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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT 

ULA KURIKULUM 2006 TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
MATA PELAJARAN: BAHASA ARAB 

 

 

LEVEL KOGNITIF 

LINGKUP MATERI 

 األعمال الیومیة في المدرسة األسرة التعارف

Pengetahuan dan 
Pemahaman 
• Mengidentifikasi 
• Menunjukkan 
• Menjelaskan 
• Mendeskripsikan 

Peserta didik dapat 
memahami dan 
menguasai: 
- Percakapan 

tentang al-
Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah  

- Kosakata tentang 
al-Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah 

- Kalimat yang 
mengandung 
kosakata tentang 
al-Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah 

- Kalimat tanya 
dalam bahasa 
Arab (Adawât al-
Istifhâm) 

- Penulisan jam 
yang tepat dalam 
bahasa Arab 
(Kam al-Sâ’ah?) 

- Pembagian kata 
dalam bahasa 

Peserta didik dapat 
memahami dan 
menguasai: 
- Percakapan tentang al-

Usrah, fi al-Bayt, dan 
al-Rihlah 

- Kosakata tentang al-
Usrah, fi al-Bayt, dan 
al-Rihlah 

- Kata sifat (isim shifah) 
tentang Usrah, fi al-
Bayt, dan al-Rihlah 

- Kata kerja lampau 
dalam bahasa Arab 
(Fi’il Mâdhi) 

- Subjek yang terdapat 
pada kata kerja dalam 
bahasa Arab (fâ’il) 

- Kata maskulin dan 
feminim dalam bahasa 
Arab (mudzakkar dan 
muannats) 

- Pembagian kata 
berdasarkan bilangan 
(mufrad,mutsanna, 
jama’) 

Peserta didik dapat 
memahami dan 
menguasai: 
- Percakapan tentang fi 

al-Madrasah, al-
Adawât al-
Madrasiyah, fi al-
Maktabah, dan al-
Wâjib al-Manzili  

- Kosakata tentang fi al-
Madrasah, al-Adawât 
al-Madrasiyah, fi al-
Maktabah, dan al-
Wâjib al-Manzili 

- Kata Tunjuk dalam 
bahasa Arab (Isim 
Isyârah) 

- Preposisi dalam bahasa 
Arab (harf al-jarr)  

- Keterangan tempat 
dalam bahasa Arab 
(dzharaf makân) 

- Keterangan waktu 
dalam bahasa Arab 
(dzharaf zamân) 

Peserta didik dapat 
memahami dan 
menguasai: 
- Percakapan 

tentang al-A’mâl 
al-Yaumiyah, dan 
fi al-Hadîqah 

- Kosakata tentang 
al-A’mâl al-
Yaumiyah, dan fi 
al-Hadîqah  

- Kata Ganti dalam 
bahasa Arab (Isim 
Dhamîr) 

- Kata kerja saat ini 
dalam bahasa 
Arab (Fi’il 
Mudhâri’) 

- Pembagian kata 
berdasarkan 
definisi (ma’rifah 
dan nakirah) 

- Pembagian kata 
kerja berdasarkan 
kata ganti 
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Arab (isim, fi’il, 
dan harf) 

 

Aplikasi 
• Memberi contoh 
• Menentukan 
• Menerapkan 
• Menginterpretasi 
• Mengurutkan 

Peserta didik dapat 
mengaplikasikan 
pengetahuan dan 
pemahaman 
tentang: 
- Percakapan 

tentang al-
Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah  

- Kosakata tentang 
al-Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah 

- Kalimat yang 
mengandung 
kosakata tentang 
al-Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah 

- Kalimat tanya 
dalam bahasa 
Arab (Adawât al-
Istifhâm) 

- Penulisan jam 
yang tepat dalam 
bahasa Arab 
(Kam al-Sâ’ah?) 

- Pembagian kata 
dalam bahasa 
Arab (isim, fi’il, 
dan harf) 

Peserta didik dapat 
mengaplikasikan 
pengetahuan dan 
pemahaman tentang: 
- Percakapan tentang al-

Usrah, fi al-Bayt, dan 
al-Rihlah  

- Kosakata tentang al-
Usrah, fi al-Bayt, dan 
al-Rihlah 

- Kata sifat (isim shifah) 
tentang Usrah, fi al-
Bayt, dan al-Rihlah 

- Kata kerja lampau 
dalam bahasa Arab 
(Fi’il Mâdhi) 

- Subjek yang terdapat 
pada kata kerja dalam 
bahasa Arab (fâ’il)  

- Kata maskulin dan 
feminim dalam bahasa 
Arab (mudzakkar dan 
muannats) 

- Pembagian kata 
berdasarkan bilangan 
(mufrad,mutsanna, 
jama’) 

Peserta didik dapat 
mengaplikasikan 
pengetahuan dan 
pemahaman tentang: 
- Percakapan tentang fi 

al-Madrasah, al-
Adawât al-
Madrasiyah, fi al-
Maktabah, dan al-
Wâjib al-Manzili  

- Kosakata tentang fi al-
Madrasah, al-Adawât 
al-Madrasiyah, fi al-
Maktabah, dan al-
Wâjib al-Manzili 

- Kata Tunjuk dalam 
bahasa Arab (Isim 
Isyârah) 

- Preposisi dalam bahasa 
Arab (harf al-jarr)  

- Keterangan tempat 
dalam bahasa Arab 
(dzharaf makân) 

- Keterangan waktu 
dalam bahasa Arab 
(dzharaf zamân) 

Peserta didik dapat 
mengaplikasikan 
pengetahuan dan 
pemahaman tentang: 
- Percakapan 

tentang al-A’mâl 
al-Yaumiyah, dan 
fi al-Hadîqah  

- Kosakata tentang 
al-A’mâl al-
Yaumiyah, dan fi 
al-Hadîqah  

- Kata Ganti dalam 
bahasa Arab (Isim 
Dhamîr) 

- Kata kerja saat ini 
dalam bahasa 
Arab (Fi’il 
Mudhâri’)  

- Pembagian kata 
berdasarkan 
definisi (ma’rifah 
dan nakirah)  

- Pembagian kata 
kerja berdasarkan 
kata ganti 
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Penalaran 
• Menganalisis 
• Mengevaluasi 
• Mengaitkan 
• Menyimpulkan 

Peserta didik dapat 
menggunakan nalar 
dalam mengkaji: 
- Percakapan 

tentang al-
Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah  

- Kosakata tentang 
al-Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah 

- Kalimat yang 
mengandung 
kosakata tentang 
al-Ta’âruf, al-
‘Unwân, dan al-
Sâ’ah 

- Kalimat tanya 
dalam bahasa 
Arab (Adawât al-
Istifhâm) 

- Penulisan jam 
yang tepat dalam 
bahasa Arab 
(Kam al-Sâ’ah?) 

- Pembagian kata 
dalam bahasa 
Arab (isim, fi’il, 
dan harf) 

Peserta didik dapat 
menggunakan nalar dalam 
mengkaji: 
- Percakapan tentang al-

Usrah, fi al-Bayt, dan 
al-Rihlah  

- Kosakata tentang al-
Usrah, fi al-Bayt, dan 
al-Rihlah 

- Kata sifat (isim shifah) 
tentang Usrah, fi al-
Bayt, dan al-Rihlah 

- Kata kerja lampau 
dalam bahasa Arab 
(Fi’il Mâdhi)  

- Subjek yang terdapat 
pada kata kerja dalam 
bahasa Arab (fâ’il)  

- Kata maskulin dan 
feminim dalam bahasa 
Arab (mudzakkar dan 
muannats) 

- Pembagian kata 
berdasarkan bilangan 
(mufrad,mutsanna, 
jama’) 

Peserta didik dapat 
menggunakan nalar dalam 
mengkaji: 
- Percakapan tentang fi 

al-Madrasah, al-
Adawât al-
Madrasiyah, fi al-
Maktabah, dan al-
Wâjib al-Manzili  

- Kosakata tentang fi 
al-Madrasah, al-
Adawât al-
Madrasiyah, fi al-
Maktabah, dan al-
Wâjib al-Manzili 

- Kata Tunjuk dalam 
bahasa Arab (Isim 
Isyârah) 

- Preposisi dalam 
bahasa Arab (harf al-
jarr)  

- Keterangan tempat 
dalam bahasa Arab 
(dzharaf makân) 

- Keterangan waktu 
dalam bahasa Arab 
(dzharaf zamân) 

Peserta didik dapat 
menggunakan nalar 
dalam mengkaji: 
- Percakapan 

tentang al-A’mâl 
al-Yaumiyah, dan 
fi al-Hadîqah  

- Kosakata tentang 
al-A’mâl al-
Yaumiyah, dan fi 
al-Hadîqah  

- Kata Ganti dalam 
bahasa Arab (Isim 
Dhamîr) 

- Kata kerja saat ini 
dalam bahasa 
Arab (Fi’il 
Mudhâri’)  

- Pembagian kata 
berdasarkan 
definisi (ma’rifah 
dan nakirah)  

- Pembagian kata 
kerja berdasarkan 
kata ganti 

 


