9^eã Õ=a  è1ã Á ÖA<9Uã oQ 9~Ræ 0~æ lv  Ö-ã<9eäæ  ÖA<9Uã 1ü ès:ã ämã 
 oB1 ujAã  Rçbeã é5ü ceã:p  

Á PqçAvã ò G% =i ätçReã  Áh9^eã Õ=a  èRf~e èRfUã 1ü ès;m  xäBUãò   
 

 =-ä%  !qæü ÁéËAqeã | p ä-À Wm<äj~A oi #z-Áé^}9I#mã Ákaä1 ã;sp 
 è}=] c&~æ lv hã9]vã 2Q ä~Fi ÖA<9Uã 1ü ès;%#mãÁ\qBeã ò gjR} p  

ÁÖA<9Uã  oi 
 

 Á0wY !qæü Á+qn:ãéAp vqA  À<äAäaäi oi #z- À 0^}9I #mã ÁÖjÊäY #mã  
ÁÕxã=^eã Gç2%#mãÁÖæ?5p ÖRAãp ÖQ<?UãÁ=N6e ãp >=eã P<?~e ÖQ< ?Uã1ü ès;} qs p  
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 äs;~iw% kfR% pÁÕ:ä&Aü uiüÁ Ö~æ=Veã | p ä- Wmp9m äæ oi xä- Áläi<ã  qs p 
 ÁÕ<ä~Beã äæ ÖA<9Uã 1ü ès;%ÁÖiäReã hqfReã p Ö~iwAvã hqfReã 

 
ÁÖ~B~mp9mvã 1ü Õ=YäBi és À=Ji oi$ xä-  0^}9I ésÀÕ=s> és Á3ãq5ã ä}   

ÁÖiqb2eã Õ<ã8ã ð [Îqi äsqæü p 
Õ=s>  ès;%  ÖfËReã hq} éZY   À=}qJ&eã p Öf1=eã è2% és 

ÁÖf~j:ã xä~Evã  ät~Y  <qJ% p ät&~æ oQ Õ9~Ræ oaäiü 1ü 
 

Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á Ø× è}<9&eã 
 Latihan 10 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

 Èì9Mã  xä- o}ã  oi  ÁØ 
 È xäBUãò èRf} ã: äiÁÙ 

 È 9Mã Rçbeã é5ü kA äi ÁÚ 
 È Wm<äj~A oi  xä- |;eã oi ÁÛ 

ÈÖA<9Uã 1ü  kaä1 ès;% ã:äjæ ÁÜ 
 È  ÄÖjÊäY Å äsqæã gjR} ã:äi ÁÝ 
È Wmp9m äæ oi  xä- |;eã oiÁÞ 

 È Wmp9m äæ   S^% o}ã Áß  
È=Ji  oi  xä- |;eã oiÁà 

È Õ=s> è2%  ã:äi Á Ø× 
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Ú è~aQeã  
Tata bahasa 3: Kata Ganti Personal Tunggal atau ism Dhamir lil Mufrad  

              (8=Zjfe  RjM kAã) 

Kata ganti persona tunggal dalam bahasa Arab atau ism dhamir lil mufrad ada lima. 

Yaitu sebagai berikut ini :  

Ism Dhamir lil Mufrad (8=Zjfe  RjM kAã ) 

Xã9svã 

Penggunaan)) 

énRi 

Arti )) 

RjM kAã 

Isim Dhomir)) 

Õ=jneã 

(Nomor)  

Kata ganti orang Pertama Tunggal Saya        ämã ÁØ 

Kata ganti orang Kedua laki-laki Tunggal Kamu (Lk)     #mã 
ÁÙ 

Kata ganti orang Kedua Perempuan Tunggal Kamu (Pr)     #mã 
ÁÚ 

Kata ganti orang Ketiga laki-laki Tunggal Dia (Lk)     qs  ÁÛ 
Kata ganti orang Kedua Perempuan Tunggal Dia (Pr)    és ÁÜ 

 

Hafalkan dengan 

Metode “ Hand Game” 
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Ødä*jeãò äja Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã    á ØØ è}<9&eã 
 Latihan  11 :  

Susunlah kalimat yang sempurna dari kata- kata dibawah ini seperti contoh! 

 

Õ<ä~A  /  9jI á dä*jeã 
ÁÕ<ä~Beã äæ ÖA<9Uã 1ü  ès;} qs  á   

ÁØ Öe ãq-    / \ä2Aã ÁÝ Õ<ä~A  /  ÖjfA 

    

ÁÙ ÖfYä1 /  éZËJi ÁÞ ÖfYä1 / _~Yq%      

    

ÁÚ Ö-ã<8    /    kaä1 Áß hã9]vã 2Q ä~Fi  /  läi<ã     

    

ÁÛ Õ<ä~A    /   k~sã=æã Áà Ö-ã<8 /  ÖB~mã        

    

ÁÜ Öe ãq- / lqj~A      ÁØ× ÖfYä1 /  Õ=s>      
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Öæä&be ã 
 

Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á ØÙ è}<9&eã 
 Latihan 12 : 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 

#mã ÁÝ ÖA<9i ÁØ 

:ä&Aã ÁÞ        ämã ÁÙ       
gJY Áß         qs ÁÚ       

@=- Áà     #mã ÁÛ        
éjAã ÁØ×      és ÁÜ       

 

 

Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á  ØÚ è}<9&eã 
 Latihan 13 :  

 Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

 

Á Ö}8qRBeã oi xä- 9}9- ;~jf% ämã  ÁØ 
ÁoB1 uKã À9}9:ã Ö~æ=Reã ÖVfeã @<9i ã;s ÁÙ 

 Á;~iw&eã []p Á9}9- @<9i uRip[Jeã =}9Uã g58ÁÚ 
Á Õ=jRfe Öi=bUã Öbi #ã =YäBi qsp ä}?~eäi oi 9Mã ÁÛ 
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Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% á ØÛ  è}<9&eã 
 Latihan 14:  

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia! 

 

Ö-ã<9eã äæ ÖA<9Uã 1ü  läçs;} äjs ÁØ 
 ÖA<9Uãò Õ9}9- Õ;~jf% ÖjÊäY ÁÙ 

 ÈL ä}=eã 1ü  Õ =YäBi#mã ã:äU ÁÚ 
X<äR&eã äæ hq^} Z åwËeã 2Q  :ä&Avã kfB} ÁÛ 

 
 

Ø Õ9~Zi wj- lqb&e Ö~%vã $äjfbeãè%< á ØÜ  è}<9&eã 
 Latihan 15 : 

Susunlah kata- kata berikut  ini hingga membentuk kalimat yang sempurna! 

 

íÁÖA<9Uã      - S-< -  oi  - ;~jf&eã ÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Á xä-  - oi  - =}9Uã -  \qBeã ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 Á  xä- -  gç] - ÖA<9Uã  - =tE -  1ü ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Á oQ   - ès;% -  Õ9~Ræ  - ät&~æ -  1ü - Õ=s>    - oaäiü ÁÛ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
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Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=% á ØÝ  è}<9&eã 
 Latihan 16 : 

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 

1. Saya sangat senang bertemu Anda! Sampai jumpa lagi. 

2. Bagaimana kabarmu sekalian?. 

3. Pelajaran bahasa Arab diberikan sebanyak empat jam pelajaran tiap minggu. 

4. Para siswa duduk diatas kursi. 

5. Dia (lk-lk.) adalah guru bahasa Inggris yang baru. 
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 Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

Allah SWT berfirman  “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-

nendahnya (neraka) “. (QS. At-Tin : 4-5). Manusia memiliki resiko baik dan buruk, 

sedangkan malaikat hanya makhluk yang tidak mempunyai resiko apapun sebab tidak 

memiliki nafsu. Sebagai manusia yang diciptakan Allah kita wajib bertanggung jawab, 

menunaikan amanah, dan  senantiasa menghiasi diri dengan sifat baik, seperti jujur pada 

siapapun orang yang kita kenal, sabar, dapat dipercaya, berlaku adil, beramal saleh, dan 

saling menasehati dalam kebaikan. Ketahuilah. Manusia dikatakan sebagai ahsani taqwim 

(sebaik-baik ciptaan) tatkala mampu menunaikan  tanggung jawab dan amanahnya sebagai 

manusia. Sebaliknya tatkala ia tidak bisa berlaku amanah, dengan mengikuti hawa nafsunya 

semata, bahkan melakukan penipuan terhadap Allah dan sesama manusia, merasa dirinya 

berkecukupan, merasa dirinya punya kekuasaan mutlak dan menghiasi dirinya dengan sifat-

sifat tercela. Maka  manusia turun derajatnya menjadi asfala safilin (tingkatan yang paling 

rendah). Selain itu Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, sebagaimana Firman-

Nya: 

” Hai manusia, Sesungguhnya kami 

menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling 

يَا َأي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر 
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل  َوأُنْ َثى  
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kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal “. (QS. Al-Hujarat; 13 ) 
 

َد اللَِّه َأتْ َقاُكْم  ِلتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ 
 ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

 

Allah maha segalanya. Allah yang Maha Menguasai Alam 

semesta,menciptakan manusia dengan potensi dan keragamanya, ada yang berkulit 

putih, hitam dengan karakter, ciri, dan sifat yang berbeda-beda. Maka saling 

mengenalah dan lihatlah kekuasaan Allah didalamnya, sungguh beruntung orang yang 

paling bertaqwa diantara kalian. 

$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رُ  ُل لنَّاسُ ُأَنْ َفع ه مُُْالنَّاسُ َُخي ْ
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi 

(sesama) manusia. 

 

ََتَْتق ْرَُمْنُد ْوَنَكُفَل ك لَُِّشْيٍئَُمز يَّةُ ُلَُ  

 Jangan menghina yang lebih rendah daripada 

kamu, karena segala sesuatu itu mempunyai 

kelebihan. 
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ÈX=R% gs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Saat bercakap-cakap Orang Arab memiliki kebiasaan memuji dan mendo’akan yang baik 

terhadap saudaranya dan lawan bicaranya, misalnya mengucapkan “ahsanta”, “ahlanbik”, 

“Barokallaohubik”, “Masya Allah” dan lain-lain. Begitu juga Saat berbicara, orang Arab 

biasanya memiliki suara  yang nyaring dan keras walaupun tidak dalam keadaan marah. 

Ada Kata-kata yang lumrah dipakai oleh masyarakat seperti kata : haram, yallah, wallahi, 

mafi musykilah Tahtal qubri, alat thul, yamin, yasar, dsb. Hati-hati saat  berkenalan 

dengan orang Arab. Dalam pergaulan Orang Arab marah kalau dipegang atau ditepuk 

pantatnya dan tidak marah kalau dipegang kepalanya. 

Orang Arab Saudi dilarang berbaur dengan lawan jenis. Sangat diharamkan untuk berjalan 

jalan apalagi pegangan tangan dengan orang yang bukan muhrim. 

Di Dunia Arab, terutama Arab Saudi sangat mudah mengidentifikasi status seseorang. 

Untuk mengetahui menentukan seseorang kaya atau tidak dapat dilihat dari jumlah 

banyaknya pembantu, baby sitter, serta sopir. Jadi jangan pernah  heran  melihat orang 

Arab bawa pembantu sampai 12 orang apalagi dari keluarga kerajaan. 
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 

 

Ø ÖçAäni Öjfa dp9:ãò SM k) cyä]9Iã SiX<äR&eäæ k] 

 Lakukan perkenalan dengan teman- temanmu, lalu isilah kolom- kolom berikut 

ini ! 

 

ÁØ kAvã  

 gIvã  

 åvã kAã    

 ÖA<9Uã 1ü åäa=eã  

   Ö}ãqteã  

 

Á Ù kAvã  

 gIvã  

 åvã kAã    

 ÖA<9Uã 1ü åäa=eã  

   Ö}ãqteã  
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X<äR&eã 

Coba masing- masing kamu, lakukan perkenalan diri ke depan kelas !  
 

u%äa=æp êã ÖM< p   kb~fQ hwBeã   

éBZm  kbe h9]ã lã # q2jAü Á xã?Qvã åwËeã éyä]9Iã  3ãq5ã 
 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ     á   éjAã 

    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ      á    oi ämã 
 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ    á   0}ãqs 
 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  á |<äRE 

ÖRiä:ãÁÁÁÁÁÁ 9tRUã ÁÁÁÁÁÖA<9Uã ò#-=6% 
Ákbiäj&sã  oB1 2Q ã=bFY À vãp 

Øu%äa=æp êã ÖM< p  kb~fQhwBeã  p    

 

 

 

 

 



31 
 

 

               0A<9i á 3ä*eã @<9eã   
 

 

 
 

Öæä&be ã Õxã=^e ã Ö)8ä2U ã Päj&Av ã $ã8=ZU ã 
 

Kalau kita mendengar kata sekolah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita dan kamu 

tentunya sebagai seorang pelajar?. Mungkin, ada yang berpikiran tentang kegiatan yang ada di 

sekolah, atau ada juga yang berpikiran tentang  beberapa ruang atau tempat di sekolah tersebut. 

Kira-kira apa saja nama tempat atau ruang yang ada di sekolahmu? Ada ruang kelas, ruang 

guru, ruang UKS, ruang lab. Komputer atau ruang perpustakaan. Di depan gedung sekolah, 

biasanya ada halaman sekolah tempat para siswa bermain. Di sampingnya terdapat kantin dan 

taman bermain. 

Dalam bab ini, kita akan mempelajari segala sesuatu yang berada di sekolah dalam 

bahasa Arab yang sederhana. Pelajarilah dengan seksama! 

Pelajaran 

2 

Pelajaran 2 : 

Sekolahku 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami wacana lisan melalui 

kegiatan mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana) tentang 

0A<9i.   

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) dalam suatu konteks 

wacana lisan tentang : 0A<9i dengan 

mencocokkan dan membedakan secara tepat.     

1.2  Menemukan informasi dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang : 0A<9i yang meliputi 

kata sapaan Ä$ä~2&eã xä^eüÅ, kata ganti tunggal 

Ä8=Zjfe RjM kAãÅ, kata tunjuk ÄÕ<äEã kAãÅ  
dan kata depan Ä=:ã $ãp8ãÅ              

1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan 

atau dialog sederhana tentang : 0A<9i yang 

menggunakan kata sapaan Ä$ä~2&eã xä^eüÅ, kata 

ganti tunggal Ä8=Zjfe RjM kAãÅ, kata tunjuk 

ÄÕ<äEã kAãÅ  dan kata depan Ä=:ã $ãp8ãÅ                  

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang 0A<9i 

2.1 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat 

dan benar tentang 0A<9i dengan menggunakan 

kata sapaan Ä$ä~2&eã xä^eüÅ, kata ganti tunggal 

Ä8=Zjfe RjM kAãÅ, kata tunjuk ÄÕ<äEã kAãÅ  
dan kata depan Ä=:ã $ãp8ãÅ                       

2.2 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal 

yang tepat dalam kalimat sederhana tentang:            

0A<9i yang meliputi kata sapaan Ä$ä~2&eã 
xä^eüÅ, kata ganti tunggal Ä8=Zjfe RjM kAãÅ, 

kata tunjuk ÄÕ<äEã kAãÅ  dan kata depan Ä=:ã 
$ãp8ãÅ              

3. Membaca 

Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi 

melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentang 

0A<9i  

3.1  Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima yang menggunakan kata 

sapaan Ä$ä~2&eã xä^eüÅ, kata ganti tunggal 

Ä8=Zjfe RjM kAãÅ, kata tunjuk ÄÕ<äEã kAãÅ  
dan kata depan Ä=:ã $ãp8ãÅ dan kata sifat Ä#RneãÅ termasuk juga warna 

3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

 wacana tertulis sederhana yang meliputi kata 

sapaan Ä$ä~2&eã xä^eüÅ, kata ganti tunggal 

Ä8=Zjfe RjM kAãÅ, kata tunjuk ÄÕ<äEã kAãÅ  dan 

kata depan Ä=:ã $ãp8ãÅ dan kata sifat Ä#RneãÅ 

termasuk juga warna         
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

3.3  Menemukan makna, gagasan atau pikiran  

dari wacana tertulis sederhana tentang : 0A<9i 

dengan tepat dan benar      

4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman dan informasi baik 

fiksi maupun nonfiksi melalui kegiatan 

menulis tentang 0A<9i 

4.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, 

dan kalimat sederhana tentang 0A<9i dengan 

tanda baca yang tepat                 

4.2 Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang 0A<9i dengan tepat 

menggunakan kata sapaan Ä$ä~2&eã xä^eüÅ, kata 

ganti tunggal Ä8=Zjfe RjM kAãÅ, kata tunjuk 

ÄÕ<äEã kAãÅ  dan kata depan Ä=:ã $ãp8ãÅ  

Unsur kaidah bahasa yang digunakan adalah mubtada’ dan khabar Ä =ç5 à ü9&çiÅ, berupa kata sifat 

(na’t) termasuk warna dan khabar berupa adawaatul-jarr Ä=:ã $ãp8ãÅ. 

 

                  

                   PETA KONSEP 

 

 

 

 

 
 
 

0A<9i 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

 
 

Õxã=^eã Öæä&beã 
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$ã8=ZU ã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik mufradāt berikut ini! 

$äAã=a  , ÖAã=a è&a , åä&a hw]ã , kf] 
 

Buku tulis 

 

 

Buku 
 

Pena 
 

$äAwÊ ,  ÖAwÊ Ìyã=5 ,  ÖË}=5 C~Êã=]  ,  @äÊ=] 
Penghapus 

 Peta Kertas 

$ã<qçA  ,  Õ<qçA èyä^1 ,  Öç~^1 =ÊäBi  ,  Õ=ËBi 
Papan Tulis Tas Penggaris 

éAã=a ,  éA=a dqJY  ,  gJY åä~Veã [Fa 
Kursi Kelas Buku Absen 

,ã<8ã  ,  ,<8 $ä-ã<8  Ö-ã<8 åãqæã  ,  åäæ 
Laci Sepeda Pintu 

;Yãqm ,  Õ;Yäm <9- ,  <ã9- è%äbi  ,  è&bi 
Jendela Dinding Meja 
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Öæ=Eã   ,  åã=E $ãp8ã  ,  Õã8ã $ä1äA ,  Ö1äA 

Minuman Peralatan Halaman 

Xq^A  ,  [^A oyã?5  ,  Ömã?5 Ìyãq1  , Ìyä1 

Atap Lemari Tembok 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Weblink :  

Karakter : Adab menuntut ilmu  & nasihat untuk penuntut ilmu 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi 

situs berikut . 

www.tebuireng.org  

abusalma.wordpress.com/2009/11/22/adab-menuntut-ilmu 

fenditazkirah.blogspot.com/2010/08/menuntut-ilmu-menuntut-ilmu 
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   á Ø è}<9&eã 
 Latihan 1 :  

Ujilah hafalan mufradāt kamu dengan mengisi bagian titik-titik yang kosong 

menyesuaikan dengan gambar di sampingnya ! 

 h d \ Ø 
 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

å ã $ ! Ù 
 

…………………………………………………… 
 Õ É | < 4 Ú 

 

…………………………………………………… 

 å $ ! h Û 
 

…………………………………………………… 

 Õ l ã > 4 Ü 
 

…………………………………………………… 

 ………………. ………………. …………… Ý 
åäæ 

 ………………. ………………. …………….. Þ 
gJY 

 ……… ………... ………... ……… ……… ß 
Öç~^1 

 ……… ………... ………... ……… ……… à 
Õ=ËBi 

 ……… ………... ………... ……… ……… Ø× 
Õ;Yäm 
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Päj&Av ã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik kata, frase, atau kalimat yang diucapkan guru sambil 

memperhatikan teks di bawah ini! 

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                            
xä]9Iã  ,  _}9I              r;s 

ce:  dqJY , gJY 

cf%  Ð^~&B% 
xvÒs  Öç~^2eã 
Öf~j-  @<ã9i  ,  ÖA<9i 

ès;} À ès:    ÖçeäÊ 
@ã=-ü  ,  @=-  \9} À \8 

             
ÖjÊäZe Ö~iq~eã $äÊäFneã r;sÁÖËAq&Uã ÖRæäBeã ÖnBeã ò ÖçeäÊ ésÁÖjÊäY r;s  

  ce:ÀÖQäj- 9.BUã ò 3çJeã éfJ% ZÀ ã=bçi ä1äçI hqneã oiÐ^~&B% és  
 ÖQäBeã ò ätyä]9Iã Si Ö-ã<9eäæ ÖA<9Uã 1ã ès;% Z Áät&~æ oi è}=]9.BUã  

ÁÖA8äBeã  
ÕRça ÖA<9Uã cf% Ø =ÏmãÁ[Jneã p ÖA8äBeã ÖQäBeã ò ÖA<9Uã1ã ÖjÊäY gJ%  

 ÖQäBeã ò @=:ã \9}  ÁSAãp èRfi p ÖRAãp Ö1äA ÖA<9Uã häiãÁã9- Öf~j- p  
 kteqJY 1ã lqf59} åwËeã xvÒsÀ@=:ã åwËeã SjA 9Ræ Áäiäj% ÖRæäBeã  
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Áè&bUã2Q ät&ç~^1 SN% p gJZeã g59% ÖjÊäYÁéAã=beã 2Q lqBf.} p   
ÀÖAã=ap Àåä&a g*i Ö~A<9i $ãp8ã Öç~^2eã r;s ò ÁÕ9}9- ÖjÊäZe Öç~^2eã 

ÁÕ=ËBip Àkf]p 
\9} À$äQäBeã 9Ræ pÁ@<9eã ü9ç} p åwËeã2Q kfB} p gJZeã :ä&Aöã g59} k) 
9.BUã éeã lqçs;} p gJZeã oi lq-=6} åwËeã p ÀÕ=FQ Ö~mä*eã ÖQäBeã ò @=:ã 

ÁÖQäj- =tÏeã ÕwJe 
                        ÖjÊäY S-=% p kt%q~æ 1ã lqR-=} åwËeã À=tÏeã ÕwJeã 9Ræ  

ÁÕ<p=Bi ät&~æ 1ã 
 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ù è}<9&eã 
 Latihan 2 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan  berikut ini ! 

  

È ÖjÊäY és oi ÁØ 
È hqneã oi ÖjÊäYÐ^~&B% é&iÁÙ 

È ÖA<9Uã 1ã ÖjÊäY ès;%  ã:äjæ ÁÚ 
È ÖA<9Uã häiã ã:äi ÁÛ 

È ÖjÊäZe Öç~^2eã ò ã:äi ÁÜ 
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Ø è~aQeã 

Tata bahasa 1 : Kata Tunjuk ÄÕ<äEã kAãÅ   
Kata tunjuk dalam bahasa Arab atau ism isyārah terdiri dari ism-ism berikut ini : 

9~Rçfe ÌAq&jfe è}=^fe  

 ce:  !ã:  ã;s 8=Zi 

=a;i cn}: cmã: cn}: cmã: o};s lã;s ûn*i 
 cevpü  czepü  xvÒs Sj- 
 cf%  c~%  r;s 8=Zi 

+mÒi cn~% cmä% cn~% cmä% G&s lä&s ûn*i 
 cevpü  czepü  xvÒs Sj- 

Ceäns !äns Äns läbUäæ ÖJ&J 
 

Dalam kalimat, kata tunjuk (ism isyārah) berfungsi sebagai ism atau mubtada’. Contoh 

penggunaannya adalah sebagai berikut : 

 

Ini seorang siswa èeäÊ ã;s ÁØ 

Ini dua orang siswa läçeäÊ lã;s ÁÙ 

Ini beberapa orang siswa åwÊ xvÒs ÁÚ 
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 Ø Tã=Zeã läbi ò  Öæä- ã  SM á Ú è}<9&eã 

 Latihan 3 : Isilah titik- titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lä&1äZ%ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ r;s 

 

kf]ÁÁÁÁÁÁÁ läjf]ÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ cf% 

 

 

ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ r;s 

 

 

ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ce: 

 

 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ lã;s 

 

 

Õ=ËBi ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ  gJY ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ  
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ØénRUã ò Õ8äNUã $äjfbeãGæ gI á Û è}<9&eã 

 Latihan 4 : Buatlah garis yang menghubungkan kalimat- kalimat yang 

berlawanan artinya pada kolom dibawah ini! 

ÁØ SAãp 
 ÁÝ ÖQäj- 

ÁÙ Rça ÁÞ 9~Ræ 

ÁÚ ã8=Zni Áß xã<p 

ÁÛ è}=] Áà RVI 

ÁÜ häiã ÁØ× _~M 

 

ØÖçAänjeã $äjfbeäæ Ö~%vã gj.eã gjaã á Ü è}<9&eã 
 Latihan 5 : Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang sesuai !/ 

 ã9- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖA<9Uã cf%  ÁØ 
Öf~j- p ÕRça  Á,                              g~j- p Rça Áå                               [~Ïm p SAãp   Áã 

 0~æ oi ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 9.BUã ce: ÁÙ 
[~Ïm Á,                          è}=] Áå                           9~Ræ   Áã 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ èRfi p ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ö1äA ÖA<9Uã häiã ÁÚ 

[~Ïm / SAãp Á,                      Öf~j- / ÕRça  Áå                      SAãp / ÖRAãp   Áã 
éAã=beã 2Q lqBf.} p kteqJY 1ã lqf59} åwËeã ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÛ 

ésÁ,                      xvÒs  Áå                       ce:    Áã 
ÖAã=ap Àåä&a g*i Ö~A<9i $ãp8ã Öç~^2eã ò Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Öç~^2eã r;s ÁÜ 

Rça Á,                                  Õ9}9-Áå                           g~j-Áã 
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Ö)8ä2U ã 
 Ø c^}9I Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s ü=]ü Á2Q p =jQ Gæ Ö)8ä2Uã r;s |=.% 

 Berikut ini adalah percakapan antara Umar dan Ali.  Bacalah percakapan 

tersebut dan praktikan dengan temanmu !  

  È =jQ ä} ceä1 [~aÀkb~fQ hwBeã  á   2Q 
  ê 9j<ã p R6æ ämã Àê ÖM< p hwBeã kb~fQ p  á     =jQ 

   È  =jQ ä} c&ç~^1 r;s gs á   2Q 
 0ç~^1 r;s kRm  á     =jQ 

 È =jQ ä}  Õ9}9- c&ç~^1 gs  á     2Q 
Õ9}9-  0ç~^1 kRmá       =jQ 

 È =jQ ä} c&ç~^1 ò ã:äi á     2Q 
  ÁÖ~A<9i $ãp8ã 0ç~^1 ò  á      =jQ 

È =jQ ä}  r;säi  p  ã;säi á    2Q 
r;s p Õ=ËBi r;s p ÖAã=a r;s p <ä-=Y  ã;s p åä&a ã;s p kf]  ã;sá       =jQ 

                                    ce: RU p @äÊ=]  ã;s p HäI=eã kf]  ã;s p Ö2Bji 
È Ö~A<9i $ãp8ã ÖA<9Uã ò gs   á     2Q 

   cf%  p Ömã?5 cf% ØgJZeã ã;s =Ïmã ÁÖ~A<9i $ãp8ã ÖA<9Uã ò ÀkRm   á       =jQ 
ÁéA=a  ã;s p è&bi ã;s p Õ<qçA cf%  p ÖAwÊ cf%  p ÖË}=5cf%  p ÖQäA  

 è}=] 9Ræé^&fnA p Àcyä^fæ 9~RA ämã Ø =jQ ä} #nB1ã á     2Q 
Ø 2Q ä} xä^feã 1ãp á       =jQ 
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 =jQ ä} ÖiwBeã Si á     2Q 
  

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ý è}<9&eã 
 Latihan 6 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

 È 2Q _}9I kAãäi ÁØ 
È Õ9}9- =jRe Öç~^1 gs ÁÙ 

 È =jRe Öç~^<ã ò ã:äi ÁÚ 
È ÖË}=5=jQ Öç~^1 ò gs ÁÛ 

È Ö~A<9Uã $ãp8ã  oi @=:ã gs ÁÜ 
È Ö~A<9Uã $ãp8ã  oi !äns gs È gJZeã ò ã:äi ÁÝ 

È ÖQäBeã o}ã p È ÖQäBeäæ gjR% ã:äi ÁÞ 
È Õ<qçA gJY ga ò gs È Õ<qçBeã o}ã  Áß 

È éAã=beã 2Q lqBf.} åwËeã gs Áà 
       È xä^feã  ã;tæ 9~RA umã dq^} oi ÁØ× 

 

Ù è~aQeã  
Tata bahasa 2 : Adawātul-Jarr Ä=:ã $ãp8ãÅ              

Adawātul-jarr adalah kata depan atau harf  yang masuk pada ism dan menjadikan ism 

tersebut majrūr dalam kedudukani i’rābnya. Adawātul-jarr dapat berupa frasa jarr majrūr  dan 

zarf mazrūf. Adawātul-jarr biasa terdapat sebelum ism. Ism yang berada setelah adawātul-jarr 

disebut majrūr. Beberapa adawātul-jarr adalah sebagai berikut : 
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Adawātul-Jarr Ä=:ã $ãp8ãÅ 
(Hurūf al-jarr)=:ã Xp=1 (Zarfu al-Makāni) läbUã X=Î 

1. 1ã Ke, kepada 9. #7 Di bawah 

2. ò Di dalam, pada 10. \qY Di atas 

3. å Dengan, karena 11. Häiã Di depan 

4. oQ Tentang, dari 12. xã<p Di belakang 

5. d Untuk, milik 13. èmä- À<ãq.æ Di samping 

6. 2Q Atas, di atas, ke, kepada 14. ,<ä5 Di luar 

7. oi Dari, sebagian 15. g5ã8 Di dalam 

8. 9nQ Di sini, memiliki 16. dq1 Di sekitar 

 

Contoh :  

ÖA<9Uã 1ã ès:ã ämã     Ömã?6eã ò REäçËeã      è&bUã 2Q Öç~^<ã 
Õ=.Feã #2% 9R^Uã     è&bUã  xã<p Ömã?6eã     #~çeã  häiã lä&Bçeã 

 

Ø dä*jeã ò äja  <p=.Uã p =:ã $ãp8ã oi lqb&% Õ9~Zi Öfj- gR-ã á Þ è}<9&eã 

 Latihan 7 :  

Buatlah kalimat yang terdiri dari  adawātul-jarr dan majrūr seperti      contoh di 

bawah ini!  

0äçJjeã o}ü á dä*i 
                                                                                                            è&bUã \qY 0äçJjeã 

 

(gambar : lampu di atas meja) 
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(gambar : jam di 

atas papan tulis)  

È ÖQäBeã o}ü 

Ý 

 

 
(gambar : meja 

di bawah 

lampu) 

È Õ9Nnjeã o}ü 

Ø 

………………… …………… 

 
(gambar : lemari 

di sebelah 

jendela) 

È Ömã?6eã o}ü 
Þ  

(gambar : 

papan tulis di 

belakang guru) 

È Õ<qçBeã o}ü 
Ù 

………………… …………… 

 
(gambar : siswa-

siswa di dalam 

kelas) 

È åwËeã o}ü 

ß 
 

(gambar : 

perpustakaan 

di samping 

mushola) 

È Öç&bjeã o}ü 

Ú 

………………… …………… 

 

 

 
(gambar : tas di 

atas  “menempel" 

meja) 

È Öç~^<ã o}ü 
à  

(gambar : buku 

absen 

 di dalam tas) 

È åä~Veã [Fbeã o}ü 

Û 

………………… ……………… 

 
(gambar : peta di 

dinding) 

È ÖË}=>ã o}ü 
Ø×  

(gambar : guru 

di depan 

murid-murid) 

È @<9Uã o}ü 
Ü 

………………… 
……………… 
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 Ø d ä*jeãò äja ã  <ãq1 gR-ã á ß è}<9&eã 

 Latihan 8 : Buatlah percakapan seperti contoh di bawah ini !  

è&biÂ0äçJi  á dä*jeã 
È 0äçJjeã #7 è&bUã gsá        @ 

   0äçJjeã #7 è&bUãÀkRmá          , 

……………… 

á@ åwÊ Â@<9i Ý 
……………… 

á@ Ìyä1 Â ÖË}=5   Ø 

……………… 

á,  
……………… 

á,  

……………… 

á@ Öç~^1 Â åä&a Þ 
……………… 

á@ è&bi Â Öç~^1 Ù 

……………… 

á,  
……………… 

á,  

……………… 

á@ ûfJi Â Öç&bi ß 
……………… 

á@ gJY ÂåwÊ Ú 

……………… 

á,  
……………… 

á,  

……………… 

á@ Õ=ËBi Â Õ<qçA à 
……………… 

á@ Õ;Yäm Â Ömã?5 Û 

……………… 

á,  
……………… 

á,  

……………… 

á@ Ö}=s> Â Õ9Nni Ø× 
……………… 

á@ Õ<qçA Â ÖQäA Ü 

……………… 

á,  
……………… 

á,  

 



47 
 

 á à è}<9&eã $äjfbeã oQ +e : Ö}qVfeã åäRevã                  

 Latihan 9 :  

Carilah kata-kata berikut di dalam huruf acak di bawahnya dengan cara menarik 

garis ke bawah atau ke samping! 

Perhatikan contoh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

! $ ã å P ! $ Õ h å 

| 0 @ H d h l L 8 Õ 

H x X Õ É h 0 H @ X 

 É Õ < É 4 | > ج 8 !

$ 0 < 0 h X H D X < 
å L 0 4 ! 0 $ L 0 @ 

< P ã $ $ P 8 H P ã 
x É x 8 å < H É $ P 

h @ É < Õ É < 4 L Õ 
x 4 8 0 \ | å Õ É x 

 

 

gJY 

Öç~^1 

ÖQäA 

Õ9Nni 

Ìyä1 ÖË}=5 

Öç&bi 

Õ=ËBi 

è&bi åä&a 
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Õxã=^e ã 
Øã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã ü=]ã 

 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

ÖËAq&Uã ÖRæäBeã ÖnBeã ò 9}9- ;~jf% ämüÁ9t&.i pÌ~Fm ;~jf% ämüÁ9eä5 ämü 
Áã=aäæ ä1äçI hq} ga ÖA<9Uã 1ü ès:ã ämü ÁÖ~jb2eã Ö~iwAöã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ò 

Á0~æ oi Öç}=] ÖA<9Uã löÁhã9]öã 2Q ä~Fi éyä]9Iã Si ÖA<9Uã 1ü ès:ã 
 

ÁÄÖRçAÅ Þ k]< Ç3ä} 9MãÇ P<äFeã ò S^% ÖA<9Uã Á0A<9i cf% Ø=Ïmã 
åwËeã Lp=&} ÁSAãp èRfi p ÖRAãp Õä1äA ÖA<9Uã häiã ÁÕRça p Öf~j- ÖA<9Uã 

ÁPqçAöã ò Õ=i Ö1äBeã ò 
lp9R&B} ;~%äAöã ÁÖA<9Uã ÖQä^eã <ãq.æ Õ<ã8vã ÁÖA<9Uã Õ<ã8ã cf%ÁÕ<ã8ã ÖA<9jfe   
lqfJ} åwËeã p ;~%äAöãÁgjRUã xã<p éfJUã ÁéfJi ce: p ÁÕ<ã8vã ò ktAp<8 
ÁÖA<9Uã r;s oi dpöã _æäËeã ò éfJY oi è}=] qs ÁgjRi ÖA<9jfeÁéfJUã ò 
è&a ät~YÁÖZ~Ïm p ÖRAãp Ö~A<9Uã Öç&bUãÁÖ~A<9i Öç&bi cf% ÈèRfUã <ãq.æ ã:äi 

ÁÖQäA p À0äçJi ÀÖmã?5 ÀX< ÀéA=aÀè&bi ätni ÁÖf~j- p ÖQqn&i $ãp8ã p ÕR*a 
ÁTã=Zeã #]p ga Ö~A<9Uã Öç&bUã 1ã lqçs;} åwËeã 

 
Àåäæ gJZeã ò ÁSAãp gJZeãÁ$JY ã;s À=ÏmãØ$JY 1ã g59m änæ ä~s 

Ág~j- åäçeã 
p Õ<qIÌyä<ã ò Á[~Ïm p O~æãÌyä<ã ÁÖf~j- Õ;Yäneã ÁÕ;Yäm äN}ã gJZeã ò 
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\qY ÖQäBeã ÁÖQäA cf% p ÁgJZeã häiã Õ<qçBeã ÁÕ<qçA cf% ÁÖf~j- Õ<qJeã ÁÖË}=5 
Ömã?6eã ò ÁÖmã?5 xãqfeã <ãq.æ p ÁÕ<qçBeã <ãq.æ xãqfeã Áxãqe ce: Ø=Ïmã ÁÕ<qçBeã 

Áåä~Veã [Fa p ÖAwÊ p è&a p Õ=ËBi p Ö2Bji g*i Ö~A<9i $ãp8ã 
   Áè%äbi éAã=beã häiã ÁéAã=beã 2Q lqBf.} åwËeã ÁéAã=a äN}ã gJZeã ò 

ÁåwËeã èyä^1 r;sÁè%äbUã 2Q ktAp<8 lqç&b} åwËeã 
Áè%äbUã #2% èyä^<ã åwËeã SN} 

 
Cf.} :ä&Aöã ÁgJZeã häiã äjswa Á:ä&Awe éA=a p è&bi ce: Ø=Ïmã 

 Áè&bUã èmä- u&ç~^1 SN} p è&bUã 2Q åä~Veã [Fa SN} pÁéA=beã 2Q  
 :ä&Aöã 0=E lqRj&B} åwËeã pÁ@<9eã 0=F} p gJZeã häiã :ä&Aöã hq^} 

ÁPqF6eã p PqN6eäæ  
 

Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á Ø× è}<9&eã 
 Latihan 10 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

ÈlwBa ;~jf% 9eä5 gs ÁØ     
È u&A<9i ò 9}9- ;~jf% 9eä5 gs ÁÙ 

È ÖA<9Uã 1ü 9eä5 ès;} ã:äjæ ÁÚ 
È 9eä5 ÖA<9i o}ã ÁÛ 
È ÖA<9Uã häiã ã:äi ÁÜ       

È ktAp<8 ;~%äAöã 9R&B} o}ã ÁÝ 
È Öç&bUã ò ã:äi ÁÞ 
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 È Ömã?6eã ò ã:äi Áß 
È èyä^<ã åwËeã SN} o}ã  Áà 

  È PqF6eã p PqN6eäæ :ä&Aöã 0=E lqRj&B} åwËeã gs ÁØ× 

 

Ødä*jeãò äja Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã    á ØØ è}<9&eã 
 Latihan  11 :  

Susunlah kalimat yang sempurna dari kata- kata dibawah ini seperti contoh! 

 

Öç~^<ã Âåä&beã á dä*jeã 
ÁÖç~^<ã ò åä&beã SMã ämã á   

ÁØ Ìyä<ã Â Õ<qJeã ÁÝ xãqfeã Â Ömã?6eã 

    

ÁÙ Ìyä<ã Â ÖË}=>ã ÁÞ Ömã?6eã Â Ö2Bjjeã   

    

ÁÚ gJZeã Â Õ<qçBeã Áß è&bUã Â Öç~^<ã 

    

ÁÛ Õ<qçBeã Â ÖQäBeã Áà è~:ã Â kf^eã 
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ÁÜ Õ<qçBeã Âxãqfeã      ÁØ× X=eã Â è&beã 

    

 

Öæä&be ã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á ØÙ è}<9&eã 

 Latihan 12 : 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 

häiã ÁÝ ÖA<9i ÁØ 
ès;} ÁÞ ;~jf% ÁÙ 
9R&B}Áß gJY ÁÚ 
ÖRAãp Áà ò ÁÛ 

  [~Ïm ÁØ× 2Q ÁÜ 

 

 
 

Kerjakan melalui 

diskusi ! 
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Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á  ØÚ è}<9&eã 
 Latihan 13 :  

 Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

 

ÁéA=beã2Q Cf.} :ä&Aöã ÁØ 
Áã=aäæ ä1äçI hq} ga  ÖA<9Uã 1ü ès:ã ämü ÁÙ 

Á PqF6eã p PqN6eäæ :ä&Aöã 0=E lqRj&B} åwËeãÁÚ 
Á hã9]öã2Q ä~Fi éyä]9Iã Si  ÖA<9Uã 1ü ès:ã ÁÛ 

Á SAãp èRfi p ÖRAãp Õä1äA ÖA<9Uã häiã ÁÜ 
Á Ö~A<9i $ãp8ã Ömã?6eã ò ÁÝ 

 Á ÖZ~Ïm p ÖRAãp Ö~A<9Uã Öç&bUã ÁÞ 
 Á Tã=Zeã #]p ga  Ö~A<9Uã Öç&bUã 1ü  lqçs;} åwËeã Áß 

Áè%äbUã 2Q ktAp<8 lqç&b} åwËeã Áà 
Á[J^Uã ò $ä}qf<ã |QF} oB1 ÁØ× 

 
 

Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% á ØÛ  è}<9&eã 
 Latihan 14:  

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 

ÁÖ~i qb2e ã Ö~iwAöã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ò 9}9- ;~jf% qs ÁoB1 ã;s ÁØ 
Áã=aäæ ä1äçI hq} ga ÖA<9Uã 1ü  ÖjÊäY ès;%  ÁÙ 

Áhã9]öã 2Q ä~Fiuyä]9Iã Si ÖA<9Uã oi =jQ S-=}ÁÚ 
ÁÄÖRçAÅ Þ k]< Ç3ä} 9MãÇ P<äFeã ò S^% ÖA<9Uã ÁÖA<9i cf%  ÁÛ 
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 Á=tÏeã ga 9.BUã ò ÖQäj- lqfJ} åwËeã p ;~%äAöã ÁÖA<9jeã 9.Bi ce: ÁÜ 
Áu^Zeã åä&a pRBZ&eã åä&a p Ö~æ=Reã ÖVfeã åä&a ätni ÀÕR*a è&a Öç&bUã òÁÝ 

ÁÖAã=a påä&a p Ö2Bji p Õ=ËBi p kf] ätni Ö~A<9Uã $ã p8vã oi ÁÞ 
ÁT ã =Ze ã#]p ga Ö~A<9Uã Öç&bUã ò è&beã ;~iw&eã ü=^} Áß 

  Áè%äbUã #2% èyä^<ã SN} p è%äbUã 2Q ktAp<8 lqç&b} åwËeãÁà 
    Á:ä&Aöã 0=E 1ü ;~iw&eã Sj&B}  p gJZeã ò @<9eã :ä&Aöã  kfR} ÁØ× 

 
Ø Õ9~Zi wj- lqb&e Ö~%vã $äjfbeãè%< á ØÜ  è}<9&eã 

 Latihan 15 : 

Susunlah kata- kata berikut  ini hingga membentuk kalimat yang sempurna! 

 

í lqç&b} À 2Q À åwËeã À ktAp<8 À è%äbUã ÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ò À Ö~A<9Uã Öç&bUã À ;~iw&eã À Tã=Zeã #]p À ü=^} À ga À è&beã ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 Õ<ã8vã À lp9R&B} À ò  À ;~%äAöã À ktAp<8 ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

  Si À hã9]öã À ÖA<9Uã À 2Q À ès:ã À ä~Fi À 1ü À éyä]9Iã ÁÛ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

   Õä1äA À SAãp À  p À ÖA<9Uã À èRfi À häiã À ÖRAãp ÁÜ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
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Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=% á ØÝ  è}<9&eã 

 Latihan 16 : 

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 

1. Di depan sekolah saya ada lapangan yang luas. 

2. Para siswa membaca buku di perpustakaan sekolah 

3. Sekolah kami terletak di jalan Mawar nomor 9. 

4. Di samping lemari ada bendera. 

5. Guru mengajarkan pelajaran bahasa Arab di kelas. 

 

 

 Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan dalam menuntut ilmu itu 

ada beberapa ada yang harus diperhatikan, berikut di antaranya.  

BEBERAPA ADAB MENUNTUT ILMU 

Kitab-nya Adabul 'Alim wal Muta'allim, KH. M. Hasyim Asy'ari merangkum etika-etika santri 

atau pelajar sebagaimana berikut: 

Pertama, seorang santri hendaknya membersihkan hatinya dari segala hal yang dapat 

mengotorinya seperti dendam, dengki, keyakinan yang sesat dan perangai yang buruk. 
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Kedua, hendaknya memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu, yaitu dengan bermaksud 

mendapatkan ridho Allah, mengamalkan ilmu, menghidupkan syariah Islam, menerangi hati dan 

mengindahkannya dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai berniat hanya ingin 

mendapatkan kepentingan duniawi seperti mendapatkan kepemimpinan, pangkat, dan harta atau 

menyombongkan diri di hadapan orang atau bahkan agar orang lain hormat. 

Ketiga, hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, 

tanpa terpedaya oleh rayuan "menunda-nunda" dan "berangan-angan panjang” 

Keempat, menerima sandang pangan apa adanya sebab kesabaran akan ke-serba kekurangan 

hidup, akan mendatangkan ilmu yang luas, kefokusan hati dari angan-angan yang bermacam-

macam dan hikmah hikmah yang terpancar dari sumbernya. 

Kelima, pandai membagi waktu dan memanfaatkan sisa umur yang paling berharga itu.  

Keenam, makan dan minum sedikit. Kenyang hanya akan mencegah ibadah dan bikin badan 

berat untuk belajar. Di antara manfaat makan sedikit adalah badan sehat dan tercegah dari 

penyakit yang di akibatkan oleh banyak makan dan minum, seperti ungkapan syair yang artinya: 

"Sesungguhnya penyakit yang paling banyak engkau ketahui berasal dari makanan atau 

minuman." 

Hati dikatakan sehat bila bersih dari kesewenang-wenangan dan kesombongan. Dan tidak 

seorangpun dari para wali, imam dan ulama pilihan memiliki sifat atau disifati atau dipuji 

dengan banyak makannya. Yang dipuji banyak makannya adalah binatang yang tidak memiliki 

akal dan hanya dipersiapkan untuk kerja. 

Ketujuh, bersikap wara' (mejauhi perkara yang syubhat 'tidak jelas ' halal haramnya) dan 

berhati-hati dalam segala hal.  

Kedelapan, meminimalisir penggunaan makanan yang menjadi penyebab bebalnya otak dan 

lemahnya panca indera seperti buah apel yang asam, buncis dan cuka.  

Kesembilan, meminimalisir tidur selama tidak berefek bahaya pada kondisi tubuh dan 

kecerdasaan otak 
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Kesepuluh, meninggalkan pergaulan karena hal itu merupakan hal terpenting yang seyogyanya 

di lakukan pencari ilmu, terutama pergaulan dengan lain jenis dan ketika pergaulan lebih 

banyak-main-mainnya dan tidak mendewasakan pikiran.  

(Diterjemahkan dari kitab "Adabul 'Alim wal Muta' allim" karya KH. M. Asy'ari) 

(Sumber : www.tebuireng.org › KH. M. Hasyim Asy'ari Translate this page) 

 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur.” (QS. an-Nahl: 78) 

 

 

 

َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم ََل 
ْمَع تَ ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجعَ  َل َلُكُم السَّ

َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدةَ   

 

“Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasehat yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.” (An-Nahl: 125), Para ulama serta para 

pengajar, para penuntut ilmu  memiliki kewajiban besar dalam menuntut dan mengamalkan 

ilmu. 

$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 

 

 

 َلْوالَ الِعْلُم َلَكاَن النَّاُس َكااْلبَ َهائِمِ 
Seandainya tiada berilmu, niscaya manusia itu 

seperti binatang. 

 

http://www.tebuireng.org/category/15/kh-m-hasyim-asyari.html
http://translate.google.co.id/translate?hl=en&sl=id&u=http://www.tebuireng.org/view/229/nasehat-kh-hasyim-asyari-untuk-pencari-ilmu.html&prev=/search%3Fq%3Dulama%2527%2Byang%2Bpandai%2Bmemanfaatkan%2Bwaktu%26biw%3D981%26bih%3D516
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ÈX=R% gs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Bagaimana pendidikan pada zaman Islam ? Sepanjang sejarah dunia, Islam telah terbukti 

mampu membangun peradaban manusia yang khas dan mampu menjadi pencerah serta 

penerang hampir seluruh dunia dari masa-masa kegelapan dan kejayaannya +13 abad 

lamanya. Faktor paling menentukan atas kegemilangan Islam membangun peradaban 

dunia adalah keimanan dan keilmuannya. Tidak ada pemisahan ataupun dikotomi atas 

kedua faktor tersebut dalam pola pendidikan yang diterapkan. Sehingga generasi yang 

dihasilkan juga tidak diragukan kehandalannya hingga kini. Pada zaman Islam pendidikan 

mampu mencetak generasi islam berkualitas sekaliber tokoh-tokoh dunia. Ada  tokoh-

tokoh dunia dengan perannya yang penting dan masih menjadi acuan perkembangan sains 

dan teknologi berasal dari kaum muslimin yaitu Ibnu Khaldun(bapak ekonomi), Ibnu 

Khawarizm (bapak matematika), Ibnu Batutah (bapak geografi), Al-Khazini dan Al-Biruni 

(Bapak Fisika), Al-Battani (Bapak Astronomi), Jabir bin Hayyan (Bapak Kimia), Ibnu Al-

Bairar al-Nabati (bapak Biologi) dan masih banyak lagi lainnya. Mereka dikenal tidak 

sekadar paham terhadap sains dan teknologi namun diakui kepakarannya pula di bidang 

ilmu diniyyah. Sumber : ( my.opera.com/bassayef/blog/sejarah-pendidikan islam) 

 



58 
 

Lembar Portofolio 1: 

 Ø ÖZ~Îqeã Ö2ZI 

 Ø é%öã dp9.eã ò u~Y xä~Eöã ãqç&aã p ØcfJY dãq1ã 1ãü ãp=Ïmã 

 
 Lihatlah keadaan kelasmu ! Catatlah benda-benda di dalam kelas pada tabel berikut 

ini! 

ÁØ 
…………………………………………………………………... 

Á Ù 
…………………………………………………………………... 

ÁÚ 
…………………………………………………………………... 

ÁÛ 
…………………………………………………………………... 

ÁÜ 
…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Aöã S~]q% 
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Lembar Portofolio 2: 

ÙÖZ~Îqeã Ö2ZI 

 Ø é%öã dp9.eã ò ät~Y oaäiöã ãqç&aã p Øc&A<9i dãq1ã 1ã ãp=Ïmã 

 
 Lihatlah keadaan sekolahmu ! Catatlah nama-nama tempat di sekolahmu pada tabel 

berikut ini! 

ÁØ 
…………………………………………………………………... 

Á Ù 
…………………………………………………………………... 

ÁÚ 
…………………………………………………………………... 

ÁÛ 
…………………………………………………………………... 

ÁÜ 
…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Aöã S~]q% 

 

 

  



60 
 

Latihan Tengah  Semester  

ÖnBeã[Jne lä2&i vã 

Ø Öæ ä- ã 3I ã häiã  8  pã À,ÀåÀü X=1 éfQÄ XÅ å=Neã   Öi wQ SMÁü 

A. Berilah tanda silang ( x )  pada huruf  ج À À   ب  di depan  د  atau   أ

jawaban yang paling benar 

 

Öjfa énRi Ç È ;~i w&e ã ät} ã À kbe ä1[~a  Ç @< 9U ã d ä] 

ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r ;s ò Çkbe ä1[~a  Ç 

ÁØ 

  ?Siapa kamu. أ ?Apa kabarmu. ب  ?Siapa temanmu . ج ?Kamu baik. د

ÁÁÁÁÁÁÁÇ  R> ã 0 äçI Ç  Öjfa énRi ÁÙ 

  Selamat pagi. أ Selamat siang. ب Selamat sore . ج Selamat malam. د

ÁÁÁÁÁÁÁÇ  R> ã  x äBi Ç  Öjfa énRi ÁÚ 

  Selamat pagi. أ Selamat siang. ب Selamat sore . ج Selamat datang. د
 

ÁÁÁÁÁÁÁÇ  x ä^fe ã ée ã Ç  Öjfa énRi ÁÛ 

   Hallo.أ Sampai Jumpa. ب Semoga bahagia . ج Selamat malam. د
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Öjfa énRi Á 9} 9: ã   Ö~æ =Reã  ÖVfeã  @<9i  
ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r ;s ò Ç @<9i  Ç 

ã;s ÁÜ 

 
Kepala sekolah أ. 

 
Pegawai å. 

 
Murid ,  . 

 
Guru  8. 

 

Gambar disamping memiliki arti apa ?  ÁÝ 

    ã<ätm .أ w~e   ,  . xäBi  å. ä1äçI .د
 

ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r ;s ò  ü 9&çU  ã Á  9}9- @<9U  ã  Á@<9i ÖA <9U ã ò ÁÞ 

    9i>@  .أ   -9 {9 .ب   ÖA <9U ã  .ج  ò .د
 

ÁÁÁÁÁÁÁÇ   x ä^fe ã ã;tæ  9~RA äm ãÇ   Öfj- énRi Áß 
 

Saya senang bertemu Anda أ. 
 

Sampai berjumpa lagi å. 
 

Saya senang bertemu anda ,  . 
 

Saya mohon maaf 8  . 
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   Ç   Bel / Lonceng Ç  È   Ö~æ =Q äi   Áà 

8. @ =- ,  .    kA ü å. gJY 9\ .أ}    
 

Öjfa énRi  ÁÖ~iwAvã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ð ÖRæäBeã ÖnBeã ð 9}9- ;~jf% ämü 
ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r ;s ò Ç 9}9- ;~jf% Ç 

ÁØ× 

  Murid lama. أ Murid baru. ب Teman lama. ج Teman baru. د
 

 

Öjfa énRi  Á[Jneã p ÖA8äBeã ÖQäBeã ð ÖA<9Uã 1ã  gIã  
ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r ;s ò Ç gIã Ç 

ÁØØ 

  Saya pulang. أ Saya pergi. ب Saya tiba. ج Saya masuk. د
 

ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r ;s  =ç5 Á gJZe ã ò  ÖjÊ  äZe  ã ÁØÙ 

8=Zi =ç5   أ. 
  Öfj.e ã  =ç5 å. 

  Öfj.e ã uçE  =ç5 ,  . 
#æ ä)  =ç5 8. 

 

 

Öj}9] ÁÁÁÁÁÁ és ÀÖFyäQ r;s ÁØÚ 

      %jf~;   .أ   9U ã{=. ب %Õ;~jf. ج 9t&.i  .د
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ÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r;s =ç5 ÁlqBe  ä-  ;~i w&e  ã ÁØÛ 

    Zi =ç5=8 .أ  Öfj.e ã  =ç5  .ب  æ ä)  =ç5# .ج  Öfj.e ã uçE  =ç5  .د

 

  ÁÁÁÁÁÁ  Öfj.e ã  r;s  =ç5 Á Õ=a ã ;U ã  ÖY=U  ò    =a ã;}  oB1 ÁØÜ 

    Zi =ç5=8 .أ  Öfj.e ã  =ç5  .ب  æ ä)  =ç5# .ج  Öfj.e ã uçE  =ç5  .د

 

ÁÁÁÁÁ Öfj.e ã  r;s ò #Rne   ã Á ÖRAã  p  ÖA <9U  ã ÁØÝ 

     ÖA <9U  ã. أ ÖRAã  p. ب  ÖA< 9i. ج r;s .د

 

Á@ ä~e ãÁÁÁÁÁ È cjA äi ÁØÞ 

  ujA ã. أ cjAã. ب ätjA ã. ج éjA ã. د

 

Á  =jQ äm ã  Èé5  ã ä} ÁÁÁÁÁ  oi p Àläi< ã  äm  ü ÁØß 

  äm  ã. أ m  ã#   .ب qs  .ج    és. د
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  Áä%=aä-  oi äm  ã   È #m  ã  ÁÁÁÁÁ  oi ÁØà 

  a~]. أ p. ب oi  .ج o}  ã. د

 

È Õ9}9-ÁÁÁÁ #m ã  gs ÁÙ× 

  %Õ ;~jf      .أ %jf~;. ب %i w~;. ج %ã;~jf $   .د

 

ÈÁÁÁÁÁ  : ä&A ã  k~s =æã    : ä&Av ã  gs ÁÙØ 

  -Õ 9} 9. أ -9{9. ب ã 9-  ã 8  .ج -~Õ 9  .د

 

  ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ èRfi p ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ö1äA ÖA<9Uã häiã ÁÙÙ 

     SAãp / ÖRAãp. أ   Öf~j- / ÕRça. ب Ïm / SAãp~]. ج [={Öf~j- / è. د

 

  ÁÁÁÁÁÁÁ    á #Rm / ý}  äi ÁÙÚ 

  ÖA< 9i  .أ gJY. ب å äæ. ج  ÖZ~Ïm  .د
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Á ÖB~m üÁÁÁÁÁÁ  Õ9} 9-  ÖA< 9i és ÁÙÛ 

    ätm ãqnQ .أ ät&~æ. ب ätjA  ã. ج ätn} 8. د

 

ÁÁÁÁÁÈ  =jQ ä} wtA  p ws ã ÁÙÜ 

  cæ  wtA. أ cæ  ws ã  .ب c~fQ  ws ã. ج cni  ws ã. د

 

  <qne ã  x äBi    ÈÁÁÁÁÁÁ ÁÙÝ 

  R> ã  0 äçI  .أ qne ã  0 äçI >  .ب R> ã  xäBi  .ج R> ã  < ätm  .د

. 

ÁÁÁÁÁÁÁ È ce ä1 [~a ÁÙÞ 

  cæ  ws ã. أ @ce ã ;a o. ب 6æ äm  ü~=. ج ce ã ;a  äm  ü p. د

 

  Ö- ã < 9e ã äæ  ÖA < 9U ã ée  ãÁÁÁÁÁ  qs ÁÙß 

  ès :  ã  .أ ès ;m. ب %;ès. ج {; ès. د
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Á @< 9U ã  0=EÁÁÁÁ #m  ã ÁÙà 

  %Sj&B. أ {Sj&B. ب %oRjB. ج %GRj&B  .د

 

  Á @< 9U ã 0 =E oQÁÁÁÁ äm  ã ÁÚ× 

  %d  ýB. أ  {d  ýB. ب d  ýBm. ج d ýA ã. د

 

ÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r ;s ò Ç   ã =bçiÇ  Öjfa énRiÁ ã =bçi Ð^~&B}  qs ÁÚØ 

  Pagi-pagi sekali. أ  Siang hari.ب Sore-sore. ج Malam-malam. د

 

 ÁÁÁÁÁ Öfj.e ã r ;s ò Ç  \9} Ç Öjfa énRi    ÀÕ=FQ  Ö~mä*eã   ÖQäBeã   ò   @=:ã  \9}  ÁÚÙ 

   Berteriak. أ  Berbunyi.ب Bernyanyi. ج Bergemuruh. د

 

  ÁÁÁÁÁ l äçe äÊ   l ã ;s ÁÚÚ 

  Õ 9t&.i  .أ 9t&.i. ب l ã 9t&.i .ج l p 9t&.i. د
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ÁÁÁÁ äi äRÊ   p   äæ ã =E  ;~i  w&e ã  | =&F} ÁÚÛ 

  J^U ã ò]. أ Öç&bU ã  ò  .ب BU ã  ò.9  .ج gJZe ã  ò. د

 

Á =æ äI : ä&A ãÁÁÁÁÁÁ ÁÚÜ 

  %cf. أ %cm ä   .ب %cf. ج : ce ã. د

 

 

 

Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% Áå    
 

B. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia 
 

È 9}9- ;~jf% #m ã gs ÁØ 
@<9eã ü9ç} p åwËeã2Q kfB} p gJZeã :ä&Aöã g59} ÁÙ 

ÁÖ~jb2eã Ö~iwAöã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ò 9}9- ;~jf% qs ÁoB1 ã;s Á ÁÚ 

 xä^feã ã;tæ 9~RA ämã   Ø =jQ ä}  wtA p wsã  ÁÛ 

ÖA<9Uã oQ 9~Ræ 0~æ lv  Ö-ã<9eäæ  ÖA<9Uã 1ü ès:ã ämã ÁÜ  
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Ø Ö~æ =Re ã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% Á,  

C. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini kedalam bahasaArab 

1. Pak guru berkata, “ bagaimana  kabar kalian, wahai murid-murid?   

2. Di dalam  kelas banyak murid, mereka semua duduk di atas kursi  

3. Fatimah murid baru, dia datang dari Jakarta 

4. Tas diatas meja 

5. Di samping papan tulis ada lemari 

 

 ََالنََّجاحَ ََمع   
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               0~æ á +eä*eã @<9eã 
 

 
Öæä&beã Õxã=^eã Ö)8ä2Uã Päj&Avã $ã8=ZUã 

 

Ada pepatah yang menyatakan bahwa rumahku adalah surgaku. Pepatah ini bermaksud 

menggambarkan keadaan sutau rumah yang nyaman, indah, aman, bersih dan asri baik di dalam 

rumah  maupun di luar rumah.  Rumah  yang baik bukan berarti  rumah yang bebas dari masalah, 

melainkan isi keluarganya berhasil menyelesaikannya dengan  indah. Bukan dengan kemewahan 

harta, melainkan dengan keluhuran akhlak, keagungan cinta, dan kedalaman  iman. Rumah yang 

seperti inilah yang menjadi dambaan semua orang. Rumah merupakan sebuah bangunan untuk 

tempat tinggal bagi sebuah keluarga dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan anggota 

keluarga di dalamnya. 

Dalam bab ini, kita akan mempelajari segala sesuatu yang ada kaitannya tentang  rumah. 

Perhatikan, cermati dengan seksama! Marilah kita mulai memperlajarinya! 

Pelajaran 

3 

Pelajaran 3 : 

Rumahku  
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami wacana lisan melalui 

kegiatan mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana) tentang 

0~æ   

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) dalam suatu konteks 

wacana lisan tentang : 0~æ dengan mencocokkan 

dan membedakan secara tepat.     

1.2  Menemukan informasi dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang : 0~æ dengan 

menggunakan kalimat berstruktur 

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 

1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan 

atau dialog sederhana tentang : 0~æ dengan 

menggunakan kalimat berstruktur 

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang 0~æ 

2.1 Menyampaikan informasi secara lisan tentang 0~æ  
dengan lafal yang tepat dengan menggunakan 

kalimat berstruktur 

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 

2.2 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat 

dan benar tentang 0~æ  dengan menggunakan 

kalimat berstruktur 

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 

2.3 Bercerita tentang : 0~æ dengan menggunakan 

kalimat sederhana secara tepat dan benar dengan 

menggunakan kalimat berstruktur 

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 

3.Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

3.1 Menjelaskan denah lokasi suatu objek (rumahku) 

melalui kegiatan bercerita dengan menggunakan 

media gambar atau alat peraga. 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

jawab tentang 0~æ 3.2 Memberikan tanggapan atau respons tentang 

hitungan/bilangan angka 1-100 dengan lancar dan 

benar. 

4. Membaca 

Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi 

melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentang 

0~æ 

4.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang 0~æ dengan 

menerapkan hitungan 1-100 dengan lancar dan 

benar. 

4.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

 wacana tertulis sederhana yang meliputi bilangan 

1-100.         

4.3 Menemukan informasi dari wacana tertulis 

sederhana tentang sebuah lokasi/alamat.      

5. Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi 

melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentang 

0~æ 

5.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang 0~æ dengan 

menerapkan kalimat berstruktur   

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 
5.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

wacana tertulis sederhana tentang 0~æ dengan 

menggunakan kalimat berstruktur   

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 
5.3 Menemukan informasi dari wacana tertulis 

sederhana tentang 0~æ dengan menggunakan 

kalimat berstruktur   

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 
6. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman dan informasi baik 

fiksi maupun nonfiksi melalui kegiatan 

6.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, 

dan kalimat sederhana tentang 0~æ dengan tanda 

baca yang tepat                 

6.2 Menulis paragraf sederhana tentang 0~æ dengan 

menggunakan kalimat berstruktur  
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

menulis tentang 0~æ #Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5 

6.3 Menulis tentang 0~æ  dengan menggunakan media 

media gambar/alat peraga gambar/foto dengan 

menggunakan kalimat berstruktur  

#Rm à =5Òi ü9&çi à h9^i =ç5           

 

Unsur kaidah bahasa yang digunakan adalah mubtada’ dan khabar Ä =ç5 à ü9&çiÅ, berupa kata sifat 

(na’t) termasuk warna serta  mubtada’ dan khabar berupa adawaatul-jarr Ä=:ã $ãp8ãÅ. 

 

                  

 

 

                   PETA KONSEP 

 

 

 

 

 
 
 

0~æ 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

 
 

Õxã=^eã Öæä&beã 
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$ã8=ZU ã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik mufradāt berikut ini! 

$ã=.1 , Õ=.1 X=U , ÖY=U $q~æ , #~æ 
Kamar, ruang Kamar, ruang 

 

Rumah 

hqneã ÖY=U Xq~Neã ÖY=U @qf.eã ÖY=U 
Kamar tidur 

 
Ruang tamu Ruang keluarga 

7æäËi , 7çËi gaöã ÖY=U Õ=aã;jeã ÖY=U 
Dapur Ruang makan Ruang belajar 

0pã=i , Ö1p=i <ãqAã , <qA Ö~nYã , xänY 
Kipas angin Pagar Halaman 

xã=i , Õü=i Õ9Nni $ä}=s> , Ö}=s> 
Cermin Meja Vas bunga 

G%äBæ , lä&Bæ [%äs lq}?Zf% 
Kebun Telepon Televisi 

$ãpã=N5 <ä.Eã , Õ=.E _yã91 , Ö^}91 

Sayuran Pohon Taman 

0äçJi >qi Öf~-<äneã Õ=.E 

Lampu Pisang Pohon kelapa 
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Ø ÖçAänUã Õ<qJeã p $ã8=ZUã Gæ gI   á Ø è}<9&eã 
 Latihan 1 :  

Ujilah hafalan mufradāt kamu dengan membuat garis  bersambung antara  mufradāt 

dengan gambar yang sesuai! 

 

[%äs Ø 

Õü=i Ù 

lq}?Zf% Ú 

0äçJi Û 

#~æ Ü 

Õ=aã;jeã ÖY=U Ý 

Õ=.E Þ 

Ö}=s> ß 

Ö^}91 À 

Õ9Nni Ø× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Weblink :  

Karakter : Kebersihan  di rumah dan adab / tatakrama dirumah. 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi situs berikut . 

http//baitijannati.wordpress.com 
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Päj&Av ã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik kata, frase, atau kalimat yang diucapkan guru sambil 

memperhatikan teks di bawah ini! 

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                            
xä]9Iã  ,  _}9I  <ãq.æ 

<ãqAã  dq1 

Ö^}91  X=U 
@qf.eã ÖY=U  Xq~Neã ÖY=U 

hqneã ÖY=U  gaöã ÖY=U 
Õ<qYäm    Õ=aã;Uã ÖY=U 
éZI  #~çeã Ö^}91 

             
$äËAq&Uã @<ã9Uã |91ã  ò 9}9- ;~jf% qs Áläj*Q ujAã é^}9I ã;s  

läj*Q #~æÁläj*Q #~æ ce: Ø #~çeã ce: =Ïmã ÁÖn}9Uã ò Ö~iqb2eã Ö~iwAöã 
 =çaã 9.BUãÁ9.BUã <ãq.æ S^} läj*Q #~æ ÁÄÖRB%Å à k]< é%w~i P<äFeã ò 

ÁÖn}9Uã ò 9-äBUã 
ÁäN}ã Öf~j- p  ÖRAãp Ö^}91 p SAãp xänY u&~æ häiã ÁÕ=~ça <ãqAã läj*Q #~æ dq1 

 p Xq~Neã ÖY=U p @qf.eã ÖY=U ätni ÀÖZ~Ïm p ÖjÏni p ÖQqn&i X=U u&~æ ò 
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Á7çËUã p hqneã ÖY=U p Õ=aã;Uã ÖY=U p gaöã ÖY=U 
 ÖQqn&i <äs>ã p <ä.Eã läj*Re #~çeã Ö^}91òÁläj*Re #~çeã Ö^}91 r;s 

ÁÖRZ%=i Öf~-<äneã Õ=.EÁÖf~-<äneã Õ=.Er;s p >qUã Õ=.E r;sÁÖf~j- p 
ÁÕRVI Öa=æ <äs>öã <ãq.æ p ÁÕRJ] Õ8<qeã Õ=.EÁÕ8<qeã Õ=.E cf% p 

 ÁÖRZ%=i Õ<qYäneãÁÕ<qYäm äN}ã Öa=çeã ò p ÀÖQqn&i !äjAöã Á!äjAã Öa=çeã ò  
    ÁéZI Öa=çeã ò xäUã 

 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ù è}<9&eã 
 Latihan 2 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan  berikut ini ! 

Èläj*Q #~æ S^} o}ã ÁØ 
È läj*Q #~æ dq1 ã:äi ÁÙ 

È läj*Q #~æ häiã ã:äi ÁÚ 
È Ön}9Uã ò 9-äBUã =çaã 9.BUã gs ÁÛ 

È ÖZ~Ïm p ÖjÏni p ÖQqn&i X=U läj*Q #~æ ò gs ÁÜ 
È läj*Q #~æ ò X=Veã Pãqmã =a:ã ÁÝ 
È #~çeã Ö^}91 läj*Q #~æò gs ÁÞ 

È #~çeã Ö^}91 ò ã:äi Áß 
È ÖRZ%=i Öf~-<äneã Õ=.E gs Áà 

     È éZI Öa=çeã ò xäUã gs È Öa=çeã ò ã:äi ÁØ× 
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Ø è~aQeã 

Tata bahasa 1 : Khabar Muqaddam dan Mubtada’ Mu’akhkhar   
       Ä =5ÒUã ü9&çUã p h9^Uã =ç>ãÅ 

Mubtada’ Äü9&çiÅ adalah subyek (pokok kalimat), khabar Ä=ç5Å adalah predikat 

(keterangan). Pada dasarnya, mubtada’ Äü9&çiÅ selalu berada di awal kalimat (jumlah), sementara 

khabar Ä=ç5Å selalu mengiringi mubtada’ Äü9&çiÅ. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu mubtada’ 

Äü9&çiÅ bisa berada setelah khabar Ä=ç5Å atau disebut mubtada’  mu’akhkhar Ä=5Òi ü9&çiÅ dan 

khabar Ä=ç5Å yang didahulukan disebut khabar muqaddam Äh9^i =ç5Å. Khabar Ä=ç5Å berada di 

awal kalimat, jika berupa  jar wa majrûr  Ä<p=.i p  <ä-Å atau dzarful makân ÄläbUã X=ÎÅ.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!äjAü  Öa=çeã ò È Öa=çeã ò 

ã:äi Öf~-<äneã Õ=.E Ö^}9<ã ò È Ö^}9<ã ò 

#~æ 9.BUã <ãq.æ È 9.BUã <ãq.æ 

#~çeã häiã xänZeã È xänZeã 
o}ü è&bUã 2Q Öç~^<ã È Öç~^<ã 

gJZeã ò ;~iw&eã È ;~iw&eã 
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Ø dä*jeã ò äja Õ9~Zi Öfj- ò Ö~%vã $äjfbeã SM á Ú è}<9&eã 

 Latihan 3 :  

Buatlah kalimat yang sempurna seperti contoh dari kata-kata di bawah ini ! 

Ö^}91 #~çeã ò á #~çeã ò Â Ö^}91 á dä*jeã 
 Öa=çeã ò Â !äjAü ÁØ 

Öa=çeã ò Â Õ<qYäm ÁÙ 
#~çeã häiã Â xänY ÁÚ 

è&bUã 2Q Â Öç~^1 ÁÛ 
#~çeã dq1 Â <qA ÁÜ 

@<9Uã xã<p Â ;~jf% ÁÝ 
è&bUã \qY Â 0äçJi ÁÞ 

#~çeã xã<p Â lä&Bæ Áß 
 ÖA<9Uã häiã Â èRfi Áà 

íí  Ö^}9<ã ò Â  <ä.Eã ÁØ× 
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Ø G&f)äj&Uã G&jfbeã Gæ gI á Û è}<9&eã 

 Latihan 4 : Buatlah garis yang menghubungkan kata-kata yang serupa pada 

kolom di bawah ini! 

ò ÁØ lä&Bæ ÁÙ xänY ÁÚ 
 \qY Áü ÖZ~Ïm Áp Õ<qYäm Áå 

 dq1 ÁÛ   #~æ Á,  

Õ<qYäm ÁÜ  !äjAü ÁÝ lä&Bæ Á|  ÖRZ%=i Á> 

 \qY ÁÞ   ò Ás  

#~æ Áß ÖRZ%=i Áà ÖZ~Ïm ÁØ× xänY Á0 dq1ÁÉ !äjAü Á8 

 

ØÖçAänjeã $äjfbeäæ Ö~%vã gj.eã gjaã á Ü è}<9&eã 
Latihan 5 : Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang sesuai ! 

åä&aÁÁÁÁÁÁÁÁ2Q ÁØ 
<ã9.eã Á,                       è&bUã Áå                      ÖBnbjeã Áü 

ÖË}=5Ìyä<ãÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÙ 
häiü Á,                                  2Q Áå                                   ò Áü 

0A<9i 9.BUãÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÚ 
2Q Á,                        <ãq.æ Áå                             \qY Áü 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ #~çeã Ö^}91 ò ÁÛ 
Öç~^1Á,                        åä&aÁå                         Öf~-<äneã Õ=.EÁü 
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 ÖZ~Ïm p SAãp ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ #~çeã häiü ÁÜ 
íí      !äjAüÁ,                                 xänY Áå                                    ÖË}=5Áü 

 

Ö)8ä2U ã 
 Ø c^}9I Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s ü=]ü Á|>qY p ?yäYGæ Ö)8ä2Uã r;s |=.% 

 Berikut ini adalah percakapan antara Faiz dan Fauzi.  

 Bacalah percakapan tersebut dan praktikan dengan temanmu !  

È |>qY ä} ceä1 [~aÀkb~fQ hwBeã   á      ?yäY      
êê 9j<ã p R6æ ämã Àê ÖM< p hwBeã kb~fQ p   á |>qY 

Ø é&~æ 1ü g58ã gNZ% Àé^}9I ä} wtA p wsã    á      ?yäY 
È?yäY ä} c&~æ ã;s gs Ø?yäY ä}  ã=bE   á |>qY 

È ã:äU Àé^}9I ä} kRm    á      ?yäY    
ÁÕR*a X=U !änsÁ?yäY ä} äN}ã g~j- p [~Ïm p ã9- Rça c&~æ    á |>qY 

    ÈÕ=aã;Uã ÖY=U !9nQ gs              
ÁÕ=aã;Uã ÖY=U r;s ÁÕ=aã;Uã ÖY=U |9nQ ÀkRm   á      ?yäY 

È Õ=aã;Uã ÖY=U <ãq.æ ã:äi ØÕ=aã;Uã ÖY=U r;s gj-ã äi   á |>qY 
Áhqneã ÖY=U äs<ãq.æ   á      ?yäY 
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ÈXq~Neã ÖY=U c&~æ ò gs   á |>qY    
Ágaöã ÖY=U häiã és ÀXq~Neã ÖY=U 0~æ ò ÀkRm   á      ?yäY 

Èc&~æ ò Öç&bi !9nQ gs   á |>qY    
 ÁÕ=aã;Uã ÖY=Uò és À0~æ ò Öç&bi |9nQÀkRm   á      ?yäY 

Á# Õ=aã;Uã ÖY=U 1ü  g59m änæ ä~s 
Áé^}9I ä} Öç%=i p ã9- Öf~j- Õ=aã;Uã ÖY=U !9nQ  á |>qY 

È Õ9}9- è&a !9nQ gs p 
ÁÕ9}9- è&a |9nQ ÀkRm   á      ?yäY 

È Õ9}9:ã è&beã cf% és äi p   á |>qY 
ÁÖ~B~mp9möã ÖVfeã è&a p Ö~æ=Reã ÖVfeã è&a   á      ?yäY 

È Ö~æ=Reã ÖVfeã @<8 ò ée?nUã è-ãp äm9nQ gs  á |>qY 
Èlöã u~N^nA gsÁÖ~æ=Reã ÖVfeã @<8 ò ée?nUã è-ãp äm9nQÀkRm   á      ?yäY 

 ÁäRi löã u~N^nAÀkRm   á |>qY   
  

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ý è}<9&eã 
 Latihan 6 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

È ?yäY _}9I kAãäi  ÁØ 
È g~j- p [~Ïm p Rça  ?yäY #~æ gs ÁÙ 
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Ø äs =a:ã È ÕR*a X=U ?yäY #~æ  ò gs ÁÚ 
È ät~Y ã:äi p È Õ=aã;Uã ÖY=U ?yäY #~æ  ò gs ÁÛ 

È Õ=aã;Uã ÖY=U <ãq.æ ã:äiÁÜ 
ÈXq~Neã ÖY=U ?yäY #~æ ò gs ÁÝ 

È ?yäY #~æ  g59}lã 9Ræ |>qY  g59} o}ã ÁÞ 
È Öç%=i p ã9- Öf~j- ?yäZe Õ=aã;Uã ÖY=U  gs Áß 

È ?yäZe  Õ9}9- è&a |üÁà 
        È @<8 |ü ò È ée?nUã è-ãp äjs9nQ gsÁØ×  

 

Ù è~aQeã  
Tata bahasa 2 : Hitungan Ä89ReãÅ 

Dalam menyatakan suatu alamat yang menunjukkan jalan dan nomor rumah atau nomor 

telepon serta nomor lainnya, kita menggunakan angka atau hitungan. Beberapa angka atau 

hitungan yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut : 

+mÒi =a;i k]< 

ú91ü À Õ91ãp 91ãp Ø 

lä&n)ã län)ã Ù 

(w) Ö)w) Ú 

Sæ<ã ÖRæ<ã Û 
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Cj5 ÖBj5 Ü 

#A Ö&A Ý 

SçA ÖRçA Þ 

läj) Ö~mäj) ß 
SB% ÖRB% à 
=FQ Õ=FQ Ø× 

Õ=FQ ú91ü =FQ 91ü ØØ 
Õ=FQ ä&n)ã =FQ än)ã ØÙ 

Õ=FQ (w) =FQ Ö)w) ØÚ 
Õ=FQ Sæ<ã =FQ ÖRæ<ã ØÛ 

Õ=FQCj5 =FQ ÖBj5 ØÜ 
Õ=FQ #A =FQ Ö&A ØÝ 
Õ=FQ SçA =FQ ÖRçA ØÞ 

Õ=FQ ûmäj) =FQ Ö~mäj) Øß 
Õ=FQ SB% =FQ ÖRB% Øà 

lp=FQ lp=FQ Ù× 
lp=FQ p Õ91ãp À ú91ü lp=FQ p 91ãp ÙØ 

lp=FQ p lä&n)ã lp=FQ p län)ã ÙÙ 
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lp=FQ p (w) lp=FQ p Ö)w) ÙÚ 
lp=FQ p Sæ<ã lp=FQ p ÖRæ<ã ÙÛ 

lp=FQ p Cj5 lp=FQ p ÖBj5 ÙÜ 
lp=FQ p #A lp=FQ p Ö&A ÙÝ 
lp=FQ p SçA lp=FQ p ÖRçA ÙÞ 
lp=FQ p läj) lp=FQ p Ö~mäj) Ùß 
lp=FQ p SB% lp=FQ p ÖRB% Ùà 

lq)w) lq)w) Ú× 
lq)w) Õ91ãp À ú91ü lq)w) p 91ãp ÚØ 

lqRæ<ã lqRæ<ã Û× 
 lqRæ<ã p lä&n)ã lqRæ<ã p län)ã ÛÙ 

lqBj5 lqBj5 Ü× 
lqBj5 p (w) lqBj5p Ö)w) ÜÚ 

lq&A lq&A Ý× 
lq&A p Sæ<ã lq&A p ÖRæ<ã ÝÛ 

lqRçA lqRçA Þ× 
lqRçA p Cj5 lqRçA p ÖBj5 ÞÜ 

lqmäj) lqmäj) ß× 
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lqmäj) p #A lqmäj) p Ö&A ßÝ 
lqRB% lqRB% à× 

lqRB% p SçA lqRB% p ÖRçA àÞ 
Öyäi Öyäi Ø×× 

 

 

Ø ÖçAänUã Õ<qJeã p 89Reã Gæ gI á Þ è}<9&eã 

 Latihan 7 : Buatlah garis yang menghubungkan antara angka dengan gambar yang 

sesuai seperti pada contoh!  

Û 
 

 

à  
Ý   
Ø  

Þ   
Ú  
Ü  
Ø×  
Ù   
ß  



86 
 

 Ø dä*jeã ò äja 8ã9Qöã è%< á ß è}<9&eã 

 Latihan 8 :  Urutkan angka-angka berikut seperti pada contoh di bawah ini !  

ß Ø 

91ãp 

Ü 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ø×  

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Þ 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ø  

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

à 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ú 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ý 
…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Û 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ù 
 

…………………………………………….. 
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…………………………………………….. 

 

 á  à è}<9&eã Ø dä*jeã ò äja wj- $äs    

 Latihan 9 : Buatlah kalimat seperti pada contoh di bawah ini! 

ÚÂÜ á dä*jeã Áü 
Ö)w) k]< c&~æ p ÖBj5 k]< 0~æ    

Ù Â Û Ø 

 

……………………………………………………………………………………… 

Û ÂÜ Ù 

 

……………………………………………………………………………………… 

Ü Â Ø Ú 

 

……………………………………………………………………………………… 

ÚÂ Ý Û 

 

……………………………………………………………………………………… 

Þ ÂÜ Ü 
 

……………………………………………………………………………………… 

Û Â ß Ý 

 

……………………………………………………………………………………… 

à ÂÜ Þ 

 

……………………………………………………………………………………… 
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 ß  

……………………………………………………………………………………… 

ÚÂ Ø× à 

 

……………………………………………………………………………………… 

ÚÂ à Ø× 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Õxã=^e ã 
Øã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã ü=]ã 

 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

Á0A<9i ò 9}9- ;~jf% qsÁläj*Q ujAü 9}9- _}9I |9nQÁoB1 ämü 
ÁÖ~iqb2eã Ö~iwAöã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã oi è}=] u&~æ Á9}9- #~æ ue 

9}9:ã läj*Q #~æ ÁÄÖBj5Å Ü k]< läi<8qA P<äFeã ò S^% ÖA<9Uã 
ÁÄÖ~mäj)Å ß k]< <ãpäi P<äFeã ò èRfUã häiã  

 =Ï&n}ÁxäBi u&~æ gIüÁ9}9:ã u&~æ <p?~e läj*Q 3äQ8 Àhq} $ã: 
Á@qf.eã ÖY=U 1ü  4Q g59} p è1=}Á#~çeã häiã 4Q läj*Q 

oi ã;sÀê 9j<ãÇÀ# dq^} pÀÇã9- g~j- p Rça c&~æ Àläj*Q ä}ÇÀue dq]ã 
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ÁÖjRÊöã p åã=Feã uiü h9^%Àg~f] 9RæÁÇ+< gNY 
Á#~çeã xã<p Ö^}9<ãÁ#~çeã Ö^}911ü läj*Q 4fNZ}Àgaöã p å=Feã 9Ræ 
äN}ã ät~Y p ÁÖf~j- p ÖQqn&i  <äs>ü p <ä.Eü ät~YÁÖRAãp p Öf~j- #~çeã Ö^}91  

ÁÖQqn&i p ÕR*a !äjAöã Á!äjAü Öa=çeã ò ÁÖRAãp Öa=æ  
 2Q Cf.mÀg~f] 9Ræ ÁÇØoB1 ä} 9R^Uã 2Q Cf.m ä~sÇÀ# läj*Q dq^} 

ÁÖAã<9eã oQ kfb&m ämä~1ã pÁ#~çeã Ö^}91 dãq1ü 1ü  =Ïnm p éA=beã 
.1 #~çeã ã;s oi %ä*eã _æäËeã ò ésÀÕ=aã;Uã ÖY=U g59mÀ$äQäBeã 9Ræ 

ce:äiÇÀläj*Q 1ü dýAã ÁSZ%=Uã xänçeã p Öf~j.eã =ÎänUã =Ïnmlã S~Ë&Bm 
P<äFeã ò qsÀ9}=çeã è&bi xänçeã ce:ÇÀläj*Q è~.}ÀÈläj*Q ä} xänçeã 

ÁÇÄÖRB%Å à k]< /w~i 
ò läj*Q #~æ <ãq.æ 9.BUã Á9.BUã oi l:ÒUã l:ü pÀå=VUã #]p xä- 

 p o~jfBUã oi ÕR*a 9.BUãòlqfJUãÁÄÖ)w)Å Ú k]< äiqAqa P<äFeã 
Á ÖQäj- ktRi å=VUã éfJm p 9.BUã 1ü ès;m läj*Q p ämüÁ$äjfBUã 

   Áã9U ÖA<9Uãò uRi é^&eýA êã xäE lü  p 0~æ 1ü  S-<ü å=VUã ÕwI 9Ræ 

 
Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á Ø× è}<9&eã 

 Latihan 10 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

È oB1 _}9I oiÁØ 
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È ÖA<9UãlãqnQ o}ã p È ÖA<9Uã oi è}=] läj*Q #~æ gsÁÙ 
È umãqnQ o}ã p È 9}9- läj*Q #~æ gs ÁÚ 

Èläj*Q #~æ 1ü  oB1gJ} é&i ÁÛ 
È @qf.eã ÖY=U ò läj*Q hü h9^% ã:äi ÁÜ 

È ät~Y ã:äi p È ÖRAãp p Öf~j- #~çeã Ö^}91 gs ÁÝ 
  È #~çeã Ö^}91ò läj*Q p oB1 Cf.} o}ã ÁÞ 

ÈumãqnQ o}ã È SZ%=Uã xänçeã qs äiÁß   
È 9.BUã lãqnQ o}ã  p È ÕR*a 9.BUã ò lqfJUã gsÁà 

È u&~æ 1ü  oB1 S-=} é&i ÁØ× 

Ødä*jeãò äja Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã    á ØØ è}<9&eã 
 Latihan  11 :  

Susunlah kalimat yang sempurna dari kata- kata dibawah ini seperti contoh! 

xänY Âhäiã Â #~æ á dä*jeã 
ÁxänY  #~çeã häiã È #~çeã häiã ã:äi á 

ÁØ Ö^}91 Â èmä- Â #~æ ÁÝ 7æäËi Â ò Â 7çËi 

…………………………………………... …………………………………………... 

ÁÙ =}=A Â ò Â hqneã ÖY=U ÁÞ Ö-w) Â ò Â gaöã ÖY=U   



91 
 

…………………………………………...  …………………………………………... 

ÁÚ Õ8äAp Â 2Q Â =}=A Áß Õ<qI Â 2Q ÂÌyä1 

…………………………………………... …………………………………………... 

ÁÛ Öa=æ ÂÌAp Â Ö^}91 Áà Cæwi Â ò Â Ömã?5 

…………………………………………... …………………………………………... 

ÁÜ 8vpã Â ò Â xänY       ÁØ× Ö}=s> Â 2Q Â Õ9Nni 

…………………………………………... …………………………………………... 

 

Öæä&be ã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á ØÙ è}<9&eã 

 Latihan 12 : Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 

Cf.}  ÁÝ Öa=æ ÁØ 

S-=} ÁÞ #~çeã Ö^}91 ÁÙ 

gJ}Áß @qf.eã ÖY=U ÁÚ 

kfb&}Áà P<äE ÁÛ 
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  =Ïn}ÁØ× lãqnQ ÁÜ 

Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á  ØÚ è}<9&eã 
 Latihan 13 : Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

 

ÁÖf}qÊ p Õ=~ça <ãqAã #~çeã dq1ÁØ 
ÁÖf~j- p ÖQqn&i <äs>ã p <ä.Eã #~çeã Ö^}91òÁÙ 

ÁÖRZ%=i Öf~-<äneã Õ=.EÁÚ 
ÁGRB% p ÖBN k]< 0~æÁÛ 

Á?ç>ã gaý} p Õqt^eã oB1 å=F} ÁÜ 
ÁÖQäL 9.BUã ò lqfJ} $äjfBUã p lqjfBUã ÁÝ 

Õ=aã;Uã ÖY=U ò ÖAã<9eã oQ 2Q p =jQ kfb&} ÁÞ 
ÁÛÜ k]< äb}8=i P<äFeã ò ÖA<9Uã lãqnQÁß 

Á<ä.Eöã <ãqd 9R^Uã 2Q oB1 p läj*Q CfB Áà 
       Þ k]< <ãpäi P<äFeãò 0~æ È 9Mü ä} c&~æ lãqnQ äi ÁØ× 

 
Ø Ö~B~mp9möã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% á ØÛ  è}<9&eã 

 Latihan 14:  Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 

ÁÄÖ~mäj)Å ß k]< läi<8qA P<äFeã ò 0A<9i ÁØ 
ÁÕ9}9- Õ9}=- p Ö}=s> Õ9Nnjeã 2Q ÁÙ 
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ÁäN}ü ÖRAãp Ö^}91 r<ãq.æ p SAãp xänY #~çeã häiãÁÚ 
ÁÄÖRB%Å à k]< <ãpäi P<äFeã ò oB1 #~æ lãqnQ ÁÛ 

Áhqneã ÖY=U Xq~Neã ÖY=U èmä.æ ÁÜ 
ÁÚÙ éyã;1 k]< È2Q ä} cyã;1 k]< äi ÁÝ 

ÁÖQqn&i  <äs>ü  p <ä.Eü #~çeã Ö^}91 ò ÁÞ 
ÁÕ=aã;Uã ÖY=U ò @<9eã läj*Q p =jQ è&b} Áß 

ÁÕ9}9- è&a ätni p Öj}9] è&a ätni ÖQqn&i p ÕR*a è&a Õ=aã;Uã ÖY=U ò Áà 
 ÁÝÜ k]< -w~i P<äFeã ò 9.BUã häiã 9}9:ã 0~æ ÁØ× 

 
 Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=%  á ØÜ  è}<9&eã 

 Latihan 15 : Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 
 

1. Di depan rumah ada halaman yang luas dan bersih. 

2. Alamat rumahku di jalan Merdeka nomor 59. 

3. Di belakang rumah terdapat taman yang indah dan luas. 

4. Hasan dan Umar sedang duduk di atas bangku. 

5. Di dalam ruang tamu terdapat televisi (TV) dan vas bunga. 

 

 

 Ø Õ9~Zi wj- lqb&e Ö~%vã $äjfbeãè%< á ØÝ  è}<9&eã 
 Latihan 16 :  

Susunlah kata- kata berikut  ini hingga membentuk kalimat yang sempurna! 
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Ö^}91 À ÖRAãp À p À SAãp À häiã À xänY À äN}ü  À xänY À r<ãq.æ À #~çeãÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ä} À k]< À oB1 À ß À é&~æ À äi À È À c&~æ À k]< ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  

 gaöã ÖY=U À èmä.æ  À Xq~Neã ÖY=U ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
  k]< À à× À P<äFeã À 9.BUã À 9}9:ã À häiã  À -w~i À 0~æ À ò ÁÛ 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  
ò À läj*Q À è&b}  À Õ=aã;Uã ÖY=U À @<9eãÁÜ 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
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 Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

Rumah merupakan salah satu diantara nikmat-nikmat Allah, agar hamba-Nya terlindung 

dari teriknya matahari, dinginya malam dan hujan, serta untuk menyimpan barang miliknya, juga 

untuk menutup diri dan menjaga keluarganya dari pandangan manusia. Di samping fungsi 

tersebut, masih banyak lagi manfaat sebuah rumah bagi manusia. Ternyata manfaatnya lebih dari 

sekedar tempat tinggal. Ia merupakan tempat tinggal, tempat berkumpul dengan keluarga, tempat 

belajar, mendidik dan melatih anak-anak agar tumbuh dewasa dan bertanggung jawab,disamping 

sebagai tempat yang aman bagi kaum wanita. 

Rumah yang baik adalah rumah  ideal bagi seorang muslim yang didalamnya ditekankan 

pada prilaku baik penghuninya . sebagaimana firman Allah dalam surat (QS At-Tahrim:6): 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم  يَا
َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة 
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keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan (QS At-Tahrim:6) 

َها َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد ََل يَ ْعُصوَن  َعَلي ْ
وَن َما يُ ْؤَمُرونَ اللََّه َما َأَمَرُهْم َويَ ْفَعلُ   

 

$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 

 
 

 

I 

Islam sangat memperhatikan keindahan dan kebersihan. Dimanapun kita berada lingkungan 

harus kita buat nyaman seperti  penataan perabot rumah yang baik, rapi, apik akan menambah 

keindahan rumah walaupun rumah yang sederhana dan perabotnya bukan barang yang mewah. 

“Manakah yang lebih engkau cintai, Allah atau pemberian Allah?”. Manisnya Iman” atau 

bahasa keren Arab nya “Halawatul Iman”. Selalu mengutamakan kecintaanya kepada Allah 

daripada mementingkan kesenangan dan kemegahan dunia, seperti bersenang-senang dengan 

keluarga,Islam mengajarkan kepada kita agar seimbang seperti dalam do’a kebaikan dunia dan 

akhirat, kita meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta terhindar dari siksa api 

neraka .Firman Allah dalam surat At-Taubah : 24 

ْيل ََّّاللهََِّّإن َّ ب َََّّجِه َّاْلْهمهالَُّيِح
Sesungguhnya Allah itu indah menyukai 

keindahan 
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“Katakanlah: “Jika bapa-bapak, anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, 

harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat 

tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad 

di jalan-Nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan-Nya. dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” 

Dari Anas ra, dari Nabi saw. bersabda, “Tiga perkara jika kalian memilikinya, maka akan 

didapati manisnya iman. (Pertama) orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai 

dari selainnya. (Kedua) agar mencintai seseorang semata-mata karena Allah swt. (Ketiga), tidak 

senang kembali kapada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah swt, sebagaimana ketidak-

senangannya dilempar ke dalam api neraka.” (HR Bukhar Muslim dengan redaksi Muslim) 

 

ÈX=R% gs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Bagaimana Budaya/tradisi orang  Arab saat berada dirumah?. Bagi orang Saudi, rumah 

betul-betul menjadi bagian privacy .Orang Arab mementingkan keramahtamahan, 

kemurahan hati, keberanian, kehormatan, dan harga-diri. Nilai kehormatan orang Arab 

terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita, yang tidak boleh diganggu 

orang luar. Di Arab Saudi wanita adalah properti domestik. Di Saudi, adalah hal yang lazim 

jika seorang pria tidak pernah mengenal atau bahkan sekadar melihat wajah istri atau anak 

perempuan dari sahabatnya, meskipun mereka telah lama bersahabat dan sering saling 

mengunjungi. Juga tidak lazim bagi seorang pria untuk memberi bingkisan kepada istri 

sahabat prianya itu atau anak perempuannya yang sudah dewasa.  

 

 



98 
 

Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 

 Ø -vã dp9.eã ò ät~Y  xä~Eöã ãqç&aã p Ø  ce Õ=aã;Uã ÖY=U dãq1ã 1ã  ãp=Ïmã 

 Lihatlah keadaan kelasmu ! Catatlah benda-benda yang ada di dalam ruang belajarmu 

pada tabel berikut ini! 

ÁØ 
…………………………………………………………………... 

Á Ù 
…………………………………………………………………... 

ÁÚ 
…………………………………………………………………... 

ÁÛ 
…………………………………………………………………... 

ÁÜ 
…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Aöã S~]q% 
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 
 

  Ø -vã dp9.eã ò ät~Y  xä~Eöã ãqç&aã p Ø ce #~çeã Ö^}91 dãq1ã 1ã ãp=Ïmã 

 Lihatlah keadaan taman rumahmu ! Catatlah apa-apa saja yang ada di sana pada tabel 

berikut ini! 

ÁØ 
…………………………………………………………………... 

Á Ù 
…………………………………………………………………... 

ÁÚ 
…………………………………………………………………... 

ÁÛ 
…………………………………………………………………... 

ÁÜ 
…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Aöã S~]q% 
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               /=Aü á Sæã=eã @<9eã      
 

 

 
 

Öæä&beã Ö)8ä2Uã Õxã=^eã Päj&Avã $ã8=ZUã 
 

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa “Keluarga adalah tiang masyarakat dan sekaligus 

tiang negara; bahkan juga tiang agama.”. Keluarga,  biasa diartikan dengan ibu dan bapak beserta 

anak atau anak-anaknya; belakangan diartikan dengan semua dan setiap orang yang ada dalam 

sebuah keluarga/rumah tangga (lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggga, Pasal 2). 

Dalam bab ini, kita akan mempelajari segala sesuatu yang ada kaitannya tentang  

keluargaku Perhatikan, cermati dengan seksama! Marilah kita mulai memperlajarinya! 

Pelajaran 

4 

Pelajaran 4: 

Keluargaku 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami wacana lisan melalui 

kegiatan mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana) tentang 

/=Aü 

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) dalam suatu konteks 

wacana lisan tentang : /=Aü dengan mencocokkan 

dan membedakan secara tepat.     

1.2  Menemukan informasi dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang : /=Aü  
1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan 

atau dialog sederhana tentang : /=Aü  
2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang /=Aü 

2.1 Menyampaikan informasi secara lisan tentang 

/=Aü dengan lafal yang tepat  

2.2 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat 

dan benar tentang /=Aü  
 

2.3 Bercerita tentang : /=Aü dengan menggunakan 

kalimat sederhana secara tepat dan benar  

 

3.Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang /=Aü 

3.1 Menjelaskan denah lokasi suatu objek (alamat) 

melalui kegiatan bercerita dengan menggunakan 

media gambar atau alat peraga. 

3.2 Memberikan tanggapan atau respons tentang 

hitungan/bilangan angka 1-100 dengan lancar dan 

benar. 

4. Membaca 

Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi 

melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentang 

/=Aü 

4.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang /=Aü dengan 

menerapkan hitungan 1-100 dengan lancar dan 

benar. 

4.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

 wacana tertulis sederhana yang meliputi bilangan 

1-100.         

4.3 Menemukan informasi dari wacana tertulis 

sederhana tentang sebuah lokasi/alamat.      
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

5. Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi 

melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentang 

/=Aü 

5.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang /=Aü  
5.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

wacana tertulis sederhana tentang /=Aü 
Menemukan informasi dari wacana tertulis 

sederhana tentang /=Aü  
6. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman dan informasi baik 

fiksi maupun nonfiksi melalui kegiatan 

menulis tentang /=Aü 

6.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, 

dan kalimat sederhana tentang /=Aü dengan tanda 

baca yang tepat                 

6.2 Menulis paragraf sederhana tentang /=Aü 
6.3 Menulis tentang /=Aü dengan menggunakan media 

media gambar/alat peraga gambar/foto  

 

 

Unsur kaidah bahasa yang digunakan adalah [Ä8=Zi P<äNi gRYÅ  =ç5 à ü9&çi] 
 

 

                   PETA KONSEP 

 

 

 

 

 
 

/=Aü 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

 
 

Õxã=^eã Öæä&beã 
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$ã8=ZUã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik mufradāt berikut ini! 

8ã9-ü , 9- gyãqQ , ÖfyäQ =Aü , Õ=Aü 
Kakek Keluarga 

 

Keluarga 

$ätiü , hü xäæü , åü $ã9- , Õ9- 
Ibu 

 
Ayah Nenek 

Õq5ü  , 4ü $ã9eãp , Õ9eãp lp9eãp , 9eãp 
Saudara laki-laki Orang tua perempuan Orang tua laki-laki 

$äjQ , ÖjQ häjQã , kQ $ãq5ã , #5ü 
Bibi dari ayah Paman dari ayah Saudara perempuan 

xänæü , oæü $vä5 , Öeä5 dãq5ü , dä5 
Anak laki-laki 

Bibi dari ibu Paman dari ibu 

SmäJi , SnJi <qI , Õ<qI $änæ , Önæü 
Pabrik 

Foto, gambar 
Anak perempuan 

xä~a:ü , éa: úpw1 , úqf1 $ãqnA , ÖnA 

Pandai, cerdas Manisan, gula-gula Tahun 

G~R} À DäQ Hä6Eü , K6E <äj)ü , =j) 
Hidup Jiwa, orang Buah 
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Ø äçAäni ûnRi Tã=Zeã läbi ò SM   á Ø è}<9&eã 
 Latihan 1 :  

Ujilah hafalan mufradāt kamu dengan mengisi bagian yang kosong disesuaikan 

dengan arti / makna mufradāt ! 

 

 Keluarga 
 

………..  

 

 

 ………………….. 
åü 

 

 Ibu 
 

………………………… 

 ………………………………………. 
9- 

Nenek 
 

………………………………………………. 

 ……………………………………. 
4ü 

 

Saudara perempuan 

 
……………………………………. 

 …………………….. 
kQ 

 

 

Bibi dari 

ayah ………. 

 ………… 
Önæü 

     

 

 

 

 

 

 

Weblink :  

Karakter : Kegiatan dirumah dan adab / tatakrama menghormati Tamu. 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi 

situs berikut : http://www.masuk-islam.com/ & venyyunita31.blogspot.com/.../hadits-

tentang-menghormati orang tua. 

http://www.masuk-islam.com/
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Päj&Avã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik kata, frase, atau kalimat yang diucapkan guru sambil 

memperhatikan teks di bawah ini! 

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                             
             

ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ò Õ;~jf% és ÖjÊäY r;s ÁÖjÊäY ätjAã 0^}9I Õ=Aü r;s 
@<9i qsÀÖA<9Uã ò gjR} qsÁ=jQ 9~Beã ujAã Àäsqæü ã;s p ÁÖRæäBeã ÖnBeã ò 

Áät&~æ ò Öç~Ëeã #~çeã Öæ< és ÀÖj~f1 ätjAãÀätiü r;s p ÁÖ~æ=Reã ÖVfeã 
Á2Q ujAã ÀRçbeã äsq5ü ã;s ÁÖ*eä*eã és ÖjÊäY p À8vpã ÖRæ<ü ät&fyäQ ò 

  ätjAã ÀÕRVJeã ät&5ü r;s p Áéa: p =säi è~çÊ qs ÁéZF&BUã ò è~çÊ qs  
      ätmv ätç2% ÖjÊäYÁÖ*eä*eã ÖnBeã ò Ö~yã9&æöã ÖA<9Uã ò Õ;~jf% ésÁ ÖFyäQ  

Á$ä}qf<ã äte |=&F% p @p<9eã Õ=aã;i 9nQ ät^Yã=% ämä~1ã p ÁÖË~Fm p Õ=säi Õ;~jf%   

xä]9Iã  ,  _}9I  Õ=Aü 
#~çeã Öæ<  åü 

ÖfyäQ  hü 
@qf.eã ÖY=U  4ü 

è~çÊ  gaöã ÖY=U 
@<9i    #5ü 
Õ;~jf%  #~çeã Ö^}91 
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kÏn} p [Ïn}Á#~çeã lqZÏn} ät%=Aü Si  ÖjÊäY ÀÖfËReã hq} ò Àhq} $ã: 
läZÏn% äjs Á7çËUã ò ätiü 9QäB% ÖjÊäY p Á#~çeã Ö^}91 Rçbeã äsq5ü p äsqæü  

ÁkRËUã ò häRËeãlã9R% p 7çËUã 
 ÖQäj- =tÏeã ÕwJe 9.BUã 1ü lqçs;} u%=Aü p ÖjÊäYÀ =tÏeã #]p xä- äi 9nQ 

 ÖY=U ò lqRj&.} u%=Aü p ÖjÊäYÀ =tÏeã ÕwI 9RæÁ$äjfBUã pGjfBUã Si 
Õ9säFje @qf.eã ÖY=U ò lqRj&.} ce: 9Ræ pÁÖQäj- xã9Veã lqepän% pgaöã 

Á>äZf&eã oi <äç5öã 
 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ù è}<9&eã 
 Latihan 2 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan  berikut ini ! 

È 0^}9I kAã äi ÁØ 
 È lvã és ÖnA |ã ò È ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ò Õ;~jf% ÖjÊäY gs ÁÙ 

 ÈgjR} o}ã p È@9nti äsqæü gsÁÚ 
È #~çeã Öæ< és gs È ätiü kAã äi ÁÛ 

È ät&fyäQ ò ã9ep ka ÁÜ 
ÈgjR} o}ã p ÈRçbeã ät~5ü kAã äiÁÝ 

 ÈÕRVJeã ät&5ü ÖjÊäY è2% ã:äU È  ÕRVJeã ät&5ü kAã äi ÁÞ 
È #~çeã Ö^}91 ò Rçbeã äsq5ü p åöã gjR} ã:äi Áß 

È 7çËUã ò uiü p ÖjÊäY gjR% ã:äi Áà 
È  >äZf&eã oi <äç5öã Õ9säFje p xã9Veã dpän% 9Ræ u%=Aü Si ÖjÊäY Sj&.% o}ã ÁØ× 
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Ø è~aQeã 

Tata bahasa 1 :  

Struktur Mubtada’ Khabar dengan Khabar yang terdiri dari Fi’l Mudhâri’ Mufrad   
[Ä8=Zi P<äNi gRYÅ  =ç5 à ü9&çi] 
Mubtada’ Äü9&çiÅ adalah subyek (pokok kalimat), khabar Ä=ç5Å adalah predikat 

(keterangan). Pada dasarnya, mubtada’ Äü9&çiÅ selalu berada di awal kalimat (jumlah), sementara 

khabar Ä=ç5Å selalu mengiringi mubtada’ Äü9&çiÅ. Dalam bab ini, kita akan membahas struktur 

kalimat mubtada’ Äü9&çiÅ khabar Ä=ç5Å dengan khabar Ä=ç5Å yang terdiri dari fi’l mudhâri’ 

mufrad Ä8=Zi P<äNi gRYÅ. Khabar Ä=ç5Å yang terdiri dari fi’l mudhâri’ mufrad Ä8=Zi P<äNi 
gRYÅ merupakan khabar jumlah ismiyah ÄÖ~jAã Öfj- =ç5Å.  

Fi’l mudhâri’ mufrad Ä8=Zi P<äNi gRYÅ  adalah fi’l mudhâri’ ÄP<äNi gRYÅ dengan fâil 

damīr mustatīr yang taqdīr-nya adalah damīr mufrad, yaitu ana Ä ämã Å, anta Ä #mã Å, dan huwa Ä 
qs Å. 

Contohnya adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è&aã Cf-ã 
ämã 

@<8ã ü=]ü 

gjR% 7çË% 
#mã 

gBV% =a;% 

S-=} ,=6} 
qs 

ès;} Sj.} 
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Ø Ö~%vã däRYöã oi ü9&çi gR-ã á Ú è}<9&eã 

 Latihan 3 : Berikan fi’l-fi’l berikut mubtada’ yang sesuai ! 

Cf.} qs À Cf.}ÁÁÁÁÁÁÁÁ á dä*jeã 
=ZV&B} ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÝ ès;} ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁØ 

3&Z% ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÞ è&b% ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÙ 
g58ü ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Áß gA=} ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÚ 
@<9} ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Áà gaý% ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÛ 
kfb%ü ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁØ× |=&Eü ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÜ 

 
Ø8=ZUã P<äNUã gRZeã oi èAän} äi Tã=Zeã läbUã ò SM á Û è}<9&eã 

 Latihan 4 : Isilah titik-titik di bawah ini dengan fi’l mudhâri’ mufrad yang sesuai! 

ÁØ gJZeã ò ÁÁÁ ÁÁÁ :ä&Aöã ÁÝ 7çËUã ò ÁÁÁ ÁÁÁ éiü 

ÁÙ @<9eã ÁÁÁ ÁÁÁ ämü ÁÞ Õ;Yäneã ÁÁÁ ÁÁÁ #mã 

ÁÚ éA=beã 2Q ÁÁÁ ÁÁÁ #mã Áß >äZf&eã ÁÁÁ ÁÁÁ ämã 

ÁÛ Õ9}=:ã ÁÁÁ ÁÁÁ åöã Áà ã9~- Ö~æ=Reã ÖVfeäæ ÁÁÁ ÁÁÁ 2Q 

ÁÜ ÖA<9Uã 1ü ÁÁÁ ÁÁÁ ;~jf&eã ÁØ× h9^eã Õ=a ÁÁÁ ÁÁÁ =jQ 
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Ä4ÅX=1 p ÀÖ2~2I Õ<äçReã #mäa ã:ã ÄHÅ X=1 SM  á Ü è}<9&eã 
Ø Öz~Ë5 Õ<äçReã#mäa ã:ã                                

 Latihan 5 :  

Tulislah huruf ÄHÅ jika kalimat berikut ini benar dan huruf Ä4Å jika salah ! 
(..........) ÖQ<?Uã P<?} 0wZeã ÁÝ (..........) uAp<8  =aã;% 9Mã ÁØ 

(..........) åäçeã 3&Yã #mã ÁÞ (..........) lã=^eã ü=]ã ämü ÁÙ 

(..........) Õqt^eã å=F} |9- Áß (..........) éA=beã 2Q Cf-ã #mã ÁÚ 

(..........) läNi=eã =tE ò hqIã ämã Áà (..........) gjReãoQ ét&n} [ÎqUã ÁÛ 

(..........) Õ<ä~Beã gBV}  =jQ ÁØ× (..........) ä%=aä- 1ü =YäAã ämã ÁÜ 

 

 
Ø èAänUã ü9&çUã p 8=ZUã P<äNUã gRZeã Gæ gI á  Ý è}<9&eã 

 Latihan 6 :  

Buatlah garis yang menghubungkan antara fi’l mudhâri’ mufrad dengan 

mubtada’ yang sesuai ! 
 

9Mã ÁØ ämü ÁÙ #mã ÁÚ 
 ü=]ã Áü gBV}Áp hqIã Áå 

 #mã ÁÛ   =NC Á,  

qs ÁÜ  0wZeã ÁÝ å=F} Á|  Cf.%   Á> 

 #mã ÁÞ   G2&Z%Ás  

+ã Áß ämã Áà oB1 ÁØ× kfR&% Á0 P<?} ÁÉ S-=}  Á8 
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Ø ÖçAänUã $äjfbeäæ Ö~%vã gj.eã gjaü  á Þ è}<9&eã 

 Latihan 7 : Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang sesuai !  

gJZeã ò ÁÁÁÁÁ ;~jf&eã ÁØ 
kfR&% Á,               kfR%ã Áå                 kfR&}Áü 

È 0äçJeã ò u&Q<?i ÁÁÁÁÁ 0wZeã gs ÁÙ 
 P<>ãÁ,                P<?} Áå               GQ<?%Áü 

9.BUã òÁÁÁÁÁÁÁÁämã ÁÚ 
éfIã Á,              éfJ}Áå               éfJ%Áü 

Õ<ã8öã ò ÁÁÁÁÁ [ÎqUã ÁÛ 
gjQãÁ,                 gjR}Áå                gjR%Áü 

 ã9~- Ö~æ=Reã ÖVfeäæ ÁÁÁÁÁ #mã ÁÜ 
 kfb&%Á,                   kfb%ãÁå                 kfb&}Áü 

 

Ö)8ä2Uã 
 Ø c^}9I Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s ü=]ü Á|>qY p ?yäYGæ Ö)8ä2Uã r;s |=.% 

 Berikut ini adalah percakapan antara Faiz dan Fauzi.  

 Bacalah percakapan tersebut dan praktikan dengan temanmu !  
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È |>qY ä} ceä1 [~aÀkb~fQ hwBeã   á      ?yäY      
êê 9j<ã p R6æ ämã Àê ÖM< p hwBeã kb~fQ p   á |>qY 

Ø é&~æ 1ü g58ã gNZ% Àé^}9I ä} wtA p wsã    á      ?yäY 
È?yäY ä} c&~æ ã;s gs Ø?yäY ä}  ã=bE   á |>qY 

È ã:äU Àé^}9I ä} kRm    á      ?yäY    
ÁÕR*a X=U !änsÁ?yäY ä} äN}ã g~j- p [~Ïm p ã9- Rça c&~æ    á |>qY 

    ÈÕ=aã;Uã ÖY=U !9nQ gs              
ÁÕ=aã;Uã ÖY=U r;s ÁÕ=aã;Uã ÖY=U |9nQ ÀkRm   á      ?yäY 

È Õ=aã;Uã ÖY=U <ãq.æ ã:äi ØÕ=aã;Uã ÖY=U r;s gj-ã äi   á |>qY 
Áhqneã ÖY=U äs<ãq.æ   á      ?yäY 

ÈXq~Neã ÖY=U c&~æ ò gs   á |>qY    
Ágaöã ÖY=U häiã és ÀXq~Neã ÖY=U 0~æ ò ÀkRm   á      ?yäY 

Èc&~æ ò Öç&bi !9nQ gs   á |>qY    
 ÁÕ=aã;Uã ÖY=Uò és À0~æ ò Öç&bi |9nQÀkRm   á      ?yäY 

Á# Õ=aã;Uã ÖY=U 1ü  g59m änæ ä~s 
Áé^}9I ä} Öç%=i p ã9- Öf~j- Õ=aã;Uã ÖY=U !9nQ  á |>qY 

È Õ9}9- è&a !9nQ gs p 
ÁÕ9}9- è&a |9nQ ÀkRm   á      ?yäY 
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È Õ9}9:ã è&beã cf% és äi p   á |>qY 
ÁÖ~B~mp9möã ÖVfeã è&a p Ö~æ=Reã ÖVfeã è&a   á      ?yäY 

È Ö~æ=Reã ÖVfeã @<8 ò ée?nUã è-ãp äm9nQ gs  á |>qY 
Èlöã u~N^nA gsÁÖ~æ=Reã ÖVfeã @<8 ò ée?nUã è-ãp äm9nQÀkRm   á      ?yäY 

 ÁäRi löã u~N^nAÀkRm   á |>qY   
  

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ý è}<9&eã 
 Latihan 6 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

È ?yäY _}9I kAãäi  ÁØ 
È g~j- p [~Ïm p Rça  ?yäY #~æ gs ÁÙ 

Ø äs =a:ã È ÕR*a X=U ?yäY #~æ  ò gs ÁÚ 
È ät~Y ã:äi p È Õ=aã;Uã ÖY=U ?yäY #~æ  ò gs ÁÛ 

È Õ=aã;Uã ÖY=U <ãq.æ ã:äiÁÜ 
ÈXq~Neã ÖY=U ?yäY #~æ ò gs ÁÝ 

È ?yäY #~æ  g59}lã 9Ræ |>qY  g59} o}ã ÁÞ 
È Öç%=i p ã9- Öf~j- ?yäZe Õ=aã;Uã ÖY=U  gs Áß 

È ?yäZe  Õ9}9- è&a |üÁà 
        È @<8 |ü ò È ée?nUã è-ãp äjs9nQ gsÁØ×  
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Ù è~aQeã  
Tata bahasa 2 : Hitungan Ä89ReãÅ 

Dalam menyatakan suatu alamat yang menunjukkan jalan dan nomor rumah atau nomor 

telepon serta nomor lainnya, kita menggunakan angka atau hitungan. Beberapa angka atau 

hitungan yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut : 

+mÒi =a;i k]< 

ú91ü À Õ91ãp 91ãp Ø 

lä&n)ã län)ã Ù 

(w) Ö)w) Ú 

Sæ<ã ÖRæ<ã Û 

Cj5 ÖBj5 Ü 

#A Ö&A Ý 

SçA ÖRçA Þ 

läj) Ö~mäj) ß 
SB% ÖRB% à 
=FQ Õ=FQ Ø× 

Õ=FQ ú91ü =FQ 91ü ØØ 
Õ=FQ ä&n)ã =FQ än)ã ØÙ 
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Õ=FQ (w) =FQ Ö)w) ØÚ 
Õ=FQ Sæ<ã =FQ ÖRæ<ã ØÛ 

Õ=FQCj5 =FQ ÖBj5 ØÜ 
Õ=FQ #A =FQ Ö&A ØÝ 
Õ=FQ SçA =FQ ÖRçA ØÞ 

Õ=FQ ûmäj) =FQ Ö~mäj) Øß 
Õ=FQ SB% =FQ ÖRB% Øà 

lp=FQ lp=FQ Ù× 
lp=FQ p Õ91ãp À ú91ü lp=FQ p 91ãp ÙØ 

lp=FQ p lä&n)ã lp=FQ p län)ã ÙÙ 
lp=FQ p (w) lp=FQ p Ö)w) ÙÚ 

lp=FQ p Sæ<ã lp=FQ p ÖRæ<ã ÙÛ 
lp=FQ p Cj5 lp=FQ p ÖBj5 ÙÜ 

lp=FQ p #A lp=FQ p Ö&A ÙÝ 
lp=FQ p SçA lp=FQ p ÖRçA ÙÞ 
lp=FQ p läj) lp=FQ p Ö~mäj) Ùß 
lp=FQ p SB% lp=FQ p ÖRB% Ùà 

lq)w) lq)w) Ú× 
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lq)w) Õ91ãp À ú91ü lq)w) p 91ãp ÚØ 
lqRæ<ã lqRæ<ã Û× 

 lqRæ<ã p lä&n)ã lqRæ<ã p län)ã ÛÙ 
lqBj5 lqBj5 Ü× 

lqBj5 p (w) lqBj5p Ö)w) ÜÚ 
lq&A lq&A Ý× 

lq&A p Sæ<ã lq&A p ÖRæ<ã ÝÛ 
lqRçA lqRçA Þ× 

lqRçA p Cj5 lqRçA p ÖBj5 ÞÜ 
lqmäj) lqmäj) ß× 

lqmäj) p #A lqmäj) p Ö&A ßÝ 
lqRB% lqRB% à× 

lqRB% p SçA lqRB% p ÖRçA àÞ 
Öyäi Öyäi Ø×× 

 

 

Ø ÖçAänUã Õ<qJeã p 89Reã Gæ gI á Þ è}<9&eã 

 Latihan 7 : Buatlah garis yang menghubungkan antara angka dengan gambar yang 

sesuai seperti pada contoh!  
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Û 
 

 

à  
Ý   
Ø  

Þ   
Ú  
Ü  
Ø×  
Ù   
ß  

 

 Ø dä*jeã ò äja 8ã9Qöã è%< á ß è}<9&eã 

 Latihan 8 :  Urutkan angka-angka berikut seperti pada contoh di bawah ini !  

ß 
Ø 

91ãp 

Ü 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ø×  

…………………………………………….. 



117 
 

 

…………………………………………….. 

Þ 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ø 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

à 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ú 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ý 
…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Û 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

Ù 
 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

 á  à è}<9&eã Ø dä*jeã ò äja wj- $äs    

 Latihan 9 : Buatlah kalimat seperti pada contoh di bawah ini! 

ÚÂÜ á dä*jeã Áü 
Ö)w) k]< c&~æ p ÖBj5 k]< 0~æ    

Ù Â Û Ø 
 

……………………………………………………………………………………… 
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Û ÂÜ Ù 
 

……………………………………………………………………………………… 

Ü Â Ø Ú 
 

……………………………………………………………………………………… 

ÚÂ Ý Û 
 

……………………………………………………………………………………… 

Þ ÂÜ Ü 
 

……………………………………………………………………………………… 

Û Â ß Ý 
 

……………………………………………………………………………………… 

à ÂÜ Þ 
 

……………………………………………………………………………………… 

 ß  

……………………………………………………………………………………… 

ÚÂ Ø× à 
 

……………………………………………………………………………………… 

ÚÂ à Ø× 
 

……………………………………………………………………………………… 
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Õxã=^eã 
Øã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã ü=]ã 

 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

Á0A<9i ò 9}9- ;~jf% qsÁläj*Q ujAü 9}9- _}9I |9nQÁoB1 ämü 
ÁÖ~iqb2eã Ö~iwAöã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã oi è}=] u&~æ Á9}9- #~æ ue 

9}9:ã läj*Q #~æ ÁÄÖBj5Å Ü k]< läi<8qA P<äFeã ò S^% ÖA<9Uã 
ÁÄÖ~mäj)Å ß k]< <ãpäi P<äFeã ò èRfUã häiã  

 =Ï&n}ÁxäBi u&~æ gIüÁ9}9:ã u&~æ <p?~e läj*Q 3äQ8 Àhq} $ã: 
Á@qf.eã ÖY=U 1ü  4Q g59} p è1=}Á#~çeã häiã 4Q läj*Q 

oi ã;sÀê 9j<ãÇÀ# dq^} pÀÇã9- g~j- p Rça c&~æ Àläj*Q ä}ÇÀue dq]ã 
ÁÖjRÊöã p åã=Feã uiü h9^%Àg~f] 9RæÁÇ+< gNY 

Á#~çeã xã<p Ö^}9<ãÁ#~çeã Ö^}911ü läj*Q 4fNZ}Àgaöã p å=Feã 9Ræ 
äN}ã ät~Y p ÁÖf~j- p ÖQqn&i  <äs>ü p <ä.Eü ät~YÁÖRAãp p Öf~j- #~çeã Ö^}91  

ÁÖQqn&i p ÕR*a !äjAöã Á!äjAü Öa=çeã ò ÁÖRAãp Öa=æ  
 2Q Cf.mÀg~f] 9Ræ ÁÇØoB1 ä} 9R^Uã 2Q Cf.m ä~sÇÀ# läj*Q dq^} 

ÁÖAã<9eã oQ kfb&m ämä~1ã pÁ#~çeã Ö^}91 dãq1ü 1ü  =Ïnm p éA=beã 
.1 #~çeã ã;s oi %ä*eã _æäËeã ò ésÀÕ=aã;Uã ÖY=U g59mÀ$äQäBeã 9Ræ 
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ce:äiÇÀläj*Q 1ü dýAã ÁSZ%=Uã xänçeã p Öf~j.eã =ÎänUã =Ïnmlã S~Ë&Bm 
P<äFeã ò qsÀ9}=çeã è&bi xänçeã ce:ÇÀläj*Q è~.}ÀÈläj*Q ä} xänçeã 

ÁÇÄÖRB%Å à k]< /w~i 
ò läj*Q #~æ <ãq.æ 9.BUã Á9.BUã oi l:ÒUã l:ü pÀå=VUã #]p xä- 

 p o~jfBUã oi ÕR*a 9.BUãòlqfJUãÁÄÖ)w)Å Ú k]< äiqAqa P<äFeã 
Á ÖQäj- ktRi å=VUã éfJm p 9.BUã 1ü ès;m läj*Q p ämüÁ$äjfBUã 

   Áã9U ÖA<9Uãò uRi é^&eýA êã xäE lü  p 0~æ 1ü  S-<ü å=VUã ÕwI 9Ræ 

 
Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á Ø× è}<9&eã 

 Latihan 10 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

È oB1 _}9I oiÁØ 
È ÖA<9UãlãqnQ o}ã p È ÖA<9Uã oi è}=] läj*Q #~æ gsÁÙ 

È umãqnQ o}ã p È 9}9- läj*Q #~æ gs ÁÚ 
Èläj*Q #~æ 1ü  oB1gJ} é&i ÁÛ 

È @qf.eã ÖY=U ò läj*Q hü h9^% ã:äi ÁÜ 
È ät~Y ã:äi p È ÖRAãp p Öf~j- #~çeã Ö^}91 gs ÁÝ 

  È #~çeã Ö^}91ò läj*Q p oB1 Cf.} o}ã ÁÞ 
ÈumãqnQ o}ã È SZ%=Uã xänçeã qs äiÁß   
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È 9.BUã lãqnQ o}ã  p È ÕR*a 9.BUã ò lqfJUã gsÁà 
È u&~æ 1ü  oB1 S-=} é&i ÁØ× 

Ødä*jeãò äja Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã    á ØØ è}<9&eã 
 Latihan  11 :  

Susunlah kalimat yang sempurna dari kata- kata dibawah ini seperti contoh! 

xänY Âhäiã Â #~æ á dä*jeã 
ÁxänY  #~çeã häiã È #~çeã häiã ã:äi á 

ÁØ Ö^}91 Â èmä- Â #~æ ÁÝ 7æäËi Â ò Â 7çËi 

…………………………………………... …………………………………………... 

ÁÙ =}=A Â ò Â hqneã ÖY=U ÁÞ Ö-w) Â ò Â gaöã ÖY=U   

…………………………………………...  …………………………………………... 

ÁÚ Õ8äAp Â 2Q Â =}=A Áß Õ<qI Â 2Q ÂÌyä1 

…………………………………………... …………………………………………... 

ÁÛ Öa=æ ÂÌAp Â Ö^}91 Áà Cæwi Â ò Â Ömã?5 

…………………………………………... …………………………………………... 

ÁÜ 8vpã Â ò Â xänY       ÁØ× Ö}=s> Â 2Q Â Õ9Nni 

…………………………………………... …………………………………………... 
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Öæä&beã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á ØÙ è}<9&eã 

 Latihan 12 : Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 

Cf.}  ÁÝ Öa=æ ÁØ 

S-=} ÁÞ #~çeã Ö^}91 ÁÙ 

gJ}Áß @qf.eã ÖY=U ÁÚ 

kfb&}Áà P<äE ÁÛ 

  =Ïn}ÁØ× lãqnQ ÁÜ 

Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á  ØÚ è}<9&eã 
 Latihan 13 : Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

 

ÁÖf}qÊ p Õ=~ça <ãqAã #~çeã dq1ÁØ 
ÁÖf~j- p ÖQqn&i <äs>ã p <ä.Eã #~çeã Ö^}91òÁÙ 

ÁÖRZ%=i Öf~-<äneã Õ=.EÁÚ 
ÁGRB% p ÖBN k]< 0~æÁÛ 

Á?ç>ã gaý} p Õqt^eã oB1 å=F} ÁÜ 
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ÁÖQäL 9.BUã ò lqfJ} $äjfBUã p lqjfBUã ÁÝ 
Õ=aã;Uã ÖY=U ò ÖAã<9eã oQ 2Q p =jQ kfb&} ÁÞ 

ÁÛÜ k]< äb}8=i P<äFeã ò ÖA<9Uã lãqnQÁß 
Á<ä.Eöã <ãqd 9R^Uã 2Q oB1 p läj*Q CfB Áà 

       Þ k]< <ãpäi P<äFeãò 0~æ È 9Mü ä} c&~æ lãqnQ äi ÁØ× 
 

Ø Ö~B~mp9möã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% á ØÛ  è}<9&eã 
 Latihan 14:  Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia! 

ÁÄÖ~mäj)Å ß k]< läi<8qA P<äFeã ò 0A<9i ÁØ 
ÁÕ9}9- Õ9}=- p Ö}=s> Õ9Nnjeã 2Q ÁÙ 

ÁäN}ü ÖRAãp Ö^}91 r<ãq.æ p SAãp xänY #~çeã häiãÁÚ 
ÁÄÖRB%Å à k]< <ãpäi P<äFeã ò oB1 #~æ lãqnQ ÁÛ 

Áhqneã ÖY=U Xq~Neã ÖY=U èmä.æ ÁÜ 
ÁÚÙ éyã;1 k]< È2Q ä} cyã;1 k]< äi ÁÝ 

ÁÖQqn&i  <äs>ü  p <ä.Eü #~çeã Ö^}91 ò ÁÞ 
ÁÕ=aã;Uã ÖY=U ò @<9eã läj*Q p =jQ è&b} Áß 

ÁÕ9}9- è&a ätni p Öj}9] è&a ätni ÖQqn&i p ÕR*a è&a Õ=aã;Uã ÖY=U ò Áà 
 ÁÝÜ k]< -w~i P<äFeã ò 9.BUã häiã 9}9:ã 0~æ ÁØ× 
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 Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=%  á ØÜ  è}<9&eã 
 Latihan 15 : Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 

1. Di depan rumah ada halaman yang luas dan bersih. 

2. Alamat rumahku di jalan Merdeka nomor 59. 

3. Di belakang rumah terdapat taman yang indah dan luas. 

4. Hasan dan Umar sedang duduk di atas bangku. 

5. Di dalam ruang tamu terdapat televisi (TV) dan vas bunga. 

 

 Ø Õ9~Zi wj- lqb&e Ö~%vã $äjfbeãè%< á ØÝ  è}<9&eã 
 Latihan 16 :  

Susunlah kata- kata berikut  ini hingga membentuk kalimat yang sempurna! 

 

Ö^}91 À ÖRAãp À p À SAãp À häiã À xänY À äN}ü  À xänY À r<ãq.æ À #~çeãÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ä} À k]< À oB1 À ß À é&~æ À äi À È À c&~æ À k]< ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  

 gaöã ÖY=U À èmä.æ  À Xq~Neã ÖY=U ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
  k]< À à× À P<äFeã À 9.BUã À 9}9:ã À häiã  À -w~i À 0~æ À ò ÁÛ 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  
ò À läj*Q À è&b}  À Õ=aã;Uã ÖY=U À @<9eãÁÜ 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
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 Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

Tahukah kamu siapakah ibu dalam keluargamu?. Kita akan tahu jawabanya 

dengan membuka  al-Qur’an surat al-Ahqaf dan Al-Isra:  “Ibunya mengandungnya 

dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya 

sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”(Al-Ahqaf: 15). "Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 

kecil." (QS. Al-Isra: 23-24). Berbuat baik pada ibu bapak dan keluarga dengan sebaik-

baiknya adalah tugas dan kewajiban kita, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :  

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, 

belia berkata, “Seseorang datang kepada 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan 

berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada 

siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ 

Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam 

menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut 

kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ 

Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam 

menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut 

bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ 

Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut 

bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ 

َعْن أَِبْي ُهَريْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنُه قَاَل َجاَء رَُجٌل 
ِإَلى َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل 

، َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن يَا َرُسْوَل اهللِ :
َصَحابَِتي؟ قَاَل أُمَُّك، قَاَل ثُمَّ َمْن؟ قَاَل 

َمْن، أُمَُّك، قَاَل ثُمَّ َمْن؟ قَاَل أُمَُّك، قَاَل ثُمَّ 
 قَاَل أَبُ ْوكَ 
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Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam 

menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. 

Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548) 

 

$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 

 

       

ÈX=R% gs   
 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Perlu kamu tahu bahwa Orang Arab sangat menjunjung tinggi keluarga.Orang Arab 

menjaga kemuliaan keluarganya. Mereka menjauhi tindakan yang akan mengotori 

keluarga. Kecintaan mereka terhadap keluarga tampak dalam kebanggaan mereka 

menyebut asal keturunannya. Misalnya menyebut nama dengan tambahan “bin” dan 

“binti”. Budaya Orang Arab juga mengajarkan bahwa yang muda menghormati 

orang-orang yang sudah tua dan  sebaliknya orang-orang yang sudah tua 

menyayangi orang-orang yang masih muda. 

 

 

ام   َتحْتح  ْلَجنَّةُ اَ   ألُمَّهحات  اْ  أحْقدح

Surga itu di bawah telapak kaki ibu 
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énVm ä~s  
Nah… inilah saatnya saat yang kita tunggu. Nyanyikan syairu lagu dibawah ini. Nadanya seperti 

lagu sayang ibu, kasih ibu. 

  Ö~æ=Reã  Ö~nU xv ã 

 

 أُم   أحْرححمُ 
Satu-satu aku sayang ibu 

Dua-dua aku sayang ayah 

Tiga-tiga aku sayang kakak 

Satu dua tiga sayang semuanya. 

 

ْرحة  أُم ي ْرححمأح  أحنحا أُولح  َنح
ْرحة  أحب   أحْرححم أحنحا ثحان يحة َنح
ْرحة  إ ْخوحت   أحْرححم أحنحا ثحال ثحة َنح

د ي ْعحُهم أحْرححم ثحالحثحة ا ثْ نحان وحاح   َجح 
 

 

ْاألُم ُحب    
Kasih ibu kepada beta 

Tak terhingga sepanjang masa 

Hanya memberi 

 Tak harap kembali 

Bagai sang surya menyinari dunia 

 

 

ي ِت حاهح  أُم ي ُحب    ن حْفس 
ْيه   لح   ُعْمر ي ط وحالح  ُأْحص 

 تُ ْعط ي إ َنَّحا
 جحزحائ ي ت حْرُجو لح 

ُدنْ يحايح  تُ ن حو رُ  الشَّْمسح  كحأحنح    
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 

 Ø -vã dp9.eã ò ät~Y  xä~Eöã ãqç&aã p Ø  ce Õ=aã;Uã ÖY=U dãq1ã 1ã  ãp=Ïmã 

 Lihatlah keadaan kelasmu ! Catatlah benda-benda yang ada di dalam ruang belajarmu 

pada tabel berikut ini! 

ÁØ 
…………………………………………………………………... 

Á Ù 
…………………………………………………………………... 

ÁÚ 
…………………………………………………………………... 

ÁÛ 
…………………………………………………………………... 

ÁÜ 
…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Aöã S~]q% 
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 
 

  Ø -vã dp9.eã ò ät~Y  xä~Eöã ãqç&aã p Ø ce #~çeã Ö^}91 dãq1ã 1ã ãp=Ïmã 

 Lihatlah keadaan taman rumahmu ! Catatlah apa-apa saja yang ada di sana pada tabel 

berikut ini! 

ÁØ 
…………………………………………………………………... 

Á Ù 
…………………………………………………………………... 

ÁÚ 
…………………………………………………………………... 

ÁÛ 
…………………………………………………………………... 

ÁÜ 
…………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Aöã S~]q% 
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                l ã qnRe  ã á Ci ä>ã @<9e  ã      
 

 

 

 
Öæä&beã Õxã=^eã Ö)8ä2Uã Päj&Avã $ã8=ZUã 

  

Alamat sangat berguna bagi kita. Sebuah rumah, sekolah, atau kantor 

dapat kita cari dengan mudah jika memiliki alamat yang jelas. 

Pernahkah kalian pergi ke kota lain untuk mencari rumah  atau kantor 

seseorang? Jika rumah atau kantor memiliki alamat yang jelas, tentu 

kalian dapat menemukannya dengan mudah, bukan? Alamat memiliki 

fungsi yang sangat penting. Jika kalian memberikan alamat kepada orang lain yang 

membutuhkan, kalian harus menuliskan alamat itu dengan jelas.  Dalam bab ini, kita akan mengikuti 

pembahasan tentang alamat. Pelajarilah dengan saksama! 

 

 

Pelajaran 

5 

Pelajaran 5 : 

Alamat 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami wacana lisan melalui 

kegiatan mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana) tentang  
     l ã qnRe  ã 

 

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) dalam suatu konteks 

wacana lisan tentang : l ã qnRe  ã    
1.2  Menemukan informasi dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang : l ã qnRe  ã    
1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan 

atau dialog sederhana tentang : l ã qnRe  ã    
2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang  
    l ã qnRe  ã 

2.1 Menyampaikan informasi secara lisan tentang  

l ã qnRe  ã    dengan lafal yang tepat  

 

2.2 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat 

dan benar tentang l ã qnRe  ã     
 

3. Membaca 

Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana tentang  
     l ã qnRe  ã 

 

3.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang l ã qnRe  ã     
3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

 wacana tertulis sederhana tentang l ã qnRe  ã     
3.3 Menemukan informasi dari wacana tertulis 

sederhana tentang sebuah lokasi/alamat.      

4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman dan informasi baik 

fiksi maupun nonfiksi melalui kegiatan 

menulis tentang  
     l ã qnRe  ã 

4.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, 

dan kalimat sederhana tentang l ã qnRe  ã    dengan 

tanda baca yang tepat                 

4.2 Menulis paragraf sederhana tentang l ã qnRe  ã     
 

 

Tema tersebut menggunakan struktur  kalimat [Ø À Ø××áÄ k] =e  ãÅ89Reã] 
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                  PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

l ã qnRe  ã 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

 
 

Õxã=^eã Öæä&beã 
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$ã8=ZUã 

                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik kata-kata berikut ini! 

 

No Kosakata Arti 

1.  gA=} À gA< ã   
Mengirimkan 

2. $ q~æ   , #~æ  
Rumah 

3.  è% äbi , è&bi À o} p ã p 8 , l ã q} 8  
Kantor 

4.   h ä] < ã , k] <  
Nomor 

5.  \ ã qA ã  , \ qA  
Pasar 

6.  P  < ã qE , P  < äE  
Jalan 

7.  $ ä~e 9~I , Ö~e  9~I  
Apotek 

8.  gjR} À gjQ  
Mengerjakan 

9.  o} qnQ , l ã qnQ  
Alamat 

10.   Õ < ä~Beã [~]  qi  
Terminal 

11.   ÖË2U  ã  
Stasiun 

12.  @ < ã9i , ÖA<9i  
Sekolah 

13.  $ ä~ZB&Bi , éZF&Bi  
Rumah sakit 

14.  9- äBi , 9.Bi  
Masjid 

15. X < äJi , X=Ji 
 

Bank 

16. $ ã < äËi ,  < äËi  
Bandara 
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17. 9} =çe ã è&bi  
Kantor pos  

18.  èQ wi , èRfi  
Lapangan 

19.  {Y =i ,  ýY=i À {m ã qi, x än~i  
Pelabuhan 

20. [~% ãqs , [% äs 

 
Telepon 

21. , =5 ü   

Mengeluarkan 

22. ;~i w% , ;~jf%  
Murid 

23. lq~Ê=E, éÊ =E  

Polisi 

24. ÖJ2e ã  oi    

Di jam pelajaran 

25. O} =i  

Sakit 

 

 
 

 

 

 

 

Weblink :  

Karakter : hobby 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi 

situs berikut . www.arabacademy.com  Dan   Badaronline.com. juga situs 

nahwusharaf.wordpress.com 

http://www.arabacademy.com/
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Ø énRUã p $äjfbeãGæ gI  á Ø è}<9&eã 
Latihan 1 : Jodohkanlah kosakata yang ada di  sebelah kanan dengan jawaban atau 

arti yang sesuai di sebelah kiri ! 
 

Jalan 
A  ……..   h ä] < ã , k] < ١.  

Alamat 
B  

…….. èQ wi , èRfi ٢.  

Nomor  
C  

…….. P  < ã qE , P  < äE ٣.  

Apotek 
D  

…….. Ö~e  9~I ٤.  

Rumah sakit 
E  

…….. o} qnQ , l ã qnQ ٥.  

Lapangan 
F  

 éZF&Bi ÁÝ 

 

Ø ÖçAänUã Õ<qJeã p $ã8=ZUã Gæ gI   á Ù è}<9&eã 
Latihan 2 : Ujilah hafalan mufradāt kamu dengan membuat garis  bersambung 

antara  mufradāt dengan gambar yang sesuai! 

 ÖË2U  ã 
 

Ø 

[% äs 
 

Ù 

< äËi  Ú 

éZF&Bi Û 

 èRfi Ü 

   9} =çe ã è&bi Ý 
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Päj&Avã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik cerita dibawah ini. Gurumu akan membacakan cerita 

dibawah ini  

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                            
ès;} À ès:  l ã qnRe ã 

< äËU ã ée ü  , =5 ü  
éZF&BU  ã  @ < 9U  ã 

9} =çe ã è&bi  ! äns 
ès;} À ès:  èy äU ;~jf% 

P  < äFîe ã ò ätm ã qnQ  å ä-  ü 
ätZ%  äs k] <  ÖJ2e ã  oi   

 

 
 

  Ö}qm ä*e ã  ÖA < 9U ã oi  d p vã gJZe ã ò èe äÊ äm   ã Á 3e äI éjA  ã 
 0A < 9i  S^% Á ÖnA  Õ =FQ Cj5 |=jQ Á  Ö~i qb2eã  Ö~i wAv ã 

ÁÜÙØÜÙÝ   uj] < [% äs  ÖA  < 9U ã òÁ   ÜÝ  d  q.mqæ  h äj} ã  P  <äFe ã ò 
P< äFeã ò ätmã qnQ Á [~Ïm p  Rça  éZB&BU  ã  Á éZB&Bi 0A < 9i  h äi ã  

Bersama teman-temanmu bacalah kosa kata diatas lalu terjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia, lalu baca jawablah soal dibawah ini lalu hasilnya 

kumpulkan kepada gurumu! 
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dqÊ  0  q&Zi éZF&BU ã   ÜÛÝÞÝ×   ätZ% äs   k]< ÁÜà  d  q.mqæ  h äj} ã  
  Á ÖQ äA  o} =FQ p  Sæ< ã  p ã   h  q} 

 
Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á   ٣ è}<9&eã 

 Latihan 3 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

 

È3e äI @<9}  o}ã ÁØ 
È ÖA <9U ã lã qnQ è&a ã ÁÙ 

È éZF&BU ã  S^%  o} ã ÁÚ 
È  ÖA <9U ã oi è} =] éZB&Bi gs  ÁÛ 

 È h q~e ã ò éZF&BU ã  3&Z}   ÖQäA ka ÁÜ 
 

 

     è~aQeã  
Tata bahasa  : Hitungan Ä89ReãÅ 

Dalam menyatakan suatu alamat yang menunjukkan jalan dan nomor rumah atau 

nomor telepon serta nomor lainnya, kita menggunakan angka atau hitungan. Beberapa angka 

atau hitungan yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut : 

 

+mÒi =a ;i k]< 

ú91ü À Õ91ãp 91ãp Ø 

lä&n) ã l än) ã Ù 

 ْلُمط ال ع ةاَ 
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(w) Ö)w) Ú 

Sæ<ã ÖRæ<ã Û 

Cj5 ÖBj5 Ü 

#A Ö&A Ý 

SçA ÖRçA Þ 

läj) Ö~mäj) ß 
SB% ÖRB% À 
=FQ Õ=FQ Ø× 

Õ=FQ ú91ü =FQ 91ü ØØ 
Õ=FQ ä&n) ã =FQ än)ã ØÙ 

Õ=FQ (w) =FQ Ö)w) ØÚ 
Õ=FQ Sæ<ã =FQ ÖRæ<ã ØÛ 

Õ=FQCj5 =FQ ÖBj5 ØÜ 
Õ=FQ #A =FQ Ö&A ØÝ 
Õ=FQ SçA =FQ ÖRçA ØÞ 

Õ=FQ ûmäj) =FQ Ö~mäj) Øß 
Õ=FQ SB% =FQ ÖRB% Øà 

lp=FQ lp=FQ Ù× 
lp=FQ p Õ91ãp À ú91ü lp=FQ p 91ãp ÙØ 
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lp=FQ p lä&n) ã lp=FQ p län) ã ÙÙ 
lp=FQ p (w) lp=FQ p Ö)w) ÙÚ 

lp=FQ p Sæ<ã lp=FQ p ÖRæ<ã ÙÛ 
lp=FQ p Cj5 lp=FQ p ÖBj5 ÙÜ 

lp=FQ p #A lp=FQ p Ö&A ÙÝ 
lp=FQ p SçA lp=FQ p ÖRçA ÙÞ 
lp=FQ p läj) lp=FQ p Ö~mäj) Ùß 
lp=FQ p SB% lp=FQ p ÖRB% Ùà 

lq)w) lq)w) Ú× 
lq)w) Õ91ãp À ú91ü lq)w) p 91ãp ÚØ 

lqRæ<ã lqRæ<ã Û× 
 lqRæ<ã p lä&n) ã lqRæ<ã p län) ã ÛÙ 

lqBj5 lqBj5 Ü× 
lqBj5 p (w) lqBj5p Ö)w) ÜÚ 

lq&A lq&A Ý× 
lq&A p Sæ<ã lq&A p ÖRæ<ã ÝÛ 

lqRçA lqRçA Þ× 
lqRçA p Cj5 lqRçA p ÖBj5 ÞÜ 

lqmäj) lqmäj) ß× 
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lqmäj) p #A lqmäj) p Ö&A ßÝ 
lqRB% lqRB% à× 

lqRB% p SçA lqRB% p ÖRçA àÞ 
Öyäi Öyäi Ø×× 

 

 

Ø ÖçAänUã Õ<qJeã p 89Reã Gæ gI á ÁÛ è}<9&eã 

 Latihan 4 : Buatlah garis yang menghubungkan antara angka dengan gambar 

yang sesuai seperti pada contoh!  

 

 

َعة  (..…… )  .A َسب ْ

 
    

 

 .B ِستََّة َعَشرَ   (..…… )

 
    

 

 .C َعَشرَة  (..…… )

 
    

 

 .D َثالَثََة َعَشرَ   (..…… )

 
    

 

 .E ِعْشُرْونَ   (..…… )
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 Ø / ý} äji Õ=jm  è&a  ã á Ü è}<9&e ã 

Latihan 5: Tulislah angka dari bilangan- bilangan berikut ini !  

ÛÁ   á  lqRæ < ã  á d ä*je  ã 
l qBj5  p #A = ...... 

 l qRæ< ã  p ( w) = ........... 

lqRB%    p   SB% = ...... 
 l q) w) p Cj5 = ........... 

 á  ÁÝè}<9&eã Ø dä*jeã ò äja wj- $äs    

 Latihan 6 : Buatlah kalimat seperti pada contoh di bawah ini! 

ÚÂÜ á dä*jeã Áü 
Ö)w) k]< c&~æ p ÖBj5 k]< 0~æ    

 

ß Â Ý Ø 
 

……………………………………………………………………………………… 

Ü Â Þ Ù 
 

……………………………………………………………………………………… 

Ú Â à Ú 
 

……………………………………………………………………………………… 

ÜÂ Ý Û 
 

……………………………………………………………………………………… 

Þ ÂÚ Ü 
 

……………………………………………………………………………………… 
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 Ø / ý} äji Õ=jm  è&a  ã á Þ è}<9&e ã 

Latihan 7: Tulislah angka dari bilangan- bilangan berikut ini !  

 

َعة    ........... = َسب ْ
َعَة َعَشرَ    ........... = َسب ْ

 ........... = ََخَْسة  
 ........... = اِثْ َنا َعَشرَ  

 ........... = َثالَثَة  
 ........... = ََثَانَِيَة َعَشرَ  

 ........... = ََثَانَِية  
 ........... = ِعْشُرْونَ  

 ........... = َعَشَرةَ 
 ........... = اَْربَ َعَة َعَشرَ  

 ........... = َاَحَد َعَشرَ 
 ........... = ََثَانَِيَة َعَشرَ  

 ........... = ِتْسَعة  
 ........... = ِستََّة َعَشرَ  

 ........... = َثالَثََة َعَشرَ 
 ........... = َشرَ ََخَْسَة عَ  

 ........... = ََخَْسَة َعَشرَ 
 ........... = ِصْفر   

 ........... = ِعْشُرْونَ 
 ........... = ِتْسَعَة َعَشرَ  

 

 Ö)8ä2Uã 
Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s  ü=]ãÁ =aäE p |8ã Gæ X<äR&eã  ã;s |=.} 

Øc^}9I 
 Berikut ini adalah perkenalan antara Adi dan Saqir.  

 Bacalah percakapan tersebut dan praktikan dengan temanmu !  
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Økb~fQhwBeã á          3% äY 
ufeã ÖM<phwBeã kb~fQp á     l äi < ã 

 È cjA äi á         3% äY 
  l äi < ã éjA ã á    l äi < ã 

 È !=jQ  ÖnA ka á         3% äY 
ÁÖnA  Õ=FQ Cj5 | =jQ á    l äi < ã 

 È  l äi < ã  ä}  cm ã qnQ äi á         3% äY 
 |?a =Uã \qBeã èm ä.æ 0~æ ÁÛß  k]<  ä} ä.} p P   < äFe ã  ò  3 ã qnQ á    l äi < ã 

 È  [% äs ! 9nQ gs á         3% äY 
 o} ã p À  ×ßÜÞ  ÚÝÙ ßß ÙÝÛ       éZ% äs k] < Á [% äs | 9nQ  À kRm á    l äi < ã 

 È   3% äY  ä}  c&~æ    
   Áàà  k]<   |9m äY ã P   < äFe ã  ò   0~æ  á         3% äY 
   È  ÖÊ=Fîîe ã  è&bi èm ä.æ c&~æ gs  á    l äi < ã 

  ÁÖ~e 9~Jeã  èm ä.æ  0~æ Ár  x ã < p  0~æ gæ À v  á         3% äY 
   È  cZ% äs k] < äi  á    l äi < ã 

  Á×ßØß×ßÝÝßÞÚÙ       éZ% äs k] <  á         3% äY 
 Ø x ä^feã ã;tæ  9~RA äm ã À3% äY  ä}   ã=bE  á    l äi < ã 

Ø x ä^fe ã ée  ã À ce ã;îîîa   äm ã p  á         3% äY 
 Á  Öi wBe ã  Si  á    l äi < ã 
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 Ø _æäBeã <ãq2æ ÖçAäni Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ß è}<9&eã 
 Latihan 8 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban 

yang tepat sesuai dengan percakapan diatas ! 

 

È l äi < ã l ã qnQ äi ÁØ 

È l äi < ã  #~æ èm ä- ã: äi ÁÙ 

È  3% äY  l ã qnQ äi ÁÚ 

È Ö~e 9~Jeã   oi  è} =]  3% äY #~æ  gs Á Û 

   È äjti wa  =5 ã ò   3% äZe l äi < ã d ä] ã: äi ÁÜ 

 

Õxã=^eã 
 

Ø ã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã xã=]ã 
 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

l ã qnRe ã 
Èèy äU ;~jf% ! äns gs á  ;~i  w&e ã d ýA p Gçy äVe ã ÖA ã =a  @ < 9U ã  , =5 ü 

 È  lqçy äVeã oi á@< 9U ã d ä] Á l qçy äU ;~i w% ! äns À  kRm á ;~i w&e ã å ä-  ü 
 Á o~B1 p l äM<  p 9M ü ks lqçy äVeã  ;~i  w&e ã á d ä] 

ée ü ès: 9M ü Á;~i  w&e ã   å ä- ü È  ÖJ2e ã  oi  qæ äU ã : äU á @< 9U ã d ýA 
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 Áu^}9I  < p?~e  éZF&BU ã ée ü ès : l äM< p Ár 9e ã p gç^&B~e   < äËU ã 
 Á 9} =çeã è&bi ée ü   o~B1 p 

 Áå äçeã 3&Y p l äM< gIp Á ÖA ã  =îbeã  ò Gçy äVe ã   x äjA ü @ < 9U ã è&a 
È ã=5 ý&i äjy ã 8 gJ% ã : äU  ÀØ g58ã ÁgNZ% á   @< 9U ã  d ä] 

 ÁO} =i | 9e ã p lö éZF&BU ã ée ü   #çs : á    l äM<    d ä] 
éZF&BU ã ÁéZF&BU ã é&A <9U ã  h äi ã À È ätm ã qnQ o} ã á   @< 9U ã  d ä]  

ÁÝÞ   k] < dq.m qæ  h äj} ã  P  < äFîe ã ò ätm ã qnQ Á [~Ïm p Rça  
 ÁÄ×ÙÞÛ Å ÜÛÝÞÝ×   á     ätZ%  äs k] < 

ée ü #çs: á l äM<    d ä]  ÁÈl äM<  ä} Ci ü #çU  : äU á  @< 9U ã  d ä] 
 Áàà  k] < läi =}8 qA P  < äFîe ã ò um ã qnQ  ÖÊ =Fe ãè&bi 

 ks Álq~Ê=E u~Y ÁSA ã p p  Rça è&bU  ã ÁßÚÜØàÜà   uZ% äs k]<  
  Á Õ än.e ã l qNç^} p h äRe ã   oi v ã lqÏZîC 

Á 9}9- @<8 hq~e ã äm 9nQ ÀÕ<qçBe ã  3Bi ã   l äM<  ä}   á @< 9U ã   d ä]  Z 
 Á l ã qnRe ã á Ci ä> ã @<9e  ã 

 

 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Áà è}<9&eã 
 Latihan 9 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan  berikut ini ! 

 

È  lqçy äVeã oi  =a:ã  ÁØ 

È l äM< ès: o} ã ée ü ÁÙ 

È  ! äns  ée ü  ès:  : äU ÁÚ 
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È éZF&BU ã S^% o} ã ÁÛ 

È éZF&BU ã l ã qnQè&a  ã  ÁÜ 

 

Öæä&beã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á   Ø×è}<9&eã 

 Latihan 10 : 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 á l ã qnQ ÁØ 

 á k] < ÁÙ      
 á [% äs ÁÚ        
 á P  < äE ÁÛ     
 á ÖË2U ã ÁÜ       

 
 á éZF&BU ã ÁÝ 

 á l ã q} 8 ÁÞ      
 á èRfi Á ß        
 á X=Ji Áà     
 á x än~i  Ø×       

 

Jawaban diketik 

melalui komputer! 
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Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=%á ØÙ  è}<9&eã 

 Latihan 12:  

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia! 

 

Áàà  k]<   |9m äY ã P   < äFe ã  ò   3 ãqnQ   ÁØ  
È  l äi < ã ä}  cm ã qnQ äi   ÁÙ 

×ßØß×ßÝÝßÞÚÙ       éZ% äs k] <   ÁÚ 
ÚÝÜ  l ä% qçi ã<  P  < äFe ã ò és Á  Ön}9U ã ÌA p ò  ÖË2U  ã  ÁÛ 

  àà  k] < dq.m qæ h äj} ã  P  < äFe ã ò  9}=çe ã è&bi    ÁÜ 
 

Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=% á ØÚ è}<9&eã 

 Latihan 13 : 

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 

1. Alamatku di Jalan Jawa Nomor 7. 

2. Rumahku berada di dekat pasar. 

3. Berapa nomor teleponmu, Hasan? 

4. Di mana alamatmu, asiyah? 

5. Itu Farid. Rumahnya di Jalan Melati Nomor 8. 

6. Berapa nomor telepon sekolahmu? 

7. Apakah rumahmu ada di dekat rumah sakit? 

8. Masjid al-Hikmah ada di Jalan Mawar Nomor 9. 

9. Kakek Fatimah tinggal di Jalan Sutomo Nomor 10. 

10.  Nomor teleponku 622423 
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 $äUäbeã däJ%äy 

Coba kamu tulis secara bersambung potongan kalimat  yang masih terputus-putus berikut ini 

sehingga menjadi tulisan yang bnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. È   < ãÉ    h d   ã   oi   8  | På    !  $ | å  d  r  

2. ×ßÜÞ  ÚÝÙ ßß ÙÝÛ       |X $ ã r h\ < Á X $ ä  s | 8l   P  
3. Û  h\  <  ã  l   < ã !  p   @ P   < ã Dd ã  | X   |  l ã p l  P  
4. X < H h  |$ @ < 8 h  d  ã  h ã h ã 
5. Ú   h \ <  < ã p ã h  P  < ã Dd ã | X |$ | å d ã | d ã å r : l ã | r 

 
 

 

1. ............................................................................................................... .................... 

2. .............................................................................................................. .................... 

3. .............................................................................................................. ..................... 

4. ............................................................................................................... .................... 

5. ................................................................................................................................... 
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 Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

Islam juga memiliki sejarah tentang pencarian alamat. Salah satunya bisa 

terlihat dari tradisi mengadakan ekspedisi (Rihlah) para sahabat, tabi'in, tabi'ut 

tabi'in dan para muhaditsin. keistimewaan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para 

muhaditsin generasi awal adalah sangat luar biasa mereka rela menempuh perjalanan 

yang sangat jauh ke berbagai negeri hanya untuk mendengar satu hadits demi mencari 

kebenaran dan ketepatan redaksi matan ( isi ) hadits tersebut.  Begitu gigih usaha 

mereka untuk mengadakan perjalanan yang sangat jauh yang harus ditempuh berhari - 

hari bahkan berminggu - minggu dengan pengorbanan biaya yang sangat besar dan 

resiko di perjalanan yang bertaruh nyawa, berpisah dengan keluarganya, 

meninggalkan negerinya serta menghabiskan hidupnya....hanya untuk mendengar satu 

hadits saja dari seseorang yang mendengar langsung dari generasi sebelumnya. Salah 

satu contoh : Seorang tabi'in dari Madinah pernah datang menemui sahabat Abu 

Darda' di Damaskus hanya untuk mendapatkan satu hadits yang didengar oleh Abu 

Darda' dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. 

Kini tugas kita sebagai generasi baru, semoga bisa meneladani jerih payah 

para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para muhaditsin dengan bersungguh-sungguh 

mempelajari hadits dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 



150 
 

$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ÈX=R% gs   
 

 
 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Tahukah kamu, beberapa dari tradisi orang Arab yaitu : Sebelum naik Dikendaraan. 

Baik Taxi atau Bus Laki-laki akan naik duluan dan Perempuan turun duluan. 

Tahukah kamu, Roti khas Arab itu namanya khubz. Roti ini dibuat dari gandum dan 

berbentuk bundar. Biasanya khubz dipotong membentuk segitiga terlebih dahulu 

sebelum disajikan. Masyarakat Arab menggunakan khubz sebagai teman memakan 

fuul (bubur kacang) atau bubur pisang. jangan heran juga kalau orang Arab lebih 

banyak makan daging, karena struktur geografinya memang mendukung. Di jazirah 

Arab yang dipenuhi gunung-gunung batu dan gurun pasir, hewan yang hidup 

hanyalah kambing gunung dan  unta gurun. Terkadang mereka seperti mandi 

unta,yaitu menghidangkan pada 10 orang tamu dengan tampah berisi satu unta 

guling. 

(sumber : kompas.com : mengenal orang Arab lewat Makananya) 

 

ä) 91  l äa  l ü   p   Rça ke äRe ã 
 ä6~E  l äa  l ü   p   RVI  gs ä: ã p 

Orang berilmu itu besar walaupun ia masih belia  

Dan orang bodoh itu kecil walaupun ia tua 
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 

 Ø é% vã d p 9: ã ò c&n} 9i  ò  è% äbU ã  p o} p ã p9e ã l ã qnQ è&a  ã 

 Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai                  !  

Õ=jne ã    l ã q} 9e  ã l ã qnRe ã 

ÁØ   ÖÊ =Fe ã  lã q} 8 ÚÝÜ  k]<  l ä% qçi ã<  P  < äFe ã ò 

ÁÙ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÚ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÛ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÜ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÝ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÞ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áß ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áà ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁØ× ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Avã S~]q% 
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Latihan Akhir  Semester  

  ÖnBeã =5 v  lä2&i vã 

Ø Öæ ä- ã 3I ã häiã  8  pã À,ÀåÀü X=1 éfQÄ XÅ å=Neã   Öi wQ SMÁü 

A. Berilah tanda silang ( x )  pada haruf  ج À À   ب  di depan  د  atau   أ

jawaban yang paling benar 

 

 

òÇ P< äFîe ã Ç ÖjfaénRi Áßà  k] < 3 ä} 9M ã  P< äFîe ã éY  é&A <9i  S^% 
ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã  r;s 

ÁØ 

8 .Jalan ,   .Hunian å .Kampung أ .Alamat  

ÁÁÁÁ oQ =çR%  Öfj.e  ã ÁÚØ   k]<  d  q.m qæ   h äj} ã   P   < äE ò 9M ã  #~æ ÁÙ 

.ب   l ã qnRe ã gjRe ã. ج   Ö} ã qte ã  .د   Öntje ã  .أ  

ÁÁÁÁÁ Ö^} 91 0~æ  èm ä- ÁÚ 

8. k~ÏQ  ,  .  Õ  R*a     ÖRA ã  p  ب.    RVI   أ.   

ÁÁÁÁÁÁ  Ö^} 92e ã ò È Ö^} 92e ã ò ã: äi ÁÛ 

8.    ÖY  =U ,  . P   < äE 
  

Öm ã?5 .ب     
  

  ã  p=N5 $ .أ
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ÁÁÁÁÁ P   < äE  l äi =} 8 qA P   < äE ÁÜ 

ÕRça أ. 
ÕRVI å. 
Rça ,  . 

  Öf} qÊ 8. 
 

ÁÁÁÁÁ  < ä.E v ã oi ÁÝ 

   < Õ=s  .د
 

,  . cjA  å. Õ8< p أ. g~- < äm 
 

 

 

ÁÁÁÁÁ È Ç ga  vã  ÖY =U Çì Öjfa énRi ÁÞ 

   Ruang tidur. أ Ruang makan. ب  Ruang keluarga. ج  Ruang tamu. د
 

ÁÁÁÁÁ 7æ äËU ã   oi Áß  

GbA أ.  
å ä&a å. 

  ÖA ã =a ,  . 
kf] 8  . 
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 ÁÁÁÁÁ È   Ç #7  Ç  ì Öjfa énRi Áà 

  Di bawah. أ Di atas. ب Di samping. ج  Di bawah. د
 

ÁÁÁÁÁ X =Ve ã  oi ÁØ× 

  Öa  =æ. أ Ö^} 91  .ب h qne ã  ÖY =U. ج x änY. د
 

ÁÁÁÁÁÁ  =5 xqU ã  oi  Õ 8 äNU  ã ÁØØ 

8. h 9^i   ,  . P  =Bi   å. [fbi   أ.   =j*i  
 

Öjfa énRi Á $ ã qnA  Sæ< äæ éni  =ça   ã és Á èn} > ätjA ã Á 05ã  
ÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã  r ;s ò  Ç$ ã qnA  Sæ< äæ éni  =ça   ã  Ç 

r;s ÁØÙ 

  
Empat tahun lebih muda dari pada saya أ. 

 Empat tahun lebih tua dari pada saya å. 
 Tiga tahun lebih muda dari pada saya ,  . 
 Tiga tahun lebih muda dari pada saya 8. 

 

 

l p  =FQ   p l än) ã ÁØÚ 

  ÚÙ .أ   ÙÙ. ب ØÙ .ج   ÙÚ .د
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ÁÁÁÁÁÁÁÁ    á    Öy äi ÁØÛ 

  1000. أ 1001. ب 100. ج 90. د

ÁÁÁÁÁÁÁ   á  l qRçA  p ( w) ÁØÜ 

  73. أ 83. ب      63. ج 37. د

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  á    =FQ Ö)  w) ÁØÝ 

  73. أ 83. ب    63. ج 37. د

ÁÁÁÁÁÁÁÁ    á    ßà ÁØÞ 

  %lqm äj) p SB. أ %lqRçA p  SB. ب  lqm äj)  p SçA. ج l qRçA p #A  .د
 

ÁÁÁÁ Öfj.e ã  r ;s ò   Ç /  =A ü Ç Öjfa énRi  Á/  =A ü r ;s Á9~j1 äm  ã À 3 ã q5ã ä} ÁØß 

  Keluarga saya. أ Keluarganya. ب Bapak saya. ج Bapak kamu. د

 

ÁÁÁÁÁÁ á Ç 8 ã 9- ã Ç  Öjfa énRi ÁØà 

  Ibu-ibu. أ Bapak-bapak. ب Kakek-kakek. ج Nenek-nenek. د
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ÁÁÁÁ Öfj.e ã  r ;s ò   Ç éæ =%Ç Öjfa énRi Á #~çe ã ò äs 8 vp ã éæ =% és ÁÙ× 

  Mengajari. أ Membantu. ب Mengasuh. ج Menyelesaikan. د

 ÁÁÁÁÁ Ç[% äs Ç  Öjfa énRi ÁÙØ 

  AC. أ  Telephon. ب Lampu. ج Radio. د

  ÁÁÁÁÁ Ç k]< Ç  Öjfa énRi ÁÙÙ 

  Nomor. أ Jalan. ب Kantor. ج Bank. د

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  á    lqRB%  p ÖRB% ÁÙÚ 

   39. أ 66. ب 99. ج Semua salah. د

 

È  ã9U  Ön} 9U ã ée ã ès ;%ÁÁÁÁ  gs ÁÙÛ 

  qs  .أ äm ã .ب @o .ج m ã# .د
 

ÁÁÁÁÁÁ  ÇÖQ äj- Ç  Öjfa  Õ 8 äNU  ã ÁÙÜ 

  -Öfs ä. أ ã 8 =Zni  .ب {.&Sj .ج {Z&= \ .د
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  ÖQ < ?U ã ò   <äs> v ã P < ?}ÁÁÁÁÁ ÁÙÝ 

  qs  .أ äm ã .ب @o .ج m ã# .د
. 

3 ä*e ã  gJZe ã ò GA < 9%ÁÁÁÁÁ ÁÙÞ 

  qs  .أ äm ã .ب m ã# .ج m ã# .د
 

Kata asing dalam kelompok kata kata di bawah ini adalah …… ÁÙß 

   -9. أ å ü. ب kQ. ج Õ < qI. د

 

ÁÁÁÁÁÁ  Ç Õ 9t&.i Ç  Öjfa  Õ 8 äNU  ã ÁÙà 

  -Öfs ä. أ Öm wBa .ب {9ç {}. ج VI ã=   .د
 

ÁÁÁÁ Öfj.e ã  r ;s ò   Ç Öfy äQÇ Öjfa énRiÀ 8 vp ã  Ö) w) éZËJi  Öfy äQ ò ÁÚ× 

  Saudara. أ Keturunan. ب Keluarga. ج Warga. د
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Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% Áå    
B. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia 

 

| q] =} =A p  ÕRça Öm ã ?5 h qne ã  ÖY=U ò    ÁØ          

$ ã qnA  Sæ< äæ éni  =ça    ã èn} > ÁÙ 

  È ÖjÊ äY  lã qnQ X =R% gsÁÚ 

Ön} 9U ã  oi   Õ9~Ræ    Ö} =] ò  |8ã  Öfy äQ obB% ÁÛ 

ÁÞß  k]<  d  q.m qæ   h äj} ã  P   < äE ò 0~æÁÜ  
 

 Ø Ö~æ =Re ã Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% Á Á,   
 

C. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini kedalam bahasa Arab 

 

1. Di kebun yang luas itu ada beberapa orang menanam pohon pisang. 

2. Sulaiman duduk di ruang keluarga yang luas. 

3. Di dapur ada beberapa pisau yang tajam dan beberapa sendok yang bersih. 

4. Di tembok itu ada sebuah lukisan kuno yang indah. 

5. Di ruang belajar ada lampu yang terang. 

6. Foto keluarga saya ini dibuat tahun lalu. 

7. Ayah saya seorang petani. Ia menanam pohon kelapa dan pohon pepaya di kebun. 

8. Adik-adik saya sangat rajin membantu ayah bekerja di ladang. 

9. Ia ayah saya. Ia bekerja di sebuah kantor pemerintah. 

10.  Apa yang dilakukan kakak laki-lakimu saat pergi ke kota? 

 

ََالنََّجاحَ ََمع   
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Riwayat Penulis 

 

Fathul Mujib, lelaki kelahiran 31 Mei 1987 dari pasangan ibunda 

Siti Asiyah dan ayahanda Pamuji di perkampungan petani di desa 

Klampisan-Kandangan-Kediri-Jawa timur. Meraih gelar sarjana 

pendidikan bahasa Arab pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 

2010. Saat ini penulis sedang studi di program pasca sarjana 

jurusan pendidikan Islam konsentrasi pendidikan bahasa Arab. 

Semenjak lulus kuliah S1 ia mengabdikan diri dalam pengajaran 

bahasa Arab sejak tahun 2010 di SD I al-Azhar 31 Yogyakarta 

sampai sekarang. Minatnya dalam dunia pendidikan membawanya 

tergerak untuk terus belajar menulis, meneliti  dan berkarya. 

Di antara karya tulis yang pernah ia tulis dan dipublikasikan adalah (1)“Rekonstruksi 

Pendidikan bahasa Arab dari Pendekatan Konvensional ke Integratif  Humanis” (penerbit 

Insan Madani tahun 2011),(2) “Metode Permainan Edukatif dalam belajar bahasa Arab Jilid 

I ,(Penerbit Diva Press tahun 2012) “, (3)“Permainan Edukatif pendukung pembelajaran 

bahasa Arab Jilid 2 (Penerbit Diva Press tahun 2012)”, (4) “Super Power in Educating 

(kegiatan belajar mengajar super efektif) Tips-tips menjadi guru super, Penerbit Diva Press 

tahun 2012)”.(5) “al-al’ab al-lughowiyah:permainan bahasa Arab”. (6) kamus sang Da’I 

,(Penerbit Diva Press sedang proses cetak), (7) “Menjadi orang tua  hebat,(Penerbit Karya 

Media, 2013). (8) Koleksi lagu anak bahasa Arab dan Indonesia,(Penerbit Karya Media, 

2013). 

Selain itu ia juga pernah menjadi penyaji pada Seminar maupun pelatihan bahasa Arab  

tentang pembelajaran bahasa Arab di beberapa universitas. Penulis juga selalu mengajak 

generasi muda dan para guru agar Jangan takut mengarang dan menulis. Mengaranglah 

seperti anda mengarang hidup anda sendiri. Menulislah! Dengan menulis anda akan 

memberikan kesaksian pada hidup ! menjadi pemuda dan guru adalah pilihan untuk selalu 

tangkas, menggelinding mengawal perubahan, berdiri di garda depan  menjalani pilihan 

hidup untuk menjadi diri sendiri di tengah dunia yang jalang. Mulailah menertibkan hidup, 

bergabunglah dengan diri anda sendiri sebagai diri  yang ”besar dan asli”.  Segala hal baik 

dan yang terbaik  akan  datang dan ada jawabanya.  

Jadilah Motivator dan pemimpin untuk diri- diri Kita sendiri. Juga selalu mengingatlah : 

Hari yang sibuk pasti akan habis. Tak ada satupun yang berharga dihadapan takdir 

kematian!. Jangan Pernah kehilangan Harapan. Mulailah menyusun dan menata diri. Hidup 

sudah cukup dengan pemahaman...!!!. jika tidak. Segeralah mengambil pilihan bahwa anda 

akan mati dalam hitungan  waktu atau terus terdiam diatas ranjang dan selamanya tak 

berbuat apapun! 
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KATA PENGANTAR 

k~1=eã oM=eã ê kBæ 
Öi9^Uã 

 Alhamdulillah Robbil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Dengan mengucapkan 

syukur kepada Allah  SWT. Atas rahmat, taufiq dan hidayah- Nya, Alhamdulillah akhirnya  

penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar pendidikan bahasa Arab ini.  

Buku yang ada di hadapan anda ini disusun berdasarkan standar isi Madrasah 

Tsanawiyah Tahun 2008 dalam rangka ikut serta memenuhi kebutuhan bahan materi 

pelajaran Bahasa Arab untuk MTS/SMP  kelas VII, VIII, IX yang mengacu pada kurikulum 

Permenag RI No. 2 Th.2008. 

Adalah penting bagi setiap siswa memperoleh hasil pendidikan bahasa Arab yang 

baik yaitu dengan tercapainya empat kompetensi dalam pembelajaran bahasa Arab. Oleh 

karena itu faktor pendukung seperti buku ajar sebagai salah satu indikator pendidikan perlu 

diprioritaskan demi tercapainya hasil belajar yang optimal.  

Buku  Mahir berbahasa Arab jilid 2 ini disusun sebagai bagian dari  3 jilid lainya. 

Buku Mahir berbahasa Arab dibagi menjadi 3 jilid Setiap jilid digunakan untuk satu tingkat, 

yaitu :  

Jilid 1 untuk kelas VII semester 1 dan 2 

Jilid 2 untuk kelas VIII semester 1 dan 2 , dan  

Jilid 3 untuk kelas IX semester 1 dan 2 

Sesuai dengan standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah, pelajaran bahasa Arab 

terdiri dari empat komponen pembelajaran bahasa pada umumnya, yaitu : menyimak 

(mendengarkan), membaca, menulis dan berbicara. Keempat rangkaian tersebut dirangkai 

dalam satu tema sehingga mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman  yang bermakna 

bagi siswa. Keempat komponen tersebut disajikan dalam Tujuh subbab berikut :  

1. Mufradat  ($ã8=ZUã ) atau kosakata, berisi daftar kata-kata yang dipergunakan 

dalam bab tersebut. Siswa diharapkan mampu menghafal kata- kata tersebut sehingga 
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ia dapat memahami materi yang disajikan dengan baik. Untuk dapat mencapai tujuan 

tersebut, siswa dapat mengerjakan latihan yang disajikan.  

2. Istima’ (Päj&Avã) atau mendengarkan, berisi  kata, frase, atau kalimat juga cerita  

ataupun percakapan / dialog sederhana yang akan yang diucapkan guru atau siswa 

lain. Dalam materi ini, siswa dituntut untuk mampu mendengarkan bacaan tersebut, 

melihat dan memperhatikannya setelah itu siswa dituntut untuk  mampu 

mengungkapkanya kembali. 

 

3. Muhadatsah (Ö)8ä2Uã) atau percakapan, berisi teks percakapan yang dipraktikkan 

oleh siswa. Sajian ini dikemas agar siswa dapat melakukan praktik menggunakan 

bahasa Arab secara langsung, baik dengan bercerita, bertanya jawab, mengungkapkan 

informasi, pikiran, gagasan, pengalaman dan lainnya.   

 

4. Qira’ah (Õxã=^eã ), atau membaca. Berisi teks bacaan yang dibaca. Dalam membaca 

teks ini, guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan pemahaman siswa. 

Sebagai evaluasi terhadap pemahaman siswa, pada materi disajikan beberapa latihan. 

 

5. Kitabah (Öæä&beã ) atau menulis, berisi beberapa latihan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa dalam bahasa Arab. Sajian ini dikemas untuk membantu 

siswa agar mampu mengungkapkan pikiran, gagasan  perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan  menulis seperti diantaranya;  membuat kalimat sempurna, 

mengharakati bacaan, menerjemahkan, juga menyusun kalimat sempurna. 

     

Selain empat kompetensi diatas menyimak (mendengarkan), membaca, menulis dan 

berbicara diatas, untuk menambah penguasaan siswa terhadap materi pelajaran bahasa arab 

didalam buku ini juga ditambahkan komponen lain, yaitu: 
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6. Tarakib (è~aã=&eã) atau tatabahasa. Berisi materi- materi gramatikal yang berkaitan 

dan terdapat dalam tema yang dipelajari. Sajian ini dikemas agar siswa dapat 

mengenal susunan gramatika Arab diantaranya nahwu dan sharf. Dalam  hal ini guru  

bisa menjelaskan dari contoh- contoh yang konkret yang terdapat dalam teks dialog 

atau qira’ah. Jika  perlu guru harus memberikan contoh kaitanya dengan gramatika 

dalam al-Qur’an sebagai media yang dapat mempermudah dengan sarat agar tidak 

terlalu detail dan rumit. Juga melihat tingkatan siswa. 

7. Tamrinat ($än}=j&eã) atau latihan. Bagian ini disajikan diakhir setiap Dars  atau 

setiap bab untuk mengukurtingkat penguasaan siswa terhadap seluruh materi yang 

sudah dipelajari pada bagian- bagian sebelumnya yaitu : Istima’ , Qira’ah, Kitabah, 

Muhadatsah  serta unsur tata bahasa  atau Tarakib yang diprogramkan dalam bab 

tersebut. Bagian ini bisa dikerjakan secara individual, berpasangan atau berkelompok 

baik didalam kelas maupun diluar kelas atau sebagai Wajib Manzil (PR / Pekerjaan 

Rumah) siswa.  

 

Selain itu, setiap pembahasan materi pokok diberi pendahuluan dengan gambar yang 

menarik, kamus mini dan kosakata, mahfudhot, peribahasa dan hikmah,  latihan soal, aneka 

permainan bahasa Arab (Al’ab al-Lughawiyah), materi nasihat, “materi tahukah kamu?”dan 

setelah mempelajari beberapa pembahasan diberi latihan ulangan umum.  

Kami berharap semoga buku ini dapat memberi sumbangan yang cukup berarti dalam 

proses belajar mengajar bahasa Arab. Penulis yakin bahwa buku ini masih terdapat 

kekurangan, semua itu karena keterbatasan kami. Oleh karena itu demi perbaikan dan 

kesempurnaan kami mengharap kritik dan saran yang membangun. 

Akhirnya, kepada Alloh SWT, kami memohon bimbingan, ridho dan petunjuk-

Nya.Teriring harapan,  semoga amal salih ini, diterima oleh Allah swt dan bermanfaat bagi 

kita. Amin.  Wallohu A`lamu Bishowab. 

 

        Yogyakarta, Mei 2013 

       Penyusun 
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 

åä&beã däjR&Aã 8äE<ã 
 

 Kover Bab 

Disajikan pada setiap awal bab dengan menampilkan ilustrasi dan pendahuluan 

sehingga siswa tertarik untuk belajar 

 

 

 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Disajikan  bagi siswa dan guru agar mereka memahami target yang harus dicapai 

dalam proses pembelajaran 

 

 

 $ã8=ZUã 
Atau kosa kata menyajikan arti kata- kata yang dipergunakan dalam materi pelajaran. 

Siswa diharapkan menghafalkan kata- kata tersebut. Penguasaan kosakata tersebut 

merupakan factor penting dalam pemahaman materi pembelajaran secara keseluruhan. 

 

 Päj&Avã 
Atau mendengarkan disajikan berupa cerita atau percakapan yang dibaca oleh guru 

atau salah seorang  Siswa, dan siswa lain mendengarkan. Setelah mendengarkan. 

Siswa diminta untuk mengungkapkan kembali bacaan yang didengarkannya.  

 

 Ö)8ä2Uã 
Atau berbicara disajikan contoh percakapan dapat dijadikan sebagai acauan atau 

contoh bagi para siswa dalam mempraktikan percakapan tentang suatu topic diantara 

mereka 
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 Õxã=^eã 
Disajikan dengan susunan kalimat yang dipelajari dalam bab tersebut.  Kemudian. 

Beberapa soal tentang kandungan Qira’ah  disajikan sebagai evaluasi dalam 

memahami materi Qira’ah tersebut.  

 

 

 Öæä&beã 
Disajikan untuk melatih siswa agar mampu menulis kalimat- kalimat  dalam bahasa 

Arab dengan baik dan benar. Tugas terjemahan juga dimasukkan dalam materi ini.  
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU BAGI GURU 

kfRjfe däjR&Avã 8äE<ã 
Berikut ini akan diuraikan beberpa hal yang berkaitan dengan teknik dan  langkah  

pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh para guru untuk menyukseskan pengajaran 

bahasa Arab di  madrasah tsanawiyah 

Sebelum mengajarkan pokok bahasan, guru harus memperhatikan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang ditampilkan dihalaman belakang kover bab. Setelah itu, guru 

dapat menempuh langkah- langkah yang akan diuraikan berikut ini.  

1. Mufradat  ($ã8=ZUã ) 
Kegiatan pokok dalam mufrodat  adalah menghafal kosakata yang disediakan. 

Penguasaan siswa terhadap kosakata yang disajikan sangat menentukan keberhasilan 

siswa dalam menguasai materi pelajaran secara keseluruhan. Langkah-langkah yang 

dapat ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Guru mengucapkan mufrodat satu persatu dengan lafal dan intonasi yang tepat 

dan benar sebagai contoh bagi siswa. Dengan demikian siswa tidak melakukan 

kesalahan dalam pengucapan, Kesalahan harus sebisa mungkin harus dihindari 

b. Untuk memperjelas makna kata guru dapat menggunakan model sampel 

(menyertakan benda atau barang yang dimaksud), gambar (menjelaskan makna 

melalui gambar bisa melalui LCD, Card Short), peragaan (dengan 

gerakan,biasannya untuk kosakata kata kerja), Sinonim (menjelaskan persamaan 

katannya), antonym ( menyebutkan lawan katannya), atau juga dengan definisi 

atau terjemah (menjelaskan dengan menggunakan terjamah bahasa 

Indonesiannya) 

c. Kegiatan menghafal dapat dilakukan siswa dapat ditempuh dengan cara 

membaca dan mengulang. Setelah dirasa hafal buku ditutup dan cobalah 

mengulang tanpa membuka buku. 
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2. Istima’  (Päj&Avã) 
Kegiatan pokok dalam istima’   adalah mendengarkan guru atau siswa lain yang 

membaca teks cerita atau percakapan. Dengan melakukan kegiatan ini diharapkan 

siswa mampu memahami kalimat- kalimat bahasa Arab yang diucapkan oleh orang 

lain. Pemahaman ini sangat mutlak diperlukan dalam komunikasi verbal. Langkah- 

langkahnya adalah sebagai berikut.  

a. Guru membaca cerita atau percakapan yang disajikan dalam istima’. Bacaan 

guru ini menjadi contoh siswa. 

b. Guru meminta salah satu siswa untuk membaca cerita, atau percakapan dalam 

istima’ didepan kelas. 

c. Guru meminta siswa lain yang mendengarkan pembacaan tersebut untuk 

mengungkapkan intisari materi yang didengarkan secara lisan. Disini, guru 

dapat memandu siswa untuk melakukan diskusi.  

 

3. Qira’ah  (Õxã=^eã ), 
Kegiatan pokok  dalam Qira’ah adalah siswa membaca bacaan yang disediakan. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami teks-teks 

berbahasa Arab, baik yang menggunkan harakat atau tidak. Langkah-langkah yang 

dapat ditempuh adalah sebagai berikut :  

a. Guru membaca materi Qira’ah dan siswa mendengarkannya dengan penuh 

perhatian 

b. Seluruh siswa menirukan bacaan guru kalimat per kalimat 

c. Guru meminta para siswa untuk membaca beberapa bagian atau keseluruhan 

materi qira’ah secara bergiliran sesuai dengan waktu yang tersedia. Guru 

membetulkan kesalahan bacaan siswa, atau siswa lain membetulkan bacaan 

yang salah dari temannya. 

d. Siswa diminta menjawab pertanyaan yang berhubungan  dengan kandungan 

materi Qira’ah. 

e. Guru dapat menggunakan teknik lain salah satunnya dengan alat bantu tangka 

penunjuk dan menulis teks dipapan tulis. Jika dalam kelas sebagian siswa belum 

mampu membaca kalimat arab dengan lancar. 
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4. Kitabah  (Öæä&beã ) 
Kegiatan ini dimulai dengan menyalin kalimat yang ada dalam buku. Misalnya 

guru menulis kalimat-kalimat tertentu lalu siswa menulisnya dikertas kosong atau 

dibuku tulis .masing-masing. Apabila menjumpai kesalahan, guru dapat 

membetulkannya. Setelah siswa mampu menulis dengan benar , siswa diminta 

membuat kalimat yang sempurna dari kata-kata yang telah disediakan. Setelah itu 

siswa menjawab pertanyaan yang telah disediakan sebagai cara mengetahui tingkat 

pemahaman siswa. Dalam pokok ini siswa juga diminta menerjemahkan kalimat- 

kalimat dalam bahasa Indonesia kedalam bahasa Arab dan sebaliknya. 

 

5. Muhadatsah  (Ö)8ä2Uã )  
Kegiatan pokok dalam Muhadatsah  adalah percakapan antara guru dan siswa 

atau siswa dengan siswa lainnya. Dengan ini diharapkan siswa mempu melakukan 

percakapan dalam bahasa Arab dengan intonasi, gerak tubuh yang sesuai. Langkah-

langkahnya adalah berikut ini. 

a. Guru menjelaskan secara singkat isi atau jalan cerita Muhadatsah  yang akan 

dipelajari baik dengan menggunakan bahasa Arab atau Indonesia 

b. Guru mengucapkan materi Muhadatsah kalimat per kalimat dan siswa 

mendengarkannya dengan penuh perhatian, ini bertujuan memberikan 

pemahaman kepada siswa tentang Muhadatsah tersebut secara umum. Siswa 

akan memahaminnya dengan baik jika menguasai kosakata yang diberikan 

sebelumnya. 

c. Guru mengucapkan materi Muhadatsah  dengan Tanya jawab, isyarat, atau 

peragaan sebagaimana ketika menjelaskan materi makna baru mufradat.  

d. Siswa melakukan Muhadatsah secara berpasangan di depan kelas dengan 

bimbingan guru. 

 

Demikian uraian ringkas yang merupakan salah satu langkah dan teknik pembelajaran 

yang dapat dilaksanakan. Semua pihak yang bersangkutan dengan pengajaran dan 

pembelajaran bahasa Arab dapat menggunakan teknik lain dengan menyesuaikan situasi dan 

kondisi setempat. Juga diharapkan agar guru dan praktisi bahasa Arab menemukan dan 
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mengembangkan  pendekatan, melakukan improvisasi, melakukan inovasi agar kualitas dan 

efektifitas pembelajaran bahasa Arab dapat meningkat.  

Pada akhirnya, gurulah yang menentukan warna dan nuansa kelas pembelajaran 

Bahasa Arab : segar atau loyo, hidup atau mati, menyenangkan atau membosankan. Yang 

terpenting adalah bagaimana guru berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan 

bahasa Arab dilingkungan sekolah dan  agar siswa mampu menguasai kompetensi yang 

ditentukan juga bagaimana siswa memiliki semangat belajar Bahasa Arab, karena semangat 

itulah faktor utama keberhasilan belajar. 

 

 

 

 

Penulis, 
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 ANALISIS PROGRAM PENGAJARAN 

kfR&eã  Häm=æ  g~f7 

Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
Alokasi 

Waktu 

1. Menyimak 

Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang waktu, kegiatan 

disekolah, dan kegiatan dirumah 

 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) tentang:   
 
ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   

34 jam 

pelajaran 

17 pertemuan 

1.2 Menemukan informasi dari wacana lisan sederhana 

tentang :  

 

ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   
 

1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana tentang:  
ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, perasaan 

dan pengalaman secara lisan 

dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang waktu, kegiatan 

disekolah, dan kegiatan dirumah 

2.1 Melakukan dialog sederhana tentang: 

 
ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   

 

2.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana tentang:  
 
ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   
 

3. Membaca 

Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang waktu, kegiatan 

disekolah, dan kegiatan dirumah 

 

3.1  Melafalkan huruf hijaiyah, kata, frase, kalimat dan 

wacana tertulis dengan baik dan benar tentang:  
ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   

3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat   

  wacana tertulis sederhana tentang:  
 
ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
Alokasi 

Waktu 

 

3.3 Menemukan makna, gagasan atau pikiran  

  dari wacana tertulis sederhana tentang:  
 
ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   
 

4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan 

menulis tentang waktu, kegiatan 

disekolah, dan kegiatan dirumah 

 

 

4.1  Menulis kata, frasa, kalimat sederhana  

tentang: 

 

ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   
 4.2 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara      

tertulis dalam kalimat sederhana tentang :  

ÖQäBe ã, ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , #~çe ã éY 0ËFm ü   
 Tema-tema tersebut menggunakan struktur kalimat 

yang meliputi bilangan bertingkat untuk materi ÖQäBe ã, 
jumlah ismiyah Ä uædqRZi à =ç5 à ü9&çiÅ untuk materi, 

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  , dan jumlah fi’liyah untuk materi 

 #~çe ã éY 0ËFm ü   

Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 

WAKTU 

1. Menyimak 

Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan mendengarkan 

dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang hobi 

dan profesi 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiah dan ujaran 

(kata, frasa, atau kalimat) tentang Ö}ãqte ã ، Öntje ã 
 

1.2 Menemukan informasi dari wacana lisan 

sederhana tentang Ö}ãqte ã ، Öntje ã 

1.3 Merespons gagasan yang terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana tentang Ö}ãqte ã ، Öntje ã 

34 jam 

pelajaran 

17pertemuan 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 

WAKTU 

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan pengalaman 

secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana 

tentang hobi dan profesi 

2.1 Melakukan dialog sederhana tentang 

        Ö}ãqte ã ، Öntje ã 

2.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana tentang Ö}ãqte ã ، Öntje ã 

 

3. Membaca 

Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang hobi 

dan profesi 

3.1 Melafalkan huruf hijaiah, kata, frasa, kalimat, dan 

wacana tertulis dengan baik dan benar tentang   

Ö}ãqte ã ، Öntje ã 

3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, kalimat, dan wacana 

tertulis sederhana tentang Ö}ãqte ã ، Öntje ã 

3.3 Menemukan makna, gagasan, atau pikiran dari 

wacana tertulis sederhana tentang Ö}ãqte ã ، Öntje ã  

4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan 

menulis tentang hobi dan 

profesi 

4.1 Menulis kata, frasa, atau kalimat sederhana 

tentang Ö}ãqte ã ، Öntje ã  

4.2 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara 

tertulis dalam kalimat sederhana tentang          

tentang Ö}ãqte ã ، Öntje ã 

 Tema-tema tersebut menggunakan struktur kalimat    

Ä3}=I <9Ji à P <äNi gRY Å    untuk materi hobi,  dan 

ÄP<äNigRY à d Àoe Àlã Å untuk materi profesi 
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ÖQäBe ãá dpöã@<9eã 

                

 

 
Öæä&beã   Õxã=^eã Ö)8ä2Uã Päj&Avã $ã8=ZUã 

 

Waktu adalah suatu yang berharga, semua aktifitas kita akan selalu menggunakan waktu. 

Pepatah Arab yang mengatakan: ÇcRË] uRË^% kel xäYÀ [~Beã äa#]qe ã Ç Waktu laksana 

pedang, jika tidak kau patahkan maka ia akan mematahkanmu. Hal ini menunjukan betapa 

pentingnya waktu.Waktu bisa sia-sia dan berlalu begitu saja bila kita tidak dapat 

memanfaatkannya. Waktu bagi kita adalah anugerah Allah yang sangat berharga. Namun, 

tidak semua orang pintar mengatur waktu. Sebagian orang merasa disibukkan oleh pekerjaan 

dan sulit membagi waktu untuk kebahagiaan akhirat. Sekedar membaca buku dan mengkaji 

ilmu agama, ia tidak punya kesempatan. Kebanyakan orang pada masa pensiun, barulah ia 

merasa rindu kepada agama dan kebutuhan rohani. Oleh karenannya kamu harus mengatur 

waktu sebaik mungkin, berjanjilah kepada waktu agar kamu dapat menepati waktu yang 

sudah kamu jadwalkan. 

Dalam bab ini, kita akan mempelajari dan mempraktekkan ungkapan dan percakapan 

tentang waktu dan jam dalam bahasa Arab. Pelajarilah dengan seksama! 

Pelajaran 

1 

Pelajaran 1 : 

Waktu 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami informasi lisan melalui 

kegiatan mendengarkan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang 

ÖQäBe ã 
 

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) tentang: ÖQäBe ã 

1.2 Menemukan informasi dari wacana lisan 

sederhana tentang :    ÖQäBe ã            
1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana 

lisan atau dialog sederhana tentang:     ÖQäBe ã 
2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan 

pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang 

ÖQäBe ã 

2.1 Melakukan dialog sederhana tentang:      ÖQäBe ã 

2.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana tentang: ÖQäBe ã        

3. Membaca 

Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang ÖQäBe ã 
 

3.1  Melafalkan huruf hijaiyah, kata, frase, kalimat 

dan wacana tertulis dengan baik dan benar 

tentang: ÖQäBe ã                           
3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat   

  wacana tertulis sederhana tentang: ÖQäBe ã 
3.3 Menemukan makna, gagasan atau pikiran  

  dari wacana tertulis sederhana tentang:  ÖQäBe ã 
4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, 

pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan menulis tentang ÖQäBe ã 
 

 

4.1  Menulis kata, frasa, kalimat sederhana  

 tentang : ÖQäBe ã                

 4.2 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara      

tertulis dalam kalimat sederhana tentang : ÖQäBe ã 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 Tema-tema tersebut menggunakan struktur kalimat  

: Bilangan bertingkat  

 

 

 

                  PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖQäBe ã 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

Õxã=^eã 
 

 

Öæä&beã 
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$ã8=ZU  ã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik kata-kata berikut ini! 

 

No Kosakata Arti 
1. $ä]pã , #]p Waktu 

2. hä}  ã , hq} Hari 
3. $äQ äA ,ÖQäA Jam 
4. _yä]8 , Ö^~]8 Menit 
5. XäJmã ,[Jm Setengah 
6. Päæ<ã , Sæ< Seperempat 
7. p Lebih dari 
8. vã Kurang dari 
9. ÖQäBeã ka Jam berapa 
10. ÖQäA|ã Jam Berapa 
11. <ã9.eã ÖQäA Jam dinding 
12. 9~eã ÖQäA Jam tangan 
13. è&bUã ÖQäA Jam Beker 
14. Ï^~&B} À Ï^~&Aã Bangun Tidur 
15. k2&B} À k2&Aã Mandi 
16. éfIã Aku Sholat 
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17. xã=]ã Aku Membaca 

18. <qËZeãdpän% Sarapan 
19. ès:ã Aku Pergi 

20. S-<ã Aku Pulang 

21. =aã:ã Saya mengulang 

22. @p<9eã , @<9eã Pelajaran 

23. ä1äçI Pagi 

24. ã<ätm Siang 

25. xäBi Sore 

26. w~e Malam 

27. @ã=:ã Bel  

28. \9} Berbunyi 

 
 

 

 

 

Weblink :  

Karakter : Tafsir tentang waktu 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi 

situs berikut . 

Al 'Ashr 1 -3 | Tafsir Al Azhar | Tafsir Al Qur'an Oleh Buya HAMKA, tafsir.cahcepu.com/alashr/al-

ashr-1-3. 

 

 

http://tafsir.cahcepu.com/alashr/al-ashr-1-3/
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Ø<qJfe ÖçAäni ÖfzAxvãoQè-ã á   Ø è}<9&eã 

 Latihan 1 :  

Ujilah hafalan mufradat kamu dengan mengisi Mufrodat dalam bahasa Arab 

sesuai gambar di Kolom-kolom yang disediakan! 

 

 

 

 

   

Jam 

ÖQäA 

Pagi 

……….. 

Pergi 

……….. 

Pulang 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarapan 

……….. 

Belajar 

……….. 

Malam 

……….. 

Sholat 

……….. 
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 Ø ÖçA änje ã <qJeã p $äjfbeãGæ  gI á  Ù è}<9&eã 
Latihan 2 : 

Jodohkanlah gambar yang ada di  sebelah kanan  dengan kosakata  jawaban yang 

sesuai dengan artinya ! 
 

9~eã ÖQäA 

  …….. 

 
1 

<ã9.eã ÖQäA 

  
…….. 

 

2 

è&bUã ÖQäA 

  
…….. 

 

3 

Ï^~&B} À Ï^~&Aã 

  
…….. 

 

4 

k2&B} À k2&Aã 

  
…….. 

 

5 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Päj&Av ã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik kata, frase, atau kalimat yang diucapkan guru sambil 

memperhatikan teks di bawah ini! 

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                            
 

             
#]qeã k~Ïn% 

á xäi9^eã 8ã9-vãdä]Á@äneã Õä~2e |<p=M#]qeã lã kfQãÁ9Mã éjAü 
ÇcRË] uRË^% kel xäY À [~Be ã äa#]qe ã Ç dä] pã  Çès;eã oi oj)ã #]qe ãÇ 

 éa: p 3eäI ;~jf%  ämã ÁänB1 x äN] än&]p éN^mlã än~fQè.} 
w~e Õ91 ã qeã    ÖQäBeã ò  Ð^~&Aã  ÁÕ=aã;jeã 9Ræ Õ=EäReã ÖQäBeã òhämã 

[Jneã p ÖRæã=eã ÖQäBeã ò 3çJeã éfIã À/=Aã Si9.t&eã  ÕwJfe    
Á<qËZeã dpän% gç] ÖA8äBeã  ÖQäBeãò k2&Aã  ÁÖQäj-   

k2&Aã    kfQã 
<qËZeã dpän% ã  #]qe ã 

hã9]vã 2Q ä~Fi  ;~jf%   
@=:ã \9}  éa: 

éA=beã 2Q Cf-ã  hämã 
S-<ã  ÁÕ=aã;jeã 9Ræ 

@p<9eã =aã:ã  Ð^~&Aã   
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Á ä1äçI  Sæ=eã p ÖA8äBeã  ÖQäBeãò <qËZeã dpän% ã  
     ÖQäBeãò hã9]vã 2Q ä~Fiéyä]9Iã Si    ÖA<9Uã 1ã ès:ã ämã    

Á Sæ=eã vã  ÖRæäBeã ÖQäBeã ð ÖA<9jeãéeã gI ãÁ[Jneã p ÖA8äBeã   
ÀéA=beã 2Q Cf-ã ämã Áäiäj% ÖRæäBeã ÖQäBeã ð @=:ã \9}  

Áè&bUã 2Q é&ç~^1 SMã p  
À =tÏeã ÕwI 9Ræ Õ91ãqeã ÖQäBeã ò  ÖA<9Uã oi S-<ã  

Á=JReã 9Ræ ÖRæã=eã ÖQäBeãòh9^eã Õ=aåäReã  
Áå=VUã 9Ræ[Jneã p   ÖA8äBeã ÖQäBeãòlã=^eã ã=]ã 

 ÁxäFReã 9Ræ Öniä*eã ÖQäBeãò @p<9eã =aã:ã  
 

 

 

 

 

 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á     Ú è}<9&eã 
 Latihan 3 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan  berikut ini ! 

 

È Ö^æäBeã ÖJ^eã PqMqi äi ÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

È 9Mã  hän}   ÖQäBeãka  ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

È éa: p 3eäI ;~jf% 9Mã gs ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 

Bersama teman-temanmu bacalah cerita diatas lalu terjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia, lalu jawablah soal dibawah ini lalu hasilnya kumpulkan 

kepada gurumu! 
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È ÖA<9Uã éeã 9Mã  ès;}é&iÁÛ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 È @p<9eã =aã;}  9Mã  é&i  ÁÜ 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
 

 

 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÛ è}<9&eã 
 Latihan 4 : Permainan Bahasa. Guru Membagikan Potongan Kertas yang 

berisi “Kertas Pertanyaan” kepada masing-masing siswa seperti kolom 

dibawah ini. Mintalah mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut , 

Lalu Ajaklah semua siswa menceritakan Seputar tentang Waktu ( Nama, 

Tanggal kelahiran, kegiatan kesehariannya) 

 

: Ö}qVfeã åäRevã 

                            
              éjAü 
  hq} éY $9ep 

   ò  |8 vp 7}<ä% 
  =tFeãò 
  häQ 
  ÖQäBeã ò hqneã oi hä~] 
  0Aã<9eã#]p 
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Ø è~aQeã 

 Tata Bahasa 1: Jam  

a. Bilangan Jam 

Pada bab ini, kita akan belajar menyebutkan waktu. Dalam bahasa Arab, waktu disebutkan 

dengan menggunakan bilangan bertingkat. Kata bilangan bertingkat dibentuk dengan wazan  

“     gQäY   “ atau “ÖfQäY “ . Kata bilangan bertingkat yang menunjukan angka 6 (enam) 

dibentuk dari kata “@8äA “ atau “ÖA8äA “ bukan dari kata “#A “ atau “Ö&A “  

Jika jam menunjukkan angka yang tepat,ungkapan yang digunakan adalah sebagai berikut. 

No Tanda Jam / Pukul Dalam bahasa Arab 

1. Pukul 1.00 Õ91qeã ÖQäBe ã 

2. Pukul 2.00 Ö~mä*eã  ÖQäBe ã 

3. Pukul 3.00 Ö*eä*eã  ÖQäBe ã 

4. Pukul 4.00 ÖRæã=eã  ÖQäBe ã 

5. Pukul 5.00 ÖBiä6eã  ÖQäBe ã 

6. Pukul 6.00 ÖA8äBeã  ÖQäBe ã 
7. Pukul 7.00 ÖRæäBeã  ÖQäBe ã 
8. Pukul 8.00 Öniä*eã  ÖQäBe ã 
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9. Pukul 9.00 ÖRAä&eã  ÖQäBe ã 
10. Pukul 10.00 Õ=EäReã  ÖQäBe ã 
11. Pukul 11.00 Õ=FQ Ö}8ä<ã  ÖQäBe ã 
12. Pukul 12.00 Õ=FQ  Ö~mä*eã  ÖQäBe ã 

 

b. Untuk menegaskan waktu pada angka yang tepat, digunakan kata  äiäj% . 

Contohnya adalah   äiäj%  Õ=EäReã  ÖQäBe ã (Pukul 10.00 tepat).  

c. Untuk menyatakan lebih, kita menggunakan wa (  p )  , sedangkan untuk 

menyatakan kurang, kita menggunakan illa  (vã )  . Contohnya adalah sebagai 

berikut. 

 

No Tanda Jam / Pukul Dalam bahasa Arab 

1. 
Pukul 1.15 Sæ=eã p  Õ91qeã ÖQäBe ã 

2. 
Pukul 2.30 [Jneã p Ö~mä*eã  ÖQäBe ã 

3. 
Pukul 3.45 Sæ=eã vã ÖRæã=eã  ÖQäBe ã 

4. 
Pukul 4.30  [Jneã vã ÖBiä6eã  ÖQäBe ã 

 

d. Atau “Ö^~]8 “ artinya menit  kata jamaknya adalah “_yä]8 “  

 Untuk menyebut waktu 3 sampai 10 menit, menggunakan kata “_yä]8 “ 

 Untuk menyebut waktu diatas 10 menit, menggunakan kata “Ö^~]8 “ 

  Untuk menyebut waktu 1 menit, menggunakan kata “Ö^~]8 “ 

 Untuk menyebut waktu 2 menit, menggunakan kata “lä&^~]8 “ 
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Contohnya adalah sebagai berikut. 

1. 
Pukul 5.10 _yä]8 =FQ p ÖBiä6eã  ÖQäBe ã 

2. 
Pukul 6.50 _yä]8 =FQ  vã  ÖRæäBeã  ÖQäBe ã 

3. 
Pukul 11.20 Ö^~]8lp=FQ p Õ=FQ Ö}8ä<ã  ÖQäBe ã 

4. 
Pukul 11.40   Ö^~]8 o}=FQ  vã Õ=FQ  Ö~mä*eã  ÖQäBe ã 

 

e. Keterangan waktu seperti   ä1äçI (pagi hari),  ã<ätm (siang hari),   xäBi (sore 

hari), dan w~e (malam hari) biasanya disertakan untuk menegaskan waktu yang 

dimaksud secara lebih spesifik. Contohnya adalah sebagai berikut. 

No Pukul Dalam bahasa Arab 

 

1. Pukul tujuh pagi ä1äçI ÖRæäBeã  ÖQäBe ã 
2. Pukul satu siang   ã<ätm  Õ91qeã ÖQäBe ã 
3. Pukul lima sore xäBi ÖBiä6eã  ÖQäBe ã 
4. Pukul sembilan malam   w~e ÖRAä&eã  ÖQäBe ã 

 

f. Untuk menanyakan waktu atau jam biasannya menggunakan “ka “  

Contohnya adalah sebagai berikut. 

  Õ91qeã ÖQäBe ã lv ã Èlv ãÖQäBeã ka     
 

ÖA8äBeã ÖQäBeã ò ÖA<9Uã éeã  ès:ã ÈÖA<9Uã éeã ès;% ÖQäBeã ka 
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Ø<qJfe ÖçAäni ÖfzAxvãoQè-ã á  Ü è}<9&eã 

 Latihan 5 :  

Jodohkanlah gambar jam disebalah kanan dengan arti yang sesuai ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jodohkanlah arti yang sesuai ! 

 

Sekarang jam 13.30 A  ……..  ََن ا َاِديََة َعَشَرة لسَّاَعة  َاْلآ .١    اْلآ  

Sekarang jam 12.00  B  
َن اَ  ..…… .٢ السَّابَِعة َوالرُّب ع لسَّاَعة  َاْلآ  

Sekarang jam 09.45 C  
َن اَ  ..…… .٣ الآَواِحَدة َوالنِّصآف لسَّاَعة  َاْلآ  

Sekarang jam 07.15  D  
َن اَ  ..…… .٤ لرُّب ع الآَعاِشَرة ِاالَّ ا لسَّاَعة  َاْلآ  

Sekarang jam 11.00  E  
َن اَلسَّاَعة   ..…… .٥ الثَّانَِيَة َعَشرَة َاْلآ  

 اَلسَّاَعة  السَّابَِعةآ 

 اَلسَّاَعة  الثَّاِمَنةآ 
 

 اَلسَّاَعة  الثَّانَِيةآ 

 

 اَلسَّاَعة  الرَّابَِعةآ 

 

 اَلسَّاَعة  الآَعاِشرَةآ 

 

١.  

 

٢.  
 

٣.   

٤.  

 

٥.  
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Ødä*jeãò äja /xä} äji ã89Qè&aã  á Ý è}<9&eã 
Latihan 4: Tuliskan bilangan dari angka-angka berikut ini seperti contoh! 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È ÖQäBeãka 

Õ91qeã ÖQäBe ã 
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ØénRUã ò Õ8äNUã $äjfbeãGæ gI á  Þ è}<9&eã 

Latihan 7 : Buatlah garis yang menghubungkan kalimat- kalimat yang berlawanan 

artinya pada kolom dibawah ini! 

ÁØ  

v ã 
0 

 

0 Áã ès:ã 

ÁÙ  

hämã 
0 0  

Áå 
ã8=Zni 

 

ÁÚ S-<ã 0 0  
Á$ 

Ï^~&Aã 

ÁÛ w~e 0 0  
Á( 

ã<ätm 

ÁÜ ÖQäj- 0 0   Á, p 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuis. Jam 

berapakah ini? 

 

Jawaban! 

Dalam bahasa Arab 

.................................................................. 

.. 
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Ø<qJfe ÖçAäni ÖfzAxvãoQè-ã á ß è}<9&eã 

Latihan 8 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan di bawah ini  ini dengan jawaban yang 

tepat sesuai gambar ! 

 

ã ej*äd Ø á  ( Pukul 1 ) 

Õ91qeã ÖQäBe ã äiäj%  

 

 

١. 
 

ن ؟ السَّاَعة   َكم . أ   َاْلآ
ن . ب  .........................لسَّاَعة  اَ  َاْلآ

 

٢. 
 

ن ؟ السَّاَعة   َكم . أ  َاْلآ

ن . ب  .........................لسَّاَعة  اَ  َاْلآ

 

٣. 
 

ن ؟ لسَّاَعة  اَ  َكم . أ  َاْلآ

ن . ب  .........................السَّاَعة   َاْلآ

 

٤. 
 

ن ؟ السَّاَعة   َكم . أ  َاْلآ

ن . ب  .........................لسَّاَعة  اَ  َاْلآ

 

٥. 
 

ن ؟ السَّاَعة   َكم . أ  َاْلآ

ن . ب  .........................لسَّاَعة  اَ  َاْلآ
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Ö)8ä2Uã 
Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s  ü=]ãÁ \<äÊ p 9Mã Gæ X<äR&eã  ã;s |=.} 

Øc^}9I 
 Berikut ini adalah perkenalan antara Ahmad dan Thoriq.  

 Bacalah percakapan tersebut dan praktikan dengan temanmu !  

 
ÈÐ^~&B%é&i á 9Mã 

 =.Zeã 9nQÐ^~&Aã á\<äÊ 
  È =.Zeã éfJ% o}ã á9Mã 

 9.BUãò =.Zeã éfIã á\<äÊ 
 È ÕwJeã 9Ræ hän% gs á9Mã 

  ÕwJeã 9Ræ hämã v Àv á\<äÊ 
 ÈÕwJeã 9RægRZ% ã:äi á9Mã 

lã=^eã xã=]ã á\<äÊ 
 ÈÖA<9Uãéeã ès;%é&i á9Mã 

ÖRæäBeã ÖQäBeãès:ã á\<äÊ 
ÈÕ<ä~Beã äæ ès;%gs á9Mã 
ÖfZ<ã äæ ès:ã  Àv  á\<äÊ 

ÈÖA<9Uã oi S-=% ÖQäBeã ka  á\<äÊ 
<ätm Õ=FQ Ö~mä*eã ÖQäBeã ò ÖA<9Uã oi S-<ã á   9Mã 
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È#~çeã ò 9Ræ gjR} : äi á\<äÊ 
k}=beã l xã=^eã xã=^} Z Õ91ãqeã ÖQäBeã ò =tÏeãéfIã á   9Mã 

Èå=VUã#]p g58 ÖQäBeã ka   á\<äÊ 
Áw~e ÖA8äBeã ÖQäBeã ò  å=VUã#]p g58 á   9Mã 

È Öniä*eã  ÖQäBeã ò gjR} : äi   á\<äÊ 
Á  xäFReã ÕwI 9Ræ @p<9eã =aã:ã Öniä*eã  ÖQäBeã ò   á   9Mã 

 

 

 Ø _æäBeã <ãq2æ ÖçAäni Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Áà è}<9&eã 
Latihan 9 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 

tepat sesuai dengan percakapan diatas ! 

 

 È \<äÊ Ð^~&B} é&i ÁØ 
 È    =.Zeã éfJ} o}ã   ÁÙ 

 È  ÕwJeã 9Ræ \<äÊhän} gs  ÁÚ 
È  ÕwJeã 9RægRZ} ã:äi  Á Û 

     ÈÖA<9Uãéeã \<äÊ ès;}é&i  ÁÜ 
È Õ<ä~Beã äæ \<äÊès;}gs ÁÝ 

 È ÖA<9Uã oi 9Mã  S-=} ÖQäBeã ka ÁÞ 
È  ceã: 9Ræ 9Mã gjR} : äi  Áß 

È  k}=beã l xã=^eã   9Mã  xã=^} é&i  Áà 
 È xäFReã ÕwI 9Ræ uAp<8 =aã;} 9Mã gsÁ Ø× 
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Ø Tã=Zeã läbi ò  Öæä- ã  SM á ÁØ× è}<9&eã 
 Latihan 10 : Isilah titik- titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai.  

ã<ätm Ö~mä*eã ÖQäBeã Èlvã ÁÁÁÁÁÁÁka ÁØ 
Á, Ö*eä*eã Áå lvã Á ã  ÖQäBeã 

Á ä1äçI[Jneã p ÖRæã=eã ÖQäBeãò ÁÁÁÁÁéfJm ÁÙ 
Á, xäFReã Áå  =tÏeã Á ã   3çJeã 

ÁÁÁÁÁÁ ÖRæäBeã ÖQäBeãò   xäFReã éfJm ÁÚ 
Á, w~e Áå ã <ätm Á ã ä1äçI 

Á<ätmÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖQäBeãò =tÏeã éfJm   Á Û 

Á, ÖA8äBeã Áå  Õ91ãqe ã Á ã   ÖRæäBe ã 
ÈèRfUãò hã9^eã Õ=a èRf%ÁÁÁÁÁÁ ÁÜ 

Á, gs Áå é&i Á ã  ka 

 

Õxã=^e ã 
Øã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã xã=]ã 

 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

 

#]qeã kfRm Áã9çQ 8qR} v#]qe  ã Á äne kti{~E#]qe ã Ø3ãq5ãä} 
ÁcRË] uRË^% kelãÀ[~Feã äa#]qe ã ÁÄÖ~ni> Å  ÖQäBeã äæ 

 Ö~iwAvã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ò oiä*eã[Jeãò èeäÊ ämã  Á |8qæ éjAã  
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 Áä1äçI ÖRæã=eã ÖQäBeãòÐ^~&Aã ÁÖA<9Uã oQ 9~Ræ 0~æ ÁÖ~iqb2eã  
ÁÇ<qFneã u~eã p än%äiã äi 9Ræ ämä~1ã|;eã ufe 9j<ã Ç á xäQ8xã=]ã Z 

ÁäN}ã ä1äçIläiq^}éiã p +ã lxv ã=bçiÐ^~&Aã 
éiã p +ã   Si 9.BUãéeã ès:ã  Áhäj<ãò xäM q%  ã  Z hqneã ÖY=U Cnaã 

Á[Jneã p ÖRæã=eã  ÖQäBeãò ÖQäj- 3çJeã$Jne  
@p<9eã =aã:ã ÖBiä>ã ÖQäBeãò ÁÖQäASæ<lã=^eã ã=]ã3çJeã ÕwI 9Ræ  

ÖA8äBeã ÖQäBeãò <qËZeãdpän% ã Á7çËUãò éiã  9QäAã Z  
Áä1äçI [Jneã p ÖA8äBeã ÖQäBeãò  ÖA<9Uãéeã ès:ãÁ Sæ=eã vã 

Áéiã p +ã Si 3YäIã p kfAã 9Ræ ÖA<9Uã 1ü ès :ã 
Ák~1=eã 9çQ :ä&A vã Siéepvã ÖJ1éY Ö~æ=Reã ÖVfeã kfR%ã  

Áäiäj% ÖRAä&eã ÖQäBeãò 3}=&Aã p@ã=:ã\9}       
 
     

Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁØØ è}<9&eã 
 Latihan 11 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

   
ÈÖ~iqb2eã  Ö~iwAvã ÖËAq&Uã ÖA<9Uã ò oiä*eã[Jeãò èeäÊ |8qæ gs  ÁØ 

 
 È |8qæÐ^~&B%   ÖQäA|ã  òÁÙ 

 
 È hqneã 9Ræ xäQ9e ãè&aã ÁÚ 



22 
 

 
 È ÖA<9Uã 1ü |8qæ ès;%  ÖQäA|ã  ò ÁÛ 

 
È @ã=:ã\9} ÖQäA|ã  ò ÁÜ 

 

Ødä*jeãò äja Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã    á ÁØÙ  è}<9&eã 
 Latihan  12 :  

Susunlah kalimat yang sempurna dari kata- kata dibawah ini seperti contoh! 

  ÖRçA /  9jI á dä*jeã 
Á  ÖRæäBeã ÖQäBeãò ÖA<9Uã 1ü  ès;} qs  á   

ÁØ [Jm p ÖRçA    / \ä2Aã ÁÝ    =FQ än)ã /  ÖjfA 

  

 

  

ÁÙ /  éZËJi [Jm vã Ö~mäj) ÁÞ Sæ< vã ÖRB% / _~Yq%      

  

 

  

ÁÚ =FQ 91ã  /    kaä1 Áß _yä]8o}=FQ vã Ö~mäj) /  läi<ã 
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ÁÛ  lqRæ<ã p ÖBj5 /   k~sã=æã Áà _yä]8 lp=FQ pSB% /  ÖB~mã        

  

 

  

ÁÜ [Jm p Ö&A / lqj~A      ÁØ× _yä]8 =FQ p =FQ 91ã /  Õ=s>   

   

  

 

  

 

Öæä&be ã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á ÁØÚè}<9&eã 

 Latihan 13 : 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 

ÖRæäAÁÝ ÖQäAÁØ 

ÕwIÁÞ        ä1äçI ÁÙ       
<qËZeãdpän%Áß         ã<ätm ÁÚ       

hämÁà     xäBiÁÛ        
Ð^~&AãÁØ×      w~e ÁÜ       
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Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á  ÁØÛ  è}<9&eã 
 Latihan 14 :  

 Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

 

Áw~e Õ91ãqeã ÖQäBeã ò 9.t&eã ÕwJe hq^}|8ã  ÁØ 
Áã<ätm  Ö~mä*eã ÖQäBeã ò ÖA<9UãoQ S-=% oB1  ÁÙ 

 Áw~e Ö*eä*eã  ÖQäBeã ò lp=6B&} lqjfBUãÁÚ 
Á ä1äçI ÖRæã=eã ÖQäBeãò3çJeã ÕwJel:xq}l:xqUã ÁÛ 

 xäBi [Jneã p ÖBiä6eã ÖQäBeãò 9.BjeãòlqfJ} ÖQäj:ãÁÜ 
 

 
Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=%á ØÚ  è}<9&eã 

 Latihan 13:  

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia! 

 

    Áäiäj% ÖRAä&eã ÖQäBeãò @ã=:ã\9}  ÁØ  
   Ák~1=eã 9çQ :ä&A vã Siéepvã ÖJ1éY Ö~æ=Reã ÖVfeã kfR%ã ÁÙ 

 9~eã ÖQäAp <ã9.eã ÖQäBa ÖQäBeãoi äQãqmã kfQã ÁÚ 
Áä1äçI [Jneã p ÖA8äBeã ÖQäBeãò  ÖA<9Uãéeã ès:ãÁÛ 

xäBi ÖRæã=eã ÖQäBeãò  =JReã oB1 éfJ} ÁÜ 
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Ø Õ9~Zi wj- lqb&e Ö~%vã $äjfbeãè%< á ÁØÜ     è}<9&eã 
 Latihan 15 : 

Susunlah kata- kata berikut  ini hingga membentuk kalimat yang sempurna! 

  lv ã - Õ91qeã -  lv  -  ÖQäBe ã   - ka - È - ÖQäBeã ÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÖQäA - Sæ< - ã=]ã -  ÕwI -3çJeã  - lã=^eã -  9Ræ ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 Á  ès:ã  - 9Ræ - ÖA<9Uã  - <qËZeãdpän% ã -  1ü ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Á ÖA8äBeã   - [Jneã -  ä1äçI - ès:ã-  1ü - ÖQäBeãò - ÖA<9Uã ÁÛ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 
Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=% á  ÁØÝ è}<9&eã 

 Latihan 16 : 

A. Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 

1. Salma bangun tidur jam  4.30 pagi 

2. Aku belajar  bahasa Arab pukul 08.00 pagi dengan ustadz rohim 

3. Yusuf berangkat sekolah jam 6.30 pagi 

4. Ahmad  pulang sekolah pukul 13.00 siang 

5. Jam berapa Sekarang? Sekarang jam 07.15 Pagi 
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B. Ungkapkan gambar di bawah ini dengan bahasa Arab!. Ingat tulisanmu harus benar 
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 Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

Berputarlah bumi  ini dan berbagailah  masa yang dilaluinya; suka dan duka, naik dan 

turun, masa muda dan masa tua. Ada masa hidup, kemudian mati dan tinggallah kenang-

kenangan  ke masa lalu.Diambil Tuhanlah masa menjadi sumpah, atau menjadi sesuatu yang 

mesti  diingat-ingati. Kita hidup di dunia ini adalah melalui masa. Setelah itu kita pun akan 

pergi. Dan apabila kita telah pergi, artinya mati, habislah masa yang kita pakai dan yang telah 

lalu tidaklah dapat diulang lagi, dan masa itu akan terus dipakai manusia yang tinggal, silih 

berganti, ada yang datang dan ada yang pergi. Diperingatkanlah masa itu kepada kita dengan 

sumpah, agar dia jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Sejarah kemanusiaan ditentukan oleh 

edaran masa. ayat al-Qur’an (Qs. Al-Ashr :1-3) :  

 

Demi masa,[1]. Sesungguhnya manusia itu 
benar-benar berada dalam kerugian,[2]. 
kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran 
dan nasihat menasihati supaya menetapi 
kesabaran.”[3] 

ْنَساَن َلِفي ( 1)َواْلَعْصِر  ِإنَّ اْْلِ
ِإَّلَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا ( 2)ُخْسٍر 

الصَّاِلَحاِت َوتَ َواَصْوا بِاْلَحقِّ 
3)َوتَ َواَصْوا بِالصَّْبِر  ) 
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Imam Asy Syafi’i rahimahullah berkata, 

ُهمْ  ْورََة َلَوَسَعت ْ  َلْو َتَدب ََّر النَّاُس َهِذِه السُّ
”Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk 

mereka.” [Tafsir Ibnu Katsir 8/499]. )Sumber : Diambil dari artikel 'Tafsir Surat Al ‘Ashr: 

Membebaskan Diri Dari Kerugian — Muslim.Or.Id ( 

Surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang 

teguh agama Allah dengan beriman, beramal sholih, berdakwah kepada Allah, dan 

bersabar atas semua itu. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan 

surat ini tanpa mengamalkan seluruh syari’at. Karena seorang yang berakal apabila 

mendengar atau membaca surat ini, maka ia pasti akan berusaha untuk membebaskan 

dirinya dari kerugian dengan cara menghiasi diri dengan empat kriteria yang tersebut 

dalam surat ini, yaitu beriman, beramal shalih, saling menasehati agar menegakkan 

kebenaran (berdakwah) dan saling menasehati agar bersabar” [Syarh Tsalatsatul 

Ushul] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi Waktu!. Kelak 

manusia akan pergi 

menuju tempat asalnya; 

dari tanah dan akan 

kembali ke tanah 

 

http://muslim.or.id/tafsir
http://muslim.or.id/al-quran/tafsir-surat-al-ashr-membebaskan-diri-dari-kerugian.html
http://muslim.or.id/al-quran/tafsir-surat-al-ashr-membebaskan-diri-dari-kerugian.html
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$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َلنآ تَ رآِجَع األَياَّم  الَّيِت َمَضتآ 
 Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. 

 

ès;eã oi oj)ã #]qe ã 
Waktu lebih berharga dari pada emas. 

 

ىَب  َسلآ َوالَ َتك  َغاِفالً فَ َنَداَمة  الع قآ َهدآ َواَل َتكآ ِاجآ
 ِلَمنآ يَ َتكَاَسل  

 Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-

malasan dan jangan pula lengah, karena 

penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. 
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ÈX=R% gs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Mungkin Anda terheran-heran bahkan tidak percaya, jika ada orang yang bilang bahwa di 

zaman modern ini ada seorang anak dari keluarga non Muslim yang hafal Al Qur’an dan 

bisa shalat pada umur 1,5 tahun, menguasai lima bahasa asing pada usia 5 tahun, dan telah 

mengislamkan lebih dari 1.000 orang pada usia yang sama. Tapi begitulah kenyatannya, 

dan karenanya ia disebut sebagai bocah ajaib; sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa 

Ta’ala.Syarifuddin Khalifah, nama bocah itu. Ia dilahirkan di kota Arusha, Tanzania. 

Tanzania adalah sebuah negara di Afrika Timur yang berpenduduk 36 juta jiwa. Cerita 

lengkap dan detail tentang Syarifuddin Khalifah bisa Anda dapatkan di buku “Mukjizat 

dari Afrika, Bocah yang Mengislamkan Ribuan Orang; Syarifuddin Khalifah” ini. Isinya 

yang menarik dengan bahasa yang mengalir serta agaknya membuat buku ini menjadi 

megabestseller, seperti dikampanyekan dalam cover depannya. Tercatat, dalam rentang 

empat bulan saja buku karya Mujahidin Nur ini telah naik cetak sebanyak delapan kali. 

Atau buka www.youtube.com/playlist?list=PLxNZClPp... Anak ajaib ini mengislamkan 

ribuan orang - YouTube 

 

Tahukah kamu? 

Bahaimana kejeniusan imam Bukhori?. masa kecil Imam Bukhari penuh dengan 

keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak 

lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha 

dan berdo’a untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, 

menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total.Ketika sedang berada di Bagdad, 

Imam Bukhari / tokoh periwayat hadits terkenal pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadits 

yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Dalam pertemuan itu, 10 ulama tersebut 

mengajukan 100 buah hadits yang sengaja “diputar-balikkan” untuk menguji hafalan 

Imam Bukhari. Ternyata hasilnya mengagumkan. Imam Bukhari mengulang kembali 

secara tepat masing-masing hadits yang salah tersebut, lalu mengoreksi kesalahannya, 

kemudian membacakan hadits yang benarnya. Ia menyebutkan seluruh hadits yang salah 

tersebut di luar kepala, secara urut, sesuai dengan urutan penanya dan urutan hadits yang 

ditanyakan, kemudian membetulkannya. Inilah yang sangat luar biasa dari sang Imam, 

karena beliau mampu menghafal hanya dalam waktu satu kali dengar.  

(bukharimuslim.wordpress.com/riwayat-ahli-hadist/sejarah singkat imam Bukhori) 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLxNZClPp-mCsQE27ffRgWNxJSGb3uikou
http://www.youtube.com/playlist?list=PLxNZClPp-mCsQE27ffRgWNxJSGb3uikou
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 

Ø ÖçAäni Öæä-ã Tã=Zeãòè&aã 

 Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai                  !  

Õ=jne ã Ö)8ä<ã ÖQäBeã 

ÁØ 3çJeã ÕwI ä1äçI [Jneã p ÖRæã=eã ÖQäBe ã 

ÁÙ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÚ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÛ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÜ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÝ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÞ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áß ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áà ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁØ× ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Avã S~]q% 
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Ö~iq~eãdäjQã 

Ø c%ä]pxäæ äçAäni é% xä} äj~Y T=^eã xwiã 

 Coba masing- masing kamu,isilah titik-titik dibawah ini dengan waktu-waktumu 

 

u%äa=æp êã ÖM< p   kb~fQ hwBeã   

 Á xã?Qvã åwËeã éyä]9Iã  3ãq5ã 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ     á   éjAã 

    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ      á    oi ämã 
é&~iq~eãdäjQv ã kbe h9]ã lã # q2jAü 

Õ=jne ã Ö~iq~eãdäjQ ã $ä]pv  ã 

Ávã À p Àäiäj% 

Á w~e ÀxäBi 
Àã<ätm Àä1äçI 

ÁØ hqneã oi Ð^~&Aã ÖRæã=eã ÖQäBeãò ä1äçI 

ÁÙ 3çJeãlã:ã SjAã   

ÁÚ 3çJeãéfIã   

ÁÛ <qËZeãdãpän%  ã   

ÁÜ ÖA<9Uãéeã ès:ã   
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ÁÝ 3}=&Aã   

ÁÞ ÖA<9Uã oi S-<ã   

Áß =tÏeãéfIã  ämã   

Áà =JReãéfIã   

ÁØ× å=VUãéfIã   

Á ØØ lã=^eã xã=]ã   

Á ØÙ xäFReãéfIã   

ÁØÚ @p<9eã =aã:ã   

ÁØÛ hämã   

 
Ákbiäj&sã  oB1 2Q ã=bFY À vãp 

Øu%äa=æp êã ÖM< p  kb~fQhwBeã  p 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Avã S~]q% 
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               ÖA<9Uã ò 0ËFm ü  á 3ä*eã@<9e ã 
 

 

 
Öæä&be ã Õxã=^e ã Ö)8ä2U ã Päj&Av ã $ã8=ZU ã 

 

Kegiatan yang kita lakukan di sekolah sangat menentukan keberhasilan kita dalam 

belajar. Kita harus mengikuti pelajaran yang diberikan guru dengan baik. Selain itu, waktu luang 

juga harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. “Bersungguh-sungguhlah dan jangan 

bermala-malas dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-

malas”. Kegiatan apa saja yang biasa  kamu lakukan di sekolah?. Dalam bab ini, kita akan 

mempelajarinya dalam bab ini. Pelajarilah dengan saksama! 

 

Pelajaran 

2 

Pelajaran 2: 

Kegiatan di Sekolah 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami informasi lisan melalui 

kegiatan mendengarkan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang: 

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
 

 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang:      

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Dengan cara mencocokan dan membedakan secara tepat. 

1.2 Menemukan informasi dari wacana lisan sederhana tentang :                

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Yang meliputi  kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada’ 

+ khabar + maful bih ) 

1.3 Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau 

dialog sederhana tentang:      

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Yang meliputi  kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada’ 

+ khabar + maful bih ) 

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, perasaan dan 

pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang  

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
 

2.1 Melakukan dialog sederhana tentang      

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Dengan lafal yang tepat dan benar dengan menggunakan 

kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada’ + khabar + 

maful bih ) 

 

2.2 Melakukan dialog sederhana tentang:  

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Dengan tepat dan benar dengan menggunakan kalimat 

berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada’ + khabar + maful bih) 

2.3 Menjelaskan  

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Melalui kegiatan bercerita dengan tepat dan benar dengan 

menerapkan kalimat berstruktur jumlah ismiyah ( mubtada’ + 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

khabar + maful bih ) 

 

3. Membaca 

Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan atau dialog sederhana 

tentang  

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   

3.1  Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah, kata, frase, 

kalimat dan wacana tertulis dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang :  

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Dengan menerapkan kalimat berstruktur  jumlah ismiyah 

(mubtada’ + khabar + maful bih )  

3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat   

  wacana tertulis sederhana tentang: 

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Dan menerapkan kalimat berstruktur  jumlah ismiyah (mubtada’ 

+ khabar + maful bih ) 

3.3 Menemukan makna, gagasan atau pikiran  

  dari wacana tertulis sederhana tentang:     

 ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
 

4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman dan informasi 

melalui kegiatan menulis tentang :  

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
 

 

 

4.1  Menulis paragraf sederhana  

Tentang:  

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
Dengan menerapkan kalimat berstruktur  dengan menerapkan 

kalimat berstruktur  jumlah ismiyah ( mubtada’ + khabar + maful 

bih ) 
 4.2 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara      tertulis 

dalam kalimat sederhana tentang     

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü   
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 

 

 

Tema-tema tersebut menggunakan struktur kalimat  

jumlah ismiyah ( mubtada’ + khabar + maful bih ) 

 
 

                   PETA KONSEP 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ÖA<9Uã ò 0ËFm ü 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

 
 

Õxã=^eã Öæä&beã 
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$ã8=ZUã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik kata-kata berikut ini! 

No Kosakata Arti 
1. ;~jf% Murid 

2. 9t&.i Rajin 

3. ã=bçi pagi-pagi 

4. éiwA v ã o}9e ã agama Islam 

5. $ä~M ä}=e ã , Ö~Mä}=e  ã Matematika 

6. hqfQ   ,   kfQ Ilmu 

7. Ö~æ =Reã  ÖVfe ã bahasa Arab 

8. Ö}  ?fbm v ã  ÖVfe  ã bahasa Inggris 

9. éM=i   , O}=i orang yang sakit 

10. èÊ Kedokteran 

11. Öj18?i ramai, padat 

12. 9~- Baik 

13. $äRi ä-   ,  ÖRiä- Universitas 

14. KJ1  ,   ÖJ1 jam pelajaran 

15. 9Q äB}  À  9Q äA 
Menolong 
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16. ÖMä}< Olahraga 

17. $ã =ç&6i   ,   =ç&6i Laboratorium 

18. Öæ ã;- Menarik 

19. gy äA<   ,   Öe äA< Surat 

20. gA ã =}  À  gA ã < Mengirimkan 

21. gæ ä^}  À  gæ ä] Menjemput 

22. 9säF} À   9s äE Menyaksikan 

23. =N7  À  =N1 hadir, datang 

24. è&b} À è&a berkirim surat 

25 åäçFfe =M xvã d ws ÖjÏni 
PMR 

26 ÖY äFbe ã  Pramuka 

27 Öç&bi Perpustakaan 

28 ä~Yã=V.eã Geografi 

29 =R&B} Meminjam 

30 kfR} Mengajar 

31 è2} menyukai 

 

 
Weblink :  

Karakter : Kegiatan disekolah  dan adab / tatakrama menghormati guru. 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi situs berikut .suka-suka-

barkah.blogspot.com/.../sejarah-sekolah-dalam pendidikan islam dan     fauzinesia. blogspot.com 

/2012/06/madrasah.html 
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Ø<qJfe ÖçAäni ÖfzAxvãoQè-ã   á Ø è}<9&eã 

Latihan 1 :  Ujilah hafalan mufradat kamu dengan mengisi Mufrodat dalam bahasa Arab 

sesuai gambar di Kolom-kolom yang disediakan!  

 @ < , Ø 
 

…………………………………………………… 

 X H \ h Ù 

 

…………………………………………………… 
 Õ å $ ! h Ú 

 

…………………………………………………… 

 \ | 8 H Û 

 

…………………………………………………… 

 < å $ 4 h Ü 

 

…………………………………………………… 

 ………………. ………………. …………… Ý 
gJY 

 ………………. ………………. …………….. Þ 
è&a 

 ……… ………... ………... ……… ……… ß 
ÖA<9i 

 ……… ………... ………... ……… ……… Áà ;~jf% 
 ……… ………... ………... ……… ……… Ø× 

:ä&A ã 
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Ø<qJfe ÖçAäni ÖfzAxvãoQè-ã      á Ùè}<9&eã 

 Latihan 2 :  

Ujilah hafalan mufradat kamu dengan mengisi Mufrodat dalam bahasa Arab sesuai 

gambar di Kolom-kolom yang disediakan!Jika kesulitan ambil Kamusmu!. 

 Pramuka    PMR 

 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 datang    Menerangkan 

 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 Membaca    Belajar 

 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 Menulis    Sholat 

 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 

Á 
menghapus    Mendengarkan 

 Pulang     Duduk  

 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
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Päj&Avã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik kata, frase, atau kalimat yang diucapkan guru sambil 

memperhatikan teks di bawah ini! 

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                            
 

             
 
 
 
 

xä]9Iã  ,  _}9I  ÖA<9Uã ò 0ËFm ü    
gJ}  ;~jf% 

\9} À \8  9t&.i 
@ã=-ü  ,  @=-  hq}  ga 

Cf.}  ã=bçi 
;~i w&e ã  <äti  ã  ès;} À ès: 

[J^U ãée ã    Ö-ã<9e äæ 
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ÖA<9Uã ò  $äÊäFne  ã   
 

 ÖA<9Uã 1ã  ès;} qs À9t&.i ;~jf% lã>qY ÁÖ}qmä*e ã ÖA<9U ã ò  ;~jf% lã>qY    
 ÖQäBeã ò uyä]9Iã Si  Ö-ã<9e äæ ÖA<9Uã 1ã   lã>qY ès;} Áã=bçi hq}  ga 

Á[Jneã p ÖA8äBeã ÖQäBeã ò  ÖA<9U ã 1ã gJ} qsÁÖA8äBe ã       
    

ÁgJZe ã lã>qY  g59} À @ =: ã \9} äi äj% ÖRæ äBe ã  ÖQäBe ã ò   
ÇÈu%äa=æp ufeã ÖM<p kb~fQ hwBe ã Ç  á @<9U ã d ä]p ÁgJZeã g59}  @<9U ã  

ÁÇ u%äa=æp ufeã ÖM<p hwBe ã kb~fQp Ç á ;~i w&e ã  p lã>qY åä-ã 
 
Ö~æ=Re ã  ÖVfe ã @<9} lã>qYÁ@<9U ã 0=ElqRj&B} péA=be ã éfQ ;~i w&e  ã Cf.}  

ÁÖ~æ=Re ã   ÖVfe ã @<8 ò ;~i w&e ã  <äti  ã qs p Á@<9e ã ã;s lã>qY è2}   
 

lp=R&B} p lqyã=^} !äns Ö1 ã=&Avã #]p ò Öç&bU ã ée ã uyä]9Iã p lã>qY ès;}  
;~i w&e ã ORæ èRf} pÁÖjRÊxvã xã=Fe [J^U ãée ã  ;~i w&e ã ORæ ès;} Áè&be ã 

ÁÖA<9U ã Ö1äAò   
  Ákt%q~æ ée ã uyä]9Iãp lã>qY S-=~Y Á@p<9e ã xätm xv @ =:ã\9}  Ö~m ä*e ã ÖQäBeã ò 

   
 

 

Bersama teman-temanmu bacalah cerita diatas lalu terjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia, lalu jawablah soal dibawah ini lalu hasilnya kumpulkan 

kepada gurumu! 
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 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÚ è}<9&eã 
 Latihan 3 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan  berikut ini ! 

 

Èlã>qY @<9} o} ãÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

È@=: ã \9} l ã 9Ræ lã>qY gjR} ã: äi ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

È lã>qY è2} @< 8 |  ã ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

È Ö1 ã=&Avã #]p ò lã>qY ès;% o} ã ée ã ÁÛ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

È gJZe ã dq59e @=: ã \9} ÖQ äA | ã ò ÁÜ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 

Ø Ö~e ä&eã  dãq1ã oQ cç1äI d xäAãá  ÁÛ è}<9&eã 
 Tanyakan kepada temanmu tentang hal-hal dibawah ini!             

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ kAv ã ÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ gJZe  ã ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖA<9U ã kAã ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖA<9U ã ée ã  uæäs: #]p ÁÛ 
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ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖA<9Uã oi uQq-< #]p ÁÜ 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ uç2} @<9e ã ÁÝ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ gç^&BUã ò u&nti ÁÞ 

 

Ø è~aQeã 

 Tata Bahasa: Mubtada’ (xã9&çU ã  )  , Khabar (  =ç>  ã  )  , dan Maf‘ul bih (uæ  gRZi )  

Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali  ism. Pada bab ini, kita akan membahas struktur 

kalimat jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada’ + khabar + maf‘ul bih. 

1. Mubtada’ adalah ism yang terletak di awal kalimat (jumlah) dan berfungsi sebagai 

subjek. 

2. Khabar adalahkatayangterletaksesudahmubtada’sertamenyempurnakan 

pengertian kalimat atau berfungsi sebagai predikat. 

3. Maf‘ul bih  adalah ism yang menunjukkan objek perbuatan pada suatu struktur kalimat.I‘rab

maf‘ulbihadalahmansub.Adapuntanda nasab-nya adalah fathahuntukismmufraddanjama‘

taksir, ya untuk ism musanna, dan kasrah untuk jama‘mu’annassalim. 

Perhatikan kalimat    #]qeã  RB%   ÖQäBe  ã  ( Jam menunjukkan waktu). Kata   ÖQ äBe  ã  

adalah mubtada’,  RB%  adalah khabar, sedangkan   #]qe ã adalahmaf‘ul bih. Khabar pada 

kalimatdiatasadalahfi‘lyangmengandungdamiryangmerujukkepadamubtada’. 
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ØÖçAänjeã $äjfbeäæ Ö~%vã gj.eã gjaã á ÁÜ è}<9&eã 
 Latihan 5  : Isilah titik- titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai.  

 

 

ã=bçi hq}  ga  ÖA<9Uã éeãÁÁÁÁÁÁ l ã>qY ÁØ 

Á, ès;m Áå ès;} Á ã  ès;% 

  ÁÁÁÁg59}  @<9U ã ÁÙ 

Á, gJZe  ã Áå   gJZe  ã Á ã   gJZe  ã 

@<9U ã 0=ElqRj&B}ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÚ 

Á, :ä&Axv ã Áå lã>qY Á ã ;~i w&e ã 

Ö~æ=Re ã  ÖVfe ã ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ lã>qYÁ   Á Û 

Á, @<9} Áå  ès;} Á ã gJ} 

Yq>ãl ã   itä<  e ã&w i~;   ò 8<@ ã efVÖ   ã e=Ræ~ÖÁ 

Kata  yang bergaris bawah atau dicetak tebal diatas memiliki arti :…… 
ÁÜ 

Á, Murid terpandai Áå Murid Giat  Á ã  Murid Rajin 
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Ö)8ä2Uã 
Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s  ü=]ãÁ =jQ p 9jI Gæ X<äR&eã  ã;s |=.} 

Øc^}9I 
 Berikut ini adalah dialog Muhammad dan hasanr. Bacalah percakapan tersebut 

dan praktikan dengan temanmu !  

 
Ø kb~fQ hwBeã  á         9jI 

ê ÖM< p hwBeã kb~fQ p  á       oB1 
   È é5ã ä} #mã oi p Á9jI ämã á         9jI 

oB1ämã  á      oB1 
 È  ÖA<9Uã oQ ã9~Ræ obB% gs  á        9jI 

 È #mã p ÖA<9Uã oQ  ã9~Ræ obAã kRm  á      oB1 
ÖA<9Uã oQ  äç}=]  obAã  ämã á      oB1 
È  ÖA<9Uã éeã ès;% [~a  á        9jI 

È #m ã p ä~Eäi ès:ã á      oB1 
  Á ÖfYä< ã äæ ès:ã ämã À kRm á        9jI 

 È  ÖA<9U ã éeã gJ% ÖQäA ka ò á      oB1 
È#mã p ÖQ äA [Jm ò gIã   á        9jI 

Á_y ä]8 =FQ ò gIã äm ã  á      oB1 
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ãR*a  =5xä&% ÖfYä< ã ämä~1ã  á          9jI 
 ÈÖ- ã<8 |=&F% v ã:äU  á       oB1 

 Ö- ã<9e ã  Õ8 ä~] S~Ë&Aã v p äjy ã8 Öj18?i _}=Ëe ã  á         9jI 

È  ÖA<9Uãò @<9% ã: äi   á         9jI 
7}< ä&eã p $ ä~M ä}=eã p Ö~æ=Reã ÖVfe ã péiwAvã o}9e ã @<8ã  á      oB1 

Á xä}?~Ze ã p ä~- qeq~çeã pä~Yã=V.eã p   

 È Ö~æ=Reã ÖVfe ã @<9% é&i  á        9jI 
Á=~Fæ :ä&Avã Si ÖRAä&eã ÖQäBeãò Ö~æ=Reã ÖVfe ã @<8ã  á     oB1 

 ÈPqçAvã ò @<9% äiq} ka #m ã pá    oB1 

  Áhä}  ã Ö&A PqçAvã ò @<8ã á      9jI 
 

 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ý è}<9&eã 
Latihan 6 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

È oB1 obB} o}ã ÁØ 

 È  9jI  obB} o}ã  ÁÙ 

 È  ÖA<9Uã éeã  9jIès ;}  [~a  ÁÚ 
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 È  ÖA<9Uã éeã  oB1ès ;}  [~a Á Û 

   È  ÖA<9U ã éeã  9jI gJ}  ÖQäA ka ò ÁÜ 

   È  ÖA<9U ã éeã  oB1 gJ}  ÖQäA ka ò  ÁÝ 

  È  ÖA<9U ã ò oB1 @<9} @<9eã |ã ÁÞ 

 È Ö~æ=Reã ÖVfe ã  oB1@<9}é&i Áß 

È  Ö~æ=Reã  ÖVfe ã :ä&Aã kAäi  Áà 

 ÈPqçAvã ò  9jI @< 9} äiq} ka Á Ø× 
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Õxã=^eã 

Øã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã xã=]ã 
 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

 ÁÖnA =FQ SB% r=jQ À Ö}qm ä*eã ÖA<9U ã oiä*eã gJZeãò èe äÊ 9jI 
lqb}lã 9jI 9}=} ÁGiã p\8äI qsp ÀhqJ} péfJ} kfBi 9jI 

 @<9}lã 9jI 9}=}Áä~B~m p9mxv ã r9fæ òéM=U ã 9QäB~e  äç~çÊ 
  ÁãR*a Ö~æ=Reã  ÖVfeã @<9} qs p  ÀÖ~æ=Q  ÖRiä- ò èËe ã 

9jI gIp ÁÖA<9Uã häiã d?m Z ÖfYä< ã èa< À#~çeã oi 9jI ,=5 
 Cf-p ÀÖç&bU  ã  9jI g58 Öç&bUã éeã ès: Á  ÖA<9Uã éeã ã=bçi 

 Á  ,=5Z w~f]xã=]Á éA=beã éfQ   
  Õ91ãqeã  ÖQäBeãé&1 ÖRæäBeã  ÖQäBeã ;ni ÖA<9Uã ò kfR&} 9jI 

lã=^eã p \w5vã p Õ9~^Reã ätni ÕR*a äiqfQ ät~Y kfR&} qs Á[Jneã p 
 Ö~æ=Re ã  ÖVfeã p  Ö~B~mp9mvã  ÖVfeã p éiwAvã 7}<ä&eã p u^Zeã p +}9<ã p 

Áceã: RU p Ö~Yã=V.eã p Ö~m9çeã ÖMä}=eã p Ö}?f?xvã ÖVfeã p 
ktNRæ p [J^Uã éeã uy ä]9IãORæ p 9jIès;} Ö1ã=&Avã#]pò 

Á=ç&6Uã  p Öç&bUãp èRfU ã éeã ès;} 
À;~%äA ã p  ;~iw%  ät~Y g59} ÕR*a è&a Öç&bUãòÁ ÕRçaè&bi ÖA<9Uã ò 

 Áät~Yåä&beã xã=^} oi ktNRæ p äæä&a RR&B}lã 9}=}oi ktNRæ 
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Àè&beã  Õ xã=^e Öç&bUã éeã ès;m änæ ä~1 È Öç&bUã éeã åäs;eã è2%#mãgs 
 Áåä&a läi?eãòC~f- R5 p À Õxã=^eã és kfReã Öf~Ipoi lxv 

Ø ÖA<9Uã éeã ès;m ä~s Àl:ãÁkyätçeã äa @äneã läbe kfReã vqe 
 

Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÞ è}<9&eã 
 Latihan 7 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

 

È9jI kfR&} o}ã ÁØ 
 È oiä*eã gJZeãò èe äÊ   9jIgsÁÙ 

 È9jI ,=5o}ã oi ÁÚ 
ÈÖA<9Uã 1ü  9jIès;% ã:äjæ   ÁÛ 

 ÈÖA<9U ã éeã gIpé&i ÁÜ 
È ÖA<9U ã éeã gIp 9Ræ  9jI gRZ} ã:äiÁÝ 

 È   Öç&bUã ò ã:äi  ÁÞ  
È   Öç&bUã ò  ;~%äA ã p  ;~iw%gRZ}  ã: äi Áß  
È Çåä&a läi?eãòC~f- R5 Ç énRi äiÁà 

È  Çkyätçeã äa @äneã läbe kfReã vqe   Ç énRi äi Á Ø× 
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Ø Tã=Zeã läbi ò  Öæä- ã  SM á Áß è}<9&eã 
 Latihan 8 : Isilah kolom dibawah ini dengan menanyakan kepada temanmu !  

 

gjRe ã 
ÄÖ1=eã #]pò ÀgJZeã ò  

ÀÖA<9Uã ò Å 

åäs;e ã 
ÖA<9U ã éeã 

#~çe ã gJZe ã kAã Õ=jne ã 

Ö~æ=Reã ÖVfe ã @<8ã 
è&bUãéeã ès;} 

ä~Eäi 9~Ræ 
oQ 

ÖA<9Uã 

ÇA  Ç   
oiä*e ã 

lã>qY ÁØ 

     ÁÙ 
     

     ÁÚ 
     

     ÁÛ 
     

     ÁÜ 
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Öæä&beã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á Áà è}<9&eã 

 Latihan 9 : 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 

ÖY äFbe ã ÁÝ ã=bçiÁØ 

ÖJ1ÁÞ        9t&.i ÁÙ       
gJY Áß         Öç&bUã ée ãÁÚ       
kfR% ã Áà     Ö~æ=Re ã ÖVfe ãÁÛ        

åäçFfe =M xvã d ws ÖjÏniÁØ×      @<9} ÁÜ       
 

Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á  Ø× è}<9&eã 
 Latihan 10 :  

 Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

 

 äiäW ÖRæäBeã ÖQäBeã ò @=: ã \9}  ÁØ 
 Èlã>qY ä} Ö1ãQAxvã #]pòo}ã # ãÁÙ 

ã=bçi  hq}  ga ÖA<9Uã #ã ès;} Á 9t&H ;~jf% qs ÁÚ 
$ä~M ä}=eã åä&a RR&Axv Öç&bUã #ã ès: ã  ÁÛ 

  kt%q~æ #ã uyä]9I ãp 8qjI S-=} ÁÜ 
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Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=%  á  ØØ  è}<9&eã 

 Latihan 11:  

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia! 

Ö-ã<9e äæ ÖA<9Uã 1ã   lã>qY ès;}   ÁØ 

@ =: ã \9} äi äj% ÖRæ äBe ã  ÖQäBe ã ò ÁÙ 

 ÁÖ~æ=Re ã   ÖVfe ã @<8 ò ;~i w&e ã  <äti  ã lã>qYÁÚ 

 k~sã=æ ã :ä&Awe 7}<ä&eã hq~e ã ã;s ò éepxvã ÖJ< ãÁÛ 

lxã=^e ã ktYxv  Ö~æ=Reã ÖVfeã @<8 ã ÁÜ 

 
Ø Õ9~Zi wj- lqb&e Ö~%vã $äjfbeãè%< á  ØÙ  è}<9&eã 

 Latihan 12 : 

Susunlah kata- kata berikut  ini hingga membentuk kalimat yang sempurna! 

íÁu&5ã À #~çe ã Àéeã      - S-< -  Si  -  9MãÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Á kfb%  ã  À  Ö~æ=Re ã Àämã  À ÖVfeã  À ã9~-  ÁÙ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
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 ò À Ö~i wAv ã À äm ã À ÖËAq&je ã  À kfR%ã À  ÖA<9U ãÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

äjy ã8 À ã=bçi À ès:xäA Àéeã À ÖA<9U ã ÁÛ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

   oQ À obB} À ÖA<9U ã À 9jI À ã9~Ræ Á Ü 
 

Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=% á  ØÚ  è}<9&eã 
 Latihan 13 : 

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 

1. Guru bahasa Arab di kelas Kami adalah Pak ustadz Basir 

2. Aku belajar pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika dan sejarah 

3. Apakah rumahmu jauh dari sekolah? 

4. Kegiatanku disekolah hari ini adalah belajar bahasa Arab dan meminjam buku di 

Perpustakaan. 

5. Rumah Muhammad jauh dari sekolah, Dan dia tidak datang terlambat 
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 Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

 Dalam sejarahnya Madrasah atau sekolah telah mampu melestaraikan tradisi 

keilmuan dan ikut membantu penyebarakan ajaran Islam. Madrasah merupakan prototype awal 

bagi lembaga pendidikan tinggi, Orang yang mula - mula mendirikan sekolah di dunia Islam 

ialah salah seorang perdana menteri Bani Saljuk bernama Nizamul Mulk yangbermazhabSyafi’i

Asy’ariyyah. Sekolah yang didirikan diberi nama Nizamiyyah Baghdad pada tahun 459 Hijrah 

letaknya di pinggir sungai Tigris. Madrasah Nizamiyyah dirancangolehAbuSa’idAshShafi.

Adapun tujuan sekolah ini didirikan adalah a) Mengkader calon – calon ulama untuk 

menyebarkan mazhab sunni guna meredam pemikiran Syi'ah, b) Menyediakan da'i – da'i yang 

berkompeten untuk mengajarkan mazhab sunni ke tempat – tempat yang lain. c) Mempersiapkan 

tenaga kerja yang siap paki dalam bidang pemerintahan, bidang peradilan dan manajemen. 

Perintah menuntut ilmu juga diajarkan dalam Islam sebagaimana hadit yang diriwayatkan 

oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah:  

“Barangsiapa menempuh jalan dalam 
rangka menuntut ilmu padanya, Alloh 
mudahkan baginya dengannya jalan 
menuju syurga.” ( HR. Ahmad, Muslim, 
Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ) 

ْلًما َمْن َسَلَك َطر        يًقا يَ ْلَتم ُس ف يه  ع 
 َسهََّل اللَُّه َلُه ب ه  َطر يًقا إ َلى اْلَجنَّة  
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$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َمْن يَ ْزرَْع ََيُْصدْ 
Barang siapa menanam pasti akan memetik 

(mengetam). 

 

ُر َجِلْيٍس يِف الزََّماِن ِكَتاب    َخي ْ

 Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu 

adalah buku. 
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ÈX=R% gs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Bagaiamana Pendidikan olah raga disekolah Arab Saudi?.baru-baru ini  pemerintah Arab 

Saudi dan Menteri Pendidikan Pangeran Faisal Bin Abdullah telah mengambil langkah-

langkah untuk mereformasi pandangannya terhadap wanita dan olahraga.  Tidak lama 

telah dibuat peraturan baru untuk pendidikan olah raga  disekolah Swasta yaitu “Sekolah-

sekolah harus memiliki perlengkapan yang sesuai untuk kegiatan olahraga, dan akan 

dipastikan bahwa para siswi tetap mengenakan pakaian yang pantas” Saat kegiatan 

olahraga sekolah swasta mengharuskan wanita untuk 'berpakaian sopan' Selain harus ada 

peralatan dan fasilitas yang memadai di sekolah untuk pelatihan, dan guru wanita Saudi 

yang harus mengawasi kegiatan tersebut. (sumber : compass.com. diakses 6 Mei 13) 

 

 

Tahukah kamu? 
 Madrasah mulai ada pada abad ke 10 M di Naisabur. 

 Madrasah merupakan transformasi dari pendidikan Islam yang awal mulanya dari masjid 

dan berubah menjadi madrasah. 

 Madrsah ada di Indonesia dimulai pada masa penjajahan dengan tujuan memajukan 

ummat Islam dalam bidang pengetahuan dan agar tidak menjadi kaum sekulerisme. 

Sumber :  

Daulay, Putra Haidar. 2004. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Indonesia, Jakarta: Kencana. 

Maksum. 1994.  

Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 

Suwito. 2005. Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Jakarta: kencana 
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 
Øé% vã dp9- ò ÖçAänU ã ÖA<9Uã pã @<9Uã Si c&Aã<8 ÖJ1 T=Ze ã ò è&a  ã 

 Tuliskan jadwal pelajaran di Sekolahmu pada tabel berikut ini ! 

 

Õ=jne ã @<9e ã ÖA<9U ã   pã @<9je ã ÖQäBe ã 

ÁØ Ö~æ=Re ã   ÖVfe ã k~1< :ä&Aã äi äj% ÖRæ äBe ã  ÖQäBe ã ò  

ÁÙ    

ÁÚ    

ÁÛ    

ÁÜ    

ÁÝ    

ÁÞ    

Áß    

Áà    

ÁØ×    

 



60 
 

9eãqeã S~]q% :ä&Avã S~]q% 

 
 

 

 

 

Tugas Proyek ! Buatlah gambar bebas…tentang suatu kegiatan disekolah dan sertakan 

kosakata dalam bahasa Arab! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Avã S~]q% 
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  #~çe ã ò 0ËFm ü  á   +eä*e ã@<9e  ã 
 

 

 
Öæä&be ã Õxã=^e ã Ö)8ä2U ã Päj&Av ã $ã8=ZU ã 

 

Semua manusia memiliki aktivitas sehari-hari 

yang secara rutin dilakukan mulai bangun tidur 

sampai menjelang tidur kembali. Sungguh rugilah 

jika seseorang tidak dapat memanfaatkan 

aktivitasnya untuk hal yang baik. Kita tahu rumah merupakan tempat pendidikan yang paling 

utama bagi anak. Pendidikan seperti akhlak dan budi pekerti merupakan pendidikan yang 

harus diberikan dirumah. “ Rumahku Surgaku”, Sudahkah kalian menjadikan rumahmu 

layaknya surga. Apa saja  kegiatan yang kamu kerjakan di rumah?. Pada bab ini kita akan 

mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dirumah seperti ; bangun tidur, sholat 

berjama’ah, makan bersama, bersantai dengan keluarga, membantu orang tahu seperti 

menyapu, memasak, berkebun, sampai mempersiapkan kegiatan sekolah. Juga ada materi 

karakter saat kita berada di rumah. 

 

Pelajaran 

3 

Pelajaran 3 : 

Kegiatan di rumah 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami wacana lisan melalui 

kegiatan mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana) tentang  
#~çeã ò 0ËFm ü   

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) dalam suatu konteks 

wacana lisan tentang : #~çeã ò 0ËFm ü  dengan 

mencocokkan dan membedakan secara tepat.     

1.2  Menemukan informasi dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang : #~çeã ò 0ËFm ü  dengan 

menggunakan kalimat berstruktur jumlah fi’liyah 

1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan 

atau dialog sederhana tentang : #~çeã ò 0ËFm ü  
dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah 

fi’liyah 

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang #~çeã ò 0ËFm ü   

2.1 Menyampaikan informasi secara lisan tentang 

#~çeã ò 0ËFm ü  dengan lafal yang tepat dengan 

menggunakan kalimat berstruktur jumlah fi’liyah 

2.2 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat 

dan benar tentang #~çeã ò 0ËFm ü  dengan 

menggunakan kalimat berstruktur jumlah fi’liyah 

 

2.3 Bercerita tentang : #~çeã ò 0ËFm ü  dengan 

menggunakan kalimat sederhana secara tepat dan 

benar dengan menggunakan kalimat berstruktur 

jumlah fi’liyah 

 

3. Membaca 

Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi 

melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentang 

#~çeã ò 0ËFm ü   

3.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang #~çeã ò 0ËFm ü  
dengan menggunakan struktur kalimat jumlah 

fi’liyah 

3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

 wacana tertulis tentang kegiatan dirumah dengan 

menggunakan struktur kalimat jumlah fi’liyah         

3.3 Menemukan informasi dari wacana tertulis 

sederhana tentang #~çeã ò 0ËFm ü  dengan 

menggunakan struktur kalimat jumlah fi’liyah         

4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman dan informasi baik 

4.1 Menulis jadwal kegiatan harian dirumah dengan 

menggunakan kalimat berstruktur jumlah fi’liyah          

dengan tanda baca yang tepat                 

4.2 Menulis paragraf sederhana tentang 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

fiksi maupun nonfiksi melalui kegiatan 

menulis tentang #~çeã ò 0ËFm ü    #~çeã ò 0ËFm ü  dengan menggunakan kalimat 

berstruktur jumlah fi’liyah         

  

 

Unsur kaidah bahasa yang digunakan adalah Ä  Ö~fRZe ã  Öfj.e ãÅ 

 

 

 

 

                   PETA KONSEP 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

#~çeã ò 0ËFm ü 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

Õxã=^eã 
 

 

Öæä&beã 
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$ã8=ZU  ã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik kata-kata berikut ini! 

 

No Kosakata Arti 

1. <qËZeã dpän&} Sarapan 

2. xã9Veã dpän&} Makan siang 

 

3. xäFReã dpän&} Makan malam 

 

4. l: xä&A xã Saya minta izin 

5. h9^eã Õ=a Sepak bola 

6. èa=} Naik 

7. $ãp=N5 Sayuran 

8. hän} Tidur 

9. å=F} Minum 

10. ga xä} Makan 

11. ét&n% Selesai 

12. ÖA<9Uã|> Seragam sekolah 

13. |äE The 

14. Õqt^e ã Kopi 

15. ã=5 xq&i Terlambat 
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16. gJ} Sampai 

17. ã<ã=i Selalu 

18. éQäj:ã gjReã Kerja Kelompok 

19. $}?nUã è-ãqeã Pekerjaan rumah 

20. gjR} Mengerjakan 

21. >äZf&eã Televisi / TV 

22. RJQ Jus  / Sari buah 

23. k< Daging 

24. ès;} Pergi 

25 xäMq&} Berwudhu 

26. 9säF} Menyaksikan 

27. $ãp=N5 
Sayuran 

26. èRf} Bermain 

27. hq^} Bangun 

28. =aã;} Mengulang 

29. hã8ã Lauk Pauk 

30 Ö-ã<9e ã Sepeda 

31. häj< ã Kamar mandi 
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Ø<qJfe ÖçAäni ÖfzAxvãoQè-ã   á Ø è}<9&eã 

 Latihan 1 :  

Ujilah hafalan mufradat kamu dengan mengisi Mufrodat dalam bahasa 

Arab sesuai gambar di Kolom-kolom yang disediakan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

…………………… 
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…………………… 
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…………………… 
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 Ø ÖçA änje ã <qJeã p $äjfbeãGæ  gI á  Ù è}<9&eã 
Latihan 2 :  

Jodohkanlah gambar yang ada di  sebelah kanan  dengan kosakata  jawaban 

yang sesuai dengan artinya ! 
 

Ö-ã<9e ã 
  ……..  

1 

>äZf&eã 
  

…….. 

 
2 

k< 

  
…….. 

 

3 

$ãp=N5 

  
…….. 

 

4 

Õqt^e ã 

  
…….. 

 

5 

häj< ã 
  

…….. 

 
6 

#~æ 

  

…….. 

 

7 

Ð^~&B} 
  

…….. 

 
8 

hän} 
  

…….. 

 
9 
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RJQ   

…….. 

 
10 

|äE 
  

…….. 

 
11 

xäMq&} 
  

…….. 

 
12 

å=F} 

  

…….. 

 

13 

ÖA<9Uã|> 

  

…….. 

 

14 

ga xä}   
…….. 

 15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblink :  

Karakter : Kegiatan dirumah dan adab / tatakrama menghormati Tamu. 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi 

situs berikut . 

http://www.masuk-islam.com/ 
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Päj&Av ã     
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik kata, frase, atau kalimat yang diucapkan guru sambil 

memperhatikan teks di bawah ini! 

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                            
Ð^~&B}  <qËZeã dpän&} 

hän}  xäMq&} 
ès;}  hq^} 
å=F}  =aã;} 

èRf}  9QäAã 
gB&V}  éfJ} 
Sj&B}  xã=^} 

 

#~çe ã éY $äÊäFne  ã 
 

 [Jneãp ÖRæã=eã ÖQäBeã Ð^~&B} Á ÖA<9jeã oQ Õ9~Ræ  Ö}=]éY läj^e obB} 
 ÁÖQäj- 3çJeã éfJ~Y 9.Bjeã éeã ès;}  k)  läj^e xäMq&} 

 Áu%=Aã Si <qËZeã dpän&}  p gB&V} 3çJeã  ÕwI 9Ræp 
ÁÕ9}9- Ö-<8 |=&F}lã  9}=} qs \qBeã éeã  u~æã Siläj^e  ès;} À<qËZeã  9Ræ  
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 ÁÖmqfi p ÖQqn&i $ä-ã<8 äns Á$ä-ã<9eã L=Rihäiã rqæã p läj^e [^} 
#~çeãéeã Õ9}9.eã Ö-ã<9e rqæã p läj^e èa=}Áxã=j2eã  Ö-ã<9eã  läj^e |=&F} 

Á =tÏeãgç]gJ} p 
dpän&}ceã: 9Ræ ÁÖQäj- =tÏeãéfJ} k) xäMq&}  häj2eãéeã  läj^e ès;}  

 À=~JReãå=F}lãè2} p Àk2feã hã8xãè2}läj^e Àu%=Aã Si xã9Veãläj^e 
 Áw~f]  3}=&B} qs xã9Veã dpän%  9Ræ p Á|äFeã p Õqt^eãå=F}lãè2} rqæã p 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÈÖA<9jeã oQ  9~Ræläj^e #~æ gs ÁØ 

 
È ÖRj.eã hq} läj^e Ð^~&B} é&iÁÙ 

  
 È u~æã Si läj^eès;} o}ãÁÚ 

 
È xä]<?eã  Ö-ã<9eã  läj^e |=&F} gs   ÁÛ 

 
 È   läj^e  ÖËFmã =a:ã ÁÜ 

 

Bersama teman-temanmu bacalah cerita diatas lalu terjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia, lalu jawablah soal dibawah ini lalu hasilnya kumpulkan 

kepada gurumu! 
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Ø äteq1 Õ=y ã8è&a ãp $ã8=ZU ãätni ,=6&Aã p  $äRæ=Uãéeã =Ïm ã áÚè}<9&eã    

 

Latihan 3 :  Lihatlah Kotak dibawah ini dan temukan  kosakata-kosakata di 

dalamnya, lalu tulis lingkaran di sampingnya ! 

: Ö}qVfeã åäRevã 

éfQöã oip uBbQ pã < äB~eã éeã Gj~eã oi $ äjfbeã / xä%lã obj} Å 

Ä uBbQ pã  gZA öã éeã 
 

   ã d \ r p Õ 0 

äE |   P     h 

å   | H d    ã 

@   å | $  d 0 h 

$    <      

ã  | 4 L < p ã $ | 

l h 0  ã 8 ã h  < 

| @ $ | \ Í    ! 

äm , ã    | D < å 

h 8 , h P Õ     
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 :اَْلَكِلَمات  

 
  Kosakata No Kosakata No 

ÁÁÁÁÁÁÁ 
10 ÁÁÁÁÁÁÁ 

1 

ÁÁÁÁÁÁÁ 
11 ÁÁÁÁÁÁÁ 

2 

ÁÁÁÁÁÁÁ 
12 ÁÁÁÁÁÁÁ 

3 

ÁÁÁÁÁÁÁ 
13 ÁÁÁÁÁÁÁ 

4 

ÁÁÁÁÁÁÁ 
14 ÁÁÁÁÁÁÁ 

5 

ÁÁÁÁÁÁÁ 
15 ÁÁÁÁÁÁÁ 

6 

ÁÁÁÁÁÁÁ 
16 ÁÁÁÁÁÁÁ 

7 

 17 ÁÁÁÁÁÁÁ 
8 

  ÁÁÁÁÁÁÁ 
9 

 

 

 

1. Tidur –2.  Bangun – 3. Daging –4. Kopi-4. Teh –5. Jum’at –6. Kebun –7. 

Rumah – 8. Lauk pauk –9. Mengendarai – 10. Kamar mandi – 11. Juz – 

12. Sayur-sayuran –13.  Masjid- 14. Tidur- 15. Minum-16. Sampai- 

17.Butuh 
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Ø è~aQeã 

 

 
 

 

Tata Bahasa : Jumlah Fi’liyah   Ä  Ö~fRZe ã  Öfj.e ãÅ 
Pada bab ini, kita akan membahas materi tentang susunan Jumlah Fi’liyah Ä  Ö~fRZe ã  
Öfj.e ãÅ. 

Jumlah Fi’liyah   Ä  Ö~fRZe ã  Öfj.e ãÅ adalah jumlah  yang diawali oleh fi’il . Contohnya 

adalah seperti :  

L<xvã ufeã _f5  (Allah menciptakan bumi), dan Öfç^eã éfJje ã gç^&Aã ( Musholla itu 

menghadap kiblat). 

Unsur-unsur yang ada dalam Jumlah Fi’liyah   Ä  Ö~fRZe ã  Öfj.e ãÅ adalah kata kerja 

(gRZe ã ), Pelaku atau fa’il (gQäZeã) , dan objek atau maf’ul bih (uæ dqRZje ã ). Pada contoh 

diatas fi’il nya adalah _f5 dan gç^&Aã , fa’ilnya adalah ufeã dan éfJje ã , sedangkan 

maf’ul bihnya adalah : L<xvã dan Öfç^eã 
 
KATA KUNCINYA ADALAH  :   gRY   (Kata Kerja) . gQ äY  (Pelaku). uæ dqRZi (Obyek) 
 

RUMUSNYA ADALAH  : Fi’il  +  Fa’il + Maf’ul Bih 

Yậ akhî, apa sih 

Jumlah Fi’liyah   

itu?  
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uæ dqRZi (Obyek) gQ äY  (Pelaku) gRY   (Kata Kerja) Õ=jne ã 
åä&beã 9jI xã=^} ÁØ 
Õ<qçBeã ;~jf&eã 3Bj} ÁÙ 
Öf.U ã ÖjÊäY RR&B% ÁÚ 

 

Buatlah 6 Contoh jumlah fi’liyah yang menggunakan maf’ul bih seperti diatas , 

Tulis di kolom berikut ini ! 

 
  dpän&} ÁÛ 

   ÁÜ 

#~çe ã  
 ÁÝ 

  9QäB% ÁÞ 
   Áß 
 3%äY  Áà 

 

 
 
 
 
 
 

Ternyata  Jumlah 

Fi’liyah   itu 

mudah! 
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ØénRUã ò Õ8äNUã $äjfbeãGæ gI á Û è}<9&eã 

 Latihan 4 : Buatlah garis yang menghubungkan kalimat- kalimat yang 

berlawanan artinya pada kolom dibawah ini! 

 

ÁØ Ð^~&B} 
 ÁÝ ÖQäj- 

ÁÙ éËQxã ÁÞ 9~Ræ 

ÁÚ ã8=Zni Áß éBm 

ÁÛ è}=] Áà hän} 

ÁÜ =a;% ÁØ× ;5ã 

 

  

Ø Tã=Zeã läbi ò  Öæä- ã  SM á ÁÜ è}<9&eã 
 Latihan 5 : Isilah titik- titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai.  

 

3çJeã gç] hqneã oiÁÁÁÁÁÁÁÁ és ÁØ 

Á, Ð^~&Aã  Ð^~&B%Áå  Á ã  Ð^~&B} 

Õ=bçi ÖA<9Uã ée ãÁÁÁÁÁÁ ÖjÊ äY ÁÙ 
Á, ès;m Áå ès;} Á ã   ès;% 

 ÁÁÁÁÁÁÁÁ g59}  =}9U ã  ÁÚ 
Á, gJZe ã Áå gJZeã Á ã  gJZeã 

x ã=j<ã Ö-<9eã  åöãÁÁÁÁÁÁÁ   Á Û 

Á, |=&F} Áå  |=&F% Á ã   |=&Eü 
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Õ9}9:ã Ö-<9eã rqæü pläj^e ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÜ 

Á,     S~ç} Áå ès;} Á ã   S-=} 

 

Ö)8ä2U ã 
Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s  ü=]ãÁ <qbFi p läj^e Gæ X<äR&eã  ã;s |=.} 

Øc^}9I 
 

Berikut ini adalah perkenalan antara Luqman  dan Maskur.  Bacalah percakapan 

tersebut dan praktikan dengan temanmu !  

 
Ø kb~fQ hwBe  ã á           läj^e 

 u%äa=æp ufeã ÖM<p hwBeã kb~fQp á       <qbFi 
ìÈ<qbFi ä} 0äçJeã ;sòceä1[~a á           läj^e 

Á#~çeãg59m ä~s Àufe 9j<ãÀR6æ á      <qbFi 
Èhq~eã ã ;s ès;%o}ã ûeã Õ=bY ûfQ ÀkRm á         läj^e 

Èã:äje Áläbi |ã ûeã ès:ãke á     <qbFi 
  Á#~çeãéY$äÊäFneãoQcRi (92%ã lã 9}<ã á         läj^e 

 Á<p=Agbæ á      <qbFi 
 È<qbFi ä} 91vãhq}Ð^~&B% ÖQäA|ã éY á           läj^e              
Á[Jneãp ÖRæã=eã ÖQäBeãéY Ð^~&A ã Õ8äQ  á        <qbFi 
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È0äçJeãéY gjR% ã:äi  á        läj^e 
 Ák}=beãlã=^eãx=]ãk)3çJeãéfJneéæãSi 9.Bjeã ûeã ès:ã á      <qbFi          

È <qËZeãdpän&%û&i  á         läj^e 
  ÁÖfËReãhq} lv ä1äçI ÖRæäBeã ÖQ äBeãéY é&fyäQSi <qËZeã dpän% ãá       <qbFi 

È <qËZeãdpän% 9RægRZ% ã : äi á          läj^e 
 Álä&Bçeã[~Ïn%éYéæã 9QäAã á      <qbFi            

Á#~çeã [~Ïn% éYéiã  9RB% Õ=~çbeãé&5ãp      

Èlä&Bçeã[~Ïn% éYét&n%û&i á                läj^e 
Áw~f] 3}=&Aã  k)  Õ=EäReã ÖQ äBeãéY ét&m ã  á            <qbFi 

 ÈÖQäj-  =tÏeã ÕwJe 9.Bjeã ûeã ès;%gs   á               läj^e 
ÖQäj-  =tÏeã ÕwJe 9.Bjeã ûeã ès: ã ÀkRm á           <qbFi 

 Èã:äi k) á               läj^e 
 Álq}?Zf&eã 9säEã pã hämã ämä~1ãá            <qbFi 

È=JReã 9Ræ gRZ% ã:äi á               läj^e 
Áéy ä]9Iã Sih9^eã Õ=a èRfe èRfjeã ûeãès:ã á            <qbFi 
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 Ø _æäBeã <ãq2æ ÖçAäni Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÝ è}<9&eã 
 

Latihan 6 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 

tepat sesuai dengan percakapan diatas ! 

 

È 91vã hq}  <qbFiÐ^~&B} é&i ÁØ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 
 È 0äçJeã éY   <qbFi gRZ} ã: äi     ÁÙ 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
 

 È   <qËZeã  <qbFi dp än&} é&i  ÁÚ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 
È  #~çe ã [Ïn} |;e ãoi  Á Û 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
 

     È Ö^æäBeã Ö)8 ä2jeã éY  <qbFi  ÖËFmã   =a:ã  ÁÜ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
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Õxã=^e ã 
 

Øã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã xã=]ã 
 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

 
#~çe ã éY $äÊäFne  ã 

éfJ} k) xäMq&} Àä1äçI ÖBiä6e ãéY  ã=bçi  ÖRj.eã hq} =Aä} Ð^~&B} 
<qËZeã dpän&} ä1äçI ÖRæäBeã ÖQ äBeã  éY Ák}=beã lxã=^eã xã=^} p 3çJe ã 

 Áu&fyäQ Si 
häj2eãéeã ès;}  =tÏeã éY p ÀÖ~æ=Reã ÖVfeãåä&be ã =Aä} xã=^} <qËZeã  9Ræ 

ÁÖRj.eã  ÕwJe 9.Bjeã éeã ès;} p xäMq&} k) ÀlqæäJeã p xäjeã äæ gB&V} p 
 ÁÖRj.eãéfJ} k) häi xvãé&çË5 ée ã  Sj&B} 9.Bjeã éY 

 
å=Vjeã  ÕwI 9Ræ Áh9^eã  Õ=a ktRi èRf} p r xä]9I xã =A ä} <p?} =JReãéY 

 S-ã=} xäBjeã éY À|äFeã p =~JReã ORædpän&% p #~çeã éY ÖfyäReãCf.%  
Ö}8ä2eã éY   ã=5xä&i   ÖRj.eã hq} =Aä} hän} Àlq}?Zf&eã 9säF} k) uAp<8 =Aä} 

Áw~e Õ=FQ 
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Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÞ è}<9&eã 
 Latihan 7 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

 

È ÖRj.eã hq} =Aä} Ð^~&B} é&i ÁØ 

È 0äçJeã éY gRZ} ã:äi ÁÙ 

 È <qËZeã dp än&} é&iÁÚ 

È 9.Bjeã éY gRZ} ã:äi   ÁÛ 

 È  å=Vjeã  ÕwI 9Ræ  ÖfyäReã Cf.% o} ã ÁÜ 

È  å=Vjeã  ÕwI 9R ÖfyäReãdpän&%  ã: äi ÁÝ 

   È ÖRj.eã hq}  =Aä} hän} é&iÁÞ 

 
ØÖçAänjeã $äjfbeäæ Ö~%vã gj.eã gjaã á  ß è}<9&eã 

 Latihan 8 : Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang sesuai ! 

 

 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  =A ä} xã=^} <qËZe ã 9Ræ ÁØ 
 

Á, Ö~æ=Reã ÖVfeãåä&be ã 
 

Áå u^Zeã è&be ã Á ã  $w.je ã 
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Á  ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  ÕwJe  =A ä} gB&V}   ÁÙ 
Á, xäFReã Áå  ÖRj.e ã Á ã   3çJeã 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖBiä6e ã éY  =A ä} Ð^~&B} ÁÚ 
Á, ã=JQ Áå  ã=tÎ Á ã ä1äçI 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ   Õ=a r xä]9I x Si  =A ä} èRf}   Á Û 

Á,    h9^eã Áå   9~e ã  Á ã  ÖfBeã 
uAp<8  =Aä} S-ã=} ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ éY ÁÜ 

Á, å=Vje ã Áå xäBje ã Á ã   0äçJe ã 

 
 

  

Öæä&be ã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á  à è}<9&eã 

 Latihan 9 : 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 

èRf}  ÁÝ Ð^~&A ã   ÁØ 

xã9Veã dpän&}   ÁÞ        <qËZeã dpän&}   ÁÙ       
å=F}   Áß         xäMq&}    ÁÚ       
9säF}   Áà     9QäB%  ÁÛ        

$}?nUã è-ãqeã  ÁØ×      hämã    ÁÜ       
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Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á   Ø×  è}<9&eã 
 Latihan 10 :  

 Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

 

9.Bjeã éY   3çJeã   u~æã  Si   läj^e  éfJ} ÁØ 

 ã=bçi    hqneã   oi   éZËJi   Ð^~&A ã ÁÙ 

È#~çeã   éY   k~sã=æã   gjR}   ã: äi ÁÚ 

ÖRAä&eã   ÖQäBeã   éY   $ ãpã=N5   |=&F&e  \qBeã   éeã   éiã   ès;% ÁÛ 

lä&Bçeã  éY    uyä]9Iã    Si  lä~ZA   èRf}ÁÜ 

 
Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=%  á ØØ  è}<9&eã 

 Latihan 11:  

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia! 

 

    häj2eã   éY   xäMq&}   k)    ã=a äæ   ä1äçI   hqneã   oi hq^}ÁØ 
häRËeã   8ã9Qã   éY   7çËjeã  éY  uiã   Õ=s>  9QäB%ÁÙ 

 È ÖA<9jeã éeã  ès;%   ÖQäBeã  kaÁÚ 
uAp<8   =aã;}   k)   9.Bjeã éY    xäFReã   éfJ}   qsÁÛ 

å=Vjeã   ÕwI  9Ræ   >=eã  läj~fA gaã ÁÜ 
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Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=% á  ØÙ è}<9&eã 
 Latihan 12 : 

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

1. Setiap pagi Anisah membantu Ibunya  memasak di dapur 

2. Ibu membersihkan dapur  setelah sarapan 

3. Mahmud membantu ayahnya membersihkan kebun 

4. Dia (Lk) berangkat ke sekolah jalan kaki 

5. Saya sarapan pagi bersama keluarga pukul  07.00 WIB Pagi 

6. Kami Sholat Shubuh dimasjid dengan berjama’ah 

7.Saya mandi dikamar mandi setelah sarapan 

8.Musthofa menyaksikan pertandingan sepakbola di televise setelah sholat isya’ 

9.Setelah pulang sekolah  saya makan siang kemudian istirahat dan tidur 

sebentar 

10.ayah senang minum kopi dan ibu senang minum teh  

 

 

 Ö2~Jne  ã  
Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 

 

 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter : “Kegiatan di rumah”  

 

Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya 

memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya Hal ini 

sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

َفهُ   َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاهلِل َواْليَ ْوِم ْاألِخِر فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ
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“Barang siapa yang beriman  pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan 

tamunya.” (HR. Bukhari) 

Saat bertamu ada beberapa adab atau tatakrama, beberapa diantaranya : 1. Bagi seorang tamu 

yang diundang, hendaknya memenuhinya sesuai waktunya kecuali ada udzur, seperti takut 

ada sesuatu yang menimpa dirinya atau agamanya 2. Hendaknya tidak membeda-bedakan 

siapa yang mengundang, baik orang yang kaya ataupun orang yang miskin, 3. Berniatlah 

bahwa kehadiran kita sebagai tanda hormat kepada sesama muslim, 4. masuk dengan ucap 

salam dan seizin tuan rumah 

 “Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu memasuki rumah-rumah 
Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk 
makan dengan tidak menunggu-nunggu 
waktu masak makanannya! Namun, jika 
kamu diundang, masuklah! Dan bila kamu 
selesai makan, keluarlah kamu tanpa 
memperpanjang percakapan! Sesungguhnya 
yang demikian itu akan mengganggu Nabi. 
Lalu, Nabi malu kepadamu untuk menyuruh 
kamu keluar. Dan Allah tidak malu 
menerangkan yang benar.” (Qs. Al Azab: 53) 

 

يَاأَيُـَّها الَِّذْيَن آَمنـ ْوا الَ َتْدخ ـل ْوا بـ يـ ْوَت النَِّبي ِإالَّ 

َر نَاِظـرِْيَن ِإنه  َوِلكْن  َأْن يـ ْؤَذَن َلك ْم ِإَلى طَـَعاٍم َغيـْ

َتِشـر   ْوا َوالَ ِإَذا د ِعْيت ْم فَاْدخ ل ْوا فَِإَذا طَِعْمت ْم فَانـْ

م ْسَتْئِنِسْيَن ِلَحِدْيٍث َإنَّ ذِلك ْم َكاَن يـ ْؤِذى النَِّبيَّ 

َيْسَتِحي ِمْنك ْم َواهلل  الَ َيْسَتِحي ِمَن ْالَحق    فـَ

 

 

$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 

 

َلَك اْلنَّاسُ َاْصِلْح نَ ْفَسَك َيْصُلْح   

 Perbaikilah dirimu sendiri niscaya oranglain akan 

baik padamu 
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ÈX=R% gs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

Orang Arab Suka dan senang sekali dalam menerima dan menghormati tamunya tergambar 

dari, apabila orang Arab itu kedatangan tamu maka sebelum tamu itu masuk atau tiba 

dirumahnya mereka menyambutnya dengan wewangian, seperti membakar Bukhur salwa.  

 

 

Tahukah kamu? 

Bagi orang Saudi, rumah betul-betul menjadi bagian privacy yang tak semua orang bisa 

mengakses ke dalam dengan mudahnya. Apa yang ada di balik tembok adalah sebuah 

privacy yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Karena disarankan untuk tidak tengak-

tengok atau mengamati pintu di depan rumah orang Saudi atau sekedar melihat-lihat 

bangunan bagian atas. Sebab, umumnya mereka sangat tidak respek dengan perilaku seperti 

ini, bisa jadi mereka mengira kalau orang itu adalah `harami` alias `maling` atau penculik 

yang sedang mengintai mangsa. 
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 
Ø #~çeã éY c&ËFmã Tã=Zeã ò è&a  ã   

 Tuliskan macam-macam profesi pada tabel dibawah ini ! 

Õ=jne ã     ÖËFmv ã ÖQäBe ã 
ÁØ Ð^~&A ã [Jneãp ÖRæã=eã ÖQäBeãéY 
ÁÙ <qËZe ã dpän&} ä1äçI ÖRæäBeã ÖQ äBeãéY 
ÁÚ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÛ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÜ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÝ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÞ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áß ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áà ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁØ× ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Avã S~]q% 
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Latihan Tengah  Semester  

ÖnBeã[Jne lä2&i vã 

Ø Öæ ä- ã 3I ã häiã  8  pã À,ÀåÀü X=1 éfQ ÄxÅ å=Neã   Öi wQ SMÁü 

A. Berilah tanda silang ( x )  pada haruf  ج À À   ب  di depan  د  atau   أ

jawaban yang paling benar 

ã<ätm   Ö~mä*eã   ÖQäBeã È lv ã ÁÁÁÁÁÁÁka. ÁØ 

8 .<qËZeãdpän% ã ,   .ÖQäBeã å .Ö*eä*eã أ .Ï^~&B}  

ÁÁÁÁÁÁÁÁ   ÖQäBe  ã   lv ã  È lv ã  ÖQäBeã  ka ÁÙ 

    Õ=EäReã. أ   ÖRæã=eã. ب ÖA8äBeã. ج     Õ=FQ Ö}8ä<ã. د

ÁÁÁÁÁÁÁÁ   ÖQäBe  ã   lv ã  È lv ã ã  ÖQäBeã  ka 
 

ÁÚ 

8. ÖRæã=eã    ,   .ÖRAä&eã   ب. Öniä*eã  أ. ÖRæäBeã    
 

ÁÁÁÁÁÁÁÁ   ÖQäBe  ã   lv ã  È lvã  ÖQäBeã  ka 
 

ÁÛ 

8. Sæ=eã p  Õ91qeã  ,   .Sæ=eã vã  Ö~mä*eã ب. Õ91qeã   و[Jneã  أ. [Jneã p Ö~mä*eã 
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ØÜ á Ø     È   ÖQäBe  ã  ka ÁÜ 

Sæ=eã   vã   ÖRæã=eã   ÖQäBe ã أ. 
Sæ=eã   p   Õ91qeã  ÖQäBe ã å. 
xäBi ÖBiä6eã  ÖQäBe ã ,  . 

  [Jne ã p Õ91 ã qe ã   ÖQäBe  ã 8. 
 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSæ=eã p ÖA8äBeã  ÖQäBeãò <qËZeã dpän% ã  ÁÝ 

    ã<ätm .أ w~e   ,  . xäBi  å. ä1äçI .د
 

Á<ätmÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖQäBeã  ò  =tÏeã  éfJm ÁÞ 

    Õ91ãqe ã  .أ   ÖA8äBe ã .ب   ÖRAä&e ã  .ج ÖRæäBe ã   .د
 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÈ ÇcRË] uRË^% kelãÀ[~Feã äa#]qe ã Ç énRi äi Ç    Áß 
Waktu laksana Emas maka manfaatkanlah dengan baik  أ. 

Waktu lebih mahal dari pada Emas å. 
Waktu laksana pedang, jika tidak kau patahkan maka ia akan mematahkanmu. ,  . 

Sebaik-baik orang adalah yang bisa memanfaatkan waktu 8  . 
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   Ç   Jam dindingí Ç  È   Ö~æ =Q äi   Áà 

8. <ã9.eã ÖQäA ,  .  è&bUã   ÖQäA å. Ö^~]8 9 .أ~eã ÖQäA   
 

 ×ÁØ ......؟ è&bUã ÖQäA م ام ْعن  

  Jam Beker. أ Jam dindingí. ب Jam Tangan. ج Jam Gantung. د
 

 

ÖQäAÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Öf~fe ã p hq~e ã ò ÁØØ 

8. lp=FQ p Sæ< ã ,  . lp=FQ p( w) å. lp=FQpCj5 أ. lp=FQ  
 

È ÖA<9U ãéeã ès;% ÖQäA | ã ò 
ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖA<9U ãéeã ès: ü 

ÁØÙ 

[Jne ã  p Öni ä*e ã ÖQäBe ã ò أ. 
[Jne ã p ÖBi ä> ã ÖQäBe ã ò å. 
[Jne ã p ÖA8 äBeã ÖQ äBe ã ò ,  . 

[Jne ã p ÖRAä&e ã  ÖQäBe ã ò 
 

8. 
 

 

Ö^~]  8ÁÁÁÁ  ÖQ äBe ã  ò ÁØÚ 

  lqRæ < ã .أ l q&A. ب (l q)  w. ج lqBj5 .د
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Yq>ãl ã    itä<  e ã&w i~; ò   8<@ ã efVÖ   ã e=Ræ~ÖÁ ÁØÛ 

   Murid cerdas.أ  Murid giat. ب  Murid terpandai.ج  Murid malas.د

 

  h q~e ã òÁÁÁÁÁ Cj5   Õ wJe ã äæ  hq^m   o@ ÁØÜ 

  Õ =i. أ ã =i  $. ب ã =i $. ج Õ ã =i. د

 

ÁÁÁÁ  Öfj.e ã  cf%   ò  ü 9&çU  ã Á 0 äçJe ã ò Õ 9}=: ã  ü =^} l ã> qY    ÁØÝ 

     l ã> qY. أ {^= ü. ب   Õ 9}=: ã. ج äçJe ã ò 0 .د

 

ÁÁÁÁ  Öfj.e ã  cf%   ò   =ç>  ã  Áräæ  ã 9Q äB}  9M ã ÁØÞ 

  9M ã. أ {9Q äB. ب räæ  ã. ج qs. د

 

ÁÁÁÁ  Öfj.e ã  cf%   ò  uæ dqRZU  ã Á ;~jf&e ã kfR} @<9U  ã ÁØß 

  9U  ã>@. أ {kfR ب jf&e ã~;. ج    %cf. د
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@<9U ã 0=E lqRj&B}ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁØà 

  lã>qY. أ i w&e ã~;. ب jf&e ã~;. ج 9U  ã>@. د

 

ÁÁÁÁg59}  @<9U ã ÁÙ× 

  gJZe  ã   .أ gJZe  ã. ب   ÖQäBe  ã. ج gJZe  ã   .د

 

ÖA ã  < 9eã òÁÁÁÁÁ @ä~e ã ÁÙØ 

  %.&lp9t. أ {.&lp9t. ب {.&9t  .ج %.&9t  .د

 

  Öe äA<ÁÁÁÁÁ ÖjÊ äY ÁÙÙ 

  %è&b. أ {è&b. ب è&a    ã. ج è&bm. د

 

@< 9e ã ÁÁÁÁÁ Õ =s>  p ÖjÊ äY ÁÙÚ 

  {;  o}=a. أ {; l ã =a. ب %;l ã =a ã. ج  %;  o}=a .د
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@< 9U ã 0 =EÁÁÁÁ éfQ  p  GB1 ÁÙÛ 

  {l äRjB .أ {SjB. ب {lqRjB. ج %lqRjB. د

 

ÁÁÁÁ ga ý} ka ä1 ÁÙÜ 

  xäU ã. أ häRËe ã  .ب å =Fe ã. ج h äRËe ã. د

 

ÁÁÁÁ å=F%  Õ=s > ÁÙÝ 

  xäU ã. أ Õ qt^e ã. ب RJQ. ج oçfe ã. د

. 

3çJeã gç] hqneã oiÁÁÁÁÁÁÁÁ és ÁÙÞ 

  {Ð^~&B. أ %Ð^~&B. ب Ð^~&Aã. ج Ð^~&Bm. د

 

ò Çäjy ã8 Ç  Öjfa énRi Áäjy ã8 0äçJe ã ò  ÖA< 9U ã éeã ès: ã äm ã  

ÁÁÁÁ Öfj.e ã cf% 

ÁÙß 

  Selalu. أ Akan Tetapi. ب Terus menerus. ج Begitu. د
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Ö~æ=Reã ÖVfeãåä&be ã =Aä} ÁÁÁÁÁÁ<qËZeã  9Ræ ÁÙà 

  {^=xã. أ %Ð^~&B. ب {SjB. ج {.&9t  .د

 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÖBiä6e ã éY  =A ä} Ð^~&B} ÁÚ× 

  ã=tÎ. أ  ä1äçI. ب ã=JQ. ج w~e. د

 

@ =: ã \9} äi äj% ÖRæ äBe ã  ÖQäBe ã ò È Ç @ =: ã Ç énRi  äiÁ    ÁÚØ 

  Jam. أ  Bunyi.ب Bel. ج PMR. د

 

$ ä- ã< 9e ã L=Ri h äi ã h äS ã  ÁÁÁÁÁ ÁÚÙ 

  Z] p# .أ p []. ب änZ] p. ج ãqZ] p. د

 

  gJZe ã h äi ã   Õ : ä&Av ãÁÁÁÁÁÁÁ ÁÚÚ 

  [h ä. أ [ãqi ä. ب [i ä# .ج [oj. د
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 ÁÚÛ ؟" {èRf " ْعن  م ام  

  Memasak. أ Membantu. ب Bekerja. ج Bermain. د

 

ÁktfJY ;~i w&e ãÁÁÁÁÁÁÁ ÁÚÜ 

  of58. أ k&f58. ب f58#. ج g58. د

 

ÁÁÁÁÁÁ Öfj.eã cf% ò gRZe  ã Áhäj<ã ée ã  =A ä} ès;} ÁÚÝ 

  {A ä=. أ {;ès. ب   ée ã .ج häj<ã. د

 

 ÁÁÁÁÁÁ Öfj.eã cf% ò gQ äZe ã Á åä&be ã  =Aä}   xã=^} ÁÚÞ 

  {^=xã. أ {Aä=. ب   åä&be ã. ج Öfj.eã. د

 

ÁÁÁÁÁÁ Öfj.eã cf% ò   uæ dqRZiÁ äR}=A Õ< qçBeã  läM <  3Bi ÁÚß 

  3Bi. أ   > läM. ب   Õ< qçBeã. ج äR}=A. د
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Àä1äçI ÖBiä6e ãéY  ã=bçi  ÖRj.eã hq} =Aä} Ð^~&B} 

ÁÁÁÁÁÁ Öfj.eã cf% ò Ç Ð^~&B} Ç  Öjfbe ã énRi 

ÁÚà 

  Sarapan. أ Berangkat. ب Bersiap. ج Bangun tidur. د

 

À =5xä&i  ÖRj.eã  hq}  =Aä}  hän} 

ÁÁÁÁÁÁ Öfj.eã cf% ò  Ç hän}Ç   Öjfbe ã énRi 

ÁÛ× 

  Pulang. أ  Tidur.ب Istirahat. ج Selesai. د

 

 

Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  ب.     
B. Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

uæ dqRZi(Obyek) gQ äY(Pelaku) gRY   (Kata Kerja)   ر ْقم 

. . . . . . . . xã=^} ÁØ 

. . . . 9jI . . . . ÁÙ 

Õ<qçBeã . . . . . . . . ÁÚ 
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. . . . . . . . g59}   ÁÛ 

. . . . . . . . å=F%   ÁÜ 

 

 

Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% Á,     
 

C. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia 
 

häj2eã   éY   xäMq&}   k)    ã=a äæ   ä1äçI   hqneã   oi hq^}ÁØ 
häRËeã   8ã9Qã   éY   7çËjeã  éY  uiã   Õ=s>  9QäB%ÁÙ 

@ =: ã \9} äi äj% ÖRæ äBe ã  ÖQäBe ã ò Á ÁÚ 

 ÁÖ~æ=Re ã   ÖVfe ã @<8 ò ;~i w&e ã  <äti  ã lã>qYÁ ÁÛ 

;~%äA ã p  ;~iw%  ät~Y g59} ÕR*a è&a Öç&bUãò ÁÜ  

 
 

 ََالنََّجاحَ ََمع   
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                Ö}ãqte  ã á Sæã=eã @<9e  ã 
 

 

 

 
Öæä&be ã Õxã=^e ã Ö)8ä2U ã Päj&Av ã $ã8=ZU ã 

 

Tahukah kamu siapa A. Affandi?. Dia 

adalah seorang pelukis terkenal di dunia. Ia berasal 

dari Indonesia. Minat dan hobynya melukis 

membuatnya di kenal orang di dunia. Bahkan 

namanya sekarang di abadikan sebagai nama jalan 

kota besar di Indonesia. Setiap orang memiliki 

Hoby dan kegemaran, ada yang hoby melukis,membaca, menulis, berolahraga dan lainya. 

Kalian juga punya hoby, bukan?. Ayo kembangkan hobymu. Pada bab ini, kita akan 

membahas tentang hoby dalam bahasa Arab. Pelajarilah dengan seksama ! 

Pelajaran 

4 

Pelajaran 4 : 

Hobi 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami wacana lisan melalui 

kegiatan mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana) tentang  
Ö} ã qte  ã 

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) dalam suatu konteks 

wacana lisan tentang : Ö} ã qte ã dengan 

mencocokkan dan membedakan secara tepat.     

1.2  Menemukan informasi dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang : Ö} ã qte ã dengan 

menggunakan kalimat berstruktur jumlah fi’liyah 

1.3  Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan 

atau dialog sederhana tentang : Ö} ã qte  ã dengan 

menggunakan kalimat berstruktur jumlah fi’liyah 

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang Ö} ã qte  ã 

2.1 Menyampaikan informasi secara lisan tentang 

 Ö} ã qte ã dengan lafal yang tepat dengan 

menggunakan kalimat berstruktur fi’il mudhori’ + 

masdar  sarih 

Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat 

dan benar tentang Ö} ã qte  ã dengan menggunakan 

kalimat berstruktur fi’il mudhori’ + masdar  sarih 

2.2 Bercerita tentang : Ö} ã qte  ã dengan menggunakan 

kalimat sederhana secara tepat dan benar dengan 

menggunakan kalimat berstruktur fi’il mudhori’ + 

masdar  sarih 

 

 

3. Membaca 

Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi 

melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentang 

 Ö} ã qte  ã 

3.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang Ö} ã qte  ã dengan 

menggunakan struktur kalimat fi’il mudhori’ + 

masdar  sarih 

3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

 wacana tertulis tentang kegiatan dirumah dengan 

menggunakan struktur kalimat fi’il mudhori’ + 

masdar  sarih 

3.3 Menemukan informasi dari wacana tertulis 

sederhana tentang Ö} ã qte  ã dengan menggunakan 

struktur kalimat fi’il mudhori’ + masdar  sarih 

 

4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

4.1 Menulis jadwal kegiatan harian dirumah dengan 

menggunakan kalimat berstruktur fi’il mudhori’ + 

masdar  sarih dengan tanda baca yang tepat                 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

perasaan, pengalaman dan informasi baik 

fiksi maupun nonfiksi melalui kegiatan 

menulis tentang Ö} ã qte  ã 
4.2 Menulis paragraf sederhana tentang 

Ö} ã qte  ã dari beberapa teman sekelas 

4.3  Menulis beberapa Ö} ã qte  ã   yang disenangi 

 

  

 

Unsur kaidah bahasa yang digunakan adalah  3}=I <9Ji à P <äNi gRY 

 

 

 

                   PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ö} ã qte  ã 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

Õxã=^eã 
 

 

Öæä&beã 
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$ã8=ZU ã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik kata-kata berikut ini! 

No Kosakata Arti 
1. $ä}ãqs , Ö}ãqs hobi, kegemaran 

2. Õxã=] Bacaan 

3. kA< /  kA=e  ã Melukis 

4. ÖfAã=i Korespondensi 

5. èRe Permainan 

6. ÖfBeã Õ=a bola basket 

7. h9^eã Õ=a sepak bola 

8. Õ?yä- piagam penghargaan 

9. =}qJ&eã Memotret 

10. ÖfËQ hari libur 

11. étËeã Memasak 

12. \qB&e  ã Belanja 

13. Ö~iq~eã $ä-ä<ã Kebutuhan sehari-hari 

14. >äZf&eã Õ9säFi Nonton Televisi 

15. Ö1äçBe  ã Berenang 

16. 
ÖepäËeã Õ=a 

 

Tenis meja 
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17. äj~n}A Õ9säFi Nonton Film 

18. ÕR*a Banyak 

19. |=&Eã Saya membeli 

20. è&a,åä&a Buku 

21. Ö~R~çËeã =ÎänUã Pemandangan Alam 

22. ès;} À ès: Pergi  

23. S-=} À S-< Pulang 

24. Cf.} Duduk  

25. $ä} < äçi , Õ< äçi Pertandingan 

26. Õ<p8 liga, kompetisi 

27. Ö~mäçAã Spanyol 

28. \p=Y  , _}=Y kesebelasan, regu, tim 

29. 9N} À 9M Melawan 

30. /i ã=æ , /i äm=æ Program 

31. g~f] 9Ræ sebentar lagi 

32. gRF} À gRE ã Menyalakan 

33. èRfi Lapangan 

 

 

 

Weblink : 
Karakter : hobby 
Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi 
situs berikut . vindasamudra.blogspot.com/.../memanah-berenang-dan berkuda. 
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<ãqJeã#7 $äjfbeã è&aã   á Ø è}<9&eã 
 Latihan 1 : Tulislah kosakata / kalimat bahasa Arab dibawah gambar 

Ujilah hafalan mufradat kamu dengan mengisi Mufrodat dalam bahasa Arab 

sesuai gamar di Kolom-kolom yang disediakan! 

  

Öæä&be ã 
h9^eã Õ=a 
Ö1äçBe  ã   

  kA<   

  

ÖfBeã Õ=a 
\qB&e  ã   

  é^~A qUã éeã xäjBeã   

  

Õxã=^eã 
Öf1=eã 

ÖB}=eã Õ=a 
  

  =}qJ&eã   

  

>äZf&eã Õ9säFi 
ÖepäËeã Õ=a 

étËe  ã   

  è&a,åä&a   
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 Ø énRUã p $äjfbeãGæ gI á  Ù è}<9&eã 
Latihan 2 : Jodohkanlah kosakata yang ada di  sebelah kanan dengan jawaban atau 

arti yang sesuai di sebelah kiri ! 
 

Korespondensi 
A  …….. ÖfËQ ١.  

Piagam 
penghargaan 

B  
…….. Öæä&be ã ٢.  

  Hari libur 
C  

…….. ÖfAã=i ٣.  

Spanyol 
D  

…….. \qB&e  ã ٤.  

Menulis 
E  

…….. Õ?yä- ٥.  

Belanja 
F  

 Ö~mäçAã ÁÝ 

 

Ø ÖçAänUã Õ<qJeã p $ã8=ZUã Gæ gI   á  Úè}<9&eã 
Latihan 3 : Ujilah hafalan mufradāt kamu dengan membuat garis  bersambung 

antara  mufradāt dengan gambar yang sesuai! 

h9^eã Õ=a 
 

Ø 

ÖfBeã Õ=a 
 

Ù 

ÖB}=eã Õ=a  Ú 

ÖepäËeã Õ=a 
 

Û 

9~eã Õ=a Ü 

   kA=e  ã /kA< Ý 

 Ö1äçBe  ã Þ 
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Päj&Av ã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

 Simak baik-baik cerita dibawah ini. Gurumu akan membacakan cerita 

dibawah ini  

 Perhatikan makhraj huruf dan intonasi yang dicontohkan guru! 

                            
$vä^i  é%=Aã Ö}ãqs 

@<äiã  ÖçeäÊ  
Ö~R~çËeã =ÎänUã    ÕR*a 

Ö~iq~eã  $ä-ä<ã  è&beã  Õ xã =] 
ès;} À ès:  $w.Uã 

S-=%  |=&Eã 
h9^eã  Õ=a  Õã<äçi  ã9}9- äæä&a 

 

é%=Aã Ö}ãqs 
 

$ä}ãqs Á Ö~iqb2eã Ö~i wAvã Ö}qmä*eã ÖA<9Uã éY  ÖçeäÊ ämã ÁÖjÊäY éjAã 

Á ÖfAã=U ã p kA=e ã p $w.Uã pè&beã Õã=^eã g*i ÕR*a ÖjÊäY 

Áäç}=^%$äQäA(w)è&beã ã=]ã Tã=Zeã$ä]pã ò Á=tE ga ã9}9- äæä&a |=&Eã ämã 
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è1ã ÁkA=e  ãésp Àé&}ãqs@<äiã À ÖfËReã hq}òp Á$vä^i pã ÖJ] è&aã   

 ÁpRjAgç- p qip=ægç.a Ö~R~çËeã =ÎänUã kA<  

 é^~A qUã éeã xäjBeã ätni À ÕR*a $ä}ãqs äte p ÁÖFyäQ ätjAã Àéiã r;sp 

Á \qB&fe\qBeã éeã éiã  ès;%  Tã=Zeã $ä]pã òÁ\qB&eã pétËeã péiwA vã 

Á$vqaxäUã 7çË% p #~çeãéeã  S-=%Z Ák2eã p ><vãäa  Ö~iq~eã $ä-ä<ã ätni|=&F&Y 

oaäiãéeã Öf1< òéæãès;} Á=}qJ&eã p Öf1=eãè2} éæã Á k~sã=æã ujAã éæã ã;s p 

Á <ä.Evã p$ämãq~<ã p@äneã oQ Öf~j:ã xä~Evã ät~Y <qJ} p Àé&~æoQ Õ9~Ræ 

 ÁÖMä}=eã p >äZf&eã Õ9säFi ätni ÕR*a $ä}ãqs ue Á =jQ ujAã Àé5ã p 

Á>äZf&eãòh9^eã Õ=a Õã<äçi 9säF} p éA=beãéfQ =jQ Cf.} À#çBeã Öf~eò  

 h9^eã Õ=aèRf~eèRfUãéeã  =jQ  ès;} ÀxäBi 91vã p xä)w*eãhq}gaòp 

 ÖfBeã Õ=a pã Õ=yäËeã Õ=be  ã =jQ èRf}  Tã=Zeã $ä]pã ò p Áuyä]9Iã Si 

  ÖepäËeã Õ=a pã ÖF}=eã Õ=a pã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersama teman-temanmu bacalah cerita diatas lalu terjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia, lalu jawablah soal dibawah ini lalu hasilnya kumpulkan 

kepada gurumu! 
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 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÛ è}<9&eã 
 Latihan 4 : Jawablah pertanyaan- pertanyaan  berikut ini ! 

 

ÈÖjÊäY $ä} ãqs =a:ã ÁØ 
È=tE ga ÖjÊäY |=&F% ã:äi ÁÙ 

 ÈTã=Zeã$ä]pã ò ÖjÊäY  ã=^% ã:äiÁÚ 
È$w.Uã pè&beã  Õã=^eã  ÖjÊäY è2%gs  ÁÛ 

 È =jQ Ö}ãqs äiÁÜ 
È#çBeã Öf~eò  éA=beãéfQ =jQ Cf.} ã:äje ÁÝ 

     
 

 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÜ è}<9&eã 
 Latihan 5 : Permainan Bahasa. Guru Membagikan Potongan Kertas yang 

berisi “Kertas Pertanyaan” kepada masing-masing siswa seperti kolom 

dibawah ini. Mintalah mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut , Lalu 

Ajaklah semua siswa menceritakan Seputar tentang Waktu ( hobynya, kegiatan 

yang dilakukan sewaktu liburan, permainan yang dimainkanya, dan lainya) 

 

                            
 Á u&}  ã qs ÁØ 
 Á ÖfËRe ã ò uÊäFm ÁÙ 
 Á ätæäRf}  ÖçRe ÁÚ 
 Á uRi èRf}  _}9I ÁÛ 
 Á ufJ2}  Õ?y ä- ÁÜ 
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: Ö}qVfeã åäRevã 

ÖRÊä^&Uã$äjfbe  ã 

 

ت  1  Ù   Ú  خ   ب   ط   

    

 Û   

   

Ü   Ý Þ    

    

  

  

ß    à    

 
 á ä~^Yã 

Á$vqaxäU  ãÁÁÁÁÁÁÁÁlãè2%és ÀétËeã ÖjÊäY hã Ö}ãqs Á Ø 
ÁÖ~iq~eã $ä-ä<ã ätni|=&F% pÁÁÁÁÁÁÁÁge \ãqAvã éeã ès;% éiãÁ Ù 
Áhã9]xvãéfQä~Eäi ÖA<9Uã éeã ès:ã ÁÖA<9UãÁÁÁÁÁÁÁ è}=]é&~æ ÁÛ 
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Áé&~æoQ Õ9~Ræ oaäiã éeã  <p>ãÁÁÁÁÁÁd ã é&}ãqsÁÜ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁdã Õ=a ò <qtFièQv Ö}ã9s _~Yq% Á Þ 

Ö1äçBe  ã u&}ãqs =jQÁÁÁÁÁÁÁÁ | À91vãhq} ò Áß 
Äxã<qeãoiè&aã Å Öf1=fe ÖZf&6Uã oaäivãéeã éæ  ã ès;} ÀÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁdã hq} òÁà 

 
áä}8 qjQ 

ÁÖf~j:ã xä~Exvã <qJ}lãè2} qspÁÁÁÁÁÁd ã  läi<ã Ö}ãqsÁØ 
Á$w.Uã p è&beãÁÁÁÁÁÁÁÁ è1ã ÁÚ 

Äxã<qeãoiè&aã ÅÁÁÁÁÁÁÁdã è1ã ÁÝ 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ dã Pãqmãoi ÖfBeã Õ=a p ÖF}=eã Õ=a ph9^eã Õ=aÁÞ 

           

Ø è~aQeã 

Tata Bahasa :  Masdar Sarih ( 3}=Je ã   <9JU  ã ) 

Masdar  (<9JU  ã ) adalah isim yang dibentuk dari fiil . Masdar  (<9JU  ã ) dibagi menjadi 

dua macam yaitu :  

a. Masdar Sarih ( 3}=Je ã   <9JU  ã ) 
b. Masdar Mu’awwal (d p xqU ã   <9JU  ã ) . 
Pengertian :  

Masdar Sorih adalah masdar yang sudah jelas bentuk lafalnya. Contohnya adalah 

lafal:  

å äs : yang dibentuk dari kata kerja ès : 
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Sebagian besar masdar hanya dapat diketahui secara sima’i  (mendengar langsung 

dari penutur) atau melalui buku-buku dan kamus bahasa Arab. Sebagian lagi ada yang 

dibentuk dengan menggunakan rumus tertentu (l>qe ã ) . 

Diantara wazan atau rumusan masdar  dari fiil sulasy adalah sebagai berikut. 

1. Wazan    Öe äRY  digunakan untuk membentuk masdar  yang menunjukan pengertian 

profesi atau keahlian tertentu. Contohnya adalah  ÖQ ã< > (Pertanian) yang berasal 

dari kata  P<>  (Menanam) dan    Öæ ä&a   (penulisan) yang berasal dari kata è&a       
( menulis ) 

2. Wazan  lwRY digunakan untuk membentuk masdar  yang menunjukan pengertian 

gerakan atau guncangan. Contohnya adalah läN~Y ( aliran) yang berasal dari kata 

LäY  (mengalir) dan läZ-< (guncangan) yang berasal dari kata [-< 

(berguncang) 

3. Wazan gRY  digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi’il sulasi 

transitif (|9R&U  ã é) w*eã gRZe ã) , contohnya adalah  å=M ( Pukulan ) yang 

berasal dari kata å=M ( memukul ). Dan  ktY ( Pemahaman) yang berasal dari kata 

ktY ( memahami). 

4. Wazan d qRY digunakan untuk membentuk masdar   yang berasal dari fi’il sulasi 

intransitif   (h>we ã é) w*eã gRZe ã) . contohnya adalah @qf- ( hal duduk) yang 

berasal dari kata Cf- ( duduk ) 

5. Wazan gRY digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi’il sulasi 

intransitif (h>we ã é) w*eã gRZe ã) dengan wazan gRY. Contohnya adalah èR% 
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(Kelelahan) yang berasal dari kata èR% ( Lelah) dan L =i ( hal sakit) yang berasal 

dari kata L=i ( Sakit )  

 

3}=I <9Ji à P <äNi gRY 
k]< Läi gRY P <äNi gRY <9Ji 

ÁØ xã=] xã=^} Õxã=] 

ÁÙ è&a è&b} Öæä&a 

ÁÚ 3&Y 3&Z} 3&Y 

ÁÛ 3çA 3çB} Ö1äçA 

ÁÜ @<8 @<9} @<8 

ÁÝ kfR% kfR&} kfR% 

ÁÞ gAã< gAã=} ÖfAã=i 

Áß =YäA =YäB} =ZA 

Áà g1< g1=} Öf1< 

ÁØ× kA< kA=} kA< 

 

Ødä*je ã ò äja ã<9Ji GA ãq^e ã Gæ gRZe ã ga gR- ã áÁÝ è}<9&e ã 

Latihan 6: Ubahlah fi’il dalam kurung menjadi masdar sebagaimana contoh :  

ÖN}=Y ÄkfQ Å èfÊ á dä*je ã   

 Á ÖN}=Y kfRe ã èfÊ        
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ÁØ ÖA<9Uã ò Äè&a Å pÄxã=]Å  kfR&} éfQ á ………………… 

ÁÙ  =ËUã Ä d?m Å  =Ï&nm á ………………… 

ÁÚ  Õ<qçBeã éfQ Ä@<8 Å è&b} @<9je ã á ………………… 

ÁÛ u^}9I éeã  Ä gA< Å o~B1 è&b}  á ………………… 

ÁÜ Sæ ã qËeã Ä Sj- Å ÖB~m ãè2%  á ………………… 

ÁÝ Õxã=^eã p ÖfAã=U ã p Ä =Y äAÅè2}  9Mã  á ………………… 

ÁÞ  ÖfËReã hq~eã ò Ä3çAÅ @<äj} läjfA  á ………………… 

Áß h9^eã  Õ=a ÄèRe Å d èRfUã éeã ès:ã  á ………………… 

Áà 9.BU ã Ä g58Å 9nQ xäQ9e ã xã=]ã á ………………… 

ÁØ×  ÖfAã=Uã éfQ ÄkA< Å gNZ} oB1 á 
………………… 

 

ØÖçAänjeã $äjfbeäæ Ö~%vã gj.eã gjaã á ÁÞè}<9&eã 
 Latihan 7 : Isilah titik- titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai.  

 

Áh9^eã Õ=aÁÁÁÁÁ ;~iw&e  ãè2} ÁØ 
Á, èRe 

 

Áå èRf} Á ã  èRe 

  ÁÁÁÁÁÁ9Mã  Ö}ãqs ÁÙ 

Á, gAã< Áå   ÖfAã=U  ã Á ã   gAã=% 

:ä&Avã ã ÁÁÁÁÁ èe äËeã  k&s ã ÁÚ 
Á, 0=F} 

 

Áå 0=E Á ã 0=E 
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ÁÁÁÁÁÁÁ  d èRfU ã éeã ès:ã äm ã   Á Û 

Á, h9^e ã Õ=a èRe Áå  Öf1=e ã Á ã è&beã  Õ xã=] 
Kata yang asing dari kelompok kata di bawah ini adalah ……….. ÁÜ 

Á, Tã=Ze ã Áå Õ xã=^e ã Á ã  kA=e ã 
 

 

ØénRUã p $äjfbeãGæ gI á Áß è}<9&eã 

Latihan 8 :  Buatlah garis yang menghubungkan kalimat- kalimat dengan gambar yang 

sesuai artinya pada kolom dibawah ini! 

ÁØ \qB&e  ã 
0  0 ã Membaca 

ÁÙ é^~A qUã éeã xäjBeã 
0 0 å Belanja 

ÁÚ  

Õxã=^eã 
0 0 $ Menggambar 

ÁÛ Öæä&be ã 0 0 ( Mendengar 

music 

ÁÜ kA< /  kA=e  ã 0 0 , Menulis 

ÁÝ Õ =y äËe ã  Õ=a 0 0 0 Memotret 

ÁÞ ÖB}=e ã  Õ=a 0 0 4 Pergi wisata 

Áß Öf1=e ã 0 0 8 Volly ball 

Áà =}qJ&eã 
0 0 : Badminton 

/Bulu tangkis 
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ÁØ× >äZf&eã Õ9säFi 0 0 < Sepak bola 

ÁØØ Ö1äçBe  ã 0 0 > Bola basket 

ÁØÙ h9^eã Õ=a 0 0 @ Nonton 

Televisi 

ÁØÚ ÖfBeã Õ=a 0 0 D Berenang 

ÁØÛ ÖepäËeã Õ=a 0 0 H Tenis meja 

 

Ö)8ä2U ã 
Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s  ü=]ãÁ =aäE p |8ã Gæ X<äR&eã  ã;s |=.} 

Øc^}9I 
 Berikut ini adalah perkenalan antara Adi dan Saqir.  

 Bacalah percakapan tersebut dan praktikan dengan temanmu !  

 
Økb~fQhwBeã á        |8ã 

ufeã ÖM<phwBeã kb~fQp á     =aäE 
=aäE  ä} c&}ãqs äi á        |8ã 

 ÁÖfAã=jeã p =ZBeã p Õxã=^e  ã À ÕR*a é&}ãqs á     =aäE 
 ÁÈ|8ã  ä} #mã c&}ãqs äi p á     =aäE 

ÁäN}ã Õxã=^e ã p $w1=eã p ÖMä}=eã é&}ãqs á        |8ã 
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 ÁÈ |8ã  ä}   xã=^%  ã: äi  á     =aäE 
ÁÖ~jfReã $w.Uã p  Ö~iwAxv ãè&beã x ã=]ã á        |8ã 

 ÁÕ9~Zi Ö}ãqs Õxã=^e ã       
Á ÈxäBUã  ã;s èRfUã éY h9^eã  Õ=a èRe 9}=%gs á        |8ã 
 Álq}?Zf&e äæ  h9^eã Õ=a Õ<äçi Õ8ätE 9}<ãÁ9}<ã äi  á     =aäE 

Á È=aäE ä}  Õ<p9eã |ã á        |8ã 
 (Spanyol)  Ö~mäçAvã Õ<p9eãò Õ<äçje ãá     =aäE 

Á È Õ<äçjeãò läçRf~AG^}=Zeã |ã á        |8ã 
 _}=Zeã 9M (Sevilla FC)   Ö~f~çEã _}=Ze  ã  Õ<äçje ãr;sò èRf~A á     =aäE 

(Barcelona FC)  ÁÖmqfE=æ            
Vs                          Á È /jm=çeã ã:äs h9^} ÖQäBeã  |ã ò  á        |8ã 

 Á xäBi ÖRæã=eã ÖQäBeãò á     =aäE 
Á Sæ=eã vã ÖRæã=eã lvã ÖQäBeãl v Ág~f] 9RæÁÁÁÁ Àl:ã   á        |8ã 

 Á vpãlq}?Zf&eãdäREäæ hq]äA À w~f] =Ï&mãp C~f-ã gNZ% ÀkRm á     =aäE 

 

 Ø _æäBeã <ãq2æ ÖçAäni Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Áà è}<9&eã 
 Latihan 9 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban 

yang tepat sesuai dengan percakapan diatas ! 

È =aäE Ö}ãqs äi ÁØ 
   È |8ã  Ö}ãqs äi   ÁÙ 
È|8ã  xã=^% ã:äi  ÁÚ 

Èh9^eã Õ=a =aäE èRf} v ã:äU  Á Û 
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Èh9^eã Õ=aèReéeã äQ8|;eã oi ÁÜ 
     È   Õ<äçjeãcf% ò läçRf~AG]=Ze  ã =a:ãÁÝ 

 È Õ<äçjeãcf%  h9^} ÖQäBeã  |ã ò  ÁÞ 
È lq}?Zf&e äæ  h9^eã Õ=a Õ<äçi Õ8ätE |8ã 9}=} gsÁß 

È  Õ<äçUãÕ8ätE ò =aäE |8ã_Yã=} gs   Áà 
È lq}?Zf&eã gRF}|;e ã oi Á Ø× 

 : Ö}qVfeã åäRevã 

 Lakukan tanya jawab secara Berantai dengan Teman disampingmu seperti 

Contoh di bawah ini !.  

 

Èc&}ãqs äiÁ =ZBeã é&}ãqs ÁÙ $                    È c&}ãqs äi Á  Öæä&beã  0}ãqs áØ $ 

 À Õxã=^e ã  0}ãqs ÁÛ $ 
è&be ã Tã=Ze ã $ä]pã ò xã=] ã 

  Ö~iwAvã $w.U ã p 
 

Èc&}ãqs äi Á kA=eã 0}ãqs á ÁÚ $ 

 
 
 
 
 
  

È c&}ãqs äi Á Öæä&beã  0}ãqs ÁØ 

$$$ 

  Èc&}ãqs äiÁ=ZBeã é&}ãqs ÁÙ 
$   

   Èc&}ãqs äiÁkA=eã é&}ãqs ÁÚ 

 À Õxã=^e ã  0}ãqs ÁÛ 

  è&be ã Tã=Ze ã $ä]pã ò xã=] ã 

Ö~iwAvã $w.U ã p 
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Ä äj~n~A Õ9säFi À  ÖfAã=U ã Å  ÁØ  
 ÄÖ1äçBeã À h9^eã  Õ=aÅÁÙ 

 Äé^~AqU ã PäjA À =}qJ&e ã Å ÁÚ 
Ä\qB&e ã À  Ö~nUv ã ÅÁÛ 

ÄÖfBeã Õ=a À ÖepäËeã  Õ=aÅ ÁÜ 
 Älxã=^e ã  Õxã=] À >äZf&eã Õ9säFi ÅÁÝ 

 

Õxã=^e ã 
Ø ã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã xã=]ã 

 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

ÀÖA9nSã@<9} qs ÀÖi=bUã ÖbUãò obB} o~B1À$äRiä:ã òèeäÊ o~B1 

 xä]9Iã ue À Õxã=^eã p ÖfAã=U ã p  =ZBeãè2}  qs ÀÕR*a $ä}ãqs u}9e o~B1 

Ákt~eã ÖeäA=eãdäA< äæ è2} qsp ä~Bmp9mã p ä~a=%p ä}?~eäip Cmq% ò lpR*a 

 Áä}?~eäiò|8äSã 9çQ u^}9Iéeã ÖeäA=eãr;s Öæä&bæ o~B1 hä] 

        Öi=bUã Öbioi ÖeäA< 

s  ØÛÚÚläçRE ÙÞ Öi=bUã Öbi 

|8äSã 9çQ ?}?Reãé^}9I 
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 lqb%lã q-<ã ÀÖeäA=eã  r;s è&aãÁu%äaã=æpufeã ÖM<p kb~fQhwBeã 

ämã äiãÁÕ9~- Ö2I p R6æ c%ã=Aãlqb%lã q-<ã p ÁÕ9~- Ö2I p R6æ 

ÁÖi=bUã Öbi oi ÖeäA=eãr;s Öæä&bæ #j] ãR*aufeã 9MxäY 

 Á|8äSã 9çQ ?}?Reãé^}9I 

x8xv ät~Y|9fæ <p?% lã q-<ãÁ=tFeã 9Ræ Ö~Aã<9eãc&fËReãhä}ãé%xä&A 

 ÁÕ<qnUã Ön}9Uã p Öi=bUã Öbi  ò ÖA9^UãéMã<vã Õ<ä}> p Õ=jReã 

Á|8äSã 9çQ ?}?Reãé^}9I 

éeã  =YäBm lã ceã: 9Ræobj}pÀäRi Õ=jReã|8xqne Öbi <p?%lãém=B} 

 Á ÖZ~Ïm p ÕRça Ön}9iLä}=eã pÁLä}=eã 

=ç5ãp!<äç5äæ äR}=A#è&b%lã ãq-<ãÁc~eã Öæä&beäæ <p=Bi émã 

 ÁÖi8ä^eã ÖeäA=eã ò xä^feãéeãp Á!äns ÖfËReã p ÖAã<9eã 

Kf6Uã!q5ã 
 

o~B1 
  ÜÝÞ á å H À Öi=bUã Öbi Ö}8qRBeã Ö~æ=Reã ÖbfjUã álãqnReã 
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Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁØ× è}<9&eã 
 Latihan 10 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

 

Èo~B1 @<9}  o}ã ÁØ 
 È@<9}  Ö~fa  |ã ò ÁÙ 

È u%ä}ãqs  äiÁÚ 
 ÈÖeäA=eã è&a |;eã oiÁÛ 

 ÈÖeäA=eã  r;s  o~B1 è&a  oU ÁÜ 
È|8äSã 9çQ    obB}  o}ãÁÝ 

Èu^}9Je   o~B1  q-=}   ã:äi ÁÞ 
 Èu&eäA<ò   o~B1 dä] ã:äi    Áß 

È o~B1  obB}o}ã Áà 
 ÈÖi=bUã ÖbUãò 9.% ÖA9^i Önbiã|ã ÁØÁ 

 

 

 

 

 

 

Kuis ! 

Tebak Apa hobi ku? 
Jawaban :dalam 

bahasa Arab ya! 

………………. 
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Ødä*jeãò äja Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã    á ØØ è}<9&eã 
 Latihan  11 :  

Isi dan Lengkapi Tabel  dibawah ini  seperti contoh! Sesuai pengetahuanmu ! 

 

k]< kAv ã Ö} ãqte ã Pqm Ö}ãqte ã  ÖA< äji Ö^}=Ê 

ÁØ 9jI  Õxã=^e ãÁØ è&be ã Tã=Ze ã $ä]pã ò  xã=^} 

   #~çe ã ò Ö~iwAvã $w.U ã p 

ÁÙ ÁÁÁÁÁÁÁ  h9^eã  Õ=aÁÙ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÚ ÁÁÁÁÁÁÁ  Ö1äçBe  ã ÁÚ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÛ ÁÁÁÁÁÁÁ kA=e  ã ÁÛ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÜ ÁÁÁÁÁÁÁ =}qJ&e  ã ÁÜ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÝ ÁÁÁÁÁÁÁ ÖfAã=U ã ÁÝ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÞ ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áß ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áà ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 
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Öæä&beã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á ØÙ  è}<9&eã 

 

 Latihan 12 : 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 á  0=E ÁØ 

 á Õxã=] ÁÙ      
 á  däA<ã  ÁÚ        
 á Õ8ätE  ÁÛ     
 á èRe ÁÜ       

 
Ø Õ9~Zi wj- lqb&e Ö~%vã $äjfbeãè%< á ØÚ   è}<9&eã 

 

 Latihan 13 : 

Susunlah kata- kata berikut  ini hingga membentuk kalimat yang sempurna! 

:ä&Avã À k&sã À èeäËeã À 0=E ÁØ 
 <qN1 À ÖfYä<ã À =Ï&mã À oB1 ÁÙ 

èRe Àè2} Àh9^eã À ;~iw&e ã À Õ=aÁÚ 
Õ=a Àè2% À ÖfBeã À gs À èRe ÁÛ 

  Öç&bUã À ã9U Àè&beã À 9}<ã À ò À Õxã=] ÁÜ 
  



121 
 

Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á  ØÛ  è}<9&eã 
 Latihan 14 :  

 Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

 

@äneã  p $ämãq~<ã  hqA=æ  9}<ãÁØ 

ã9}9E  äç1 h9^eã  Õ=a èRe è1ãÁÙ 

 Ö~iwAxvã $w.Uã p è&beã p   ÕRJ^eã  ÖJ^eã   xã=]ãÁÚ 

 È hq~eã  ò xã=^%  ÖQäA kaÁÛ 

#~çeã  ò  ÕRVI  Öç&bi  oB1  cf_  lvãp ÁÜ 

 =tE ga   ã9}9-  äæä&a  |QF}  qsÁÝ 

 ÖepäËeã   Õ=a  èRf~e  èRfUã   #ã  =jQ   ès;} ÁÞ 

$ämãq~<ã   Ö^}91  #ã   =YäAã   ÖfËReã  hq}  ò Áß 

 Ö1äçBeã   0} ãqs   È  c&}ãqs   äiÁà 

 ÖMä}=e ã  è7 v  p  Õxã=^eã p   ÖfAã=Uã   è7 À  Öf~f]  $ä}ãqs   ät}9e   ÖjÊäYÁØ× 
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 $äUäbeã däJ%äy 

Coba kamu tulis secara bersambung potongan kalimat  yang masih terputus-putus berikut ini 

sehingga menjadi tulisan yang bnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Õ d@dã Õ<! pã Õ< xãÉdã Õ<!d  ã <hP åPd|  Tã<Xdã $ã\pã  |X  

2. lp|>Xd$d äæ   Õ<ãåhdãÕ8ãrD |X  <!ãD |8ã\Xã<| 

3. Õ |lãå@v ã Õ<p8dã|X Õ<ãåhd ã 
4. r$@<8h   P h 8h0ã <Xã@| Õd|pÉdã ÕdÉPdã hä}  ã|X 

5. È !$| ã p r@<ãh$X|! 

 
 

 

1. ............................................................................................................... .................... 

2. .............................................................................................................. .................... 

3. .............................................................................................................. ..................... 

4. ............................................................................................................... .................... 

5. .............................................................................................................. ..................... 
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Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=%á ØÜ  è}<9&eã 
 Latihan 15:  

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia! 

 

ä}?~e äi ò |8äSã 9çQ  u^}9I  8qj2i <p?~A  ÁØ  
   Õ9~- Ö2I p R6æ c%ã=Aãlqb%lã q-<ãÁÙ 

é&~æoQ Õ9~Ræ  oaäiãéeã Öf1< òéæãès;}   =}qJ&eã p Öf1=eãè2} éæã ÁÚ 
Ák2eã p ><vãäa  Ö~iq~eã $ä-ä<ã ätni|=&F&Y À\qB&fe\qBeã éeã éiã  ès;%  ÁÛ 

È0äçJeã ã;sèRfUãò h9^eã Õ=a Õ<äçi Õ8ätE |8ã 9}=} gsÁÜ 
 

Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=% á  ØÝ è}<9&eã 
 Latihan 16 : 

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 

1. Setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. 

2. Fauzan selalu naik kuda di akhir minggu. 

3. Saya suka berolahraga karena olahraga dapat menyehatkan badan. 

4. Saya akan mengirimkan surat kepadamu bulan depan. 

5. Ahmad menyukai berjalan-jalan ke kota lain pada hari libur. 

6. Zulfa gemar membaca buku setiap malam. 

7. Husein gemar menggambar tumbuh-tumbuhan dan hewan di sekitar rumah. 

8. Maimunah gemar bermain bola basket bersama teman-teman sekolahnya. 

9. Kamu akan belajar di madrasah tsanawiyah selama tiga tahun. 

10. Amir pasti merapikan kamarnya setelah belajar. 
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Ø ãRçR% ä2çJ&eG&jfagaGæ gI á  ØÞ è}<9&eã 
 Latihan 17 : 

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 
Ø$ãRçR&eã è&aã B A Õ=jne ã 

 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÀØ 

$ämãq~<ã Õ =a 
ÁØ 

 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÀÙ 

äj~n}A Õ xã=] ÁÙ 

 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÀÚ 

h9^eã Ö^}91 
ÁÚ 

 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÀÛ 

c~eã \qE ò {ÊäE 
ÁÛ 

 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÀÜ 

lxã=^eã Õ9säFi 

ÁÜ 

 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÀÝ 

hã9]vã 2Q è&a 

ÁÝ 

 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÀÞ 

=2çeã ä~Fi 

ÁÞ 

 
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÀß Ö~i wAã o@ 

Áß 
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 Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

Islam bertujuan memelihara jiwa, akal dan jasmani umat manusia. Islam 

memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan manusia. Jasmaniah dan 

ruhiyahnya. Sebut saja misalnya, tentang fisik, sunnah banyak membahas juga 

tentang kesehatan dan olahraga. Rasulullah SAW menyebutkan dan melakukan 

beberapa macam olahraga.Untuk melatih kekuatan fisik dan non fisik,  maka 

Islam mengkontruksikan agar umatnya berlatih dalam berenang, berkuda, dan 

memanah. 

Dari Ibnu ‘Umar, beliau berkata bahwa 

Rasulullah SAW pernah bersabda: “Ajari 

anak-anak lelakimu renang dan 

memanah, dan ajari menggunakan alat 

pemintal untuk wanita”  

(HR. Al-Baihaqi) 

قال : عن ابن عمر ، قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه 

علموا أبناءكم » : سلم و 
السباحة والرمي ، والمرأة 

 المغزل
 

Berkuda, dalam hal ini adalah simbol dari hidup dan Pengendalian Diri, Rasa 

Percaya Diri dan Keberanian. Secara fisik kuda tentu lebih kuat dari penunggannya, 

namun sang penunggang tetap harus menguasai kuda tersebut agar dia bisa sampai ke 
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tujuannya.  Demikian pula dalam kehidupan manusia.  Kita sering kali harus 

memimpin orang-orang yang lebih pintar, lebih kuat dan lebih banyak memiliki 

kelebihan dibanding kita. 

Memanah, bermanfaat untuk melatih kepercayaan diri serta jiwa. Jadi, dengan 

memanah kita bisa belajar membidik sasaran-sasaran dalam hidup ini. Bahwa hidup 

harus mempunyai sasaran yang jelas dan lakukan usaha untuk mencapainya dengan 

keteguhan tangan, kekuatan hati dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan 

keadaan dunia ini. Sasaran bukanlah tujuan utama, tapi merupakan acuan kita 

melangkah dan fokus pada Ikhtiar/proses bukan pada hasil akhir. 

Berenang, bermanfaat  bagi ketahanan  fisik. Seseorang yang mahir berenang 

akan kuat  pernapasannya, dan  ini amat besar pengaruhnya bagi kecerdasan otak. 

Olah raga renang melibatkan hampir seluruh otot, dan ini tentunya akan 

meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina seseorang sehingga tetap bugar dan tidak 

mudah sakit. 
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$äÎqZ2U  ã 

Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 
 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÈX=R% gs   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahukah kamu? 

 

Tahukah kamu, laki-laki di Arab memiliki Hobi yang cukup unik. Laki-laki Arab rata 

rata juga suka dandan dan ke salon, ini dikarenakan jumlah jenggot serta bulu bulu 

yang tumbuh di mukanya banyak, Selain itu  Orang Arab sering Memakai pacar 

(pewarna kuku) di kuku dan dilukis pada kaki mereka sebagai pendingin atau peredam 

panas.  Mereka juga memakai shadow atau cela (bahasa jawanya) pada mata sebagai 

penajam pandangan bagi laki-laki maupun wanita.  
 

 ِقْيمُة اْلَمْر ِء ِبَقْد ِر َما ُُيِْسُنهُ 
Harga seseorang itu sebesar (sama nilainya) 

kebaikan yang telah diperbuatnya. 
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 

 Ø$ä} ãqteã Pãqmã Tã=Zeãòè&aã 

 Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang sesuai                  !  

Õ=jne ã $ä} ãqte ã Arti 

ÁØ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÙ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÚ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÛ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÜ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÝ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁÞ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áß ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

Áà ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

ÁØ× ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 

 

9eãqeã S~]q% :ä&Avã S~]q% 
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  Öntje ãá   Ciä>ã@<9e  ã 
 

 

  

 
Öæä&be ã Õxã=^e ã Ö)8ä2U ã Päj&Av ã $ã8=ZU ã 

 

Setiap manusia diciptakan Allah dengan perbedaan. Mulai dari warnu kulit, jenis 

rambut hingga karakternya. Bahkan Allahpun menganugerahkan kemampuan 

kepada manusia untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda pula. Seperti 

dalam hal memilih profesi. Setiap orang memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada 

yang berprofesi sebagai dokter, polisi, guru dan ada yang jadi petani bahkan tukang 

becak. Semua pekerjaan apapun boleh selama halal dan bermanfaat bagi manusia. 

Kita tidak boleh merendahkan pekerjaan siapapun. Pelajaran berikut ini akan membahas materi tentang 

pekerjaan dalam bahasa Arab. Mari mempelajari dengan seksama  

 

Pelajaran 

5 

Pelajaran 5 : 

Profesi 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami wacana lisan melalui 

kegiatan mendengarkan (berbentuk 

gagasan atau dialog sederhana) tentang   
Öntje  ã 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran 

(kata, frase atau kalimat) dalam suatu konteks 

wacana lisan tentang : Öntje ã dengan tepat dan 

benar dengan menggunakan kalimat berstruktur fiil 

mudhori’ dan kata an, lan, l  i (  d Àoe Àlã ) 
1.2 Menemukan informasi dari berbagai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang : Öntje ã dengan 

menggunakan kalimat berstruktur  fiil mudhori’ dan 

kata an, lan, l  i (  d Àoe Àlã ) 
1.3 Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan 

atau dialog sederhana tentang : Öntje ã dengan 

menggunakan kalimat berstruktur  fiil mudhori’ dan 

kata an, lan, l  i (  d Àoe Àlã ) 
2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang  Öntje  ã 

2.1 Menyampaikan informasi secara lisan tentang  
Öntje ã dengan lafal yang tepat dengan 

menggunakan kalimat berstruktur  fiil mudhori’ dan 

kata an, lan, l  i (  d Àoe Àlã ) 
2.2 Melakukan dialog sederhana dengan lancar, tepat 

dan benar tentang  Öntje  ã dengan menggunakan 

kalimat berstruktur   fiil mudhori’ dan kata an, lan, 

l  i (  d Àoe Àlã ) 
 

3. Membaca 

Memahami berbagai macam ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun nonfiksi 

melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentang  
Öntje  ã 

3.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah,  kata, 

frasa, dan kalimat dengan ucapan, tekanan, dan 

intonasi yang berterima tentang  Öntje ã dengan 

menggunakan struktur kalimat  fiil mudhori’ dan 

kata an, lan, l  i (  d Àoe Àlã ) 
3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat dalam  

 wacana tertulis tentang kegiatan dirumah dengan 

menggunakan struktur kalimat  fiil mudhori’ dan 

kata an, lan, l  i (  d Àoe Àlã ) 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

3.3 Menemukan informasi dari wacana tertulis 

sederhana tentang  Öntje ã dengan menggunakan 

struktur kalimat  fiil mudhori’ dan kata an, lan, l i    

(  d Àoe Àlã ) 
4. Menulis 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman dan informasi baik 

fiksi maupun nonfiksi melalui kegiatan 

menulis tentang  Öntje  ã  

4.1 Menulis paragraf sederhana  tentang jenis-jenis 

Öntje ã  dengan menggunakan kalimat berstruktur 

fiil mudhori’ dan kata an, lan, l i   (  d Àoe Àlã ) 
4.2 Menulis profesi anggota keluarga siswa 

menggunakan kalimat berstruktur   fiil mudhori’ 

dan kata an, lan, l  i   (  d Àoe Àlã ) 
 

Unsur kaidah bahasa yang digunakan adalah  : Ä P<äNigRY à d Àoe Àlã Å 

 

 

 

                   PETA KONSEP 

 

 

 

 

 
 

 

Öntje  ã 

$ã8=ZUã 
 

Päj&Avã Ö)8ä2Uã 
 

Õxã=^eã 
 

 

Öæä&beã 
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$ã8=ZU ã 
                                 Ø Ö~%vã  $ã8=ZUã ÐZ1ã p ü=]ü     

 Baca dan hafalkan baik-baik kata-kata berikut ini! 

 

No Kosakata Arti 

1. oti , Önti Profesi, pekerjaan 

2. ÖQqn&i Bermacam-macam 

3. lqA<9i , @<9i Guru 

4. xäçÊã , è~çÊ Dokter 

5. lqA9nti , @9nti Arsitek 

6. åä&a ,è%äa Juru tulis, Sekretaris 

7. <ä.% , =-ä% Pedagang 

8. hã95 , h8ä5 Pelayan 

9. lq1wY  , 0wY Petani 

10. lq~Ê=E  , éÊ=E Polisi 

11. lq^yäA , _yäA Sopir 

12. 8qn- , |9n- Tentara 

13. lq]w1  , \w1 Tukang cukur 

14. lqÊä~5 ,Éä~5 Penjahit 

15. 9}=çeã g-< Tukang pos 

16. lq~Yä2I , éYä2I Wartawan 
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17. Pqn&i 
Bermacam-macam 

18. Õ9~RA Bahagia 

19. /eäR} À  /eäQ Mengobati 

20. G~R} À DäQ Hidup 

21. (=C À (=1 Mengolah 

22. ÖfYä1 Bus 

23. h>ãqe Kebutuhan 

24. gç^&Bi Masa depan 

25 éM=i À O}=i Orang sakit 

26. éZb} À éZa 
Mencukupi 

27. gjR% Kamu Bekerja 

26. éZF&BUã Rumah sakit 

27. ÖA<9U ã Sekolah 

28. \qBeã Pasar 

29 ÖQ<?U ã Sawah / lading 

30 ufjQ läbiò Di tempat bekerjanya 

31 ÕRB} Mudah 

32 ã<qtFi   Terkenal 

 

 
Weblink : 

Karakter : Profesi dan kisah Rasulullah sebagai pedagang 

Untuk menambah pengetahuanmu tentang pelajaran ini, silahkan kunjungi 
situs berikut . fatiaali.wordpress.com/.../muhammad-seorang-pedagang/ 
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Ø<qJfe ÖçAäni ÖfzAxvãoQè-ã á  Ø è}<9&eã 

 Latihan 1 :  

Ujilah hafalan mufradat kamu dengan mengisi Mufrodat dalam bahasa Arab sesuai 

gambar di Kolom-kolom yang disediakan! 
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 Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  Ù è}<9&eã 
Latihan 2 :  Jodohkanlah kosakata yang ada di  sebelah kanan dengan menarik garis 

pada jawaban yang sesuai dengan artinya ! 
 

Pedagang 
  …….. oti , Önti 1 

Juru tulis 
  

…….. lqA<9i , @<9i 2 

Profesi, 
Pekerjaan   

…….. xäçÊã , è~çÊ 3 

Dokter 
  

…….. lqA9nti , @9nti 4 

Arsitek 
  

…….. åä&a ,è%äa 5 

Polisi 
  

…….. <ä.% , =-ä% 6 
Guru 

  

…….. hã95 , h8ä5 7 
Sopir 

  
…….. lq1wY  , 0wY 8 

Mengobati 
  

…….. lq~Ê=E  , éÊ=E 9 
Pelayan 

  

…….. lq^yäA , _yäA 10 
Petani 

  
…….. /eäR} À  /eäQ 11 

Mengolah 
  

…….. gç^&Bi 12 
Masa depan 

  
…….. éM=i À O}=i 13 

Kamu Bekerja 
  

…….. gjR% 14 
  Orang Sakit 

  
…….. (=C À (=1 15 
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Päj&Avã 
Ø Ö~%vã  ÖJ^eã !:ä&Aã  ü=^~AÀ 9Qãp Sj&Aãp =Ïmã 

Lihat dan Simak baik-baik cerita dibawah ini. Gurumu akan membacakan cerita dibawah ini ! 

u&nti p läBmxv ã 
 è~çÊ p @<9i  ktni ÁufjQ läbi ò läBmxvã gjR} ÁÖQqn&i @äneã oti 

Á Õ9~RA p ÕRB}@äneã Õä~1lqb~e lqfjR} ks Á=-ä% p _yäAp 0wY p @9nti p 
 

 hqfReã p  Ö~i wAxvã hqfReã  r;~i w%  kfR} p ÖA<9Uãò gjR} qs @<9i ã;s  
Àã=E ktjfR} oep  ãR5  r;~i w% kfR}lã 9}=} pgJZeã häiã  hq^} qs À Öi äReã 

 ÁlqRYäm  p lp9t&.i ;~i w%  r;~i w% lqb} lã@<9U  ã  9}=} 
 

 ÁktiäB-ã  ãq2J~e éM=Uã /eäR}  lã 9}=} p éZF&BUã ò gjR} qs Áè~çÊ ã;s  
Áät~Y @äneã gjR} pobB~e $ã<äjReã p lä~nçeã  énç} lã  9}=} qs @9nti ceã: Á=Ïmã 

 
0äçIgaès;} Á>=eã P<?} lã  9}=} p u&Q<?i (=C qs À0wY ceã: p 

häRËeã  9R~e gjR} qsÁxäBUãò u&~æ éeã S-=}Z ÖQ<?Uã éeã  
ÁufjQ ét&n}  lã  gç]   3}=&B}  oe p @änfe  

 
ÖZf&6Uã oaäivãéeã  åäs;eã ò @äneãgj2~e  ÖfYä<ã \qB}  qs _yäA ceã:  
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Á_yäAgjQ   RVæ  @äneã Õä~1 3fJ}oe  |=5ã  Ön}9i éeã   Ön}9i  oi  
 

 

Á@äneã  h>ãqe oi xä~Eã  ãqR~ç}  lã  lp9}=} ks Á<ä.% !äns È\qBeã éeã  #çs: gs 

ã<qtFi  äç~çÊ  ãqmqb% lã  È gç^&BUã ò ÖRYäm Önti kbe  lqb%lã énj%gs 
  Á@äneã  Õä~<ã ò SYäm ktfjQÁxã qA qtY  ä]8äI  ã =-ä% pã  ä~a  : äA9nti pã 

 

 

 

 

 

 

 

È@<9Uã  gjR}  ã:äi ÁØ 
È@<9Uã gjR}   o}  ã  ÁÙ 

 ÈéZF&BUã ò  gjR} oiÁÚ 
È >=eã  P<?~e  ÖQ<?Uã ò  gjR} |;eã oi   ÁÛ 

 ÈufjQ éeã   0wZeã ès;} é&i ÁÜ 
È_yäBeã  gjR}  ã: äi ÁÝ 

  È =-ä&eã  gjR}  o}  ã  ÁÞ 
Ø Ö^æäBeã  Õxã=^eã ò $=a : é&eã  otjeã | qA |=5vã otjeã  =a:ã Áà 

È ÖZf&6i  oti  @änfe  gsÁØ× 
     
 

 

 

 

Bersama teman-temanmu bacalah cerita diatas lalu terjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia, lalu jawablah soal dibawah ini lalu hasilnya kumpulkan 

kepada gurumu! 
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Ø äteq1 Õ=y ã8è&a ãp oti =FQätni ,=6&Aã p  $äRæ=Uãéeã =Ïm ã áÚè}<9&eã 

Latihan 3 :  Lihatlah Kotak dibawah ini dan temukan  sepuluh profesi lalu tulis 

lingkaran di sampingnya ! 

: Ö}qVfeã åäRevã 

éfQöã oip uBbQ pã < äB~eã éeã Gj~eã oi $ äjfbeã / xä%lã obj} Å 

Ä uBbQ pã  gZA öã éeã 
 

 ق ف ع أ ج غ ف ر ع أ

 ص ل ب س ر د م ت ب س

 ج ا ر ي ب ظ هـ أ ج ن

 د ح و ز د ض ن ج ا ر

 هـ م د ا خ ذ د ط د ج

 ي ص ح هـ ر ح س ح هـ ا

 ك ي ط خ غ ث م ي و ت

 ا ك غ ي ط ر ش ك ز ل

 ت ل ن ا م ت ق ف س م

 ب ي ب ط أ ص ر ش ع ن
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 : اَْلَكِلَمات  
1- h8ä5      6- __________ 

2-  __________   7- __________ 
3-  __________   8- __________ 
4-  __________   9- __________ 
5-  __________               01- __________ 

 

Ø è~aQeã 

Tata Bahasa : An, Lan, Li + Fi’il Mudhari’  ÄP<äNigRY à d Àoe Àlã Å 
 

Pada bab ini, kita akan membahas materi tentang susunan : An, Lan, Li + Fi’il Mudhari’  

ÄP<äNigRY à d Àoe Àlã Å. Susunan  An, Lan, Li + Fi’il Mudhari’   disebut juga Masdar 

Mu’awwal   Ädp xqUã <9JU  ãÅ . Fiil Mudhari’ yang terletak sesudah Masdar Sarih An, Lan, Li 

I’rab-nya Mansub.  Contoh penggunaan dalam kalimat adalah sebagai berikut :  

 

Äd Àoe Àlã Å  å P<äNUã èJm P<äNigRY 

 

Õ=jne ã 
åwËeã kfR}  lã  9}=} @<9U  ã     åwËeã kfR} @<9U  ã ÁØ 
=N2eã P<?}  lã  9}=}  0wZe ã =N2eã P<?} 0wZe  ã ÁÙ 
éM=Uã /eäR% l ã  9}=% Öç~çËe ã éM=Uã /eäR%  Öç~çËe ã ÁÚ 

   
ÖfËReã h q}ò ÖA<9Uãéeã ès;}  oe ;~jf&e ã ÖfËReã h q}ò ÖA<9Uãéeã ès;}  ;~jf&e ã ÁÛ 
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ÖfËReã h q}ò  éZF&BUã éeã ès;% oe  Öç~çËe ã   ÖfËReã h q}ò  éZF&BUã éeã ès;% Öç~çËe ã ÁÜ 

91 vã h q}ò ÖA<9Uãéeã  ès:ã  oe äm ã 91 vã h q}ò ÖA<9Uãéeã  ès:ã  äm ã ÁÝ 

   

=N2eã  P<?~e  ÖQ<?Uã éeã ès;} 0wZe  ã    =N2eã P<?} 0wZe  ã ÁÞ 
è~çËeã 9QäB&e éZF&BUãéeã ès;% ÖM=jU  ã è~çËeã 9QäB% ÖM=jU ã Áß 

  ;~i w&eã kfR~e ÖA<9Uã éeã  ès;} :ä&A v ã ;~i w&eã kfR} :ä&A v ã Áà 

 

 

 Ö2}=I <8äJiéeã Ö~% vã Öfj.eã ò Öe pxqUã <8äJUã dq1 á  Û è}<9&eã 
 Latihan 4 : Ubahlah masdar mu’awwal yang terdapat pada kalimat-kalimat berikut ini 

menjadi masdar sarih 

Á CæwUã  S~ç}   lã   Syäçeã   8ã<ã ìáììì dä*je  ã 
CæwUã     S~æ    Syäçeã   8ã<ã ìá     

ÁØ éM=Uã   /eäR}  lã è~çËeã 9}=}     ÁÝ 9~j1 @xã< _f2} lã \w2eã 9}=} 

  

 

  

ÁÙ ÖeäA< è&b} lã è%äa 9}=}   ÁÞ C}=Reã  <qJ} lã  <qJUã  xã9æ 

  

 

  

ÁÚ    äæä&a k-=&} lã läj-=&eã   xã9æ  Áß Cæ wUã Ì~6} lã Éä~>ã  9}=} 
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ÁÛ   ÖJ]  [e xq} lã [e xqUã è2}  Áà <äç5vã SjB} lã éYä2Jeã ès;} 

  

 

  

ÁÜ   Õ<ä~A \qB} lã _yäBeã 9}=}   ÁØÁ Õ=yäËeã äæ  RË}  lã  <ä~Ëeã è2} 

  

 

  

 

ØénRUã ò  G&f)äj&U ã$äjfbeãGæ gI á Ü è}<9&eã 

Latihan 5 : buatlah garis yang menghubungkan kalimat- kalimat yang memiliki arti yang 

sama pada kolom dibawah ini! 

ÁØ ><xv ã gaxv @äne ã #ã ,ä&C g-< äm ã 
 0 

 Áã è~çÊ 

ÁÙ Ö~e ?nUã däjQxvã xã8ã ò h xvã 9QäAã Öyã=iã äm ã 
 0  

Áå 
h8ä5 

ÁÚ \qBeã ò gjR} g-< ämã 
 0  

Á$ 
0wY 

ÁÛ hqfRe ã @äne ãéni kfR&} g-< äm ã 
 0 Á( 

Á( 
@<9i 

ÁÜ éZF&BUã ògjR} g-< äm ã 
 0   Á, =-ä% 
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Ö)8ä2U ã 
Si ät^çÊã p Ö)8ä2Uã r;s  ü=]ã Á ;~iw&e ã p :ä&Av ã Gæ X<äR&eã  ã;s |=.} 

Øc^}9I 
Berikut ini adalah perkenalan antara guru dan murid-muridnya. Bacalah percakapan 

tersebut dan praktikan dengan temanmu !  

 
Ø kb~fQ hwBe  ã á      :ä&Av ã 

 u%äa=æp ufeã ÖM<p hwBeã kb~fQp á     ;~iw&e ã 
ìÈ é5ã ä} Àc&nti äi á       :ä&Av ã 

ä}äæã<qA Ö~i wAxvã ÖA<9UãòèeäÊ äm ã á              ?}?Q 
 È !qæã gjR} ã:äi p á      :ä&Av ã 

\qBeãò gjR} =-ä%  qs á           ?}?Q 
 Èciã gjR% ã:äi p á           9Mã 

 ÁrRU äjfQ kfR} oe p Ö~æ=Reã ÖVfeã kfR% ÀÖA<9iés á            ?}?Q 
 È!9e ãp gjR} ã: äi Àéf~e  ä} #m  ã p á           ?}?Q              

ÇO}=i #~æ  Ç ò gjR}  qs   á           éf~e 
Èè~çÊ qsgsÁ Á äsÁÁÁäsÁÁäs á          ?}?Q 

  éM=Uã /eäR~e  éZF&BUãéeã ès;}  è~çÊ qs Á3~2Jeã ÁkRm  á           éf~e 
È 9Mã ä} !9e ãp Önti äi  á   :ä&Av ã 

 ÁC~æ wUã S~ç~e \qBeãéeã ès;} qs À =-ä%|9e ãp á          9Mã 
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È9Mã ä} À\qAÌAp ò ã : äi á    :ä&Av ã 
Á@äne  ã \qAÌAp ò á           9Mã 

ØØØ xäË5 á     :ä&Av ã 
ÈÈÈ   ã: ã  á            9Mã 

 ÁpãpX=1 \qAÌAp ò   á     :ä&Av ã 
Á Á Á äsÁÁÁäsÁÁäs á            9Mã 

 È =5ã äz~E S~ç} qsgs  á     :ä&Av ã 
 Á=5ã äz~E S~ç}oe qs Àv á            9Mã 

 

 

 Ø _æäBeã <ãq2æ ÖçAäni Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÝ è}<9&eã 
 

Latihan  6 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang tepat 

sesuai dengan percakapan diatas ! 

 

È <ãq2eã ã;s PqMqi äi ÁØ 
 È ?}?Q 9e ãp Önti äi     ÁÙ 

 È   uiã Önti äi p  ÁÚ 
È  è~çÊ  u&nti |;eã oi  Á Û 

     Èè~çËeã gjR} o} ã  ÁÜ 
È éM=Uã @<9Uã /eäR} gs ÁÝ 

 È  =- ä% u&nti |;eã oi ÁÞ 
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È  \qBeã ò  =-ä&eã gjR} : äi  Áß 
È   9Mã 9eãp S~ç} ã: äi  Áà 

 Èätiã  Öntje  ÖtæäF&i  ?}?Q   Önti gsÁ Ø× 

 

Õxã=^eã 
 

Øã9~- Ö~e ä&eã Õ xã=^eã xã=]ã 
 Bacalah Qiro’ah berikut dengan baik  ! 

 
#mäa   ã:ã ufjRe  äæãq) läBmxvã  ufeã éËR} ÀÕ8äçQ  hwA xvã  ò  gjReã  lã 

 ÁÖZf&6i  otip  ÕR*a däjQã  Õä~<ã ò Ávw1 gjReã läa ã:ã p Àufe u&~m 
 Á Ç@änfe  ktRZmã @äneã  R5 Ç ákfAp u~fQ ufeãéfI ufeã dqA< dä] 

Á@änfe  äRYäm p  v w1 läa  äi ufeã  9nQdäjQxvã  R5 ÁänY=Q 
 =-ä% éæã ÁÖZf&6i  ktntjY  é%=Aã  äi ãp Áä} äæ<qA ò  äm ãÁläj~fA  äm ã 

#~çeã ò gjR% és À#~çeã  Öæ< éiã p ÁSyäNçeã  S~ç} p \qBeã  ò gjR} 
Áoixvã ÐZC éÊ=Eé5ã ÁÖ~e?nUã däjQ vã  xã8ãò  Öi8ä5 äs9Q äB% p 

 ÖJ] pã  Öeä^i  è&b%és ÁÕ<qtFi   Öç%äa és  ÖjÊäY ätjAã  é&5ã p 
Ác}8=i  ã<ãqA  p ÌAqæ ãpä- pã  @äZj^a  [2Iéeã   ätfA=%   Z 

ÁÖA<9i   é&jQ p  À$ä-ã<9eã p  $ã<ä~Beã   3fJ}   qs  éb~mäb~i   éjQ        
Áh9^eã    Õ=aò    <qtFi  èQv   ämã  È é&nti  äi  X=R%   gs     
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Ø Ö~%vã ÖfzAvã oQ è-ã á  ÁÞ è}<9&eã 
 Latihan 7 : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

 

È  Ç @änfe   ktRZmã  @äneã   R5 Ç énRi äi  ÁØ 
È läj~fA   o}ã ÁÙ 

 È\qBeã  ò  gjR}  oiÁÚ 
È #~çeã   ò  gjR}  |;eã  oi   ÁÛ 

 È éÊ=E   gjR}   ã:äi ÁÜ 
È ÖjÊäY    Önti   äi ÁÝ 

   È Ö1wY   läj~fA   hã   gs ÁÞ 
 È éb~mäb~i   gjR}   ã:äi Áà 

Èh9^eã Õ=a  ò    <qtFi  èQv  läj~fA gsÁØ× 
 

Ødä*jeãò äja Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã    á ßè}<9&eã 
 Latihan  8 :  

Susunlah kalimat yang sempurna dari kata- kata dibawah ini seperti contoh! 

 

  wjQ   èfÊ    ÖjÊäY    ès : ádä*je ã 
 wjQ  èfË&e   ÖjÊäY    #çs : 

ÁØ lq}?Zf&eã 9säE  /  keäA  / Cf-    ÁÝ ÖAã<9eã ktY / GB1 / @<8 
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ÁÙ      >=eã P<>  /   0wY   / ès: ÁÞ Öç~çËeã 9QäA  /  ÖM=jUã /  gjR% 

    

ÁÚ Õ9}=:ã xã=]  / ÖjfA / []p Áß cjBeã p  =N6eã  S~æ /   =-ä% /  ès: 

    

ÁÛ u&fy äQ <ã> /  lã>qY  / =YäA Áà   é^AqUã Sj&Aã / Õ=s>  / 9R] 

    

ÁÜ =tÏeã éfI /  läj*Q /  xäMq% ÁØ× éM=Uã /e äQ  / èn}>  /  xä- 

    

 

Öæä&be  ã 
Ø Õ9~Zi Öfj- Ö~%vã $äjfbeã gR-ã  á  à è}<9&eã 

 Latihan 9 : 

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata di bawah ini! 

 

 

èRf~e ÁÝ kfR} l ã ÁØ 

|=&F} l ãÁÞ        énç} l ãÁÙ       
ès;}  oe Áß         9säF} l ãÁÚ       

S~ç} lã Áà     P<?~eÁÛ        
 =ZV}  oe ÁØ×      /eäR~eÁÜ       
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Ø ÖçAäni Öa=1 Ö~%vã Öfj.eã 2Q SM á  Ø×  è}<9&eã 
 Latihan 10 : Berikan harakat yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut ini! 

  

ÁÖeäA<  è&b} lã   è%äbeã   9}=}  ÁØ 
ÁC~æwUã   S~ç~e  \qBeã#ã   =-ä&eã   ès:  ÁÙ 

 È;~iw&eã  ät}ã Àkb%ä}ãqs   äi ÁÚ 
Á éZF&BUã   ò  gjR%   és ÁÖç~çÊ  ät&nti Àèn}>   r;s ÁÛ 

 @<ã9Uã p  $q~çeã   4ç~e    hq} ga    Ön}9Uã#ã   ès;}   @9ntUãÁÜ 
 

Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% á  ØØ  è}<9&eã 
 Latihan 11:  Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia! 

 

    ÁÖRYäm   äiqfQ  r;~i w%   kfR}   lã   9}=} p   gJZeã   häiã   hq^}   @<9je ã      ÁØ 
o~a=Bje ã   ufeã  =ZV}   oe     ÁÙ 

è&beã   Õã=^e   Öç&bUã éeã   ès:ã     ÁÚ 
<äç5vã  X=Rne   q}8ã=eã éeã  Sj&Bm     ÁÛ 

ÁufjQ  ét&n} lã   gç]  3}=&B}   oep Àu&Q<?i  (=C   0wZe ã    ÁÜ  
g~feã  ò   <qJ}  oe  <qJU ã    ÁÝ 

ÁrRU  äjfQ   kfR}   oe p   Ö~æ=Reã   ÖVfeã kfR%    ÀÖA<9iés    ÁÞ  
ÖfËReã  h q}  ò   ÖA<9Uãéeã  ès:ã  oe äm ã   Áß 

  Ä ßÜ á lã=jQÀdã Å uni  g ç^}   ofY  än}8    hwAxvã  ãRU   W&ç}    oip    Áà 
Ä ß áåã?1vãÅ äj~e ã    äæã;Q    o}=Yäbfe    9Qã p   Àkt]9IoQ  G]8äJe ã   gzB~e    ÁØ× 
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Ø Õ9~Zi wj- lqb&e  ÖçA änje ã <qJeã p $äjfbeã Gæ  gI á   ØÙ     è}<9&eã 
 Latihan 12 : Jodohkan gambar yang ada di sebelah kanan dengan arti yang sesuai 

disebelah kiri lalu tulis bahasa Arabnya ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ÁØ 

 

ÁÙ 

 

ÁÚ 

 

ÁÛ 

 

ÁÜ 

 

Õ<qçBeã häiã  hq^} :ä&Av ã 

 

 

 

 

Guru berdiri di depan papan tulis 

Dokter bekerja di rumah sakit 

 

Suster Mengobati Orang Sakit 

Sopir mengendarai Mobil 

Penulis menulis makalah & kisah 



149 
 

Ø Ö~æ=Reã ÖVfeã1ü  Ö~%vã Öfj.eã k-=% á  ØÚ è}<9&eã 
 Latihan 13 : 

Terjemahkan kalimat- kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab! 

 

1. Guru bekerja di sekolah dan pedagang bekerja di pasar 

2. Ini dokter, Dia bekerja mengobati orang sakit 

3. Sopir itu mengendarai mobil dan mengantarkan orang ke tempat yang berbeda-beda 

4. Ayahku adalah petani, dia berangkat ke sawah setiap pagi 

5. Seorang Arsitek bekerja kota untuk membangun rumah-rumah dan sekolah 

6. Para guru ingin mengajar murid-muridnya  

7. Penulis tidak akan menulis buku yang sesat. 

8. pamanku seorang mekanik, dia memperbaiki motor dan mobil 

9. Kakak ku seorang polisi. Dia bertugas mengamankan keadaan 

10. Aku adalah pemain sepak bola yang terkenal. 
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Ö2~Jne  ã  

Øã9~- Ö~e ä&eã  Ö2~Jne  ã  xã=]ã 
 Bacalah Nasihat  berikut dengan baik  ! 

Penanaman Karakter :  

Lahir sebagai anak yatim dan tak mendapat warisan apa pun, demikian kondisi 

Rasulullah Muhammad SAW. Namun, hal tersebut tidaklah menjadikannya patang arang 

menjalani hidup. Sejak kanak-kanak,  Muhammad telah memeras keringat. 

Ketika anak-anak seusianya masih bermain, Rasulullah telah menggembala kambing. 

Padahal, saat itu usianya masih delapan tahun. Dia amat rajin menggembalakan kambing-

kambing.” . Menggembala dilakoni nabi hingga usia 12 tahun. Saat usia itulah untuk kali 

pertama  dia belajar berwirausaha. Dia turut serta dalam perjalanan dagang pamannya Abu 

Thalib ke Syam (sekarang Suriah). Kemudian, ketika mencapai usia remaja, Muhammad 

mulai hidup berdagang bersama as-Saib bin Abus-Saib. Dia merupakan rekanan terbaiknya. 

Tidak pernah saling curang dan saling berselisih. "Nabi dikenal dalam usahanya dengan 

setinggi-tingginya nilai amanah, nilai kejujuran, dan sikap menjaga kehormatan diri. Inilah 

karakter beliau di segenap sisi kehidupannya hingga diberi gelar al-Amin. 

“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu 

suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi 

orang yang mengharap pertemuan dengan 

Allah dan hari Kiamat dan yang banyak 

mengingat Allah ( al-Ahzab : 21).” 

َلَقْد َكاَن َلك ْم ِفي َرس وِل اللَِّه أ ْسَوٌة 
يَ ْوَم َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرج و اللََّه َوالْ 

 (12)اْْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثيًرا 
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Tahukah kamu? 

Benarkah Nabi Muhammad orang yang Kaya?. Kekayaan Muhammad dapat 

diukur dari kemampuannya memberikan maskawin dalam jumlah besar kepada 

Khadijah. Menurut riwayat,  Muhammad saw memberikan sejumlah emas dan 20 

ekor unta terbaik, yang artinya sama dengan 20 mobil termewah pada saat ini. 

Sebelum mencecah usia 25 tahun, Muhammad adalah seorang yang kaya  dengan 

skill dan ekpertis yang jelas, seorang wirausaha ulung. Bukan hanya seorang 

perantara, tapi seorang pengusaha, pedagang yang penuh kreativitas dengan landasan 

spiritualitas dan moralitas tinggi. Muhammad saw bukanlah tipe manusia manja yang 

menumpang hidup di atas kekayaan istrinya, sebagaimana kebanyakan pemuda-

pemuda amoral yang mencari istri kaya untuk kepentingan duniawi semata.(sumber : 
aceh.tribunnews.com/.../nabi-muhammad-orang-kaya-) 

 

$äÎqZ2U  ã      
Øã9~- Ö~e ä&eã   $äÎqZ2U  ã  xã=]ã 

 Bacalah Mahfudhot  berikut dengan baik  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈX=R% gs    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رُ  ُل لنَّاسُ ُأَنْ َفع ه مُُْوَُُخ ل ًقاُْحَسن  ه مَُُْأُُالنَّاسُ َُخي ْ
Sebaik-baiknya manusia adalah baik budi 

pekertinya dan yang lebih  bermanfaat bagi  

manusia 
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Tahukah kamu? 

 

Berdagang adalah salah satu profesi orang Arab. Termasuk oran-orang Arab yang di 

Makkah dan Masjidil Haram suka dengan belanja. Saat berjualan dan belanja mereka 

memiliki tradisi unik.yaitu saat mendengar adzan dikumandangkan mereka akan 

meninggalkan lapak daganganya dan menuju Masjid. 

Dalam hal Tradisi Wanita-wanita arab punya ciri khas khusus, yaitu memakai pakaian 

tertutup dan memakai cadar dikarenakan iklim dan cuaca di Arab, meskipun sebagian 

menganggapnya sebagai kepercayaan syari’at. Wanita Arab suka dengan pakaian warna 

hitam karena iklimnya yang panas, disamping dengan pakaian warna hitam bentuk 

tubuhnya tidak terlihat secara transparan. Para wanita Arab juga jarang keluar dari 

rumahnya kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, sedangkan laki-lakinya menggunakan 

pakaian warna putih karena mereka sering diluar rumah, karena warna putih dapat 

menyerap udara panas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuis. Tebak apa 

profesiku? 

 

Jawaban! Dalam 

bahasa Arab 

……………… 
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Lembar Portofolio : 

ÖZ~Îqeã Ö2ZI 
Ø otjeã Pãqmã Tã=Zeã ò è&a  ã   

 Tuliskan macam-macam profesi pada tabel dibawah ini ! 

Õ=jne ã    Öntje  ã gjReã läbi 
ÈÁÁÁÁÁÁ ã:äje 

ÄgjReã Å 

ÁØ @<9i ÖA<9i hqfReã r;~i w% kfR~e 

ÁÙ    

ÁÚ    

ÁÛ    

ÁÜ    
ÁÝ    
ÁÞ    
Áß    
Áà    
ÁØ× 

   
 

9eãqeã S~]q% :ä&Avã S~]q% 
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Latihan Akhir  Semester  

ÖnBeã =5 v  lä2&i vã 

Ø Öæ ä- ã 3I ã häiã  8  pã À,ÀåÀü X=1 éfQÄ xÅ å=Neã   Öi wQ SMÁü 

A. Berilah tanda silang ( x )  pada haruf  ج À À   ب  di depan  د  atau   أ

jawaban yang paling benar 

 

òÇ c&} ãqsÇ ÖjfaénRi ÇÈl äjfA  ä} c&} ãqs äi  Ç  @<9U ã d ä] 
ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã  r;s 

ÁØ 

8 .Pelatih kamu ,   .Hobi kamu å .Guru kamu أ .Profesi kamu  

  Ö1äçBe  ã ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ  È  c&} ãqs äi ÁÙ 

.ب   ät&} ã qs   , .u&} ã qs  0} ãqs. د   c&} ã qs. أ  

ÁÁÁÁÁÁ d èRfU ã ée ü ès:ü äm  ü ÁÚ 

8. Öf1=e ã  ,  .  è&be ã  Õ x ã =]    Ö1äçBe  ã .ب     h9^e ã Õ=a èRe   أ.   

ÁÁÁÁÁÁ ée ü   =Y äA ü ÖfËRe ã hq}  ò ÁÛ 

8.  $ äm ãq~< ã Ö^} 91 
 

,  . #~çe ã 
  

Öç&bU ã .ب     
  

 ÖA<9U ã .أ
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È  Tã=Ze ã $ ä]pü ò oB1kA=} ã: äi ÁÜ 

Tã=Ze ã $ ä]pü ò أ. 
< ä.E xvã p d äç.e ã p =ÎänU ã å. 

äs RU p ,  . 
gJZeã ò 8. 

 

ÁÁÁÁÁ Ö1 äçBeã  @< äi ü È Ö1 äçBeã @< äj%  o} ã ÁÝ 

   äi ü  kRm >@ .د
 

,  . 3çBU ã ò  å. ÖY=Ve ã ò أ. Öç&bU ã ò 
 

 

 

h9^e ã Õ=aÁÁÁÁÁÁÁÁ è1 ã ÁÞ 

 èRe  .ج {èRf   .د
   

  èRe  .أ èRe .ب

 

h9^e ã Õ=a Õ<  äçiÁÁÁÁÁÁ l ã9j1 è2} Áß 

9s  äE  أ. 
9tF} å. 

Õ9s äFi ,  . 
9s äE 8  . 
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 ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã  r;s òÇ Õ< äçU ãÇ ÖjfaénRi Àg~f] 9Ræ  Õ< äçU ã  ü 9ç&A Áà 

  Sebentar lagi. أ Siaran langsung. ب Pertandingan. ج  Tunggulah. د
 

ÁÁÁÁÁÁÁ Öfj.e ã  r;s ò Ç u&jA<Ç  ÖjfaénRi ÀÁÕ9~-  u&jA< ÁØ× 

  Pertandinganya. أ Kepergianya. ب Perdebatanya. ج Lukisanya. د
 

$ ãp =N> ãÁÁÁÁÁÁÁ =- ä&e ã è2} ÁØØ 

8. P äæ ,  . ÖR~æ å. P ä~æ   أ.   S~æ    
 

$ äm ãq~<ã p @ äne ãÁÁÁÁ  p ÖfËRe ã ò  ès;}  qs À+ ã  ã:äs ÁØÙ 

kA< أ. 
ÖiqA< å. 

kA=} ,  . 
kA=} 8. 

 

 

È  @9ntU ã  gjR} ã: äi  ÁØÚ 

  ÖA<9Uã éeü .ج éZB&BU ã éeü .د

 

   {q~çe ã énç$. ب

 

 Ön}9U ã  ò   qs .أ
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È  Öç~çËeã gjR% o} ü  ÁØÛ 

  Öç~çÊ ät&nti ÀkRm .أ qBe ã ò\. ب < {Õ=- ä% èn .ج éZB&BU ã ò .د
 

  Öm qf~E=æÁÁÁ 9M Ö~f~çE ã  Õ< äçU ã r;s ò èRf~A ÁØÜ 

  Õ91qe ã. أ ÖQ äj: ã. ب Ze ã={_. ج gJZe ã. د

  Öe äA =e ãÁÁÁÁ å 9M ã  h q^} ÁØÝ 

  > gy äA. أ ÖfA ã =i  .ب  >gA. ج däA<ã .د
 

ÁÖ- ã <9e ã ÁÁÁÁ å  ÖA<9U ã ée ü ès : ã ÁØÞ 

  >èa. أ >èa. ب >åäa. ج >åqa. د
 

Ö}8qRBeã ò  é^}9I ée ü ÁÁÁÁ Öæ ä&bæ#j] ÁØß 

  Öe äA=îe ã. أ Öe äA=îe ã . ب Öe äA=îe ã. ج >Öe äA. د

 

È  \qBeã ée ü  Õ=- ä&eã ès;%  ã: äU ÁØà 

  Õ=- ä% éi  ü. أ ã p =N6e ã S~ç&e $ .ب qBe ã ò  Õ=- ä&e ã\. ج ès;% és À kRm .د
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ÁÁÁÁ ÇO} =iÇ  Öjfa énRi ÁÙ× 

  Sehat. أ Sakit. ب Kuat. ج Lemas. د

Ç0 wY Ç  Öjfa énRi ÁÙØ 

  Pedagang. أ  Petani. ب Penjual. ج Sopir. د

 

  ÁÁÁÁÁ Çès: ã  lã  9}< ã  Ç Öfj- énRi ÁÙÙ 

  Saya akan pergi. أ  Kamu akan pergi. ب Petani. ج Semua salah. د

 

Ár;~i w%ÁÁÁÁÁ l ã @<9U ã 9}=} ÁÙÚ 

  {kfR. أ {kfR .ب {kfR .ج %kfR .د
 

Á ÖQ <?U ã ée ü ès;} qs À >=eã P< ?}ÁÁÁÁÁ  9}=} + ü ÁÙÛ 

  oe .أ ke .ب l ü .ج v .د
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ém äçU ãÁÁÁÁÁÁÁl ü 9} =}  qs À @9nti ã;s ÁÙÜ 

  {oç. أ {énç  .ب {énç .ج {4ç .د
 

Á ÖfËRe ã h q} ò  ÖA< 9U ã ée üÁÁÁÁ oe  ;~jf&e  ã ÁÙÝ 

  {å=N. أ {;ès. ب {énç. ج {kfR .د
. 

O}=U ã /e äR}ÁÁÁÁÁ è~çËe ã 9}=} ÁÙÞ 

  oe .أ éa .ب d .ج l ã .د
 

Kata asing dalam kelompok kata kata di bawah ini adalah …… ÁÙß 

   ÖA <9U ã. أ ÖfA ã=U  ã. ب J^i]. ج èRfU ã. د

ÁÁÁÁÁÁée ü ès;}  qs Á>=e ã P < ?} lü 9} =} + ü ÁÙà 

  ÖA<9U ã. أ ÖQ<?U ã .ب éZB&BU ã. ج qBeã \   .د
 

ufjQ oiÁÁÁÁÁÁ _y äBe ã Cf- ÁÚ× 

  B&e&={3. أ  B&e&={3. ب B~e&={3. ج  B~e&={3 .د
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Ø Ö~B~mp9mvã ÖVfeã 1ü Ö~%vã Öfj.eã k-=% Áå    
 

B. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini kedalam bahasa Indonesia 
 

_}=Zeã 9M (Sevilla FC)   Ö~f~çEã _}=Ze  ã  Õ<äçje ãr;sò èRf~A    ÁØ 

(Barcelona FC)  ÁÖmqfE=æ             
>äZf&eãòh9^eã Õ=a Õã<äçi 9säF} p éA=beãéfQ =jQ Cf.} À#çBeã Öf~eò ÁÙ 

ÁÖRYäm   äiqfQ  r;~i w%   kfR}   lã   9}=} p   gJZeã   häiã   hq^}   @<9je ã ÁÚ 

ÁufjQ  ét&n} lã   gç]  3}=&B}   oep Àu&Q<?i  (=C   0wZe ã ÁÛ 

Ák2eã p ><vãäa  Ö~iq~eã $ä-ä<ã ätni|=&F&Y À\qB&fe\qBeã éeã éiã  ès;%  ÁÜ  

Ødä*je ã ò äja ã<9Ji GA ãq^e ã Gæ gRZe ã ga gR- ã  Á, 

C.  Ubahlah fi’il dalam kurung menjadi masdar sebagaimana contoh :  

 

ÖfËReã ò Ä 3çA Å @< äj} 9M ã á dä*je ã   

 ÖfËReã ò Ö1 äçBe ã @< äj} 9M ã   

ÁØ h9^eã  Õ=a ÄèRe Å d èRfUã éeã ès:ã  á ………………… 
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ÁÙ 9.BU ã Ä g58Å 9nQ xäQ9e ã xã=]ã á ………………… 

ÁÚ  ÖfAã=Uã éfQ ÄkA< Å gNZ} oB1 á 
………………… 

ÁÛ u^}9I éeã  Ä gA< Å o~B1 è&b}  á 
………………… 

ÁÜ Õ<qçBeã éfQ Ä@<8 Å è&b} @<9je ã á 
………………… 

 

 ََالنََّجاحَ ََمع   
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DAFTAR PUSTAKA 

 
 

S-ã=Uã 
 

 العربية المراجع -1
 

, جامعة املنصورة: مصر,عربية لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبهتعليم ال, امحد طعيمة، رشدي
 ٩١٩١عام

   0222عام,دارالفكري العرايب : القاهرة ,تدريس فنون اللغة العريب, علي امحد, مدكور

اململكة : الرياض ,االلعاب اللغوية يف تعليم اللغات االجنبية ,عبد العزيز , ناصف مصطفى
  ٩١٩١عام, العربيةالسعودي

   ٩١٩١عام ,  دار العلوم: رياض, اساليب تدريس اللغة العربية, حممد, علي احللي

 .٩١٩2 سرابايا، العربية، اللغة يف عصرية جمموعات باهرون، أمحد حسن

 اجلامعة اإلسالمية الدراسات كلية: ماالنج األول، اجلزء األساسية، العربية وسونرطو، احلارس عبد
 .0222 ماالنج، احملمدية

 هـ. ٩20٩ هبا، الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مواد إعداد الفوزان، إبراهيم بن الرمحن دعب

 .022١ اإلسالمي، الوقف مؤسسة: الرياض األول الكتب يديك، بني العربية وآخرون،_______

 .السنة دون املعارف، دار: مصر والثاين، األول اجلزء الواضح، النحو أمني، ومصطفى اجلارم علي
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 مباالنج، احلكومية اإلسالمية اجلامعة: ماالنج الكتابة، مهارة يف حماضرة دمياطي، الدين عفيف حممد
0222. 

 .السنة دون اخلضراء، األندلس دار الثاين، اجلزء اإلسالمية، للثقافة جسر العربية الدين، نور ممدوح
 

 نيسية و ند األ المراجع -2
 

A. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas VII, Semarang: PT. Karya Toha 

Putra, 2008. 

 

Permenag RI Nomor 2 Tahun 2008, Kurikulum bahasa Arab MI MTs dan MA, Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Bahasa Arab di madrasah. 

Alkalai, Asad M, Kamus Indonesia- Arab, Jakarta : Bulan bintang, 1995. 
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