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 ولى ال  سنةلل التعلمو معيار املحتوى  

 ( مهارة االستماع  1)

Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran (SP) Mendengar  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan 

Pelengkap 
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واالستجابة لها حسب  

 املواقف.
 

 يقدر الطالب على: 

الكلمات؛ االسم، الفعل،  االستماع إلى  1.1.1

 .وترديدهاالحرف 

الكلمات املتقاربة أصواتها االستماع إلى  1.1.2

 والتمييز بينها. 

الكلمات والتمييز بين  االستماع إلى  1.1.3

 . والطويلة فيها الصوائت القصيرة

الكلمات املسموعة   التوفيق بين 1.1.4

 . والكلمات املكتوبة

 

  

الكلمات االستماع إلى  1.1.5

وتصنيفها من حيث  

 .الصوت والداللة

الكلمات االستماع إلى  1.1.6

وتصنيفها اسما وفعال 

 وحرفا. 

الكلمات االستماع إلى  1.1.7

 لها.وإظهار الفهم 

 -عدم-
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran (SP) Mendengar  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan 

Pelengkap 

إلى التراكيب   االستماع [1.2]

واالستجابة لها حسب  

  املواقف.

 

 يقدر الطالب على: 

 : املتكّونة من املسموعة  ترديد التراكيب 1.2.1

التركيب اإلضافي املتكّون من  أ 

 اسم ظاهر مفرد مذكر ومؤنث

التركيب النعتي املتكّون من   ب

 اسم ظاهر مفرد مذكر ومؤنث

املسموعة   التراكيبالتوفيق بين  1.2.2

 . املكتوبة التراكيبو 

  التراكيب إلى االستماع 1.2.3

إضافية   وتصنيفها

 . ونعتية 

  التراكيباالستماع إلى  1.2.4

 وإظهار الفهم لها.

 

 -عدم-

إلى الجمل  االستماع [1.3]

املفيدة املتكّونة من  

أربع كلمات على الحد  

األقص ى واالستجابة  

 لها حسب املواقف.

 يقدر الطالب على: 

ترديد الجمل املسموعة مع التركيز   1.3.1

 على الجمل وفق القوالب.

التوفيق بين الجمل املسموعة   1.3.2

 والجمل املكتوبة. 

 االستماع إلى التحيات 1.3.7  

     والترحيبات واالستجابة            

 لها.             
 -عدم-
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran (SP) Mendengar  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan 

Pelengkap 

إظهار الفهم للجمل الخبرية   1.3.3

 املسموعة: 

 الخبرية املثبتة  أ 

ال (الخبرية املنفية املكّونة من   ب

 )الفعل املضارع النافية +

للضمائر هو، هي، هم، أنَت، 

 أنِت، أنتم، أنا، نحن

األسئلة املكّونة من   االستماع إلى 1.3.4

أدوات االستفهام املحددة؛ ما، أين، 

 .  واالستجابة لها كم، من، هل

األوامر املكّونة من فعل   االستماع إلى 1.3.5

  األمر للضمائر أنَت أنِت أنتم

 . واالستجابة لها
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran (SP) Mendengar  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan 

Pelengkap 

الّنواهي املكّونة من )ال  االستماع إلى 1.3.6

+ الفعل املضارع( للضمائر      الناهية 

 أنَت أنِت أنتم واالستجابة لها. 

االستماع إلى الجمل  [1.4]

املترابطة )الفقرة  

البسيطة( املتكّونة من  

أربع جمل على الحد 

واالستجابة  األقص ى 

 لها حسب املواقف.

 يقدر الطالب على: 

املسموعة   الفقرة بين  التوفيق 1.4.1

 . املكتوبة الفقرةو 

وإدراك املعلومات   الفقرة إلى االستماع 1.4.3

   املختلفة فيها.

 االستماع إلى الفقرة 1.4.2

الفكرة الرئيسة    وتحديد

 منها. 

 

 -عدم-

Kemahi ran Mende nga r dan Be rt ut ur  

Kemahi ran Mem ba  
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 كالم ( مهارة ال2)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كلمات نطقا  ال نطق [2.1]

 صحيحا واستخدامها

حسب  شفهيا

 املواقف.

 يقدر الطالب على: 

نطق الكلمات نطًقا صحيًحا من   2.1.1

 حيث:  

 صفات الحروف ومخارجها أ 

 الصوامت والصوائت  ب

نطق الكلمات بالنبرات   2.1.2

 والسكتات الصحيحة. 

  الشفهي لألفعال االستخدام 2.1.3

 ة من: ن املتكوّ 

  الفعل املضارع للضمائر أ 

هو، هي، هم، أنَت، أنِت، 

 أنتم، أنا، نحن

أنَت،  فعل األمر للضمائر ب

 أنِت، أنتم 

ذكر مواصفات نفسه   2.1.6

وأسرته ومعلميه  

  عدد منب شفهيا وأصدقائه

 الكلمات. 

 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

لألسماء  الشفهي االستخدام 2.1.4

مناسبة للمواقف مع التركيز  

 على:

األسماء الظاهرة؛ املفرد   أ 

ا جمع مذكر وال ثنىوامل

 ا مؤنثو 

أسماء اإلشارة: هذا، ذلك،  ب

 هذه، تلك

هو،  الضمائر املنفصلة:  ج

هي، هم، أنَت، أنِت، أنتم، 

 أنا، نحن 

ما، أين،  :أدوات االستفهام د

ْم، َمن، َهْل 
َ
 ك

، وراء، أمام الظروف: ه

 بين، جانب، تحت، فوق 
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

لحروف  الشفهي االستخدام 2.1.5

، ْن مِ ، إلىاء، ب، العلى، يفِ  الجر:

   الالم.

نطق التراكيب نطقا  [2.2]

صحيحا  

 واستخدامها

حسب  شفهيا

 املواقف.

 يقدر الطالب على: 

نطق التراكيب نطًقا صحيًحا من   2.2.1

 حيث:  

 صفات الحروف ومخارجها أ 

 الصوامت والصوائت    ب

بطططططططالطططططططنطططططططبطططططططرات    الطططططططتطططططططراكطططططططيطططططططبنطططططططططططططططق   2.2.2

 والسكتات الصحيحة.

  لتراكيبل الشفهي االستخدام 2.2.3

 ة من: ن املتكوّ 

ذكر مواصفات نفسه   2.2.4

وأسرته ومعلميه  

عدد ب شفهيا وأصدقائه

 التراكيب.  من

 -عدم- 
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

ن التركيب اإلضافي املتكوّ  أ 

من اسم ظاهر مفرد 

 مذكر ومؤنث

ن من  التركيب النعتي املتكوّ  ب

اسم ظاهر مفرد مذكر 

 ومؤنث

  املفيدةالجمل  نطق [2.3]

نة من أربع  املتكوّ 

كلمات على الحد  

األقص ى نطقا  

 واستخدامها صحيحا

حسب  شفهيا

 املواقف.

 يقدر الطالب على:  

نطق الجمل بالنبرات   2.3.1

والتنغيمات والسكتات  

 والوقفات الصحيحة. 

وصف نفسه وأسرته ومعلميه   2.3.2

 في جمل شفهيا وأصدقائه

آتية وفق القوالب  خبرية

 املحددة:

 مثبتة  خبرية أ 

   شفهيا األسئلةطرح  2.3.3

 أدوات االستفهامب

ما، أين، كم،  املحددة:  

 من، هل.

  اإلجابة عن األسئلة 2.3.4

  .شفهيا

  التحيات إلقاء 2.3.7

 شفهيا  والترحيبات

 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  من نةكوّ تامل منفية  خبرية ب

الفعل   +   ال النافية )

للضمائر هو، املضارع( 

هي، هم، أنَت، أنِت، أنتم، 

 . أنا، نحن

فعل   من نةكوّ تاملاألوامر  تقديم 2.3.5

 .  أنتم ،أنِت  ،أنَت  للضمائراألمر 

من )ال  نةكوّ تامل تقديم النواهي 2.3.6

الفعل املضارع(  الناهية +

 . أنَت أنِت أنتم للضمائر

جمل املترابطة  نطق ال [2.4]

  )الفقرة البسيطة(

جمل   نة من أربعاملتكوّ 

  على الحد األقص ى

 يقدر الطالب على: 

نطق الجمل املترابطة بالنبرات   2.4.1

والتنغيمات والسكتات  

 والوقفات الصحيحة. 

وصف نفسه وأسرته   2.4.3

ومعلميه وأصدقائه في 

 جمل مترابطة. 
 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

نطقا صحيحا  

واستخدامها شفهيا 

 املواقف.حسب 

 قصير. الحوار الإجراء  2.4.2

 بسيط. التمثيل العرض  2.4.5

في جمل  الصور وصف  2.4.4

 مترابطة. 
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 ( مهارة القراءة 3)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 قراءة الكلمات قراءة [3.1]

مع الفهم   صحيحة

 واالستيعاب.

 يقدر الطالب على: 

قراءة الكلمات قراءة صحيحة من   3.1.1

 حيث:

 صفات الحروف ومخارجها أ 

 والصوائت الصوامت  ب

قراءة الكلمات بالنبرات والسكتات   3.1.2

 الصحيحة. 

قراءة الكلمات وتصنيفها من  3.1.5

 .حيث الداللة

 

بيان  و قراءة الكلمات  3.1.3

   ها.معاني

الكلمات وتصنيفها   قراءة 3.1.4

 اسما وفعال وحرفا.

 
 -عدم-

قراءة التراكيب قراءة  [3.2]

مع الفهم  صحيحة 

 واالستيعاب.

 يقدر الطالب على: 

قراءة صحيحة من   التراكيبقراءة  3.2.1

 حيث:

 صفات الحروف ومخارجها أ 

بيان  و  التراكيبقراءة  3.2.3

   ها.معاني
 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 الصوامت والصوائت   ب

بالنبرات   التراكيبقراءة  3.2.2

 والسكتات الصحيحة. 

 ط : استخالص القاعدة العامة ل 3.2.5

املتكوّ  أ  اإلضافي  ن التركيب 

 من اسم ظاهر مفرد 

املتكوّ  ب النعتي  ن التركيب 

 من اسم ظاهر مفرد 

 هاتصنيفو  التراكيبقراءة  3.2.4

 . ضافية ونعتيةإ 

 

قراءة الجمل املفيدة  [3.3]

املتكّونة من أربع  

كلمات على الحد  

األقص ى قراءة 

مع الفهم  صحيحة 

 واالستيعاب.

 يقدر الطالب على: 

      النبرات والتنغيمات  الجمل بقراءة  3.3.1

 . صحيحة والسكتات والوقفات ال 

 لجمل لاستخالص القاعدة العامة  3.3.3

 وفق القوالب.  االسمية والفعلية

قراءة  الجملقراءة  3.3.2

وتحديد         صحيحة 

 .الفكرة العامة فيها

 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

جمل املترابطة  ال قراءة [3.4]

الفقرة البسيطة(  )

املتكونة من أربع جمل  

على الحد األقص ى  

مع   صحيحة قراءة

 الفهم واالستيعاب. 

 يقدر الطالب على: 

بالنبرات   الفقرةقراءة  3.4.1

والتنغيمات والسكتات  

 .  صحيحة والوقفات ال

قراءة صحيحة   الفقرةقراءة  3.4.2

 .فيها  الرئيسة وتحديد الفكرة 

قراءة صحيحة   الفقرةقراءة  3.4.3

  .املعلومات املختلفة منهاوإدراك 

 -عدم- -عدم-

Kemahi ran Menulis  
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 مهارة الكتابة  (4)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  كتابة  الكلمات كتابة  [4.1]

  إمالئيا صحيحة

واستخدامها تحريريا  

 .واقفاملحسب 

 يقدر الطالب على: 

 نقل الكلمات نقال صحيحا. 4.1.1

لقواعد اإلمالئية  ا تطبيق 4.1.2

 األساسية في كتابة الكلمات.  

  التحريري  االستخدام  4.1.3

 :  من املتكّونة لألفعال

  للضمائر املضارع الفعل أ 

  أنَت، هم، هي، هو،

 نحن أنا، أنتم، أنِت،

  للضمائر األمر فعل ب

 أنتم  أنِت، أنَت،

 -عدم- -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  التحريري  الستخداما  4.1.4

 للمواقف مناسبة  لألسماء

 : على التركيز مع

 الظاهرة؛ األسماء أ 

 والجمع واملثنى املفرد

 ومؤنثا مذكرا 

  هذا،: اإلشارة أسماء ب

 تلك هذه، ذلك،

:  املنفصلة الضمائر ج

  أنَت، هم، هي، هو،

 نحن أنا، أنتم، أنِت،

: االستفهام أدوات د

 َمن، كم، أين، ما،

 هل
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 وراء، أمام،: الظروف ه

  جانب، تحت، فوق،

 بين 

  التحريري  االستخدام 4.1.5

 على، ِفي،: الجر لحروف

 . الالم ِمْن، إلى، الباء،

مواصفات نفسه   تدوين 4.1.6

وأسرته ومعلميه وأصدقائه  

 بقائمة الكلمات. 

 

كتابة التراكيب   [4.2]

كتابة صحيحة  

 إمالئيا

واستخدامها 

 يقدر الطالب على: 

 نقل التراكيب نقال صحيحا. 4.2.1

لقواعد اإلمالئية  تطبيق ا  4.2.2

األساسية في كتابة  

 التراكيب. 

 اإلضافية   تراكيبال تكوين     4.2.4

 والنعتية.                  

 -عدم- 
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

حسب  تحريريا 

  .واقفامل
 

  التحريري  االستخدام 4.2.3

 مع التركيز على: لتراكيب ل

ن التركيب اإلضافي املتكوّ  أ 

من اسم ظاهر مفرد 

 مذكر ومؤنث

التركيب النعتي املتكون   ب

من اسم ظاهر مفرد 

 مذكر ومؤنث

تدوين مواصفات نفسه   4.2.5

وأسرته ومعلميه وأصدقائه  

 . التراكيببقائمة 

  الجمل كتابة  [4.3]

املتكّونة من أربع  

كلمات على الحد  

األقص ى كتابة  

 يقدر الطالب على: 

 نقل الجمل نقال صحيحا.  4.3.1

تطبيق القواعد اإلمالئية   4.3.2

 األساسية في كتابة الجمل. 

تكوين األسئلة بأدوات  4.3.5

 االستفهام املحددة؛ 

ْم، َمن، َهْل 
َ
 ما، أين، ك

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  إمالئياصحيحة 

واستخدامها 

تحريريا حسب  

 املواقف.
 

تكوين الجمل االسمية   4.3.3

والفعلية وفق القوالب 

 املحددة.

وصف نفسه وأسرته   4.3.4

في  شفهيا ومعلميه وأصدقائه

خبرية آتية وفق   جمل

 القوالب املحددة:

 خبرية مثبتة  أ 

املتكّونة  خبرية منفية  ب

  +    ال النافية  ) من

الفعل املضارع( 

للضمائر هو، هي، هم، 

أنَت، أنِت، أنتم، أنا، 

 نحن. 

 كتابة اإلجابة عن األسئلة.   4.3.6
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

تقديم األوامر املكّونة من  4.3.7

فعل األمر للضمائر أنَت، 

 أنِت، أنتم. 

ال (تقديم النواهي املكّونة من  4.3.8

 + الفعل املضارع( الناهية

 للضمائر أنَت أنِت أنتم. 

كتابة الجمل   [4.4]

املترابطة )الفقرة  

البسيطة( املتكّونة  

من أربع جمل على 

الحد األقص ى كتابة  

صحيحة إمالئيا  

واستخدامها 

تحريريا حسب  

 املواقف.

 قدر الطالب على: ي

 .صحيحا نقال الفقرة نقل 4.4.1

تطبيق القواعد اإلمالئية   4.4.2

 كتابة الفقرة.األساسية في 

النصوص البسيطة   ابتكار 4.4.4

 .بمختلف أشكالها

  ومعلميه وأسرته نفسه وصف 4.4.3

  مترابطة جمل في وأصدقائه

 . تحريريا

 

 -عدم-
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