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KISI-KISI UJIAN AKHIR MADRASAH IBTIDAIYAH  

 

1. Al-Qur’an-Hadits 

 

No Standar kompetensi lulusan Indikator 

1 Membaca, menghafal, menulis, dan 

memahami Surat-surat pendek dalam 

Al-Qur'an surat Al Faatihah, An-Naas 

sampai dengan surat ad-Dhuha. 

 

 Menentukan lanjutan potongan ayat yang 

tepat dari surah Al-Adiyat. 

 Menyebutkan nomor ayat dari surah al-Adiyat. 

 Menerjemahkan potongan ayat  surah al-

Nahsr 

 Menjelaskan isi kandungan  surat  al-Nashr. 

 Menerjemahkan salah satu potongan ayat dari  

Surah al- Kausar. 

 Menentukan  terjemahan dari salah satu lafal 

ayat Surah al-Lahab. 

 Menyebutkan contoh bacaan idgham 

bighunnah dalam surah al-Lahab Menentukan 

contoh bacaan ikhfa’  

 Menyebutkan terjemahan  dari salah satu ayat 

surat al-Kafirun. 

 Menjelaskan isi kandungan dari  surah al-

Kafirun. 

 Menterjemahkan salah satu potongan ayat  

dari surah al Ma’un. 

 Menjelaskan isi kandungan surah al-Ma’un  

 Menerjemahkan surah al-Takasur. 

 Melanjutkan potongan ayat dari Surah al-Alaq 

 Menyebutkan nomor ayat dari salah satu ayat 

dalam surah al-‘Alaq. 

 Menyebutkan terjemahan surat al-Qadar. 

 Menjelaskan isi kandungan Surah al-Qadar 

 Melanjutkan bacaan ayat dalam Surah al-

Dhuha 

 Menentukan lanjutan potongan ayat  dari  

Surah  Al-Dhuha. 

 Menyebutkan nomor ayat  dari salah satu ayat 

dalam Surah al–Dhuha. 

 Menentukan  lafal yang mengandung hukum 

bacaan idgham bilaghunnah dalam  Surah al-

Dhuha. 

 Menerjemahkan salah satu ayat surah al-

Dhuha. 



 Mejelaskan isi kandungan  surat al-Dhuha. 

 Menunjukkan lafal yang mengandung hukum 

bacaan Iqlab dalam surah  al-Bayyinah  

 Menyebutkan nomor ayat dari salah satu ayat 

dalam Surah al-Bayyinah. 

 Melanjutkan potongan ayat dari  Surah al-

Bayyinah. 

 Mengurutkan potongan ayat dari salah satu 

Surah al–Bayyinah. 

 Menentukan penggalan ayat dari salah satu 

lafal ayat  Surah al–Bayyinah. 

 Menunjukkan lafal yang mengandung mad 

wajib Muttashil dalam Surah al-Bayyinah. 

2 Menghafal ,Memahami, 

mengamalkan  

Hadis – hadis  

pilihan akhlak dan amal shalih 

 Menjelaskan isi kandungan hadits tentang niat 

 Menjelaskan hikmah dari  bersilaturrahmi 

menurut hadits. 

 Mengartikan potongan dari lafal hadits 

tentang menyayangi anak yatim. 

 Menjelaskan keutamaan orang – orang yang 

memelihara anak  yatim. 

 Mengartikan potongan lafal hadis tentang 

Taqwa 

 Menjelaskan isi potongan  lafal hadis tentang 

taqwa. 

 Mengartikan potongan dari lafal hadits 

tentang ciri–ciri orang  munafik 

 Menjelaskan isi kandungan dari potongan 

lafal hadits tentang ciri–ciri orang munafik 

 Mengartikan  potongan lafal hadits tentang 

keutamaan memberi. 

 Menjelaskan isi kandungan tentang keutamaan  

memberi ( dermawan) 

 Menyebutkan hikmah orang - orang yang 

dermawan 

 Mengartikan potongan lafal hadits tentang 

amal shalih 

 Menjelaskan isi kandungan hadits tentang  

amal shalih 

 Menunjukkan contoh perilaku amal shalih 

 Menyebutkan kegiatan yang termasuk dalam 

ciri ciri anak yang shalih.  

 

 

 

 



 

2. Akidah Akhlak 

 

No Standar kompetensi lulusan Indikator 

1. Mengenal dan menyakini rukun iman 

dari iman kepada Allah Swt sampai 

dengan iman kepada qodha dan qadar 

melalui pembiasaan dalam 

mengucapkan kalimat-kalimat 

thayyibah, pengenalan, pemahaman 

sederhana, dan penghayatan terhadap 

rukun iman dan Al-Asmaul Husna 

serta pembiasaan dalam pengamalan 

akhlak terpuji dan adat islami serta 

menjauhi akhlak tercela dalam 

prilaku sehari-hari. 

 Menunjukkan bukti bahwa Allah SWT 

bersifat Al- Mu’min 

 Menyebutkan nama kitab dan nabi 

penerimanya 

 Menyebutkan salah satu sifat yang 

mustahil bagi rasul 

 Mengindentifikasi akhlak terpuji dari 

Rasul yang termasuk Ulul Azmi 

 Menyebutkan isi kandungan ayat tentang 

sifat khianat 

 Menyebutkan waktu mengucapkan kalimat 

thayyibah (Alhamdulillah dan Allahu 

Akbar) 

 Menyebutkan perilaku orang yang 

mengenal Allah Swt melalui Asmaul 

Husna Asy-syakur 

 Menentukan istilah untuk pengertian salah 

satu nama hari kiamat 

 Menyebutkan tanda-tanda hari kiamat 

 Mengidentifikasi sifat terpuji (Qanaah, 

optimis dan tawakkal) 

 Menyebutkan adab ketika berada ditempat 

ibadah dan tempat umum 

 Mengidentifikasi akhlak tercela (pesimis, 

bergantung, serakah dan putus asa) 

 Mengartikan lafaz kalimat tarji’’ 

 Menyebutkan makna Al-Asmaul Husna 

(Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Baaqi) 

 Mengidentifikasi prilaku orang yang 

mengenal Allah SWT melalui Al-Asmaul 

Husna (Al-Muhyi, Al-Mumit Al-Baaqi) 

 Menyebutkan keuntungan memiliki akhlak 

terpuji (teguh pendirian dan dermawan) 

 Menyebutkan contoh-contoh prilaku orang 

yang berakhlak baik dalam hidup 

bertetangga dan bermasyarakat 

 Menjelaskan makna dari hadis Nabi SAW 

tentang adab terhadap tetangga. 

 Menyebutkan kerugian orang yang bersifat 

kikir. 

 Menyebutkan akhlak yang tidak perlu 



diteladani dari kisah qarun  

 Memberikan pengertian kalimat thayyibah 

 Menyebutkan waktu yang tepat 

mengucapkan kalimat thayyibah istigfar 

 Menyebutkan keuntungan membiasakan 

mengucapkan kalimat thayyibah istigfar 

 Menunjukkan bukti bahwa Allah SWT 

bersifat sesuai dengan Asmaul Husna (Al-

Qawiyyu, Al-Hakim, Al-Mushawwir dan 

Al-Qadir) 

 Menyebutkan perilaku orang yang 

mengenal Allah SWT melaui Asmaul 

Husna ( Al-Qqwiyyu, Al-Hakim, Al-

Mushawwir dan Al-Qadir) 

 Menyebutkan pengertian dari Qadar 

 Menyebutkan hikmah beriman kepada 

takdir Allah SWT 

 Menunjukkan sikap yang tepat ketika 

menghadapi takdir Allah SWT 

 Menyebutkan contoh takdir Allah SWT 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

 Mengidentifikasi salah satu contoh prilaku 

Akhlak terpuji  

 Menyebutkan keuntungan memiliki 

Akhlak terpuji (tanggung jawab adil dan 

bijaksana dalam kehidupan sehari-hari) 

 Menyebutkan contoh-contoh akhlak terpuji 

 Menjelaskan istilah sifat marah dalam 

bahasa arab  

 Menyebutkan cara untuk menghindari 

akhlak tercela 

 Menyebutkan cirri-ciri orang fasik 

 Menyebutkan salah satu contoh perbuatan 

yang bisa menyebabkan seseorang menjadi 

murtad 

 Mengidentifikasi kerugian mempunyai 

sifat marah 

 Menyebutkan pengertian dari taubat 

 Menunjukkan surah dan ayat dalam Al-

Qur’an yang memerintahkan untuk 

bertaubat 

 Menyebutkan manfaat dari taubat 

 Menjelaskan pengertian dari Al-Halim 

 Menyebutkan prilaku orang yang 

mengenal Allah SWT melalui Asmaul 



Husna ( Al-Ghafur, Al-Afuww, As-Sabur, 

dan Al-Halim) 

 Menyebutkan sifat sabar dan taubat dari 

kisah Nabi Aiyub As dan kisah Nabi 

Adam As 

 Menjelaskan isi kandungan ayat 

tentangsifat sabar  

 Menyebutkan contoh prilaku yang baik 

terhadap binatang 

 Menjelaskan tujuan di ciptakannya 

binatang dan tumbuhan 

 Menjelaskan adab ketika menyembelih 

binatang 

 Menyebutkan contoh prilaku yang baik 

terhadap tumbuhan 

 Menyebutkan cara yang dilakukan dalam 

merawat tumbuhan 

 Menjelaskan manfaat dari binatang dan 

tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. Fikih 

 

No Standar kompetensi lulusan Indikator 

1. Mengenal dan melaksanakan hukum 

islam yang berkaitan dengan macam-

macam zakat, ketentuan zakat fitrah, 

ketentuan infaq dan sedekah, dan 

macam-macam ketentuan shalat 

idain 

 Menyebutkan macam-macam zakat 

 Menyebutkan hukum mengeluarkan zakat 

 Menyebutkan jumlah zakat fitrah yang 

dikeluarkan  

 Menjelaskan golongan penerima zakat 

 Menjelaskan manfaat mengeluarkan zakat 

 Menjelaskan pengertian infaq 

 Menjelaskan contoh amalan berinfaq 

 Menjelaskan contoh amalan bersedekah 

 Membedakan antara infaq dan sedekah 

 Menjelaskan manfaat infaq 

 Menyebutkan macam-macam shalat idain 

 Menjelaskan hal-hal yang disunnahkan 

sebelum melaksanakan shalat idain 

 Menjelaskan tanggal pelaksanaan shalat 

idain 

 Menyebutkan jumlah takbir pada rakaat 

pertama shalat idain 

2. Mengenal dan melaksanakan hokum 

islam yang berkaitan dengan 

ketentuan makanan dan minuman 

yang halal dan haram dagingnya,dan 

manfaat makanan dan minuman yang 

halal 

 Menyebutkan contoh makanan dan 

minuman yang halal  

 Menjelaskan contoh minuman yang haram 

 Menjelaskan contoh makanan haram 

sababi 

 Menjelaskan makanan haram aini 

 Menyebutkan contoh binatang yang halal  

 Menyebutkan contoh bintang yang haram 

di makan dagingnya 

 Menjelaskan manfaat makanan dan 

minuman yang halal 

 Menjelaskan akibat mengomsumsi 

makanan dan minuman yang haram 

3. Mengenal dan melaksanakan hukum 

Islam  yang berkaitan dengan 

ketentuan dan tata cara berkurban, 

pelaksanaan ibadah haji, khitan, tata 

cara mandi wajib, dan tata cara 

pelaksanaan jual beli, serta pinjam 

meminjam.  

 Menyebutkan syarat-syarat hewan qurban  

 Menjelaskan waktu penyembelihan hewan 

qurban 

 Menjelaskan manfaat qurban 

 Menyebutkan rukun haji 

 Menyebutkan beberapa amalan dalam 

ibadah haji 

 Menyebutkan tanggal-tanggal melontar 

tiga jumrah 



 Menjelaskan tata cara melaksanakan 

ibadah haji 

 Menjelaskan hikmah dalam melaksanakan 

ibadah haji 

 Menyebutkan pengertian haid 

 Menjelaskan rukun mandi wajib 

 Menjelaskan dasar hukum larangan 

membaca Al-Qur an bagi wanita haid 

 Menjelaskan dalil tentang perintah mandi 

wajib setelah haid 

 Menyebutkan sunah mandi wajib 

 Menyebutkan amalan yang dibolehkan 

ketika haid 

 Menjelaskan hukum khitan 

 Menjelaskan hikmah berkhitan 

 Menjelaskan perbuatan fitrah yang 

disunahkan rasul 

 Menyebutkan dasar hukum di perbolehkan 

jual beli 

 Menyebutkan rukun jual beli 

 Menjelaskan syarat barang yang 

diperjualbelikan 

 Menyebutkan contoh jual beli yang 

dilarang 

 Menjelaskan pengertian khiyar 

 Menentukan istilah khiyar dari contoh 

yang diberikan 

 Menjelaskan manfaat khiyar 

 Menjelaskan kewajiban peminjam 

 Menyebutkan contoh pinjam meminjam 

yang hukumnya sunah 

 Menjelaskan contoh pinjam meminjam 

yang hukumnya wajib 

 

 

  



4. Sejarah Kebudayaan Islam 

No Standar kompetensi lulusan Indikator 

1 Mengenal, mengidentifikasi, mene-

ladani dan mengambil ibrah dari 

sejarah Rasulullah SAW 

 

 Menentukan pemeluk Islam pertama dari 

golongan anak-anak. 

 Menulis nama Nabi yang bertemu dengan 

Nabi Muhammad SAW dilangit ketiga 

pada waktu peristiwa Isra’ Mi’raj. 

 Menyebutkan nama perjanjian yang 

diprakarsai Rasulullah ketika berusia 20 

Tahun. 

 Menentukan kandungan perintah 

berdakwah. 

 Menyebutkan nama surah tentang 

Peristiwa Isra’ Mi’raj. 

 Menyebutkan nama lain kota Madinah 

setelah Rasul melaksanakan hijrah. 

 Menuliskan isi Perjanjian Aqabah I. 

 Menentukan jumlah anggota Aqabah 

kedua. 

 Mengenal sahabat yang hijrah mendahului 

Rasulullah SAW. 

 Menuliskan berapa lama Rasulullah dan 

Abu bakar berada di Gua Tsur 

 Menyebutkan nama pemuda yang 

menempati tempat tidur Rasulullah pada 

malam beliau hijrah. 

 Menjelaskan hikmah besar dari peristiwa 

hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah. 

 Memberi sebutan untuk kaum yang hijrah 

bersama Rasulullah 

 Menjelaskan langkah pertama yang 

dilakukan Rasulullah Saw setibanya di 

Madinah 

 Menentukan sebutan peperangan yang 

diikuti Rasulullah SAW. 

 Menjelaskan akibat kemenangan umat 

Islam dalam perang badar. 

 Menentukan tahun terjadinya perang 

khandak 

 Menyebutkan salah satu pesan Rasulullah 

ketika peristiwa Fathul Mekkah. 

 Menunjukkan sikap keteladanan 

Rasulullah Saw dalam peristiwa Fathul 

mekkah 



 Menyebutkan surah yang diabadikan 

dalam al-Quran tentang peristiwa Fathu 

Makkah. 

 Menentukan usia Rasulullah Saw ketika 

beliau wafat 

2 Mengenal, mengidentifikasi, 

meneladani, dan mengambil ibrah 

dari sejarah khulafaurrasyidin 

 Menjelaskan Arti Kata Ar-Rasyidin 

 Menyebutkan kepribadian Umar Bin 

Khattab 

 Menentukan urutan khulafaurrasyidin yang 

benar 

 Menjelaskan sebab wafatnya Khalifah Abu 

Bakar As-Shiddiq 

 Menyebutkan asal daerah Nabi palsu pada 

masa khalifah Abu Bakar 

 Menentukan lamanya pemerintahan 

khalifah Abu Bakar 

 Menceritakan silsilah garis keturunan 

Umar Bin Khattab dengan Rasulullah 

SAW  

 Menentukan panggilan untuk Umar karena 

ketegasan pendiriannya 

 Menyebutkan tahun pengangkatan Umar 

Bin Khattab menjadi khalifah 

 Menyebutkan salah satu kebijakan Umar 

Bin Khattab di bidang ekonomi 

 Menyebutkan jasa-jasa Umar bagi ummat 

Islam 

 Menentukan tempat Umar Bin Khattab 

memeluk Islam 

 Menentukan tempat lahirnya Khalifah 

Usman Bin Affan 

 Menyebutkan nama ibu khalifah Usman 

Bin Affan 

 Menentukan usia Usman Bin Affan ketika 

menjadi khalifah 

 Menunjukkan sikap yang paling menonjol 

yang dimiliki khalifahUsman Bin Affan 

 Menuliskan nama putri Rasulullah yang 

pertama dinikahi oleh khalifah Usman Bin 

Affan 

 Menyebutkan arti julukan yang diberikan 

oleh Rasulullah Saw kepada Usman Bin 

Affan karena menikahi dua putri beliau 

 Menyebutkan nama ayah Ali Bin 

AbiThalib 



 Menyebutkan nama perang yang terjadi 

antara Ali Bin Abi Thalib dengan 

Muawiyah Bin Abi Sofyan 

 Menulis nama khalifah yang diasuh oleh 

Rasulullah Saw sejak kecil 

 Menuliskan jumlah golongan perpecahan 

yang terjadi pada masa pemerintahan 

khalifah Ali Bin AbiThalib 

 Menyebutkan nama pedang warisan Nabi 

Muhammad Saw yang diberikan kepada 

Ali Bin Ai Thalib 

 Menyebutkan Kepribadian khalifah Ali 

Bin Abi Thalib yang paling menonjol 

 Menentukan tanggal wafatnya khalifah Ali 

Bin Abi Thalib 

3 Mengenal, mengidentifikasi, menela-

dani dan mengambil ibrah dari 

perjuangan tokoh-tokoh agama Islam 

di daerah masing-masing. 

 Menulis nama khalifah yang diasuh oleh 

Rasulullah sejak kecil 

 Menuliskan jumlah golongan perpecahan 

yang terjadi pada masa khalifah Ali 

 Menyebutkan nama pedang warisan Nabi 

Muhammad Saw untuk Ali 

 Menyebutkan kepribadian Ali Bin Abi 

Thalib yang paling menonjol 

 Menentukan tanggal wafatnya Ali Bin Abi 

Thalib 

 Menyebutkan nama pendiri kerajaan 

Samudra Pasai 

 Menyebutkan tokoh penyebar agama Islam 

di Sulawesi 

 Menyebutkan organisasi yang didirikan 

oleh K.H. Ahmad Dahlan 

 Menentukan mazhab yang diikuti oleh 

tokoh pejuang Islam dari daerah 

Kalimantan 

 

 

  



 

4. Bahasa Arab 

 

No Standar kompetensi lulusan Indikator 

1 Membaca, menghafal, menulis, dan 

memahami  hal hal yang ada di 

lingkungan sekolah, dan rumah  

 Menentukan ungkapan jawaban dengan   

    benar dan tepat  tentang  ُُالخَّعَاُرف  

 Menentukan jenis kegiatan tentang    

       sesuai dengan gambar     اْلَمْقَصفُُ     

 Menentukan huruf jar yang sesuai  pada  

Kalimat   ُصفت ُإسم +ُ ُإِسم +ُ      tentang      ال

 اأْلُْسَرحِيُْ

 Menentukan personal keluarga tentang      

 اْلَحيَاةُُالعَاِليَتُُ

 Melengkapi kata sifat tentang   ُِفِىُاْلبَْيج 

 Menentukan kosa kata jenis ruang tentang   

 فِىُاْلبَْيجُِ     

 Menentukan kalimat tanya yang benar 

tentang    ُِفِىُاْلَحِديقَت 

 Menentukan kata sifat yang benar   

تُِفِىُاْلَمدَْرسَُ   tentang     الُ+ُإسمُ+ُصفت        

 Menerjemahkan ke dalam bahasa arab yang 

benar  tentang   ُِفِىُاْلَمدَْرَست 

 Menggunakan huruf  jar atau dharaf maka    

      yang benar tentang     ُِفِىُاْلَمْكخَبَت 

 Menentukan jenis kegiatan yang 

disesuaikan dengan gambar tentang 

  فِىُاْلَمْقَصفُِ 

 Menentukan arah jarum jam dengan 

hitungan menit yang tepat sesuai dengan 

gambar tentang ُُالسَّاَعت 

 Menentukan arah jarum jam dengan 

hitungan menit  yang lebih, di dalam bentuk 

dialog tentang   ُُالسَّاَعت 

 Melengkapi kalimat dengan menggunakan   

      kata tanya      َمخَى   tentang      ُُالسَّاَعت 

 Menunjukkan waktu dengan hitungan menit  

     yang kurang ,tentang   ُُالسَّاَعت 

 Menentukan kata kerja  fiil mudhari’  

dengan dhamirnya tentang     ُِاأْلَْعَماُلُاْليَْىِميَّت    

 Menerjemahkan kalimat kedalam bahasa  

      Indonesia tentang ُِفِىُاْلبَْيج 

 Menentukan  kalimat Tanya tentang   ُاأْلَْعَماُل

    اْليَْىِميَّتُِ

 Menentukan dhamir dengan fiil mudhari’   



      tentang     ُِاأْلَْعَماُلُاْليَْىِميَّت    

 Menerjemahkan kedalam bahsa arab 

tentang ُِاأْلَْعَماُلُاْليَْىِميَّت    

 Menentukan dhamir yang sesuai  dengan 

fiil mudhari’ tentang kegiatan     ُاأْلَْعَماُل

    اْليَْىِميَّتُِ

  Menentukan kalimat Tanya yang benar 

tentang 

                   السَّاَعتُُ      

 Melengkapi dialog sederhana tentang      

ْحلَتُُ  الّرِ

 Menentukan fiil madhi dalam teks dialog  

       tentang     ُْاْلَىاِجُبُاْلَمْنِزِلي 

 Merobah kata dari fiil mudhari’ ke fiil 

madhi tentang      ُْاْلَىاِجُبُاْلَمْنِزِلي 

 Menerjemah kalimat kedalam bahasa 

Indonesia tentang     ُْاْلَىاِجُبُاْلَمْنِزِلي 

 Melengkapi dengan keterangan waktu yang 

sesuai dengan jam tentang ُْاْلَىاِجُبُاْلَمْنِزِلي 

 Menentukan kata kerja fiil madhi dengan 

subjeknya  (  dhamir ) tentang   ُُْحلَت  الّرِ

 Menerjemahkan alat transportasi kedalam 

bahasa Indonesia tentang      ُُْحلَت  الّرِ

 Melengkapai kalimat sesuai dengan gambar 

tentang     ُُْحلَت  الّرِ

   Menentukan kalimat istifham tentang  

 اْلَحِدْيقَتُُُ+ُاأْلَْلَىانُُ     

 Menentukan susunan kalimat yang tepat  

      Tentang    ُُاأْلَدََواُثُاْلَمدَْرِسيَّت      

 Menentukan profesi tentang   yang 

disesuaikan dengan gambar     ُُاْلِمْهنَت 

 Menentukan terjemahan dalam bahasa  

       Indonesia yang benar tentang     ُْخَبَتُِفِىُاْلَمك  

 Menentukan susunan kalimat yang tepat  

      tentang     ُُاْلَحِدْيقَتُُُ+ُاأْلَْلَىان  dengan benar 

 Menentukan mufradat yang tepat tentang  

 فِىُاْلَحِديقَتُِ       

 Menentukan arti mufradat yang bergaris  

       bawah tentang    ُِفِىُاْلَمْقَصف 

 Menentukan sifat tentang     ُُاْلَحِدْيقَتُُُ+ُاأْلَْلَىان 

 Menentukan huruf  istifham tentang   ُُالسَّاَعت   

 Menentukan kata kerja tentang    ُاأْلَْعَماُل

    اْليَْىِميَّتُِ

 Menentukan kata kerja perintah yang sesuai  



       dengan dhamir tentang   ُِاأْلَْعَماُلُاْليَْىِميَّت    

 Menentukan terjemahan teks dalam bahasa  

        arab tentang ُُْحلَت  الّرِ

 Menentukan penggunaan dengan fiil madhi  

        yang tepat     ُُْحلَت  الّرِ

 Menentukan susunan kalimat yang tepat  

        tentang      ُُْحلَت  الّرِ

 Menentukan jawaban yang tepat tentang 

    اأْلَْعَماُلُاْليَْىِميَّتُِ        

 Mengartikan kalimat yang bergaris bawah  

tentang    ُُالسَّاَعت    

 Menentukan fiil madhi dalam kalimat 

tentang   ُْاْلَىاِجُبُاْلَمْنِزِلي 

 Menerjemahkan kalimat kedalam bahsa 

arab tentang     ُْاْلَىاِجُبُاْلَمْنِزِلي 

 Melengkapi dialog yang tepat tentang 

 اْلَىاِجُبُاْلَمْنِزِليُْ       

 

 


