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 Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, gagasan 
dan perasaan dan pengalaman 
serta informasi melalui kegiatan 
bercerita dan bertanya jawab 
tentang ”hiwayatun” 

 Berbicara tentang “ al-hiwayah” 
dengan lancar dan tepat 

 Melakukan wawancara dengan orang 
lain tentang “ hiwayatun “ 

 

  Siswa dapat menentukan informasi rinci tersirat dengan tepat ھوایة
 Siswa dapat menentukan informasi tersurat dengan tepat 
 Siswa dapat menentukan makna kata dalam teks tersebut dengan 

tepat 
 Siswa dapat menentukan jawaban sesuai dengan bentuk soal 
 Siswa dapat mengidentifikasi gagasan sederhana dengan benar 
 Siswa dapat menentukan mufradat yang tepat dalam kalimat 
 Siswa dapat menentukan pertanyaan yang tepat dari jawaban yang 

tersedia 
 Siswa dapat menentukan kalimat tanya yang tepat sesuai dengan 

jawabannya 
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 Membaca 
Memahami berbagai ragam teks 
tulis dalam bentuk gagasan atau 
dialog sederhana baik fiksi atau 
non fiksi melaui kegiatan membaca 
menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang ” hiwayatun” 

 Mengidentifikasi kata, frase dan 
kalimat dalam wacana tertulis tentang “ 
hiwayatun “ dengan menggunakan 
struktur fiil mudlarik + masdar sareh 

 Menemukan informasi dari wacana 
tulis sederhana tentang ” hiwayatun” 
dengan menggunakan fiil mudaharik + 
masdar sareh 

  Disajikan teks berbentuk narasi (9 – 13 ) ھوایة
 Siswa dapat menentukan informasi rinci tersirat dengan tepat 
 Siswa dapat menentukan informasi tersurat dengan tepat 
 Siswa dapat mengidentifikasi gagasan sederhana dengan benar 
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat yang bergaris bawah 
 Siswa mampu menentukan kebalikan kata dari mufradat yang 

ditanyakan 
 Siswa dapat menentukan mufradat yang tepat dari gambar yang 

tersedia 
 Siswa mampu menyusun kalimat dari potongan kata yang tersedia 
 Mampu menentukan masdar sareh dari kalimat yang tersedia 
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 Menulis 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman dan 
informasi baik fiksi atau non fiksi 
melalui kegiatan menulis tentang “ 

 Menulis pragraf sederhana tentang ” 
hiwatyatun dari beberapa teman 
sekelas 

 Menulis beberapa ” hiwayatun ” yang 
disukai 

  Siswa mampu menentukan mufradat yang tepat dalam kalimat ھوایة
 Siswa mampu merubah kata dari kalimat fiil menjadi masdar sareh 

kedalam bentuk fiil mudaharik + An, Lan dan Li 
 Siswa dapat menentukan susunan kata menjadi kalimat dengan tepat 
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hiwayatun “    Siswa dapat merubah pola kalimat kedalam bentuk fiil mudaharik + An, 
Lan dan Li 

 Siswa dapat menyusun kalimat sederhana menjadi pragraf yang benar 
 Siswa mampu memberikan harakat sesuai struktur kalimat fiil 

mudaharik + An, Lan dan Li 
 Siswa ampu memilih tiga ”mihnatun ” dengan benar 
 Siswa mampu memiih jumlah (kalimat) yang sesuai dengan struktur ” 

fiil mudaharik + An, Lan dan Li” dengan benar 
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 Berbicara 
Mengungkapkan pikiran, gagasan 
dan perasaan dan pengalaman 
serta informasi melalui kegiatan 
bercerita dan bertanya jawab 
tentang ”mihnatun” 

 Berbicara tentang “mihnatun ” dengan 
lancar dan tepat dengan menggunakan 
kalimat berstruktur fiil mudharik  dan 
kata “ an, Land an Li 

 Melakukan Tanya jawab “ al-mihnatu” 
secara tepat dan benar dengan 
menggunaka kalimat berstruktur  Fiil 
mudharik dan kata An, Lan dan Li 

 

  Siswa dapat menentukan informasi rinci tersirat dengan tepat ھوایة
 Siswa dapat menentukan informasi tersurat dengan tepat 
 Siswa dapat menentukan makna kata dalam teks tersebut dengan 

benar 
 Siswa dapat menentukan jawaban sesuai dengan bentuk soal 
 Siswa dapat mengidentifikasi gagasan sederhana dengan benar 
 Siswa dapat menentukan mufradat yang tepat dalam kalimat 
 Siswa dapat menentukan pertanyaan yang tepat dari jawaban yang 

tersedia 
 Siswa dapat menentukan kalimat tanya yang tepat sesuai dengan 

jawabannya 
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 Membaca 
Memahami berbagai ragam teks 
tulis dalam bentuk gagasan atau 
dialog sederhana baik fiksi atau 
non fiksi melaui kegiatan membaca 
menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang ” mihnatun” 

 Mengidentifikasi kata, frase dan 
kalimat dalam wacana tertulis tentang “ 
Mihnatun “ dengan menggunakan 
struktur fiil mudharik dan kata An, Lan 
dan Li 

 Menemukan informasi dari wacana 
tulis sederhana tentang ” mihnatun” 
dengan menggunakan fiil mudharik 
dan kata An, Lan dan Li 
 

  Disajikan teks berbentuk narasi (9 – 13 ) ھوایة
 Siswa dapat menentukan informasi rinci tersirat dengan tepat 
 Siswa dapat menentukan informasi tersurat dengan tepat 
 Siswa dapat mengidentifikasi gagasan sederhana dengan benar 
 Siswa mampu menterjemahkan kalimat yang bergaris bawah 
 Siswa mampu menentukan kebalikan kata dari mufradat yang 

ditanyakan 
 Siswa dapat menentukan mufradat yang tepat dari gambar yang 

tersedia 
 Siswa mampu menyusun kalimat dari potongan kata yang tersedia 
 Mampu menentukan masdar sareh dari kalimat yang tersedia 
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 Menulis 
Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

 Menulis pragraf sederhana tentang ” 
mihnatun dari beberapa teman sekelas 

 Menulis Profesi anggota keluarga 

  Siswa mampu menentukan mufradat yang tepat dalam kalimat ھوایة
 Siswa mampu merubah kata dari kalimat fiil menjadi masdar sareh 
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perasaan, pengalaman dan 
informasi baik fiksi atau non fiksi 
melalui kegiatan menulis tentang “ 
mihnatun “  

siswa menggunakan kalimat 
berstruktur fiil mudharik dan kata An, 
Lan dan Li 

 

 Siswa dapat menentukan susunan kata menjadi kalimat dengan tepat 
 Siswa dapat merubah pola kalimat kedalam bentuk fiil mudharik + 

masdar soreh  
 Siswa dapat menyusun kalimat sederhana menjadi pragraf yang benar 
 Siswa mampu memberikan harakat sesuai struktur kalimat ” fiil 

mudharik + masdar sareh ” 
 Siswa ampu memilih tiga ” al-hiwayah” dengan benar 
 Siswa mampu memiih jumlah (kalimat) yang sesuai dengan struktur ” 

Fiil Mudharik + Masdar Sareh” dengan benar 
 Mampu memilih kalimat yang benar dengan susunan ” fiil mudharik + 

Lan 
 Mampu menyusun kalimat yang banar dengan susunan ” fiil mudharik 

+ Li  
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