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KATA PENGANTAR  

 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 

telah melaksanakan penjajaran Kurikulum 

Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi 

tujuan pengajaran dan pembelajaran (PdP), 

untuk memenuhi keperluan pembelajaran 

murid yang terkesan dengan Perintah 

Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan 

wabak Coronavirus (COVID-19). Pelaksanaan PKP menyebabkan 

pelaksanaan PdP secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat 

dilaksanakan secara normal. Meskipun guru telah berusaha 

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPr) 

sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya 

didapati tidak mencapai tahap optimum. Masih terdapat cabaran dari 

aspek pelaksanaannya yang akan memberi implikasi terhadap 

pembelajaran murid pada tahun 2021. Sehubungan dengan itu, KPM 

telah memutuskan untuk meneruskan pelaksanaan Penjajaran 

Kurikulum Versi 2.0 termasuk semua mata pelajaran pendidikan 

Islam dan bahasa Arab di bawah seliaan BPI bagi kegunaan tahun 

2021. 

 

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi 

membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran 

murid dapat dan boleh dilaksanakan. Penjajaran kurikulum Versi 2.0 

ini bukanlah kurikulum yang baharu, malahan ia berasaskan 

kurikulum sedia ada yang terkandung dalam Dokumen Standard 

Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM. Melalui penjajaran ini, 

kandungan DSKP telah dibahagikan kepada Kandungan Asas iaitu 

apa yang perlu dikuasai oleh murid dan ia dilaksanakan secara 

bersemuka atau atas talian dengan murid, Kandungan Tambahan 

dan Kandungan Pelengkap yang mana berperanan sebagai 

penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam 

mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui 

pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada 

secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan 

medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam 

DSKP yang ingin dicapai.  

 

Harapan BPI dengan adanya Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 ini, 

dapat membantu guru untuk terus merancang dan melaksanakan 

PdP pada tahun 2021 dengan lebih berkesan. BPI juga merakamkan 

setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua 

pihak yang terlibat dalam melaksanakan kurikulum yang dijajarkan. 

  

 

HAJI HASSAN NUDIN BIN A. HAMID  

Pengarah   

Bahagian Pendidikan Islam  

Kementerian Pendidikan Malaysia
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 ثالثةال لسنةالتعلم لومعيار معيار املحتوى 

 مهارة القراءة( 1) 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

قراءة  قراءة الفقرات 1.1

 .صحيحة

من قراءة الفقرات التمكن  1.1.7 التمكن من قراءة الفقرات. 1.1.1

 واإلجابة عن أسئلتها.

  

التمكن من قراءة الفقرات بالفصاحة  1.1.2

 والطالقة.

 

    

التمكن من قراءة الفقرات مع مراعاة  1.1.3

 النبرات والتنغيمات.

 

    

التمكن من قراءة الفقرات مع ذكر  1.1.4

 التثنية والجمع.

 

    

الفقرات مع ذكر التمكن من قراءة  1.1.5

 املرادفات واملضادات.

 

    

التمكن من قراءة الفقرات مع بيان  1.1.6

 معانيها.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

قراءة الحكم واألمثال  1.2

 .قراءة صحيحة

 الحكم واألمثال.التمكن من قراءة  1.2.1

 

    

التمكن من قراءة الحكم واألمثال  1.2.2

 بالفصاحة والطالقة.

 

    

التمكن من قراءة الحكم واألمثال مع  1.2.3

 مراعاة النبرات والتنغيمات.

 

    

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 قراءة األرقام واألعداد 1.3

 .قراءة صحيحة

التمكن من قراءة العبارات  1.3.4 التمكن من قراءة األرقام واألعداد. 1.3.1

 الرياضية واإلجابة عن أسئلتها.

  

كن من قراءة األرقام واألعداد مالت 1.3.2  

 تصاعديا وتنازليا.

 

    

واألعداد التمكن من قراءة األرقام  1.3.3  

 عشوائيا.
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 التعبير الشفوي ( 2)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 نطقا الجمل نطق 2.1

 .صحيحا

التمكن من استخدام الجمل في  2.1.4 التمكن من نطق الجمل. 2.1.1

مع  شفويااملواقف املناسبة 

 مراعاة النبرات والتنغيمات.

  

التمكن من استخدام الجمل في  2.1.2

 .شفويا املواقف املناسبة

 

    

التمكن من االستجابة إلى املثيرات  2.1.3

 .شفويا والرد عليها
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 الفقرات نطقا نطق 2.2

 .صحيحا

 .شفوياالتمكن من إجابة األسئلة بالفقرات  2.2.1

 

    

 التمكن من استخدام األفكار بالفقرات 2.2.2

 .شفويا

 

    

 .شفوياالتمكن من إبداء الرأي*  بالفقرات  2.2.3

 

    

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 الحكم واألمثال نطق 2.3

 .صحيحا نطقا

التمكن من نطق الحكم واألمثال وترديدها مع  2.3.1

 مراعاة النبرات والتنغيمات.

 

    

 التمكن من حفظ الحكم واألمثال وتسميعها. 2.3.2

 

    

 واألمثالالتمكن من إتيان العبر من الحكم  2.3.3

 .شفويا
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

نطق األرقام واألعداد  2.4

 .نطقا صحيحا

 التمكن من نطق األرقام واألعداد. 2.4.1

 

    

التمكن من نطق األرقام واألعداد تصاعديا  2.4.2

 وتنازليا.

 

    

 .ن نطق األرقام واألعداد عشوائياالتمكن م 2.4.3

 

    

 م واألعداد املكتوبة.اقالتمكن من نطق األر  2.4.4

 

    

 التمكن من نطق العبارات الرياضية. 2.4.5
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 التعبير التحريري  (3)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة الجمل كتابة  3.1

 .صحيحة

التمكن من كتابة البطاقات في  3.1.2 التمكن من كتابة الجمل املسموعة. 3.1.1

 املواقف املناسبة.

 

  

التمكن من كتابة الجمل مستعينا  3.1.3  

 باملثيرات املختلفة.

 

  

 

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة الفقرات كتابة  3.2

 .صحيحة

التمكن من كتابة الرسائل الرسمية  3.2.3 التمكن من كتابة الفقرات املسموعة. 3.2.1

والرسائل اإللكترونية في املواقف 

 املناسبة.

 

  

كتابة االستجابة للمثيرات التمكن من  3.2.2

 بالفقرات.

التمكن من كتابة اإلنشاء )الوصف  3.2.4

 60والخطبة( ال يقل عدد كلماته عن 

 كلمة.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة الحكم واألمثال  3.3

 .كتابة صحيحة

التمكن من كتابة الحكم واألمثال  3.3.1

 املسموعة.

 

التمكن من استخدام الحكم  3.3.3

 واألمثال في املوافق املختلفة.

  

التمكن من كتابة العبر من الحكم  3.3.2

 واألمثال.

 

    

 

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة األرقام واألعداد  3.4

 .كتابة صحيحة

التمكن من كتابة األرقام واألعداد  3.4.2 التمكن من كتابة األرقام واألعداد. 3.4.1

 تصاعديا وتنازليا.

 

  

التمكن من كتابة األرقام واألعداد  3.4.3

 املسموعة.

 

التمكن من كتابة العبارات  3.4.4

 الرياضية.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 الكتابة بخط الثلث 3.5

 .كتابة صحيحة

التمكن من نسخ الحروف الهجائية  3.5.1

 بخط الثلث.

 

التمكن من كتابة الحروف  3.5.4

 الهجائية بقواعد خط الثلث.

  

من نسخ مقطع الكلمة بخط التمكن  3.5.2

 الثلث.

 

التمكن من كتابة مقطع الكلمة  3.5.5

 بقواعد خط الثلث.

  

التمكن من كتابة الكلمة بقواعد  3.5.6 التمكن من نسخ الكلمة بخط الثلث. 3.5.3

 خط الثلث.

 

  

التمكن من كتابة الحكم واألمثال  3.5.7  

 بقواعد خط الثلث.

 

  



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM KBD Al-Lughah Al-‘Arabiyah Al-Mu’asirah Tingkatan 3 

 

9 
 

 البالغة (4)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

البيان عن البالغة  4.1

وروائعها اللغوية بيانا 

 واضحا.

 

التمكن من التمييز بين أقسام  4.1.5 التمكن من ذكر مفهوم علم البالغة. 4.1.1

 علم البالغة:

 علم البيان 

  املعانيعلم 

 علم البديع 

  

التمكن من ذكر تعريف علم البالغة لغة  4.1.2

 واصطالحا.

التمكن من الذكر عن أعالم البالغة  4.1.3

 ومؤلفاتهم املشهورة:

  البيان) الجاحظ بحر بن عمرو 

 (والتبيين

 (البالغة أسرار) الجرجاني القاهر عبد 

 (العلوم مفتاح) السكاكي يعقوب أبو 

 التمكن من بيان أهمية علم البالغة: 4.1.4

 حيث من الكريم القرآن إعجاز بيان 

 .وبالغته فصاحته

  أحاديث في النبوية البالغة تذوق 

 .والسالم الصالة عليه الرسول 

 جمال كبيان اللغوي  التذوق  تنمية 

 .التشبيهات
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 ذكر الوجه البالغي في 4.2

 ذكرا صحيحا. القرآن

 التمكن من ذكر الوجه البالغي من اآليات القرآنية: 4.2.1

 تعالى هللا قال: الحقيقة يخطف البرق  يكاد 

 20: البقرة سورة أبصارهم

 تعالى هللا قال: املجاز أموالهم اليتامى وأتوا 

 2: النساء سورة

 تعالى هللا قال: التشبيه حملوا الذين مثل 

 يحمل الحمار كمثل يحملوها لم ثم التوراة

 5: الجمعة ورةس  أسفارا

 تعالى هللا قال: االستعارة شيبا الرأس واشتعل 

 4: مريم سورة

 تعالى هللا قال: الكناية ألواح ذات على وحملناه 

 13:  القمر سورة ودسر
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 القواعد العربية (5)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام الكلمة  5.1

وأقسامها في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.1.1

 الكلمة.

 

التمكن من تحديد االسم والفعل  5.1.4

 والحرف.

التمكن من استخدام* االسم  5.1.6

 والفعل والحرف في جمل مفيدة.

التمكن من ذكر أقسام  5.1.2

 الكلمة.

 

التمكن من التمييز بين عالمات  5.1.5

 االسم والفعل.

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.1.7

 فيها االسم والفعل والحرف.

التمكن من ذكر عالمات  5.1.3

 االسم والفعل.

من استخدام* االسم التمكن  5.1.6

 والفعل والحرف في جمل مفيدة.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.1.7

 االسم والفعل والحرف.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 املذكراستخدام  5.2

واملؤنث في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

مفهوم التمكن من ذكر  5.2.1

 املذكر واملؤنث.

 

التمكن من تحديد اسمي املذكر  5.2.3

 واملؤنث.

التمكن من استخدام املذكر واملؤنث  5.2.6

 في جمل مفيدة.

التمكن من ذكر عالمة  5.2.2

 التأنيث مع إتيان األمثلة.

 

بين اسمي  التمكن من التمييز 5.2.4

 املذكر واملؤنث.

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.2.7

 املذكر واملؤنث.

التمكن من التمييز بين املؤنث  5.2.5

 الحقيقي واملجازي.

 

  

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

املفرد استخدام  5.3

واملثنى في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

مفهوم التمكن من ذكر  5.3.1

 املفرد و املثنى.

 التمكن من تحديد املفرد واملثنى. 5.3.2

 

التمكن من استخدام املفرد واملثنى  5.3.5

 في جمل مفيدة.

التمكن من التمييز بين املفرد  5.3.3

 واملثنى.

 

مفيدة فيها التمكن من تكوين جمل  5.3.6

 املفرد واملثنى.

التمكن من صياغة املثنى من  5.3.4

 املفرد.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام الجمع في  5.4

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

التمكن من تحديد الجموع  5.4.4 الجمع.مفهوم التمكن من ذكر  5.4.1

 الثالثة.

 

التمكن من استخدام الجموع  5.4.6

 الثالثة في جمل مفيدة.

التمكن من التمييز بين الجموع  5.4.5 التمكن من ذكر أقسام الجمع. 5.4.2

 الثالثة.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.4.7

 فيها الجموع الثالثة.

الجموع مفهوم التمكن من ذكر  5.4.3

 الثالثة.

 

    

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام املبني من  5.5

األفعال واألسماء في 

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

مفهوم املبني من التمكن من ذكر  5.5.1

 .األفعال واألسماء

 

التمكن من التمييز بين أنواع  5.5.4

 من األفعال واألسماء.املبني 

التمكن من إتيان الكلمات  5.5.5

 الجديدة من األفعال املبنية.

5.5.2 

 

 

من املبني التمكن من بيان أنواع 

 األفعال.

 

التمكن من إتيان الكلمات  5.5.6  

الجديدة من األسماء املبنية 

 اآلتية:
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   الضمائر 

  االسم املوصول 

 أداة االستفهام 

 اسم اإلشارة 

 

من املبني التمكن من بيان أنواع  5.5.3

 األسماء.

التمكن من استخدام الكلمات  5.5.7  

 املبنية في جمل مفيدة.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.5.8    

 فيها الكلمات املبنية.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام املعرب من  5.6

األفعال واألسماء في 

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.6.1

 اإلعراب.

 

التمكن من التمييز بين أنواع  5.6.5

 املعرب من األفعال واألسماء.

التمكن من إتيان الكلمات  5.6.6

 األفعال املعربة.الجديدة من 

التمكن من بيان أنواع املعرب  5.6.2

 من األفعال.

 

التمكن من إتيان الكلمات  5.6.7  

 الجديدة من األسماء املعربة.

التمكن من بيان أنواع املعرب  5.6.3

 من األسماء.

 

التمكن من استخدام الكلمات  5.6.8  

 املعربة في جمل مفيدة.

عالمة  التمكن من بيان 5.6.4

 اإلعراب.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.6.9  

 فيها الكلمات املعربة.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام النكرة  5.7

واملعرفة في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

مفهوم النكرة التمكن من ذكر  5.7.1

 واملعرفة.

التمكن من تحديد أسماء  5.7.3

 النكرة واملعرفة.

التمكن من استخدام أسماء  5.7.5

 النكرة واملعرفة في جمل مفيدة.

 

التمكن من ذكر أنواع املعرفة  5.7.2

 وأمثلتها.

 

التمكن من التمييز بين أسماء  5.7.4

 النكرة واملعرفة.

مفيدة فيها التمكن من تكوين جمل  5.7.6

 أسماء النكرة واملعرفة.

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام أسماء  5.8

اإلشارة في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم أسماء  5.8.1

 اإلشارة.

 

أسماء التمكن من تحديد  5.8.3

 اإلشارة.

التمكن من استخدام أسماء  5.8.5

 اإلشارة في جمل مفيدة.

التمكن من ذكر أسماء  5.8.2

 اإلشارة من حيث:

 التذكير والتأنيث 

 اإلفراد والتثنية والجمع 

 القرب والبعد 

التمكن من تمييز أسماء اإلشارة  5.8.4

 من حيث:

 التذكير والتأنيث 

 اإلفراد والتثنية والجمع 

 والبعد القرب 

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.8.6

 أسماء اإلشارة.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام الضمائر  5.9

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.9.1

 الضمير.

 

التمكن من تحديد الضمائر  5.9.5

 الثالثة.

التمكن من استخدام الضمائر  5.9.7

 الثالثة في جمل مفيدة.

التمكن من ذكر ضمائر  5.9.2

 الغائب.

 

التمكن من التمييز بين الضمائر  5.9.6

 الثالثة.

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.9.8

 فيها الضمائر الثالثة.

التمكن من ذكر ضمائر  5.9.3

 املخاطب.

 

التمكن من تحديد الضمائر  5.9.10

 املنفصلة واملتصلة.

  

التمكن من ذكر ضمائر  5.9.4

 املتكلم.

 

التمكن من التمييز بين الضمائر  5.9.11

 املنفصلة واملتصلة.

  

التمكن من ذكر الضمائر  5.9.9

 املنفصلة واملتصلة.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام األسماء  5.10

الخمسة في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.10.1

 األسماء الخمسة.

التمكن من تحديد األسماء  5.10.2

 الخمسة.

 

التمكن من استخدام األسماء  5.10.4

 جمل مفيدة.الخمسة في 

التمكن من تمييز عالمات  5.10.3

 اإلعراب في األسماء الخمسة.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.10.5

 فيها األسماء الخمسة.

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام الجار  5.11

في جمل  واملجرور

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم الجار  5.11.1

 واملجرور.

التمكن من تعيين حروف الجر  5.11.2

)من، إلى، عن، على، في، الباء، 

 الكاف، الالم(.

 

التمكن من استخدام الجار  5.11.4

 واملجرور في جمل مفيدة.

التمكن من تحديد عالمات الجر  5.11.3  

اإلفراد والتثنية من حيث 

 والجمع.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.11.5

 فيها الجار واملجرور.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام األسماء  5.12

املقصورة واملنقوصة 

واملمدودة في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.12.1

األسماء املقصورة 

 .واملنقوصة واملمدودة

 

األسماء التمكن من تعيين  5.12.2

 .املقصورة واملنقوصة واملمدودة

األسماء التمكن من استخدام  5.12.4

في املقصورة واملنقوصة واملمدودة 

 جمل مفيدة.

التمكن من التمييز بين األسماء  5.12.3

 املقصورة واملنقوصة واملمدودة.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.12.5

األسماء املقصورة واملنقوصة فيها 

 .واملمدودة
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام الفعل  5.13

املاض ي في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.13.1

 الفعل املاض ي.

 

التمكن من استخدام الفعل  5.13.4  

 املاض ي في جمل مفيدة.

التمكن من تصريف الفعل  5.13.2

 املاض ي.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.13.5  

 فيها الفعل املاض ي.

التمكن من تصريف األفعال  5.13.3

 الجديدة للفعل املاض ي.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام الفعل  5.14

املضارع في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.14.1

 الفعل املضارع.

 

التمكن من استخدام الفعل  5.14.4  

 املضارع في جمل مفيدة.

التمكن من تصريف الفعل  5.14.2

 املضارع.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.14.5  

 فيها الفعل املضارع.

التمكن من تصريف األفعال  5.14.3

 الجديدة للفعل املضارع.

    

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام فعل األمر  5.15

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.15.1

 فعل األمر.

 

التمكن من استخدام فعل األمر  5.15.6 التمكن من صياغة فعل األمر. 5.15.3

 في جمل مفيدة.

التمكن من تصريف فعل  5.15.2

 األمر واألفعال الجديدة.

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.15.7 تحديد فعل األمر.التمكن من  5.15.4

 فيها فعل األمر.

التمكن من التمييز بين األفعال  5.15.5  

 الثالثة*.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام األفعال  5.16

الخمسة في جمل 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.16.1

 األفعال الخمسة.

التمكن من تحديد األفعال  5.16.2

 الخمسة.

التمكن من استخدام األفعال  5.16.3

 الخمسة في جمل مفيدة.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.16.4    

 األفعال الخمسة.

 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام أوزان  5.17

الفعل الثالثي 

)األبواب الستة( في 

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

التمكن من ذكر أوزان  5.17.1

 الفعل الثالثي.

التمكن من التمييز بين أوزان  5.17.2

 الفعل الثالثي.

من إتيان األمثلة ألوزان التمكن  5.17.3

 الفعل الثالثي.

 

التمكن من استخدام الفعل الثالثي  5.17.4    

 بأوزانه في جمل مفيدة.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.17.5    

 الفعل الثالثي بأوزانه.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام الفعل  5.18

الصحيح واملعتل في 

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.18.1

 الفعل الصحيح.

التمكن من تحديد أنواع  5.18.4

 األفعال الصحيحة.

التمكن من استخدام األفعال  5.18.6

 الصحيحة بأنواعها في جمل مفيدة.

 

التمكن من ذكر األفعال  5.18.2

 الصحيحة.

 

التمكن من التمييز بين أنواع  5.18.5

 األفعال الصحيحة.

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.18.7

 األفعال الصحيحة.

التمكن من ذكر أنواع  5.18.3

 األفعال الصحيحة.

 

التمكن من تحديد أنواع  5.18.10

 األفعال املعتلة.

استخدام األفعال التمكن من  5.18.12

 املعتلة بأنواعها في جمل مفيدة.

التمكن من ذكر مفهوم  5.18.8

 الفعل املعتل.

 

التمكن من التمييز بين أنواع  5.18.11

 األفعال املعتلة.

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.18.13

 األفعال املعتلة.

التمكن من ذكر أنواع  5.18.9

 األفعال املعتلة.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام الفعل  5.19

املجرد واملزيد في 

جمل مفيدة 

استخداما 

 صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.19.1

 الفعل املجرد.

التمكن من تحديد أوزان  5.19.4

الفعل املجرد الثالثي 

 والرباعي.

التمكن من استخدام الفعل املجرد  5.19.5

 الثالثي والرباعي في جمل مفيدة.

التمكن من ذكر نوعي  5.19.2

الفعل املجرد الثالثي 

 والرباعي.

التمكن من تحديد أوزان  5.19.9

 الفعل املزيد الثالثي.

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.19.6

 والرباعي.الفعل املجرد الثالثي 

التمكن من ذكر أوزان  5.19.3  

الفعل املجرد الثالثي 

 والرباعي.

 

التمكن من التمييز بين  5.19.10

 أوزان الفعل املزيد الثالثي.

التمكن من استخدام الفعل املزيد  5.19.11

 الثالثي في جمل مفيدة. 

التمكن من ذكر مفهوم  5.19.7  

 الفعل املزيد الثالثي.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة فيها  5.19.12  

 الفعل املزيد الثالثي.

التمكن من ذكر أوزان  5.19.8  

 الفعل املزيد الثالثي:

 املزيد بحرف 

 املزيد بحرفين 

 املزيد بثالثة أحرف 
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

استخدام مصدر  5.20

الثالثي املجرد في 

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

التمكن من ذكر مفهوم  5.20.1

 مصدر الثالثي املجرد.

التمكن من تحديد مصدر  5.20.2

 الثالثي املجرد.

التمكن من استخدام مصدر  5.20.4

 الثالثي املجرد في جمل مفيدة.

 

التمكن من التمييز بين مصدر  5.20.3  

 الثالثي املجرد وفعله.

 

التمكن من تكوين جمل مفيدة  5.20.5

 فيها مصدر الثالثي املجرد.
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