
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

Standar Kompetensi Lulusan

 Standar Isi

 LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  2  TAHUN 2008 

 

BAB I 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN 

BAHASA ARAB 

MADRASAH IBTIDAIYAH 

 

 Bahasa Arab 

a. Menyimak 

Memahami wacana lisan dalam bentuk paparan atau dialog 

tentang perkenalan dan  hal-hal yang ada di lingkungan rumah 

maupun madrasah. 

b. Berbicara 

Mengungkapkan makna secara lisan dalam bentuk paparan atau 

dialog tentang  perkenalan dan  hal-hal yang ada di lingkungan 

rumah maupun madrasah. 

c. Membaca 

Membaca dan memahami makna  wacana tertulis dalam bentuk 

paparan atau dialog tentang perkenalan dan  hal-hal yang ada di 

lingkungan rumah maupun madrasah. 



 

d. Menulis 

Menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek sederhana 

dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.
1
 

Standar Kompetensi

 

BAB VI 

 

STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR 

(KD) 

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN 

BAHASA ARAB  

MADRASAH IBTIDAIYAH 

 

BAHASA ARAB 

Kelas IV, Semester 1 

 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan dalam  bentuk 

paparan atau dialog tentang 

perkenalan, alat-alat 

madrasah, dan profesi 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran ( kata, kalimat ) 

tentang 

  التعارف، األدوات الودرسية، الوهنة  

1.2 Menemukan makna atau gagasan 

dari wacana lisan sederhana tentang 

التعارف، األدوات الودرسية، الوهنة   
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

2. Berbicara 

Mengungkapkan informasi 

secara lisan dalam  bentuk 

paparan atau dialog tentang 

perkenalan, alat-alat 

madrasah, dan profesi 

2.1 Melakukan dialog sederhana 

tentang 

 التعارف، األدوات الودرسية، الوهنة

2.2 Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana  

tentang 

 التعارف، األدوات الودرسية، الوهنة

3. Membaca 

Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 

dialog tentang perkenalan,  

alat-alat madrasah, dan 

profesi 

3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

kalimat dan wacana tertulis tentang 

 التعارف، األدوات الودرسية، الوهنة

3.2 Menemukan makna, gagasan atau 

ide wacana tertulis tentang 

 التعارف، األدوات الودرسية، الوهنة

4. Menulis 

Menuliskan kata, ungkapan, 

dan teks fungsional pendek  

sederhana tentang perkenalan, 

alat-alat madrasah, dan 

profesi 

4.1   Menyalin kata, kalimat dan 

menyusun kata menjadi kalimat 

sempurna tentang  

 الوهنة، األدوات الودرسية، التعارف

Tema-tema tersebut menggunakan pola kalimat yang meliputi 

 علن/اسن هفزد +اسن إشارة 
dan 

 (أنا، أنث، أنِث، هى، هي)ضوائز 

 علن/هؤنث/اسن هفزد هذكز + 

Kelas IV, Semester 2 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

5. Menyimak 

Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan dalam  bentuk 

5.1 Mengidentifikasi bunyi 

huruf hijaiyah dan ujaran ( 

kata, kalimat ) tentang   

 العنىاى، األسزة، الحياة العائلية



 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

paparan atau dialog  tentang 

alamat, keluarga, dan 

kehidupan keluarga 

5.2 Memukan makna atau 

gagasan dari wacana lisan 

sederhana tentang  

األسزة، الحياة العائليةالعنىاى،   

6. Berbicara 

Mengungkapkan informasi 

secara lisan dalam  bentuk 

paparan atau dialog  tentang 

tentang alamat, keluarga, dan 

kehidupan keluarga 

6.1 Melakukan dialog sederhana 

tentang 

 العنىاى، األسزة، الحياة العائلية

6.2 Menyampaikan informasi 

secara lisan dalam kalimat 

sederhana  tentang 

 العنىاى، األسزة، الحياة العائلية

7. Membaca 

Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 

dialog tentang alamat, 

keluarga, dan kehidupan 

keluarga  

7.1 Melafalkan huruf hijaiyah, 

kata, kalimat dan wacana 

tertulis tentang 

 العنىاى، األسزة، الحياة العائلية

7.2 Menemukan makna, gagasan 

atau ide wacana tertulis 

tentang 

 العنىاى، األسزة، الحياة العائلية

8. Menulis 

Menuliskan kata, ungkapan, 

dan teks fungsional pendek  

sederhana tentang tentang 

alamat, keluarga, dan 

kehidupan keluarga 

8.1   Menyalin kata, kalimat dan 

menyusun kata menjadi 

kalimat sempurna tentang  

 العنىاى، األسزة، الحياة العائلية

Tema-tema tersebut menggunakan pola kalimat yang meliputi  

األرقام
2
هذكز أو هؤنثوضويز هتصل هفزد  1-10   
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   Aku Cinta Bahasa 
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