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KATA PENGANTAR 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah 

melaksanakan penjajaran kurikulum selaras 

dengan pengumuman pembukaan semula 

sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan 

2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan 

Kurikulum Standard Sekolah Menengah 

(KSSM) telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan 

pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi 

keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada 

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).  

Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber 

2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di 

rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020. 

Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun 

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 bagi tahun 2021. 

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi 

membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran 

murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah 

kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula 

berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) 

KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum 

sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan 

asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan 

tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan 

pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan 

melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.  

Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan 

pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih 

berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan 

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 

melaksanakan kurikulum yang dijajarkan. 

Dr. LATIP BIN MUHAMMAD 
Timbalan Pengarah Kanan  
(Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) 
Bahagian Pembangunan Kurikulum 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
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Standard 
Kandungan 

உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 

Kandungan Tambahan 
கூடுதல் உள்ளடக்கம் 

Kandungan 
Pelengkap 
நிடறவாக்க 
உள்ளடக்கம் 

1.0 கவிடத 

1.1 கவிஞரைப் பற்றி 
விவரிப்பர். 

  1.1.1 கவிஞரின் பின்னணிரை விவரிப்பர். 
  

1.1.2 கவிஞரின் பரைப்புகரை விவரிப்பர். 

1.2 கவிரையின் 
பாடுபபாருரையும் 
ரைைக்கருரவயும் 
விவரிப்பர். 

1.2.1 கவிரையின் பாடுபபாருரையும் 
ரைைக்கருரவயும் அரைைாைங்கண்டு 
கூறுவர்; விவரிப்பர். 

 
 

  

1.3
 
கவிரையிலுள்ை 
கருத்துகரைத் 
பைாகுப்பர். 

1.3.1 கவிரைரை ஆைாய்ந்து    
கருத்துகரைத் பைாகுப்பர். 

 
 

  

1.4 கவிரையிலுள்ை  
நைத்ரை விைக்குவர். 

1.4.1 கவிரையிலுள்ை பபாருள் நைம்,    
ஓரை நைம், பைால் நைம்  
ஆகிைவற்ரை ஆைாய்ந்து விைக்குவர். 

    

  1.4.2 கவிரையிலுள்ை அணி நைத்ரை 
ஆைாய்ந்து விைக்குவர்.  

    

1.5 கவிரையின் 
ைாக்கத்ரையும் 
படிப்பிரனரையும் 
விவரிப்பர். 

  1.5.1 கவிரையின் ைாக்கத்ரை விவரிப்பர்.   

 1.5.2 கவிரையின் படிப்பிரனரை விவரிப்பர். 
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Standard 
Kandungan 

உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 

Kandungan Tambahan 
கூடுதல் உள்ளடக்கம் 

Kandungan 
Pelengkap 
நிடறவாக்க 
உள்ளடக்கம் 

 

2.0 நாடகம் - தமிழ் இலக்கியக் கடலத்திட்டத்தில் நாடகம் படிவம் 5இல் கற்றுத்தரப் பரிந்துடரக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த 
ஆவணத்தில் அதற்கான கற்றல் தரங்கள் இடணக்கப்படவில்டல. 
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Standard 
Kandungan 

உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 

Kandungan Tambahan 
கூடுதல் உள்ளடக்கம் 

Kandungan 
Pelengkap 
நிடறவாக்க 
உள்ளடக்கம் 

3.0 நாவல் 

3.1   நாவலாசிரிைரைப்   
பற்றி விவரிப்பர். 

  3.1.1   நாவலாசிரிைரின் பின்னணிரை 
விவரிப்பர்.   

  3.1.2   நாவலாசிரிைரின் பரைப்புகரை 
விவரிப்பர்.   

3.2 நாவலின் 
கரைச்சுருக்கத்ரைத் 
பைாகுப்பர். 

  
3.2.1   நாவலின் அத்திைாைச் சுருக்கத்ரைத் 

பைாகுப்பர். 
  

 
  

3.2.2   நாவலின் கரைச்சுருக்கத்ரைத் 
பைாகுப்பர்.   

3.3. நாவலின் 
கருப்பபாருரையும் 
துரைக் 
கருப்பபாருள்கரையும் 
விவரிப்பர். 

3.3.1   நாவலின் கருப்பபாருரை விவரிப்பர். 
  

  

 3.3.2   நாவலின் துரைக் 
கருப்பபாருள்கரை ஆைாய்ந்து 
விவரிப்பர். 
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Standard 
Kandungan 

உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 

Kandungan Tambahan 
கூடுதல் உள்ளடக்கம் 

Kandungan 
Pelengkap 
நிடறவாக்க 
உள்ளடக்கம் 

3.4   நாவலின் 
கரைப்பாத்திைங்கரை 
விவரிப்பர். 

3.4.1 நாவலின் முைன்ரைக் 
கரைப்பாத்திைத்தின் 
பாத்திைப்பரைப்ரபப் பகுத்ைாய்ந்து 
விவரிப்பர். 

  

  

  3.4.2 நாவலின் துரைக் 
கரைப்பாத்திைங்களின் 
பாத்திைப்பரைப்ரபப் பகுத்ைாய்ந்து 
விவரிப்பர். 

  

  

  3.4.3 நாவலின் முைன்ரைக் 
கரைப்பாத்திைத்தின் பண்பு 
நலன்கரை ஆைாய்ந்து விவரிப்பர். 

  

  

  3.4.4
 
நாவலின் துரைக் 
கரைப்பாத்திைங்களின் பண்பு 
நலன்கரை ஆைாய்ந்து விவரிப்பர். 

  

  

3.5   நாவலின் 
கரைப்பின்னணிரை 
விைக்குவர். 

  3.5.1   நாவலின் இைப்பின்னணிரை  
விைக்குவர்.   

  3.5.2   நாவலின் காலப்பின்னணிரை 
விைக்குவர்.   

  3.5.3   நாவலின் ைமுைாைப்பின்னணிரை 
விைக்குவர்.   
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Standard 
Kandungan 

உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 

Kandungan Tambahan 
கூடுதல் உள்ளடக்கம் 

Kandungan 
Pelengkap 
நிடறவாக்க 
உள்ளடக்கம் 

3.6 நாவலின் 
கரைப்பின்னரல 
விவரிப்பர். 

3.6.1   நாவலின் பைாைக்கத்ரை விவரிப்பர்.   
  

 3.6.2   நாவலின் வைர்ச்சிரை விவரிப்பர்.   
  

  3.6.3   நாவலின் சிக்கரல விவரிப்பர்.   
  

  3.6.4   நாவலின் உச்ைத்ரை விவரிப்பர்.   
  

  3.6.5   நாவலின் சிக்கல் அவிழ்ப்ரப 
விவரிப்பர். 

  
  

  3.6.6 நாவலின் முடிரவ விவரிப்பர்; 
கருத்துரைப்பர்.   

  
  

3.7   நாவலின்  
பைாழிநரைரை 
விைக்குவர். 

3.7.1    நாவலின் பைாழிநரைகரை 
ஆைாய்ந்து ைான்றுகளுைன் 
விைக்குவர். 

  

  

3.8 நாவலின் உத்திகரை 
விைக்குவர். 

3.8.1   நாவலின் உத்திகரை ஆைாய்ந்து 
ைான்றுகளுைன் விைக்குவர். 
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Standard 
Kandungan 

உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 

Kandungan Tambahan 
கூடுதல் உள்ளடக்கம் 

Kandungan 
Pelengkap 
நிடறவாக்க 
உள்ளடக்கம் 

3.9 நாவலின் 
ைாக்கத்ரையும் 
படிப்பிரனரையும் 
விவரிப்பர். 

  3.9.1   நாவலின் ைாக்கத்ரை விவரிப்பர். 
  

   3.9.2 நாவலின் படிப்பிரனரை விவரிப்பர். 
  

குறிப்பு:    
ஆசிரிைர், ைாைவர்களின் அரைவுநிரலக்ககற்பவும் கைரவக்ககற்பவும் அடிப்பரை உள்ைைக்கம் ைற்றும் கூடுைல் உள்ைைக்கத்தில் 
வரைைறுக்கப்பட்டுள்ை கற்ைல் ைைங்கரைத் ைனித்கைா ஒருங்கிரைத்கைா கற்பிக்கலாம். 
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