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KATA PENGANTAR

Puji syukur al-hamdulillah kehadlirat Allah Swt, yang menciptakan, menga-
tur  dan menguasai seluruh makhluk di alam fana dan di alam baka. Semoga kita 
senantiasa mendapatkan limpahan Rahmat dan Ridlo-Nya. Sholawat dan salam 
semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarg-
anya yang telah membimbing manusia untuk meniti jalan lurus menuju kejayaan 
dan kemuliaan.

Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan 
mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat be-
ragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam 
memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan 
penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk merespon beragam kebutuhan masyarakat modern, seluruh elemen dan 
komponen bangsa harus menyiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui 
beragam ikhtiyar komprehensif. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi generasi 
dapat tumbuh kembang menjadi hamba Allah yang dengan karakteristik beraga-
ma secara baik,  memiliki cita rasa religiusitas, mampu memancarkan kedamaian 
dalam  totalitas kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya yang berkaitan 
dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas 
yang tidak tampak yang terjadi dalam diri seseorang dalam beragam dimensinya.

Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus diajarkan 
dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya ke-
hidupan yang damai dan tenteram.  Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan lay-
anan pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas 
perlu dikemas menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linear akan dipelajari 
menurut jenjangnya. 

Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan ma-
drasah dikelompokkan sebagai berikut; diajarkan mulai jenjang Madrasah Ibti-
daiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah peminatan Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, ser-
ta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi; a) Al-Qur’an-Hadis b) Akidah 
Akhlak c) Fikih d) Sejarah Kebudayaan Islam. Pada jenjang Madrasah Aliyah 
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Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran 
yaitu: a) Tafsir-Ilmu Tafsir b) Hadis-Ilmu Hadis c) Fikih-Ushul Fikih d) Ilmu Ka-
lam dan e) Akhlak. Untuk mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan 
pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Ke-
budayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.

Sebagai komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholih bangsa, mu-
lai tahun pelajaran 2014-2015 seluruh madrasah di bawah pembinaan Kement-
erian Agama RI telah siap dan berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan 
Kurikulum Madrasah 2013.  Untuk keperluan dimaksud, maka secara legal for-
mal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang 
Kurikulum Madrasah 2013,  yang berisi tentang Kerangka Dasar Kurikulum Ma-
drasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses dan 
Standar Penilaian. 

Sebagai panduan lapangan dalam pelaksanaan kurikulum Madrasah 2013,  
Kementerian Agama RI telah menyiapkan model Silabus Pembelajaran PAI di 
Madrasah, menerbitkan Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru. Kehadi-
ran buku di tangan murid ataupun guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerap-
kan kurikulum Madrasah 2013. 

Sebagaimana kaidah ushul Fikih, 
(suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang 

menjadi pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Atau menurut kai-
 (perintah un-

tuk melakukan sesuatu berarti juga perintah untuk menyediakan sarananya). 
Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyedikan 

sarana pendukungnya, salah satu diantaranya buku ajar. Karena itu Buku Pedo-

yang terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengaso-
siasi dan mengkomunikaskan. 

Keberadaan buku ajar dalam penerapan kurikulum madrasah 2013 menjadi 
sangat penting dan menentukan, karena dengan buku ajar, seorang siswa ataupun 
guru akan dapat menggali nilai-nilai secara mandiri, mencari dan menemukan 
inspirasi, aspirasi, motivasi, atau bahkan dengan buku akan dapat menumbuhkan 
semangat berinovasi dan berkreasi yang bermanfaat bagi masa depan. 

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan edisi awal,  tentu masih 
ada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu sangat terbuka untuk terus di-
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lakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kami berharap kepada berbagai pihak 
untuk memberikan saran, masukan dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan 
dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. 

Atas perhatian, kepedulian, kontribusi, bantuan dan budi baik dari semua pi-
hak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku-buku ini, kami mengu-

Jakarta, 02 April 2014 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, tahapan berikut sangatlah 
pen ting.
1. Bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh Pembelajaran 

Bahasa Arab, serta memahami Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
dalam kerangka Kurikulum 2013.

2. Setiap bab berisi: 
a. Kompetensi Inti, yaitu berisi kompetensi inti yang ingin dicapai dalam 

proses pembelajaran dalam satu bab.
b. Kompetensi Dasar, yaitu berisi kompetensi dasar yang ingin dicapai 

dalam proses pembelajaran dalam satu bab.
c. Indikator Pembelajaran, yaitu tujuan akhir yang ingin diperoleh setelah 

proses pembelajaran.
d. Tujuan Pembelajaran, yaitu tujuan yang ingin dicapai setelah melalui 

proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengomunikasikan dalam pembelajaran. 

e. Proses Pembelajaran,  yaitu proses pembelajaran:  1) , 2) Hiwar, 
3) Tarkib 4) , dan 5) Kitabah. Masing-masing pembelajaran 
akan diberi petunjuk-petunjuk pokok agar menjadi pedoman minimal 
bagi guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan.

f. Materi Inti, yaitu materi pokok yang perlu disampaikan dalam 
pembelajaran. Dalam materi inti ini memuat dua hal: 1) teks yang perlu 
dibacakan oleh guru dalam pembelajaran istima’, dan 2) ringkasan dari 
pembelajaran tarkib. 

g. Penilaian, yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa, dalam afektif, 
kognitif dan psikomotorik.

h. Pengayaan, yaitu kegiatan yang diberikan guru agar siswa mempunyai 
kemampuan lebih.

i. Remedial, yaitu kegiatan yang diberikan kepada siswa agar siswa 
mencapai derajad ketuntasan yang diinginkan.

j. Interaksi Guru dan Orang tua, yaitu laporan yang diberikan untuk 
menjalin komunikasi dengan orang tua.

3. Dalam pelaksanaannya di sekolah Buku ini sangat mungkin dilakukan 
pengembangan yang disesuaikan dengan potensi peserta didik, guru, sumber 
belajar, dan lingkungan.
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KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD)

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya.

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar

2. Menghayati dan Mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman.

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman.

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung 
jawab, peduli, kerjasama, dan 
cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional.
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3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
procedural , dan metakognitif 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang  kajian 

dan minatnya untuk memecahkan 
masalah

dan kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : 

 baik secara lisan maupun tertulis.
3.2 Melafalkan kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : 

3.3 Menemukan makna atau gagasan 
dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 
Bahasa Arab yang berkaitan 
dengan :

 baik secara lisan maupun tertulis.
3.4 Memahami secara sederhana 

unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya dari teks terkait 
topik :

 yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya.
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4. Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta  dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara 
efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan

4.1 Melakukan dialog  sederhana 
sesuai konteks dengan tepat dan 
lancar terkait topik :

 dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai konteks.

4.2 Menyampaikan berbagai informasi 
lisan sederhana  tentang :

      dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai konteks.

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk mengungkapkan 
informasi terkait topik :

     dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya secara benar dan 
sesuai dengan konteks.
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Tarkib:

1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya.

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar

2. Menghayati dan Mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai) 
santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif, sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia.

2.1 Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman.

2.2 Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman.

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung 
jawab, peduli, kerjasama, dan 
cinta damai, dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional.

Tarkib:
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR (KD)

BAB JUDUL KI KD Maharah Struktur

1 3, 4 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 
4.2, 4.3

Istima 
Muhadatsah 

Qiraah 
Kitabah

2 3, 4 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 
4.2, 4.3

Istima 
Muhadatsah 

Qiraah 
Kitabah

3 3, 4 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 
4.2, 4.3

Istima 
Muhadatsah 

Qiraah 
Kitabah

4 3, 4 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 
4.2, 4.3

Istima 
Muhadatsah 

Qiraah 
Kitabah

5 3, 4 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 
4.2, 4.3

Istima 
Muhadatsah 

Qiraah 
Kitabah

6 3, 4 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 
4.2, 4.3

Istima 
Muhadatsah 

Qiraah 
Kitabah
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ُل اْلَباُب اْألَوَّ
ْخِصيَُّة  اْلَبَياَناُت الشَّ

I. KOMPETENSI INTI (KI)

II. KOMPETENSI DASAR (KD)
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III. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Indikator Pembelajaran
1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:
 
2. Menerapkan percakapan terkait topik :  
3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :  
4. Menyusun teks tulis yang terkait topik :  

B. Tujuan Pembelajaran
 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:  

IV. PROSES PEMBELAJARAN

A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’
1. Pendahuluan

a. Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufradat, dan guru 
menanyakan makna yang terdapat pada gambar

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
mengenalkan mufradat yang berkaitan dengan 

c. Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada, kemudian 
menanyakan mufradat yang telah diketahui.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam 

mufradat tentang 
b. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku 
c. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan 

mufradat dan siswa menirukan
d. Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat 

yang dibacakan guru
e. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat 

beserta maknanya. 
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f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 
terhadap mufradat baru

g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat 
siswa 

3. Penutup
a. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanaka
b. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa 
c. Guru menutup pembelajaran mufradat

 
B. Pembelajaran Hiwar 

1. Pendahuluan
a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 

dipelajari
b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

melakukan percakapan tentang  
c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran hiwar yang 

akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan siswa tentang , dan siswa 

menjawab sesuai dengan kemampuannya
b. Guru mengoreksi jawaban siswa yang mengalami kesalahan
c. Guru memberi contoh percakapan tentang , disertai 

dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum difahami 
sisawa.

d. Siswa mempraktekkan hiwar (percakapan) tentang 
e. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa

3. Penutup
a. Siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar 

secara tertulis
b. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
c. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan
d. Guru menutup pembelajaran
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C. Pembelajaran Tarkib
1. Pendahuluan

a. Siswa diminta melihat tanda di akhir pada isim yang berada di sebelah 
kanan dan kiri, kemudian guru menanyakan perbedaan antara isim 
nakirah dan isim ma’rifat.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
mengenalkan isim nakirah dan isim ma’rifat.

c. Guru menanyakan apa perbedaannya antara isim nakirah dan 
ma’rifat.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan perbedaan antara isim nakirah 

dan ma’rifat
b. Guru menjelaskan kepada siswa akan perbedaan makna antara isim 

nakirah dan ma’rifat.
c. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan tanda-tanda pada 

isim nakirah dan isim ma’rifat
d. Guru menyampaikan kesimpulan mengenai isim nakirah dan isim 

ma’rifat
e. Guru memerintahkan siswa untuk merubah isim nakirah ke dalam 

isim ma’rifat.
f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap perubahan isim nakirah dan isim ma’rifat.
g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan siswa 

terhadap materi yang ada

3. Penutup
a. Guru memberi kunci jawaban dari tadrib yang diberikan.
b. Guru menutup pembelajaran

D. Pembelajaran Qiraah (Membaca)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membaca 
teks bacaan tentang:  
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c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran qira’ah 
yang akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qira’ah ini 

berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang 
b. Guru membacakan teks qira’ah dengan benar dan fasih
c. Siswa disuruh membaca teks qira’ah dengan benar dan fasih 
d. Guru dan siswa mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang 

terkandung dalam teks qira’ah.
e. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam teks qira’ah yang 

belum diketahui. 
f. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa
g. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti teks bacaan
h. Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan 

teks qira’ah.
i. Guru memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa 

terhadap penguasaan teks qira’ah

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
b. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan
c. Guru menutup pembelajaran

E. Pembelajaran Kitabah (Menulis)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membuat 
kalimat yang berkaitan dengan tarkib yang telah dipelajari 

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran kitabah 
yang akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini 

berkaitan dengan pembelajaran tarkib tentang isim nakirah dan isim 
ma’rifat
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b. Siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh 
c. Guru menunjukkan perbedaan antara isim nakirah dan ma’rifat
d. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti kitabah yang telah 

ditulis

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
b. Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan siswa dalam membuat 

kitabah.
c. Guru menutup pembelajaran.
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اَْلُمْفرََداُت

َمْعَنى اَْلَكِلَمُة َمْعَنى اَْلَكِلَمُة
Sekolah negeri

Jenis kelamin

Tanggal kelahiran

Tengah 

Saya ingin

Baru 
sekarang

V.   MATERI INTI
أ- اَْإلْسِتامَُع:

اِْسَتِمْع اَِىل َما َيِىل !

(MA)
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(MTs)

   (SMPN)  

(MTsN)

 ,(SMP SWASTA)
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,(MTsN 1)

(MAN)

ِكْيُب ْ ب- اَْلرتَّ

VI . PENILAIAN

1. Skala Sikap
  Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

  Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi.
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Aspek dan rubrik penilaian
2. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c.   Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

3. Keaktifan dalam diskusi.
a. Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 
b. Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.
c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

4. Kejelasan dan kerapian presentasi
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi, skor 40.
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 

skor 30.
c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

kurang rapi, skor 20.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas 

dan  tidak rapi, skor 10.

2. Kolom “Unjuk Kerja”
Kolom menyebutkan isi teks yang ada.
Skor nilai:
a. Apabila peserta didik bisa menyebutkan isi teks secara lengkap, skor 2.
b. Apabila peserta peserta didik hanya bisa menyebutkan sebagian isi teks , 

skor 1.
 Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
        Skor maksimal

3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.
a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10  x 1 = 10)
b. Uraian: Rubrik Penilaian
Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100

                                                                                               90
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4. Tugas/Portofolio
Skor penilaian sebagai berikut:
a. Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu  

yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 
100.

b. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada 
kekurangan, nilai 80.

 Nilai akhir = nilai a + nilai b

VII. KUNCI JAWABAN

َتْدِرْيَباُت َعَىل اْإلْسِتاَمِع
ْسَتاِذ ُثمَّ أَِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلِتَيِة ! َتْدِرْيٌب (١) : اِْسَتِمْع إَِىل ِقرَاَءِة اْألُ

  (MTs
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َغِة اْلَعَرِبيَِّة َتْدِرْيٌب (٢) :َترِْجْم إَىل اللُّ
1. Kartu Identitas :  
2. Biodata    : 
3. Tanggal Lahir   : 

4. Tempat Lahir  : 

5. Nomor Induk  : 

6. Madrasah Aliyah : 
7. Sekolah Swasta : 

8. Alamat  : 

9. Sekolah Negeri : 

10. Yayasan Islam : 

ْنُدْوِق! َتْدِرْيٌب (١) ِصِل اْلَكِلاَمِت مِبَا ُيَناِسُبَها ِيف الصُّ

MA Al-Islah Surabaya

MAN 2 Pasuruan

085767999760

031- 8890631
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َتْدِرْيٌب (٢) إْخَرتْ إَِجاَبًة َصِحْيَحًة ِمَن اْألَْجِوَبِة اْآلِتَيِة !
 (MAN)
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اَْلِحَواُر
اَْلَتَعارَُف

َتْدِرْيَباُت َعَىل اْلِحَواِر
َتْدِرْيٌب (١) : َتَباَدَل اَألْسِئَلُة َواألَْجِوَبُة َمَع زَِمْيِلَك !

َتْدِرْيٌب (٢)
َتَباَدَل اَألْسِئَلُة َواألَْجِوَبُة َمَع زَِمْيِلَك !

ْاسمي .....االسم بالكامل       :     ِ 
 2375 رقم التسجيل        :  
  1996 يويل 5سورابايا،  مكان وتاريخ امليالد :  
ِ عنواُن بيتي          :   ْ َ َ ْ  تارونا رقم سبعةشارع ُ
 شارع سودرمان رقن ستة  العنوان              :  

 8شارع حسن الني رقم   عنوان املدرسة       :  
ًخمسة عرش سنة   عمر                :  ََ 

 023626154    رقم هاتف         : 
 085673847ّ    رقم جوال          : 
 سبعة عرش    رقم بيتي           : 
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ِكْيِب  : ْ َتْدِرْيٌب َعَىل الرتَّ
ْ أَْساَمَء النَِّكرَاِت َوأَْساَمَء اْلَمَعارِِف ِفْياَم  َعنيِّ
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اِْمِألَ اْلَفرَاَغ ِبَأْساَمِء النَِّكرَاِت  !

اِْمِألَ اْلَفرَاَغ ِبَأْساَمِء املََعارِِف  !

َتْدِرْيَباُت َعَىل اْلِقرَاَءِة
ْح اْلَخطأ ! ُقْل َصِحْيٌح (ص) أَْو َخَطٌأ (خ) َوَصحِّ
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َتْدِرْيٌب (٢) : أَِجْب !

الِكَتاَبُة
َتْدِرْيٌب (١)
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َتْدِرْيٌب (٢) 
َعرِّْف ِبَنْفِسَك أَْنَت ِبإْمالَِء اِالْسِتاَمرَِة اآلِتَيِة !

َضِع اْلَكِلاَمِت اْآلِتَيَة ِىف ُجَمل ُمِفْيَدٍة ! 
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VIII. PENGAYAAN

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:
a. Menerjemahkan teks bacaan  
b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru 
 (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang 

berhasil dalam pengayaan).

IX. REMEDIAL

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugas untuk 
menterjemahkan teks bacaan dan membuat rangkuman tarkib yang berkaitan 
dengan pembahasan. Guru akan melakukan penilaian kembali. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
antara peserta didik dan guru.

X. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

 Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Evaluasi” dalam buku 
teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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I. KOMPETENSI INTI (KI)

II. KOMPETENSI DASAR (KD)

اْلَمْدرََسِة  ِيف  ُة  اْلَعامَّ  اْلُمرَاِفُق 

ُة ِيف اْلَمْدرََسِة اْلُمرَاِفُق اْلَعامَّ

ُة ِيف اْلَمْدرََسِة   اْلُمرَاِفُق اْلَعامَّ

ُة ِيف اْلَمْدرََسِة    اْلُمرَاِفُق اْلَعامَّ

اْلَباُب الثَّايِن 
ُة ِيف اْلَمْدَرَسِة اْلَمرَاِفُق اْلَعامَّ
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III. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Indikator Pembelajaran
1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:
  
2. Menerapkan percakapan terkait topik : 
3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik : 
4. Menyusun teks tulis yang terkait topik :  

B. Tujuan Pembelajaran
 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:

    

IV. PROSES PEMBELAJARAN

A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’
1. Pendahuluan

a. Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufradat, dan guru 
menanyakan makna yang terdapat pada gambar

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
mengenalkan mufradat yang berkaitan dengan   

c. Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada, kemudian 
menanyakan mufradat yang telah diketahui.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam 

mufradat tentang  
b. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku 
c. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan 

mufradat dan siswa menirukan
d. Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat 

yang dibacakan guru
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e. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat 
beserta maknanya. 

f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 
terhadap mufradat baru

g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat 
siswa 

3. Penutup
a. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanaka
b. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa 
c. Guru menutup pembelajaran mufradat

B. Pembelajaran Hiwar (Percakapan)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
melakukan percakapan tentang  

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran hiwar yang 
akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan siswa tentang   dan siswa 

menjawab sesuai dengan kemampuannya
b. Guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan
c. Guru memberi contoh percakapan tentang  
 disertai dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum 

difahami siswa.
d. Siswa mempraktekkan hiwar (percakapan) tentang   

e. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa
3. Penutup
a. Siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar 

secara tertulis
b. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
c. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan
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d. Guru menutup pembelajaran

C. Pembelajaran Tarkib
1. Pendahuluan

a. Siswa diminta melihat tanda di akhir pada mubtada’ dan khabar
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

mengenalkan mubtada’ dan khabar.
c. Guru menanyakan kepada siswa istilah mubdada’ kabar dalam 

bahasa Indonesia

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan pengertian mubtada’ dan 

khabar
b. Guru menjelaskan kepada siswa tanda-tanda mubtada’ dan khabar
c. Guru menyampaikan kesimpulan mengenai tanda-tanda mubtada’ 

dan khabar
d. Guru memerintahkan siswa untuk membuat kalimat yang di 

dalamnya terdapat mubtada’ dan khabar.
e. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap mubtada’ dan khabar.
f. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan siswa 

terhadap materi yang ada 

3. Penutup
a. Guru memberi kunci jawaban dari tadrib yang diberikan.
b. Guru menutup pembelajaran

D. Pembelajaran Qiraah (Membaca)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
membaca teks bacaan tentang:  

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran qira’ah 
yang akan diberikan



 Buku Guru Kelas X MA31

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qira’ah ini 

berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang
  
b. Guru membacakan teks qira’ah dengan benar dan fasih
c. Siswa disuruh membaca teks qira’ah dengan benar dan fasih 
d. Guru dan siswa mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang 

terkandung dalam teks qira’ah.
e. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam teks  yang 

belum diketahui. 
f. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa
g. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti teks bacaan
h. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan 

teks .
i. Guru memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa 

terhadap penguasaan teks 

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
b. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan
c. Guru menutup pembelajaran

E. Pembelajaran Kitabah (Menulis)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran 

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membuat 
kalimat yang berkaitan dengan tarkib yang telah dipelajari 

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran kitabah 
yang akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini 

berkaitan dengan pembelajaran tarkib tentang  
dan 

b. Siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh
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c. Guru menunjukkan perubahan kata setelah diawali huruf nasab
d. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti  yang telah 

ditulis

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
b. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam membuat 

kitabah.
c. Guru menutup pembelajaran.



 Buku Guru Kelas X MA33

V. MATERI INTI

MATERI ISTIMA’

أ – اِْسَتِمْع اَِىل َما َيِىل !
أَْنَواُع اْلِهَواَياِت
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اْلُمْفرََداُت

 ( by the way)

   

اْألَْفَعاُل 
* َنَتَدرَُّب َعَىل اِالْسِتاَمِع -  َنْجَتِمُع يف اْلَقاَعِة - َيِبْيُع  املـَْأُكْوالَِت -أَُحاِفُظ 
ى- أَِبْيُع املـَْأُكْوالَِت  - ُأَشاِهُد- أَْعَمُل– أَْلَعُب الُكرََة- أَتَغدَّ َعَىل األَْمِن- ُأَصيلِّ

الَخِفْيَفُة
  

ِكْيُب اْلَرتْ
اْلُمْبَتَدُأ + اْلَخَربُ (ِصَفُة)

ْبَتَدُأ َمْعرَِفُة ، واْلَخَربُ َنِكرَُة . ـُ ُمالََحَظُة :  ١- امل
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VI . PENILAIAN

1. Skala Sikap
  Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

  Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi.

Aspek dan rubrik penilaian
2. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c.   Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

3. Keaktifan dalam diskusi.
a. Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 
b. Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.
c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

4. Kejelasan dan kerapian presentasi
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi, skor 40.
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 

skor 30.
c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

kurang rapi, skor 20.
d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas 

dan  tidak rapi, skor 10.
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2. Kolom “Unjuk Kerja”
Kolom menyebutkan isi teks yang ada.
Skor nilai:
a. Apabila peserta didik bisa menyebutkan isi teks secara lengkap, skor 2.
b. Apabila peserta peserta didik hanya bisa menyebutkan sebagian isi teks , 

skor 1.
 Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
        Skor maksimal

3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.
a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10  x 1 = 10)
b. Uraian: Rubrik Penilaian

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
                                                                                               90

4. Tugas/Portofolio
Skor penilaian sebagai berikut:
a.   Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu  

yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 
100.

b.   Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c.   Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada 
kekurangan, nilai 80.

 Nilai akhir = nilai a + nilai b
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KUNCI JAWABAN
َتْدِرْيٌب (٢)

اِْخَرتِ اُملَناِسَب ِمامَّ َبنْيَ الَقَواِسنْيِ !

اْلِحَواُر
ِة اْلِقَطاَراِت ِىف َمَحطَّ

َمْعَنى اْلُمْفرََداِت
معنى الكلمة معنى الكلمة

Permisi
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Melelahkan Membeli

Sebaliknya

menyenangkan

mening galkan

Sarana Menghabiskan

Tangga

Saya naik

Taksi Bus

KUNCI JAWABAN
َتْدِرْيَباُت َعَىل اْإلْسِتاَمِع / اْلُمْفرََداُت 
اب َتْدِرْيٌب (١) ِمَثاٌل : رَْقٌم (١) =  َبوَّ
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َتْدِرْيٌب (٢) اِْخَرت اُملَناِسب ِمامَّ َبنْيَ الَقَواِسنْيِ !
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َتْدِرْيٌب َعَىل اْلِحَواِر
َتْدِرْيٌب (١) أَِجْب َعِن اَْألْسِئَلِة اْآلِتَيِة

ِح اْلَخَطَأ اَِذاَكاَنْت َخَطًأ َتْدِرْيٌب (٢) إْقَرْأ هِذ اْلِعَبارََة ِوْفًقا لِلنَِّص ُثمَّ َصحِّ
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ِكْيِب ْ َتْدِرْيَباُت َعَىل الرتَّ
ْل َمَع َتْغِيرْيِ َما َيْلزَم ! ِكْيِب:  ًكمِّ ْ َتْدِرْيٌب َعَىل الرتَّ

َتْدِرْيَباُت َعَىل اْلِقرَاَءِة
َتْدِرْيٌب (١) ُقْل َصِحْيٌح (ص) أَْو َخَطٌأ (خ) !
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ْنُدْوِق! ـَُناِسَبِة ِمَن الصُّ ْل اْلِعَباَراِت اآلتية ِباْلِعَباَراِت اْلم َتْدِرْيٌب (٢) َكمِّ

ح الَخَطأ وْفًقا ِلَنّص الِقرَاَءة! تدريب (١) ُقْل َصِحْيح (ص) أَْو َخَطأ (خ) َوَصحِّ
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اْلِكَتاَبُة
َتْدِرْيٌب (١)  رَتِّْب اْلِعَباَراِت اِْبِتَداًء ِمَن اْلِعَباَراِت الَِّتي َتْحَتُه اْلَخط !

KUNCI JAWABAN DISERAHKAN GURU
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َتْدِرْيٌب (٣)
رَتِِّب اْلَكِلاَمُت, َحتَّى َتُكْوُن ُجْمَلًة ُمِفْيَدًة.

VII. Pengayaan

 Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:
a. Menterjemahkan teks bacaan.
b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru 
 (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang 

berhasil dalam pengayaan).

VIII. Remedial

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugas untuk 
menterjemahkan teks bacaan dan membuat rangkuman tarkib yang berkaitan 
dengan pembahasan. Guru akan melakukan penilaian kembali. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
antara peserta didik dan guru.

IX. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

 Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Evaluasi” dalam buku 
teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung maupun melalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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اَْلَباُب الثَّاِلُث 
ِب الَّ َكِن الطُّ اَْلَحَياُة ِىف اْألُْرسَِة َو ِىف السُّ

I. KOMPETENSI INTI (KI)

II. KOMPETENSI DASAR (KD)
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III. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Indikator Pembelajaran
1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:
 
2. Menerapkan percakapan terkait topik :  

3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik : 
  
4. Menyusun teks tulis yang terkait topik :
  

B. Tujuan Pembelajaran
 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan meng-

komunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:   

IV. PROSES PEMBELAJARAN

A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’
1. Pendahuluan

a. Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufradat, dan guru 
menanyakan makna yang terdapat pada gambar.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
mengenalkan mufradat yang berkaitan  

c. Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada, kemudian 
menanyakan mufradat yang telah diketahui.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam 

mufradat tentang 
b. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku.
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c. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan 
mufradat dan siswa menirukan.

d. Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat 
yang dibacakan guru.

e. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat 
beserta maknanya. 

f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 
terhadap mufradat baru.

g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat 
siswa.

3. Penutup
a. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.
b. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa.
c. Guru menutup pembelajaran mufradat.

B. Pembelajaran Hiwar (Percakapan)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
melakukan percakapan tentang  

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran hiwar yang 
akan diberikan.

2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan siswa tentang  

dan siswa menjawab sesuai dengan kemampuannya.
b. Guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan.
c. Guru memberi contoh percakapan tentang 
  disertai dengan penjelasan 

mengenai arti kata yang masih belum difahami sisawa.
d. Siswa mempraktekkan hiwar tentang 
 
e. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa.
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3. Penutup
a. Siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar 

secara tertulis.
b. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa.
c. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan.
d. Guru menutup pembelajaran.

C. Pembelajaran Tarkib
1. Pendahuluan

a. Siswa ditanya mengenai kata ganti (dhamir) dalam bahasa Indonesia.
b. Siswa diminta menyebutkan macam-macam kata ganti dalam bahasa 

Arab.
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

mengenalkan kata ganti dan macam-macamnya.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa menyebutkan macam-macam kata ganti dalam 

bahasa Arab.
b. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai macam-macam kata ganti 

beserta contoh-contohnya.
c. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan perbedaan tanda 

pada pada masing-masing kata ganti.
d. Guru menyampaikan kesimpulan mengenai macam-macam dhamir.
e. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap perubahan dhamir.
f. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan siswa 

terhadap materi yang ada.
 

3. Penutup
a. Guru memberi kunci jawaban dari tadrib yang diberikan.
b. Guru menutup pembelajaran.

D. Pembelajaran Qiraah (Membaca)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran .

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
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membaca teks bacaan tentang:  
c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran qira’ah 

yang akan diberikan.

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qira’ah ini 

berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang 
 
b. Guru membacakan teks qira’ah dengan benar dan fasih.
c. Siswa disuruh membaca teks qira’ah dengan benar dan fasih.
d. Guru dan siswa mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang 

terkandung dalam teks qira’ah.
e. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam teks qira’ah yang 

belum diketahui. 
f. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa.
g. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti teks bacaan.
h. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan 

teks qira’ah.
i. Guru memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa 

terhadap penguasaan teks qira’ah.

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa.
b. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan.
c. Guru menutup pembelajaran.

E. Pembelajaran Kitabah (Menulis)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran kitabah.

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membuat 
kalimat yang berkaitan dengan tarkib yang telah dipelajari .

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran kitabah 
yang akan diberikan.
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2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini 

berkaitan dengan pembelajaran tarkib tentang dhamir.
b. Siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh 
c. Guru menunjukkan perubahan dhamir dalam kalimat.
d. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti kitabah yang telah 

ditulis.

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa.
b. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam membuat 

kitabah.
c. Guru menutup pembelajaran.



 Buku Guru Kelas X MA51

V.  MATERI INTI

َتْدِرْيٌب (١) : َماَذا َتْفَعُل ؟

ْنُدْوِق ! َتْدِرْيٌب (٢) ِصْل اْلِعَباَراِت اآلِتَيِة ِباْلَكِلاَمِت ِمَن الصُّ

 

َتْدِرْيٌب (٣) اِْمَألِ اْلَفرَاَغ ِباألَْفَعاِل اُملَناِسَبِة ِمَن الَجاِتِب األْيرس !
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اإلْسِتاَمُع:
اِْسَتِمْع اَِىل َما َيِىل !

َتْدِرْيٌب َعَىل اْإلْسِتاَمِع :
أَِجْب َعِن األْسِئَلِة اآلِتَيِة !
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َتْدِرْيٌب (٢) 
ْنُدْوق  ِصْل الِعَباَراِت اآلِتَية بالَكِلاَمت ِمَن الصُّ

َتْدِرْيٌب (٣)
اِْمَألِ اْلَفرَاَغ ِباألَْفَعاِل اُملَناِسَبِة !
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اَْلِحَواُر
اَْلَحَياُة اْلَعاِئَلُة

َمْعَنى اْلُمْفرََدات :
 اِْحَفْظ هِذ اْلُمْفرََداِت  !

َمْعَنى اَْلَكِلَمُة َمْعَنى اَْلَكِلَمُة
Paling besar

Anak Keluarga

Tiga Besar

sembilan

أَِجْب َعِن اَْألْسِئَلِة اْآلِتَيِة !
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َتْدِرْيٌب (١) 
أَِجْر اْلِحَواُر َمَع َصِدْيِقَك َكاَم َيِيل !

ِكْيُب ْ الرتَّ
اْلُجْمَلُة اْإلْسِميَِّة

اَْلُمْبَتَدُأ (َضاَمِئُر اْلُمْفرَِد َواْلُمَثنَّى) + اَْلَخَربُ (اَْلِفْعُل اْلُمَضاِرِع)

KUNCI JAWABAN

اَمِئِر ! ْل َحَسَب الضَّ َتْدِرْيٌب (١) َكمِّ
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َتْدِرْيٌب (٢) : أَِجْب !

َتْدِرْيَباُت َعَىل اْلِقرَاَءُة
ْح الَخَطُأ ! َتْدِرُيٌب (١)  ُقْل َصِحْيُح (ص) أَْو َخَطُأ (خ) ، َوَصحِّ

( )
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َتْدِرْيٌب (٢)  :  أَِجْب !

اْلِكَتاَبُة
َتْدِرْيٌب (١)  رَتِّْب اْلِعَباَراِت اآلِتَيَة اِْبِتَداًء ِمَن الِعَباَراِت الَِّتي َتْحَتَها اْلَخط!

َتْدِرْيٌب (٢)  َحوِّْل َكاَم ِىف اْلِمَثاِل !
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َتْدِرْيٌب َعَىل اْلُمْفرََداِت
إْخَرتِْ أَْنَسَب اْلَكِلاَمِت ِمامَّ  َبنْيَ الَْقَواِسنْيَ !
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Latihan berikut penilaiannya diserahkan kepada guru

ُة اَلتَّْدِرْيَباُت اْلَعامَّ
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VII. Pengayaan

 Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:
a. Menterjemahkan teks bacaan
b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru 
 (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang 

berhasil dalam pengayaan).

VIII. Remedial

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugas untuk 
menterjemahkan teks bacaan dan membuat rangkuman tarkib yang berkaitan 
dengan pembahasan. Guru akan melakukan penilaian kembali. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
antara peserta didik dan guru.

IX. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

 Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Evaluasi” dalam buku 
teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung maupun melalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.
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اَْلَباُب الرَّاِبُع 
ِب َواْلَمْعرَِض الَّ اَيُة الطُّ ِهِوَ

I. KOMPETENSI INTI (KI)

K.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
K.2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasam a, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan

K.3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

memecahkan.
K.4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

II. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman.
3.1 Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik : 

  dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 

4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik : 

4.2 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan 

fakta, perasaan dan sikap terkait  topik :
4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan :
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III. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Indikator Pembelajaran
1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:
 
2. Menerapkan percakapan terkait topik :  
3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :  
4. Menyusun teks tulis yang terkait topik :  

B. Tujuan Pembelajaran
 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 

 

IV. PROSES PEMBELAJARAN

A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’
1. Pendahuluan

a. Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufradat, dan guru 
menanyakan makna yang terdapat pada gambar

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
mengenalkan mufradat yang berkaitan dengan 

c. Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada, kemudian 
menanyakan mufradat yang telah diketahui.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam 

mufradat tentang 
b. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku 
c. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan 

mufradat dan siswa menirukan
d. Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat 

yang dibacakan guru
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e. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat 
beserta maknanya. 

f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 
terhadap mufradat baru

g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat 
siswa 

3. Penutup
a. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanaka
b. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa 
c. Guru menutup pembelajaran mufradat

B. Pembelajaran Hiwar (Percakapan)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
melakukan percakapan tentang  

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran hiwar yang 
akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan siswa tentang , dan siswa 

menjawab sesuai dengan kemampuannya
b. Guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan
c. Guru memberi contoh percakapan tentang , 

disertai dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum 
difahami sisawa.

d. Siswa mempraktekkan hiwar (percakapan) 
e. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa

3. Penutup
a. Siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar 

secara tertulis
b. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
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c. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan
d. Guru menutup pembelajaran

C. Pembelajaran Tarkib
1. Pendahuluan

a. Siswa diminta melihat tanda-tanda masdar
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

mengenalkan masdar.
c. Guru menanyakan mengapa bisa terjadi perbedaan.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan bentuk-bentuk masdar
b. Guru menjelaskan kepada siswa macam-macam masdar
c. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan tanda-tanda 

masdar
d. Guru menyampaikan kesimpulan mengenai masdar

f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 
terhadap masdar.

g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan siswa 
terhadap materi yang ada

 
3. Penutup

a. Guru memberi kunci jawaban dari tadrib yang diberikan.
b. Guru menutup pembelajaran

D. Pembelajaran Qiraah (Membaca)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membaca 
teks bacaan tentang:  

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran qira’ah 
yang akan diberikan
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2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qira’ah ini 

berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang 
 
b. Guru membacakan teks qira’ah dengan benar dan fasih
c. Siswa disuruh membaca teks qira’ah dengan benar dan fasih 
d. Guru dan siswa mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang 

terkandung dalam teks qira’ah.
e. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam teks qira’ah yang 

belum diketahui. 
f. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa
g. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti teks bacaan
h. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan 

teks qira’ah.
i. Guru memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa 

terhadap penguasaan teks qira’ah

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
b. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan
c. Guru menutup pembelajaran

E. Pembelajaran Kitabah (Menulis)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membuat 
kalimat yang berkaitan dengan tarkib yang telah dipelajari 

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran kitabah 
yang akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini 

berkaitan dengan pembelajaran tarkib tentang masdar
b. Siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh 
c. Guru menunjukkan perubahan kata setelah diawali huruf nasab
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d. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti kitabah yang telah 
ditulis

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
b. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam membuat 

kitabah.
c. Guru menutup pembelajaran.
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V. MATERI ISTIMA’

أ –  اِْسَتِمْع اَِىل َما َيِىل !
 

ُة ِيف اْلَمْدَرَسِة اْلَمرَاِفُق اْلَعامَّ

اْلُمْفرََداُت  !
َمْعَنى اَْلَكِلَمُة َمْعَنى اَْلَكِلَمُة

Menggambar Hobi

Menggambar

Pensil gambar
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Saya senang

senggang Bola voli

isi Meringkas

Pembimbing Menggunakan

KUNCI JAWABAN
ج –  َتْدِرْيٌب َعَىل اِْالْسِتاَمِع !

َتْدِرْيَباُت (١) أَِجْب َعِن اَْألْسِئَلِة اْآلِتَيِة َوْفًقا لِلنَِّص !
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ْلِب َوْفًقا  ١. اِْخَرتِ اْإلَِجاَبَة اْلُمَناِسَبَة َبنْيَ ا, ب, ج, د, و هـ ِبَوْضِع َعالََمِة الصَّ
لِلنَِّص! 
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اَْلِحَواُر:
َتْدِرْيَباُت َعَىل اْلِحَواِر

أَِجْب َعِن اَْألْسِئَلِة اْآلِتَيِة !
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ِكْيُب ْ الرتَّ
ُاْنُظْر إَِىل َمْصَدِر ُكلٍّ ِمَن األَْفَعاِل اآلِتَيِة !

ُمَالَحَظُة

، اْلِفْعُل َيُدلُّ َعَىل َحَدٍث ِيف زََمٍن ُمَعنيَّ
َواْلَمْصَدُر َيُدلُّ َعَىل َحَدٍث ِبُدْوِن زََمٍن ُمَعنيَّ
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ِكْيِب ْ َتْدِرْيَباُت َعَىل الرتَّ
َتْدِرْيٌب (١) : اِْمَألِ اْلَفرَاغ مِبَْصَدِر ُمَناِسب !

 َتْدِرْيٌب (٢) َضْع َمْصَدًرا ِلُكّل ِفْعٍل ِمَن األَْفَعاِل اآلِتَيِة!

اِْخَرتْ اُملَناِسَب ِمامَّ َبنْيَ الَقْوَسنْي!
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MATERI INTI

Isim itu di-jar-kan apabila didahului oleh salah satu huruf 
dari huruf-huruf jar ini, yaitu : =  dari,   =  ke (pada),   
 =  dari,    = atas (di atas),   = di (pada),    = untuk, 

bagi.   dengan,=   seperti

, َوَبْعُض َمَعاِنْيَها ١- ُحُرْوُف اْلَجرِّ

di, dengan, karena ke, pada
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dari, tentang  kepada, di atas, kewajiban

seperti di, di dalam, pada

 

dari, sebagian/ diantara

untuk, kepunyaan, sungguh/ pasti

Perhatikan kata-kata   yang berharakat   

yang terletak setelah huruf Jar.
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Selain itu, ada beberapa huruf  yang membentuk IDIOM 
dengan kata sebelumnya. 

Contoh:

Kita wajib berperilaku dengan akhlak 
yang mulia. Khalifah Abu Bakar memerintahkan 

Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan 
al-Qur'an.

Mereka sabar menghadapi kesakitan

Orang-orang fakir membutuhkan ban-
tuan orang-orang yang mampu.

Kami melaksanakan shalat isya' den-
gan berjama'ah.

Kami beriman kepada Allah.

al-Qur'an mengajak untuk beraqidah 
yang shahih.

Ayat ini berkaitan/berhubungan den-
gan ayat lain.

Tolong menolonglah kamu dalam ke-
baikan.
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ِكْيِب  : ْ ج  –  َتْدِرْيٌب َعَىل الرتَّ
ْلِب! (١)  إْخَرت اْإلَجاَبة اُملَناَسَبة َبنْيَ ا, ب, ج, د, و هـ ِبَوْضِع َعَالَمِة الصَّ
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(٢)  اِْخَرتْ َمْعَنى َحرِْف َجرٍّ ُمَناِسًبا ِمامَّ َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ !
 (termasuk-dari-di antara )

(di atas-kepada-wajib) 

(di dalam-di-pada) 

(di-karena-dengan)

(kepada-kepunyaan-untuk)
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اَْلِقرَاَءُة
اَْلِهَواَيُة 

د- َتْدِرْيَباُت َعَىل اْلِقرَاَءِة
َغِة اْإلِْنُدْوِنِسيَِّة ! ْكِل اْآلىِت َو َترِْجْم إَِىل اللُّ اِْقَرْأ َنصَّ اْلِقرَاَءِة ِبُدْوِن الشَّ

اَْلِهَواَياُت

اِبَقِة ! ِة اْلِقرَاَءِة السَّ أَْكِمْل َما َيأىِْت َوْفًقا ِلاَمدَّ   (٢)

اِبَقِة ، َوَحرَْف  َضْع َحرَْف (ص) اَِذا َكاَنِت اْلِعَبارَُة ُمَواِفَقًة ِلْلِقرَاَءِة السَّ   (٣) 
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(خ)   اَِذا َكاَنْت َغرْيَ ُمَواِفَقٍة !

اِبَقِة ! أَِجْب َعِن اَْألْسِئَلِة اْآلِتَيِة َوْفًقا ِلاَم َورََد ِىف اْلِقرَاَءِة السَّ   (٤)

(٥) أَْكِمِل اْلُجَمَل اآلِتَيَة ِباْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة  !
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اِْسَتْبِدْل َكاَم ِىف اْلِمَثاِل  !   (٦)
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اْلِكَتاَبُة :

أَْكِمِل اْلُجَمَل اآلِتَيَة ِبَكِلاَمٍت ُمَناِسَبٍة !  (ب ) 
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JAWABAN BEBAS 
SESUAI DENGAN KREATIFITAS SISWA

ِن اْلَكِلاَمِت اْآلِتَيَة ُجَمًال ُمِفْيَدًة َو ِىف ُكلِّ ُجْمَلٍة ِفْيَها َحرُْف اْلَجرِّ !  (ج)  َكوِّ

َغِة اْلَعَرِبيَِّة ! (د)  َترِْجْم َما َيأىِْت اَِىل اللُّ
1. Di antara hobiku adalah menyaksikan sepak bola.

2. Farida sedang melukis pemandangan

3. Lilis membeli buku baru setiap minggu

4. Ahmad senang menulis surat untuk teman-temannya 

5. Umar menata buku buku di atas rak.
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VII. Pengayaan

 Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:
a. Menterjemahkan teks bacaan  
b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru 
 (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang 

berhasil dalam pengayaan).

VIII. Remedial

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugas untuk 
menterjemahkan teks bacaan dan membuat rangkuman tarkib yang berkaitan 
dengan pembahasan. Guru akan melakukan penilaian kembali. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
antara peserta didik dan guru.

IX. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

 Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Evaluasi” dalam buku 
teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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اَْلَباُب اْلَخاِمُس 
 اْلِمْهَنُة َواْلَحَياُة

I. KOMPETENSI INTI (KI)

II. KOMPETENSI DASAR (KD)
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III. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Indikator Pembelajaran
1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:  
2. Menerapkan percakapan terkait topik :  
3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :4 . 

Menyusun teks tulis yang terkait topik : 

B. Tujuan Pembelajaran
 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 

IV. PROSES PEMBELAJARAN

A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’
1. Pendahuluan

a. Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufradat, dan guru 
menanyakan makna yang terdapat pada gambar

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
mengenalkan mufradat yang berkaitan dengan  

c. Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada, kemudian 
menanyakan mufradat yang telah diketahui.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam 

mufradat tentang  
b. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku 
c. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan 

mufradat dan siswa menirukan
d. Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat 

yang dibacakan guru
e. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat 

beserta maknanya. 
f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap mufradat baru
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g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat 
siswa 

3. Penutup
a. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanaka
b. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa 
c. Guru menutup pembelajaran mufradat

 

B. Pembelajaran Hiwar 
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
melakukan percakapan tentang  

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran hiwar yang 
akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan siswa tentang , dan siswa menjawab 

sesuai dengan kemampuannya
b. Guru mengoreksi jawaban siswa yang mengalami kesalahan
c. Guru memberi contoh percakapan tentang , disertai 

dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum difahami 
sisawa.

d. Siswa mempraktekkan hiwar (percakapan) tentang e. 
Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa

3. Penutup
a. Siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar 

secara tertulis
b. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
c. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan
d. Guru menutup pembelajaran



Bahasa Arab  Kurikulum 2013 88

C. Pembelajaran Tarkib
1. Pendahuluan

a. Siswa diminta mencari kata sambunh dalam bahasa Indonesia.
b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

mengernalkan kata sambung (athaf).
c. Guru menanyakan macam-macam kata sambung yang diketahui.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa memperhatikan kesamaan antara kata sebelum 

huruf athaf dan sesudahnya.
b. Guru menjelaskan kepada siswa istilah yang dipakai sebagai kata 

penyebut antara yang sebelum kata sambung dan sesudahnya.
c. Guru menyampaikan kesimpulan mengenai tanda-tanda dari huruf 

nashab
d. Guru memerintahkan siswa untuk membuat kalimat yang mengandung 

huruf athaf.
e. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap ma’thuf dan ma’thuf alaih.
f. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan siswa 

terhadap materi yang ada
 

3. Penutup
a. Guru memberi kunci jawaban dari tadrib yang diberikan.
b. Guru menutup pembelajaran

D. Pembelajaran Qiraah (Membaca)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membaca 
teks bacaan tentang:  

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran qira’ah 
yang akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qira’ah ini 

berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang 
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b. Guru membacakan teks qira’ah dengan benar dan fasih
c. Siswa disuruh membaca teks qira’ah dengan benar dan fasih 
d. Guru dan siswa mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang 

terkandung dalam teks qira’ah.
e. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam teks qira’ah yang 

belum diketahui. 
f. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa
g. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti teks bacaan
h. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan 

teks qira’ah.
i. Guru memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa 

terhadap penguasaan teks qira’ah

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
b. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan
c. Guru menutup pembelajaran

E. Pembelajaran Kitabah (Menulis)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membuat 
kalimat yang berkaitan dengan tarkib yang telah dipelajari 

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran kitabah 
yang akan diberikan

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini 

b. Siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh 
c. Guru menunjukkan perubahan kata setelah diawali huruf nasab
d. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti kitabah yang telah 

ditulis
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3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa
b. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam membuat 

kitabah.
c. Guru menutup pembelajaran.
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اْلِمْهَنُة َواْلَحَياُة
أ –  اِْسَتِمْع اَِىل َما َيِىل !

ب –  اِْحَفْظ هذہِ اْلُمْفرََداِت  !
Pedagang Pekerjaan

Ibu Guru Ayah

Menjual Ibu

Barang dagangan Petani

Pasar Menanam
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Mengajar Padi

Perguruan tinggi Jagung

Dokter (pr) Ladang (jamak)

Rumah sakit Saudara (lk)

Perawat Saudara (pr)

Doketr (Lk) Membantu

َتْدِرْيٌب َعَىل اِْالْسِتاَمِع !
أَِجْب َعِن اَْألْسِئَلِة اْآلِتَيِة !
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أَْكِمْل َما َيأىِْت ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة  !

اِْسَتِمْع اَِىل ِقرَاَءِة اْلُمَدرِِّس ُثمَّ اْكُتْب َما َسِمْعَتُه ِىف ُكرَّاَسِتَك ! 
الَِّب أَْن َيْكُتُبْوا ِىف ُكرَّاَسِتِهْم) (َيْقَرُأ اْلُمَدرُِّس اْلُجَمَل اْآلِتَيَة ُثمَّ َيْطُلُب ِمَن الطُّ
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اْلُمْفرََداُت

menanam

membuat

lupa

menyediakan

membutuhkan

memperoleh

mengangkut

melakukan
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membangun

berjalan

١- َتْدِرْيَباُت عَىل اْلُمْفرََداِت
اَْلِحَواُر

(١)  أَِجْب َعِن اَْألْسِئَلِة اْآلِتَيِة !
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(٢) اِْسَتْبِدْل َمَع َتْغِيرْيِ َما َيْلزَُم َكاَم ِىف اْلِمَثاِل   !
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 (٣) َحوِّْل َكاَم ِىف اْلِمَثاِل  !
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ْن ُجَمًال ( ِمامَّ َتْسَمُع / َبنْيَ اْلَقْوَسنْيِ ) َكاَم ِىف اْلِمَثاِل ! (٤) َكوِّ
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ِكْيُب ْ الرتَّ
ُحُرْو ُف اْلَعْطِف 
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أ–   َتْدِرْيٌب َعَىل اْلَقاِعَدِة  : 
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JAWABAN BEBAS
SESUAI KREATIFITAS PESERTA DIDIK

(ب)  َضْع ِىف اْلَمَكاِن اْلَخاِيل َمْعُطْوًفا!
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اَْلِقرَاَءُة
اْلِمْهَنُة

ْكِل اْآلىِت !  (١) اِْقَرْأ َنصَّ اْلِقرَاَءِة ِبُدْوِن الشَّ
اْلِمْهَنُة
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(٢) إْمَإلِ اْلَفرَاِغ ِبَكِلَمِة ُمَناَسَبِة !

اِبَقِة ، َوَحرَْف  (٣) َضْع َحرَْف (ص) اَِذا َكاَنِت اْلِعَبارَُة ُمَواِفَقًة ِلْلِقرَاَءِة السَّ
ْحَها! (خ)   اَِذا َكاَنْت َغرْيَ ُمَواِفَقٍة  َو َصحِّ
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اِبَقِة ! (٤) أَِجْب َعِن اَْألْسِئَلِة اْآلِتَيِة َوْفًقا ِلاَم َورََد ِىف اْلِقرََءِة السَّ

(٥) أَْكِمِل اْلُجَمَل اآلِتَيَة ِباْلَكِلَمِة اْلَمْوُجْوَدِة  !
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 (٦) اِْسَتْبِدْل َكاَم ِىف اْلِمَثاِل  !
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اْلِكَتاَبُة
(أ)  رَتِِّب اْلَكِلاَمِت اآلِتَيَة ِلَتُكْوَن ُجَمًال ُمِفْيَدًة اِْبِتَداًء ِمامَّ َتْحَتُه َخطٌّ ! 

أكمل اْلُجَمَل اآلِتَيَة ِبَكِلاَمٍت ُمَناِسَبٍة !  (ب)  
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JAWABAN BEBAS 
SESUAI KREATIFITAS PESERTA DIDIK

 ! ِن اْلَكِلاَمِت اْآلِتَيَة ِىف ُجَمٍل ُمِفْيَدٍة َو ِىف ُكلِّ ُجْمَلٍة ِفْيَها َحرُْف اْلَجرِّ (ج)  َكوِّ

َغِة اْلَعَرِبيَِّة اْلَفِصْيَحِة ! (د)  َترِْجْم َما َيأىِْت اَِىل اللُّ
1. Pamanku seorang petani, dia menanam sayuran di kebun.

2. Seorang pedagang menjual pakaian di toko.

3. Ibuku adalah seorang dokter, ia pergi ke Rumah Sakit Umum.

4. Wartawan ialah orang yang mencari berita dan menuliskannya di koran-koran.

5. Kita membutuhkan petani, pedagang, wartawan dan dokter.
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َغِة اْإلْنُدْوِنِسّية   ! (هـ)  اِْنَسْخ َو َترِْجْم َما َيِيل إَىل اللُّ

Para guru mengajar murid-murid

Para wartawan mencari berita

Pedagang menjual barang-barang

Dokter mengobati orang sakit

Insinyur membangun rumah

Polisi mengatur lalu lintas

Para ulama mengabdi kepada negaranya

Para mujahid mempertahankan negaranya

VII. Pengayaan

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:
a. Menterjemahkan teks bacaan  
b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru 
 (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang 

berhasil dalam pengayaan).

VIII. Remedial

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugas untuk 
menterjemahkan teks bacaan dan membuat rangkuman tarkib yang berkaitan 
dengan pembahasan. Guru akan melakukan penilaian kembali. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
antara peserta didik dan guru.
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IX. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

 Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Evaluasi” dalam buku 
teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.
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اِدُس   اْلَباُب السَّ
اُم  اَْلِمْهَنُة َوالنَِّظَ

I. KOMPETENSI INTI (KI)

II. KOMPETENSI DASAR (KD)
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III. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Indikator Pembelajaran
1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:   
2. Menerapkan percakapan terkait topik:   
3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik:   
4. Menyusun teks tulis yang terkait topik:   

B. Tujuan Pembelajaran
 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:   

IV. PROSES PEMBELAJARAN

A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’
1. Pendahuluan

a. Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufradat, dan guru 
menanyakan makna yang terdapat pada gambar.

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
mengenalkan mufradat yang berkaitan dengan   

c. Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada, kemudian 
menanyakan mufradat yang telah diketahui.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam 

mufradat tentang     
b. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufradat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku.
c. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan 

mufradat dan siswa menirukan.
d. Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan makna mufradat 

yang dibacakan guru.
e. Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat dengan tepat 

beserta maknanya. 
f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap mufradat baru.



Bahasa Arab  Kurikulum 2013 112

g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufradat 
siswa.

3. Penutup
a. Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.
b. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa.
c. Guru menutup pembelajaran mufradat.

 

B. Pembelajaran Hiwar 
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari.

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 
melakukan percakapan tentang   

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran hiwar yang 
akan diberikan.

2. Kegiatan inti
a. Guru menanyakan siswa tentang ,  dan siswa menjawab 

sesuai dengan kemampuannya.
b. Guru mengoreksi jawaban siswa yang mengalami kesalahan.
c. Guru memberi contoh percakapan tentang  , disertai 

dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum difahami 
sisawa.

d. Siswa mempraktekkan hiwar (percakapan) tentang  
e. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa.

3. Penutup
a. Siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar 

secara tertulis.
b. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa.
c. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan.
d. Guru menutup pembelajaran.
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C. Pembelajaran Tarkib
1. Pendahuluan

di sebelah kanan dan kiri, kemudian guru menanyakan perbedaan 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

c. Guru menanyakan mengapa bisa terjadi perbedaan.

2. Kegiatan Inti
a. Guru mengajak siswa mendiskusikan penyebab terjadinya perbedaan 

b. Guru menjelaskan kepada siswa penyebab terjadinya perbedaan 

c. Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan tanda-tanda pada 

yang marfu’ dan yang mansub.

f. Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 

yang mansub.
g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan siswa 

terhadap materi yang ada.

3. Penutup
a. Guru memberi kunci jawaban dari tadrib yang diberikan.
b. Guru menutup pembelajaran.

D. Pembelajaran Qiraah (Membaca)
1. Pendahuluan
a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 

dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah.
b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membaca 

teks bacaan tentang:   
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c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran qira’ah 
yang akan diberikan.

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qira’ah ini 

berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu tentang   
b. Guru membacakan teks qira’ah dengan benar dan fasih.
c. Siswa disuruh membaca teks qira’ah dengan benar dan fasih.
d. Guru dan siswa mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang 

terkandung dalam teks qira’ah.
e. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam teks qira’ah yang 

belum diketahui. 
f. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa
g. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti teks bacaan.
h. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan 

teks qira’ah.
i. Guru memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa 

terhadap penguasaan teks qira’ah.

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa.
b. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan.
c. Guru menutup pembelajaran.

E. Pembelajaran Kitabah (Menulis)
1. Pendahuluan

a. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah 
dipelajari sebagai persiapan pembelajaran qira’ah.

b. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membuat 
kalimat yang berkaitan dengan tarkib yang telah dipelajari.

c. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran kitabah 
yang akan diberikan.

2. Kegiatan inti
a. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini 
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b. Siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh.
c. Guru menunjukkan perubahan kata setelah diawali huruf nasab.
d. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti kitabah yang telah 

ditulis.

3. Penutup
a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa.
b. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam membuat 

kitabah.
c. Guru menutup pembelajaran.
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V. MATERI INTI
املهنة والنظام

اْسَتِمْع َما َيِىل!
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اَْلُمْفرََداُت َواْلِعَباَراُت 
اَْألْفَعاُل

Memakai boleh

memandang melanggar

terlambat mentaati

َتْدِرْيَباُت َعَىل اْلُمْفرََداِت
َتْدِرْيُب (١) : َضْع الُجَمل اآلِتَية يف َمَكاِنها اُملَناِسب !

َتْدِرْيُب (٢) : اِْمَألِ اْلَفرَاغ ِبَكِلَمِة ُمَناِسَبِة !
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اَْلِحَواُر:
َتْدِرْيٌب (١)  

ِفنْي يف املكتبة! َتَباَدْل اْألْسِئَلة واألَْجِوَبة مع أحد اُملَوظَّ

       
َتْدِرْيٌب (٢)
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ِكْيُب  ْ اَلرتَّ
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اَْلِقرَاَءُة :
اَلنَِّظاُم

َتْدِرْيٌب (٣) : إْقَرأ اْلُجَمِل اآلِتَيِة!

اَْلِكَتاَبُة :
َتْدِرْيَباُت َعَىل اْلِكَتاَبِة

ُثمَّ  (الطالّب)،  ُثمَّ  (َفاِطَمة)،  ُثمَّ  (َخاِلد)   : ِبَكِلَمة  (أََنا)  ْل  َبدِّ  (١) َتْدرْيِبٌ 
ِْتْيب َمَع َتْغِيرْيِ ما َيْلزَم! (نحن) ُثمَّ (أَْنُتم) َعَىل الرتَّ
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اللٍَّغِة  إَِىل  َترِْجْم  ُثمَّ  ُمَناِسًبا  َمْعُطْوًفا  اْلَخاِىل  اْلَمَكاِن  ِىف  َضْع   (٢) َتْدِريب 
اْإلِْنُدْوِنِسيَِّة !

أ–   َتْدِرْيٌب َعَىل اْلَقاِعَدِة  : 
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JAWABAN BEBAS
SESUAI KREATIFITAS SISWA

(ب) َضْع ِىف اْلَمَكاِن اْلَخاِىل َمْعُطْوًفا ُمَناِسًبا!
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ب –  َتْدِرْيٌب  َعَىل الْلِقرَاَءِة 
ْكِل اْآلىِت ! (١) اِْقَرْأ َنصَّ اْلِقرَاَءِة ِبُدْوِن الشَّ

اَْلِمْهَنُة
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الكتابة
 ! ِن اْلَكِلاَمِت اْآلِتَيَة ِىف ُجَمٍل ُمِفْيَدٍة َوِىف ُكلِّ ُجْمَلٍة ِفْيَها َحرُْف اْلَجرِّ (أ)  َكوِّ

(ب)  اِْنَسْخ َو َترِْجْم ما يىل إىل اللغة اإلندوبسية   !



 Buku Guru Kelas X MA125

َنة اإلْخِتبار ِلِنْصِف السَّ
اْخَرتْ إَِجابة َصِحْيَحة !
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 Buku Guru Kelas X MA127

VII. Pengayaan

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:
a. Menterjemahkan teks bacaan
b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru 
 (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang 

berhasil dalam pengayaan).

VIII. Remedial

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugas untuk 
menterjemahkan teks bacaan dan membuat rangkuman tarkib yang berkaitan 
dengan pembahasan. Guru akan melakukan penilaian kembali. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
antara peserta didik dan guru.
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IX. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

 Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Evaluasi” dalam buku 
teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua 
yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 
pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui 
telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

َنة اإلْخِتبار ِلِنْصِف السَّ
اْخَرتْ إَِجابة َصِحْيَحة !



 Buku Guru Kelas X MA129
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 Buku Guru Kelas X MA131
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