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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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 رابعةال لسنةالتعلم لومعيار معيار املحتوى 

 ( املطالعة والتعبير1)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

قراءة النص من  1.1

مختلف املصادر 

 قراءة صحيحة.

 صحيحة قراءة النص القدرة على  1.1.1
ً
قراءة

مع مراعاة النبرات  بالفصاحة والطالقة

 .والتنغيمات

 

    

 .واستيعابهص الن ةقراءالقدرة على  1.1.2

 

    

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

قراءة األرقام  1.2

قراءة  واألعداد

 صحيحة.

(1000-9999) 

 تصاعد)ال ترتيبياقراءة األرقام واألعداد  1.2.1

وعشوائيا بالفصاحة  (تنازل وال

والطالقة مع مراعاة النبرات 

 .والتنغيمات

    

األرقام واألعداد في  تعيينالقدرة على  1.2.2

 .املواقف املناسبة
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

عن الشفوي  التعبير  1.3

من مختلف  النص

املصادر تعبيرا 

 صحيحا.

نطق النص القدرة على  1.3.1

 املسموع نطقا صحيحا

بالفصاحة والطالقة مع 

 .مراعاة النبرات  والتنغيمات

املرادفات  تعيينالقدرة على  1.3.2

واملضادات من الكلمات املدروسة 

 .شفهيا

الجمل من  تكوينالقدرة على  1.3.6

 
ً
 .الكلمات املدروسة شفهيا

األفكار الرئيسة  تعيينالقدرة على  1.3.3

 .من النص شفهيا

الفكرة من  إلقاءالقدرة على  1.3.7

 خالل األنشطة املختلفة

 شفهيا.

األفكار من النص  ترتيبالقدرة على  1.3.4

 .ترتيبا صحيحا شفهيا

 

  

الكلمات في النص  تقييمالقدرة على  1.3.5

 .من حيث القواعد اللغوية شفهيا
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 نطق األرقام واألعداد 1.4

 نطقا صحيحا.

(1000-9999) 

األرقام إلى ستماع ل االقدرة على  1.4.1

 تصاعد)ال ترتيبياواألعداد 

 استماعا جيداوعشوائيا  (تنازل وال

مع مراعاة  ونطقها نطقا صحيحا

  .النبرات والتنغيمات

 

األرقام  تعيينالقدرة على  1.4.3

 تصاعد)ال ترتيبيا واألعداد

 .شفهياوعشوائيا  (تنازل وال

الجمل التي  تكوينالقدرة على  1.4.6

فيها األرقام واألعداد املناسبة 

 .شفهيا

للعبارات  ستجابةل االقدرة على  1.4.2

 .الرياضية شفهيا

األرقام  ترتيبالقدرة على  1.4.4

واألعداد العشوائية املسموعة 

 .تصاعديا وتنازليا شفهيا

  

األرقام بين   تمييزالالقدرة على  1.4.5  

 تصاعد)ال ترتيبيا واألعداد

 .شفهياوعشوائيا  (تنازل وال
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة النص في  1.5

مختلف املوضوعات 

 كتابة صحيحة.

 األفكاركتابة القدرة على  1.5.1

 صحيحة.
ً
 من النص كتابة

املرادفات  تعيينالقدرة على  1.5.2

واملضادات من الكلمات املدروسة  

 .تحريريا

الجمل  تكوينالقدرة على  1.5.5

الكلمات املركزة  الجديدة من

 .تحريريا

النص املدروس  تلخيصالقدرة على  1.5.3

 .تحريريا

اإلنشاء )التقرير  كتابةالقدرة على  1.5.6

السيرة الذاتية / محضر  /

في النص  كلماتال تقييمالقدرة على  1.5.4 .كلمة100الجتماع( ل يقل عن 

 .من حيث القواعد اللغوية تحريريا
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة األرقام  1.6

كتابة  واألعداد

 صحيحة.

(1000-9999) 

األرقام  كتابةالقدرة على  1.6.1

 تصاعد)ال ترتيبياواألعداد 

 .وعشوائيا (تنازل وال

األرقام واألعداد  تعيينالقدرة على  1.6.3

وعشوائيا  (تنازل وال تصاعد)ال ترتيبيا

 تحريريا.

الجمل  تكوينالقدرة على  1.6.6

األرقام واألعداد  الجديدة التي فيها

 .تحريريا

 ستجابةل االقدرة على  1.6.2

للعبارات الرياضية 

 .تحريريا

 

األرقام واألعداد  ترتيبالقدرة على  1.6.4

 .العشوائية تصاعديا وتنازليا تحريريا

األرقام بين  تمييزالالقدرة على  1.6.5

وعقوديا  وتركيبيا واألعداد أحاديا

 .ومئويا وآلفيا تحريريا
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 ( القواعد العربية2)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

املشتقات استخدام  2.1

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

في  أوزان املشتقات تعيينالقدرة على  2.1.1  

 ات.لكلما

 الجمل التي فيها تكوينالقدرة على  2.1.4

 .املشتقات أوزان

أوزان الكلمات من  صياغةالقدرة على  2.1.2

 .املشتقات

  

 املشتقات أوزانبين  تمييزالالقدرة على  2.1.3

 .في الجمل

  

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

2.2 

 

الفعل استخدام 

في  الرباعي املزيد

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

في  أوزان املشتقات تعيينالقدرة على  2.1.1  

 ات.لكلما

 الجمل التي فيها تكوينالقدرة على  2.1.4

 .املشتقات أوزان

أوزان الكلمات من  صياغةالقدرة على  2.1.2

 .املشتقات

  

 املشتقات أوزانبين  تمييزالالقدرة على  2.1.3

 .في الجمل
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

مصدر استخدام  2.3

 الثالثي املزيد

 املزيد بحرف  -

 املزيد بحرفين  -

 املزيد بثالثة أحرف -

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

صدر الثالثي املأوزان  تعيينالقدرة على  2.3.1  

 .في الكلمات املزيد

الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.3.4

 مصدر الثالثي املزيد.

 من أوزان الكلماتصياغة القدرة على  2.3.2

 صدر الثالثي املزيد.امل

صدر املأوزان بين  تمييزالالقدرة على  2.3.3

 .في الجمل الثالثي املزيد

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

مصدر استخدام  2.4

 الرباعي املجرد واملزيد

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

ن مصدر اوز أ تعيينالقدرة على  2.4.1  

 في الكلمات. واملزيد الرباعي املجرد

الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.4.4

 واملزيد. مصدر الرباعي املجرد

 الكلمات من أوزان صياغةالقدرة على  2.4.2

 واملزيد. صدر الرباعي املجردامل

أوزان املصدر بين  تمييزالالقدرة على  2.4.3

 في الجمل. الرباعي املجرد واملزيد
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

اجلملة استخدام  2.5
يف  الفعلية واالمسية

النص استخداما 
 صحيحا.

 الجملة الفعلية تعيينالقدرة على  2.5.1  

 والسمية من النص.

 الجملة الفعلية تكوينالقدرة على  2.5.4

 والسمية في النص.

الجملة الفعلية  بينتمييز الالقدرة على  2.5.2

 .من النص والسمية

 الجملة الفعلية إعرابالقدرة على  2.5.3

 من النص. والسمية
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

الفعل استخدام  2.6

في  الالزم واملتعدي

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

 الفعل الالزم تعيينالقدرة على  2.6.1  

 .واملتعدي في الجمل

التي فيها  الجمل تكوينالقدرة على  2.6.5

 .واملتعدي الفعل الالزم

 الالزم مناملتعدي  صياغةالقدرة على  2.6.2

 في الجمل.

الالزم بين  تمييزالالقدرة على  2.6.3

 في الجمل. واملتعدي

 الفعل الالزم عرابإالقدرة على  2.6.4

 .في الجمل واملتعدي
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

في  الفاعلاستخدام  2.7

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

أنواع الفاعل من  تعيينالقدرة على  2.7.1  

 في الجمل. واإلضمار لظهور حيث ا

 

الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.7.4

 .أنواع الفاعل

 أنواع الفاعلبين  تمييزالالقدرة على  2.7.2

 .في الجمل

 .الفاعل في الجمل إعرابالقدرة على  2.7.3

 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 املفعول بهاستخدام  2.8

في جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

أنواع  املفعول به  تعيينالقدرة على  2.8.1  

 في الجمل. واإلضمار ظهور من حيث ال

 

الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.8.4

 .أنواع املفعول به

أنواع  املفعول بين  تمييزالالقدرة على  2.8.2

 .في الجمل به

املفعول به في  إعرابالقدرة على  2.8.3

 .الجمل
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

نائب استخدام  2.9

في جمل  الفاعل

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

نائب الفاعل في  تعيينالقدرة على  2.9.1  

 .الجمل

 

الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.9.3

 .نائب الفاعل

نائب الفاعل في  إعرابالقدرة على  2.9.2

 .الجمل

 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

املبتدأ استخدام  2.10
استخداما  واخلرب

 صحيحا.

 املبتدأأنواع  تعيينالقدرة على  2.10.1  

 .والخبر في الجمل

 

الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.10.4

 املبتدأ والخبر.

 أنواع املبتدأبين  تمييزالالقدرة على  2.10.2

 في الجمل.والخبر  

 

املبتدأ والخبر في  إعرابالقدرة على  2.10.3

 الجمل.

 
 



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM KBD Al-Lughah Al-‘Arabiyah Al-Mu’asirah Tingkatan 4  

 

10 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

إن استخدام  2.11

في جمل  وأخواتها

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

وأخواتها في  إن تعيينالقدرة على  2.11.1  

 .الجمل

الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.11.4

 وأخواتها. إن

بين معاني  تمييزالالقدرة على  2.11.2

 .في الجملإن  أخوات

 

 إنوخبر اسم  إعرابالقدرة على  2.11.3

 وأخواتها في الجمل.

 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كان استخدام  2.12

في جمل  وأخواتها

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

في  كان وأخواتها تعيينالقدرة على  2.12.1  

 .الجمل

الجمل التي فيها  تكوينالقدرة على  2.12.4

 .كان وأخواتها

بين معاني  تمييزالالقدرة على  2.12.2

 .في الجمل أخوات كان

 

اسم وخبر كان  إعرابالقدرة على  2.12.3

 وأخواتها في الجمل.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

ظن استخدام  2.13

في جمل  وأخواتها

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

في  ظن وأخواتها تعيين القدرة على 2.13.1  

 .الجمل

الجمل التي فيها  تكوين القدرة على 2.13.4

 ظن وأخواتها.

بين معاني  تمييزال القدرة على 2.13.2

 .في الجملأخوات ظن 

 

في  وأخواتها ظن إعراب القدرة على 2.13.3

 .الجمل
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

في  اإلضافةاستخدام  2.14

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

ضاف امل تعيين القدرة على 2.14.1  

 .في الجمل واملضاف إليه

 

الجمل التي فيها  تكوين القدرة على 2.14.4

 ة.اإلضاف

إلضافات ابين  تمييزال القدرة على 2.14.2

 .في الجمل

 

في  ةاإلضاف إعراب القدرة على 2.14.3

 .الجمل
 



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM KBD Al-Lughah Al-‘Arabiyah Al-Mu’asirah Tingkatan 4  

 

12 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

في  النعتاستخدام  2.15

جمل مفيدة 

 استخدام صحيحا.

النعت واملنعوت  تعيين القدرة على 2.15.1  

 .في الجمل

 الجمل التي فيها تكوين القدرة على 2.15.4

 .النعت

 ينوعبين  تمييزال القدرة على 2.15.2

 .النعت في الجمل

 

النعت في  إعراب القدرة على 2.15.3

 .الجمل
 

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

السم استخدام  2.16

في جمل  املوصول 

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

السم املوصول  تعيين القدرة على 2.16.1  

 .في الجمل وصلته

الجمل التي فيها  تكوين القدرة على 2.16.4

 .السم املوصول 

بين األسماء  تمييزال القدرة على 2.16.2

 .في الجملاملوصولة 

 

السم املوصول  إعراب القدرة على 2.16.3

 .في الجمل
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

أدوات استخدام  2.17

في جمل  النصب

مفيدة استخداما 

 صحيحا.

أدوات النصب  تعيين القدرة على 2.17.1  

 .في الجمل

الجمل التي فيها  تكوين القدرة على 2.17.4

 .أدوات النصب

بين معاني  تمييزال القدرة على 2.17.2

 .في الجملأدوات النصب 

 

األفعال  إعراب القدرة على 2.17.3

 املنصوبة في الجمل.

 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

أدوات استخدام  2.18

في جمل مفيدة  الجزم

 استخدام صحيحا.

أدوات الجزم في  تعيين القدرة على 2.18.1  

 .الجمل

الجمل التي فيها  تكوين القدرة على 2.18.4

 .أدوات الجزم

بين معاني  تمييزال القدرة على 2.18.2

 .في الجمل أدوات الجزم

 

األفعال  إعراب القدرة على 2.18.3

 املجزومة في الجمل.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

في  العطفاستخدام  2.19

جمل مفيدة 

 استخداما صحيحا.

حروف العطف  تعيين القدرة على 2.19.1  

واملعطوف عليه في  املعطوفو 

 .الجمل

الجمل التي فيها  تكوين القدرة على 2.19.4

 .ف العطفو حر 

بين معاني  تمييزال القدرة على 2.19.2

 .في الجمل حروف العطف

 

املعطوف  إعراب القدرة على 2.19.3

 واملعطوف عليه في الجمل.
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