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 رابعةال سنةلل التعلمو معيار املحتوى  

 ( مهارة االستماع والكالم 1)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

ت في  االستماع إلى الكلما [1.1]

من الجملة      سياقها 

االستجابة لها  ونطقها مع 

 . حسب املحاور املحددة
 

 :يقدر الطالب على

األسماء في الجمل  نطق 1.1.1

 املسموعة من: 

:  وزن على الفاعل اسم أ

  م    ل،فاع  م   ل،فع  م  
  ل،فع 

   .لستفع  م  

اسم اآللة على وزن   ب

ْفع   ةل  ام 
 
ل ْفع   . وم 

اسم املفعول لفعل ثالثي  ج

 مجرد. 

لفعل ثالثي املصدر  د

 . مجرد

  ،عند ،حيثالظرف:  ه

   .بينما ،منذ

واألفعال في الجمل  تحديد األسماء   1.1.3

 املسموعة. 

واألفعال في إظهار الفهم لألسماء   1.1.4

 .املسموعة الجمل

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 األسماء الظاهرة املحددة. و

 الجمل في األفعال  نطق 1.1.2

  ماض   من  املسموعة

  ثالثي لفعل أمر و  ومضارع

 أفعل،: املختارة لألوزان مزيد

ل فاعل،  .استفعل ،فع 

 

  فيإلى التراكيب  االستماع [1.2]

  الجملة من  سياقها

مع  ونطقها  

حسب  االستجابة لها 

   .املحاور املحددة

 :يقدر الطالب على

نطق التراكيب اإلضافية  في   1.2.1

اسم  الجمل املسموعة )

اسم ظاهر  +ظاهر مفرد 

 . (جمع وأمثنى 

في   الفعل التعبيري نطق  1.2.2

 . الجمل املسموعة

نطق التراكيب اإلضافية   1.2.3

الجمل  في   الفعل التعبيري و 

 وتعيينهما.   املسموعة

الفعل نطق التراكيب اإلضافية و  1.2.4

إظهار  و  الجمل املسموعةفي   التعبيري 

 ا. مهالفهم ل

الفعل نطق التراكيب اإلضافية و  1.2.5

 الجمل املسموعةفي   التعبيري 

 ا. موتصنيفه
 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

إلى الجمل   االستماع [1.3]

  ونطقها مع املفيدة

شفهيا  االستجابة لها 

 حسب املحاور املحددة.

 :يقدر الطالب على

نطق الجمل مع مراعاة   1.3.1

  النبرات والتنغيمات 

والسكتات والوقفات  

 . صحيحةال

  املسموعة الجملنطق  1.3.2

 .وإظهار الفهم لها

  املثبتةالجمل نطق  1.3.3

املشتملة على الم  املسموعة 

 .وإظهار الفهم لهاالتعليل 

  املثبتةلجمل نطق ا 1.3.4

املسموعة املشتملة على  

(  الفعل املضارع+  حتى)

 .وإظهار الفهم لها

  املثبتةلجمل نطق ا 1.3.5

املسموعة املشتملة على   

  املجامالتتعابير االستماع إلى  1.3.14

 .  واالستجابة لها

 . واالستجابة لها املجامالتتعابير  إلقاء 1.3.15

األشياء املحسوسة   التعبير عن 1.3.16

واألشخاص واألماكن واألحداث  

والتعبير عن الخبرات الشخصية  

 شفهيا. بالجملة املناسبة  

االستفهام   اة طرح األسئلة شفهيا بأد 1.3.17

 . ( أي )

 األسئلة شفهيا. اإلجابة عن  1.3.18

  لألوزان مزيد ثالثي فعلبتقديم األوامر  1.3.19

 :  املختارة

ْل  ع 
ْ
ف
 
ْل  ،أ اع 

 
ْل  ،ف  

ع 
 
 .ْل ع  ْف ت  اْس  ،ف

واهي تقديم 1.3.20   )ال الناهية +  الن 

  : رائللضمالفعل املضارع(               

             ، ، أنت   ا، أنتم، أنتن. أنتم  أنت 

 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  ،كنت   ،كنت   ،كانت ،كان)

(  ( كنا ،كنت ،كنتم و)إن 

 .لهاوإظهار الفهم 

لجمل املنفية  نطق ا 1.3.6

املسموعة املشتملة على   

( 
 
 . وإظهار الفهم لها ( ْم ل

 االستجابة للجمل 1.3.7

 املشتملة على: املسموعة 

  لفعلفعل األمر باألوامر  أ

  لألوزان مزيد ثالثي

 :  املختارة

ل، فاعل، أفعل،   فع 

  .استفعل

 . ( أي بـــــــ) االستفهام ب

نة من  ا ج واهي املكو  ال  لن 

الفعل املضارع  و  الناهية
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

،رائللضم ، أنت    : أنت 

 ا، أنتم، أنتن.أنتم

االستماع إلى الجمل   1.3.8

حرف  املشتملة على 

االستثناء )إال( وإظهار  

 الفهم لها. 

االستماع إلى الجمل   1.3.9

املشتملة على  )ذو( وإظهار  

 الفهم لها. 

االستماع إلى الجمل   1.3.10

فعل مبني  املشتملة على 

 للمجهول ونطقها. 

االستماع إلى الجمل   1.3.11

املشتملة على  نائب الفاعل  

 ونطقها. 
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

االستماع إلى الجمل   1.3.12

  1د من اعداملشتملة على األ 

 ونطقها.  اومعدوده  19إلى 

االستماع إلى الجمل   1.3.13

املشتملة على  أسلوب  

التعجب بصيغة : "ما  

 أفعل" ونطقها. 

ال   النصاالستماع إلى  [1.4]

يتعدى عدد كلماته  

خمسين كلمة 

  حسباالستجابة لها و 

 .املحددة املحاور 

 

 يقدر الطالب على:

 الحوار القصة و االستماع إلى  1.4.1

األخبار   رشاد ونشرة اإل و 

والرسالة والخطابة وتحديد  

 موضوعها. 

 الحوار القصة و االستماع إلى  1.4.2

األخبار   رشاد ونشرة اإل و 

والرسالة والخطابة ثم  

 . البسيط الحوارإجراء  1.4.3

وصف األشياء املحسوسة واألشخاص   1.4.5

واألماكن واألحداث والتعبير عن  

 الخبرات الشخصية شفهيا.

 
 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

اإلجابة عن األسئلة املتعلقة  

 بها.

 عرض التمثيل البسيط.  1.4.4

 
Kemahi ran Mende nga r dan Be rt ut ur  

Kemahi ran Mem ba  
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 مهارة القراءة ( 2)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

قراءة الكلمات في الجملة  [2.1]

مع الفهم  قراءة صحيحة  

حسب   واالستيعاب

 .املحاور املحددة

 يقدر الطالب على:

 تعيين: قراءة األسماء في الجملة مع  2.1.1

ل،  :على وزناسم الفاعل  أ فع  م 

ل.  ستفع  ل، م   
فع  ل،  م  فاع   م 

ْفع   ب ل  ا اسم اآللة على وزن م 

ة
 
ل ْفع   . وم 

 اسم املفعول لفعل ثالثي مجرد. ج

 . لفعل ثالثي مجرداملصدر  د

 ،منذ ،عند ،حيث الظرف: ه

  .بينما

 األسماء الظاهرة املحددة. و

  مع تعيينهاقراءة األفعال في الجملة  2.1.2

 ثالثي  لفعل اوأمرً   اومضارعً  ًيا ماض

 أفعل،: املختارة لألوزان مزيد

ل، استفعل فاعل،  .فع 

األفعال في الجملة قراءة  2.1.4

  وتصنيفها من حيث البنية

 . والداللة

تقييم القراءة للكلمات في الجملة  2.1.5

حيث الصحة والخطأ  من 

 وتصحيح القراءة الخاطئة. 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

إظهار الفهم للكلمات املقروءة في  2.1.3

 الجملة. 
 

قراءة التراكيب في الجملة  [2.2]

مع الفهم  قراءة صحيحة  

واالستيعاب حسب  

 .املحاور املحددة
 

 يقدر الطالب على:

قراءة  في الجملة  التراكيب قراءة  2.2.1

  البنية  صحيحة من حيث

   .لتشكيلوا

 في الجملةقراءة التراكيب اإلضافية  2.2.2

  بالنبرات والسكتات الصحيحة

+  اسم ظاهر مفرد  ) من مكونة

 (. جمع و أاسم ظاهر مثنى 

  في الجملة.الفعل التعبيري  قراءة  2.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

   التراكيب قراءة قييمت 2.2.4

 في التعبيري  والفعل  اإلضافية

  الصحة حيث من الجملة

  القراءة وتصحيح والخطأ

 . الخاطئة

 -عدم-
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قراءة الجمل املفيدة   [2.3]

مع الفهم  قراءة صحيحة  

واالستيعاب حسب  

 املحاور املحددة.

 قدر الطالب على:ي

النبرات   قراءة الجمل مع مراعاة   2.3.1

والسكتات والوقفات   والتنغيمات

 . صحيحةال

  املثبتةلجمل إظهار الفهم ل  2.3.2

 املشتملة على: املقروءة 

 حتى + الفعل املضارع   أ

 التعليل.الم   ب

املثبتة   لجملإظهار الفهم ل  2.3.3

 ،كاناملقروءة املشتملة على )

  ،كنت   ،كنتم ،كنت   ،كنت   ،كانت

 
 
(.  (ان  ك  و)إن 

إظهار الفهم للجمل املنفية   2.3.4

 (.لم املقروءة املشتملة على )

املقروءة   إظهار الفهم للجمل 2.3.5

 :املشتملة على

 . ( أي االستفهام بــــــــ)  أ

تقييم قراءة الجمل من حيث   2.3.11

الصحة والخطأ وتصحيح  

 القراءة الخاطئة.  

 

 -عدم
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 ثالثي لفعلبفعل األمر األوامر  ب

 أفعل،: املختارة لألوزان مزيد

ل، فاعل،  .استفعل فع 

واهي ج نة الن  ال الناهية +  )  من  املكو 

، رائ لضمل الفعل املضارع( : أنت 

،  ا، أنتم، أنتن.أنتم أنت 

قراءة الجمل املشتملة على حرف   2.3.6

 االستثناء )إال( وإظهار الفهم لها. 

)ذو(  قراءة الجمل املشتملة على  2.3.7

 وإظهار الفهم لها.

قراءة الجمل املشتملة على   2.3.8

ومعدودها    19إلى  1األعداد من 

 وإظهار الفهم لها.

قراءة الجمل املشتملة على أسلوب   2.3.9

 " أفعل ما: " بصيغة التعجب

 وإظهار الفهم لها.

 الجملة  قراءة  2.3.10
ً
 للجمل   قراءة

ً
ة
 
ل
َّ
ك
 
مش

 املشتملة على:



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Arab Tingkatan 4  

16 
 

 املبتدأ والخبر  أ

 الفاعل   ب

 املفعول به   ج

 نائب الفاعل  د

 اسم كان وخبرها  ه

 اسم إن وخبرها  و

   اإلضافة  ز

 النعت ح

 الظرف  ط 

 االسم املجرور بحرف الجر  ي

 الفعل املضارع الصحيح املرفوع ك

الفعل املضارع املنصوب بـــــ"أن،  ل

 لن" واملجزوم بــــ"لم، ال" 
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

ال يتعدى    نصال قراءة  [2.4]

  كلمة ثمانين عدد كلماته

مع الفهم    صحيحة قراءة 

واالستيعاب حسب  

 املحاور املحددة.

 يقدر الطالب على:

النبرات ب املشكل قراءة النص 2.4.1

والسكتات والوقفات   والتنغيمات

 . صحيحةال

القصة  من  املشكل النصقراءة  2.4.2

األخبار   رشاد ونشرة اإل و   الحوارو 

والرسالة والخطابة واإلجابة عن  

 األسئلة املتعلقة بها. 

  القصةمن  املشكل النصقراءة  2.4.3

  األخبار ونشرة  واإلرشاد  والحوار

واستخراج   والخطابة  والرسالة

 . األفكار الرئيسة

 النص   قراءة  2.4.4
ً
 للجمل   قراءة

ً
ة
 
ل
َّ
ك
 
مش

 املشتملة على:

 املبتدأ والخبر  أ 

 الفاعل   ب

 املفعول به   ج

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

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 نائب الفاعل  د

 اسم كان وخبرها  ه

 اسم إن وخبرها  و

   اإلضافة  ز

 النعت ح

 الظرف  ط

 االسم املجرور بحرف الجر  ي 

 رفوعامل  الصحيحالفعل املضارع  ك

الفعل املضارع املنصوب بـــــ"أن،  ل

 لن" واملجزوم بــــ"لم، ال" 
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emahir an Menulis  

 مهارة الكتابة  (3)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة الكلمات في   [3.1]

سياقها من الجملة  

كتابة صحيحة  

واستخدامها حسب  

 املحاور املحددة.

 الطالب على:يقدر 

لقواعد اإلمالئية  ا استخدام 3.1.1

 األساسية في كتابة الكلمات. 

 : نوع كتابة األسماء من 3.1.2

 ل،فع  م  اسم الفاعل على وزن:  أ

  م    ل،فاع  م  
 .لستفع  م   ل،فع 

ْفع   اسم ب ل  ا اآللة على وزن م 

ة. 
 
ل ْفع   وم 

 اسم املفعول لفعل ثالثي مجرد. ج

 . لفعل ثالثي مجرداملصدر  د

 .بينما ،منذ ،عند ،حيث :الظرف ه

 األسماء الظاهرة املحددة. و

 األفعال من ماض  كتابة 3.1.3

 ومضارع و أمر لفعل ثالثي            

 ان املختارة :  مزيد لألوز            

ل،             استفعل.أفعل، فاعل، فع 

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

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة التراكيب في   [3.2]

  سياقها من الجملة

كتابة صحيحة  

واستخدامها حسب  

 املحاور املحددة.
 

 يقدر الطالب على:

 في سياقها من الجملةنقل التراكيب  3.2.1

 نقال صحيحا. 

لقواعد اإلمالئية  ا استخدام 3.2.2

 األساسية في كتابة التراكيب.

اسم  ) كتابة التراكيب اإلضافية  من 3.2.3

 وأاسم ظاهر مثنى + ظاهر مفرد 

 .(جمع

 . التعبيري الفعل كتابة  3.2.4

كتابة التراكيب اإلضافية   3.2.5

 وتعيينها.  الفعل التعبيري و 

كتابة التراكيب اإلضافية   3.2.6

 . وتصنيفها الفعل التعبيري و 

 -عدم-

  الجمل املفيدة كتابة    [3.3]

كتابة صحيحة  

واستخدامها حسب  

 .املحاور املحددة

 يقدر الطالب على:

 نقل الجمل نقال صحيحا. 3.3.1

القواعد اإلمالئية   استخدام 3.3.2

 األساسية في كتابة الجمل.

املشتملة على   املثبتةلجمل كتابة ا 3.3.3

 . الفعل املضارع(+  حتى )

املشتملة على   املثبتة جمللكتابة ا 3.3.4

 .التعليل مال 

املجامالت  تعابير كتابة  3.3.14

 واالستجابة لها.  

تكوين الجمل لألشياء   3.3.15

املحسوسة واألشخاص  

واألماكن واألحداث والتعبير  

 .عن الخبرات الشخصية كتابيا

 -عدم-
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املشتملة على   املثبتةلجمل كتابة ا 3.3.5

، كنتم، ) ، كنت  كان، كانت، كنت 

( ا(، كن  كنت    . و)إن 

وحالته تحليل موقع اإلعراب   3.3.6

املرتكزة   ته للكلمات في الجملعالمو

 على:

 املبتدأ والخبر   أ 

 خبر مفرد  •

 الفاعل   ب

 املفعول به  ج

 نائب الفاعل  د

 اسم كان وخبرها  ه

 خبر مفرد  •

 اسم إن وخبرها  و

 خبر مفرد  •



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Arab Tingkatan 4  

22 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 اإلضافة   ز

اسم ظاهر نكرة + اسم ظاهر   •

 معرفة 

 النعت ح

 الحقيقي •

 الظرف  ط

أمام، وراء، تحت، جانب، فوق،  •

بين، قبل، بعد، أثناء، حين، 

اليوم، غدا، أمس، مع، داخل، 

خارج، صباًحا، ظهرا، مساًء، 

 ، ، يميًنا، يساًرا، اآلن 
ً

نهاًرا، ليال

  حيث، عند، منذ، بينما.بارحة، 

 االسم املجرور بحرف الجر  ي 

في، على، الباء، إلى، عن، من،  •

 الالم، الكاف، حتى
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 رفوع امل  الصحيحضارع الفعل امل ك

املنصوب   الصحيحالفعل املضارع  ل

 ( لم، الجزوم بـــــ)و امل (لن ن،أـــــــ)ب

كتابة الجمل املنفية املشتملة على   3.3.7

ْم(.
 
 )ل

 كتابة الجمل من نوع:  3.3.8

 . ( أي )االستفهام بـــــــ أ 

األوامر بفعل األمر لفعل ثالثي مزيد   ب

لألوزان املختارة: أفعل، فاعل، 

ل،   .استفعل فع 

نة من )ال الناهية +   ج واهي املكو  الن 

 ، الفعل املضارع( للضمائر أنت 

، أنتما، أنتم، أنتن.  أنت 

كتابة الجمل املشتملة على  حرف   3.3.9

 االستثناء )إال(. 

 كتابة الجمل املشتملة على )ذو(. 3.3.10
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كتابة الجمل املشتملة على  فعل  3.3.11

 مبني للمجهول ونائب الفاعل.

د اعدى األ كتابة الجمل املشتملة عل 3.3.12

 . اومعدوده 19إلى  1من 

كتابة الجمل املشتملة على أسلوب   3.3.13

 التعجب بصيغة : "ما أفعل". 

ال يتعدى  النص  كتابة [3.4]

ثمانين كلمة   عدد كلماته

حسب   صحيحة  كتابة

 املحاور املحددة.

 يقدر الطالب على:

 نقل النص نقال صحيحا.   3.4.1

كتابة النص وفق القواعد اإلمالئية   3.4.2

 األساسية. 

الحوار واإلرشاد  القصة و كتابة  3.4.3

 ونشرة األخبار والرسالة والخطابة.

كتابة النص لألشياء املحسوسة   3.4.4

واألماكن واألحداث  واألشخاص  

 والتعبير عن الخبرات الشخصية.

 -عدم- -عدم-
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