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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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 التوحيد 1.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

أهل  عقيدة  فهماستنتاج ال 1،1

استنتاجا  وا�جماعة السنة

 والتمسك ��ا.�حيحا 

 ذكر �عر�ف أهل السنة وا�جماعة. 1،1،1

 أهل السنة وا�جماعة. �شأة بيان 2،1،1

 توضيح مبادئ أهل الّسنة        1،1،3

 وا�جماعة.

  

الِفرق   فهماستنتاج ال 1،2

استنتاجا اإلسالمية 

 �حيحا. 

الِفرق أسباب مظاهر بيان  1،2،1

 و�شأ��ا.اإلسالمية  

�عر�فها اإلسالمية  و شرح الفرق  1،2،2

 ومؤسسها ومن�جها: 

i.  ا�خوارج 

ii.  املع��لة 

iii. يعة
ّ

 الش

  

 ا�حديثةفكرة   فهماستنتاج ال     1،3

 استنتاجا �حيحا املنحرفة

  وا�حذر م��ا.

(حّرّ�ة  مفهوم اللي��الّيةذكر      1،3،1

 .الفكري)

(حّرّ�ة  من�ج اللي��الّية بيان  1،3،2

 الفكري).

  توضيح آثار و�خطار الفكرة  1،3،3

 املسلم�ن.  ع�� اللي��الية                  
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 التفس�� 2.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

��   فهم والتدبراستنتاج ال     2،1

 سورة الكهفمقدمة 

 استنتاجا �حيحا.

 .سورة الكهفذكر مقدمة       2،1،1

 الكهفبيان محتو�ات سورة       2،1،2

 إجماال.

 .لكهفا توضيح فضائل سورة       2،1،3

  

من فهم والتدبر استنتاج ال 2،2

 8 -1 ات؛ اآليسورة الكهف

 قراءة �حيحة اآلياتقراءة     2،2،1

 ومجودة.
  بيان ما يؤخذ من اآليات.    2،2،4
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 استنتاجا �حيحا.

 

ناء � وأعظم النعمة 
ّ
 أ�عمها هللالث

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة.    2،2،2

 شرح اآليات إجماال.    2،2،3

 

من فهم  والتدبر استنتاج ال     2،3

 16 - 9 ات؛ اآليسورة الكهف

 استنتاجا �حيحا.

 

 قصة األو��:             

 أ�حاب الكهف          

 قراءة �حيحة قراءة اآليات 2،3،1

 ومجودة.

 ا�ختارة. ذكر معا�ي ال�لمات 2،3،2

 شرح اآليات إجماال. 2،3،3

 

  .اآلياتبيان ما يؤخذ من    2،3،4

من فهم  والتدبر استنتاج ال 2،4

 20 -17 ات؛ اآليسورة الكهف

 استنتاجا �حيحا.

 

 لثانية: قصة ا   

 الكهف أ�حاب    

 قراءة �حيحة اآلياتقراءة   2،4،1

 ومجودة.

 ا�ختارة. ذكر معا�ي ال�لمات  2،4،2

 شرح اآليات إجماال.  2،4،3

 .)18( بيان سبب نزول اآلية  2،4،4

 

  .اآلياتبيان ما يؤخذ من      2،4،5

من فهم  والتدبر استنتاج ال 2،5

 31-21سورة الكهف؛ اآلية 

 استنتاجا �حيحا.

 قراءة �حيحة قراءة اآليات    2،5،1

 ومجودة.

 ا�ختارة. ذكر معا�ي ال�لمات    2،5،2

 .اآلياتبيان ما يؤخذ ��        2،5،5
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 

أ�حاب  قصة الثالثة: 

 الكهف

 

 شرح اآليات إجماال.    2،5،3

 .)28( اآلياتبيان سبب نزول     2،5،4

 

من فهم  والتدبر استنتاج ال     2،6

 44 -32 ات؛ اآليسورة الكهف

 �حيحا.استنتاجا 

 

 قصة صاحب ا�جنت�ن      

 

  قراءة �حيحة قراءة اآليات   2،6،1

 ومجودة.

 ا�ختارة. ذكر معا�ي ال�لمات   2،6،2

 شرح اآليات إجماال.      2،6،3

 

 .اآلياتبيان ما يؤخذ من       2،6،4

 
 

من فهم  والتدبر استنتاج ال     2،7

 46 - 45سورة الكهف؛ اآليتان 

 استنتاجا �حيحا.

 

 فتنة الناس �� الدنيا          

 

 قراءة �حيحة قراءة اآليت�ن     2،7،1

 ومجودة.

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة.     2،7،2

 شرح اآليتان إجماال.      2،7،3

 

 .اآليت�نبيان ما يؤخذ من       2،7،4

 
 

من فهم  والتدبر استنتاج ال     2،8

  70 -60سورة الكهف؛ اآليات 

  قراءة اآليات قراءة �حيحة  2،8،1

 ومجودة.

 .اآلياتبيان ما يؤخذ من  2،8،4
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 �حيحا. استنتاجا

 

 قّصة األو��:             

 مو�ىى وخضر عل��ما الّسالم  

 

 ا�ختارة.  ذكر معا�ي ال�لمات 2،8،2

 شرح اآليات إجماال. 2،8،3

 

من فهم  والتدبر استنتاج ال     2،9

 82-71سورة الكهف؛ اآليات 

 استنتاجا �حيحا.

 

انية:
ّ
 قّصة الث

 مو�ىى وخضر عل��ما الّسالم

 

  قراءة �حيحة قراءة اآليات   2،9،1

 ومجودة.

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة.   2،9،2

 شرح اآليات إجماال.    2،9،3

 

 بيان ما يؤخذ من اآليات.      2،9،4

 
 

من فهم  والتدبر استنتاج ال 2،10

  98-83اآليات سورة الكهف؛ 

 استنتاجا �حيحا.

 

 قصة ذي القرن�ن         

  قراءة �حيحة قراءة اآلية      2،10،1

 ومجودة.

 ا�ختارة. ذكر معا�ي ال�لمات     2،10،2

 شرح اآلية إجماال.       2،10،3

�ول اآلية        2،10،4
ّ
 .83بيان سبب الن

 

  .اتاآليبيان ما يؤخذ من       2،10،5
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 ا�حديث (الفهم والتطبيق) 3.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 الفهم واالستفادة استنتاج      3،1

استنتاجا من ا�حديث 

 �حيحا.

  بمفاتيح الغيب اختصاص هللا

 .ا�حديث قراءة �حيحة قراءة     3،1،1

 .ا�ختارة ال�لمات معا�ي ذكر     3،1،2

 .إجماال ا�حديث شرح      3،1،3

 

 .ا�حديث إليھ يرشد ما بيان      3،1،4

 

حفظ ا�حديث       3،1،5

  .حفظا �حيحا

 

 الفهم واالستفادة استنتاج      3،2

استنتاجا من ا�حديث 

 �حيحا.

 اجتناب ا�حرام والش��ات

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة    3،2،1

 .معا�ي ال�لمات ا�ختارةذكر     3،2،2

 .ا�حديث إجماالشرح       3،2،3

 

 .بيان ما يرشد إليھ ا�حديث     3،2،4

 

حفظ ا�حديث      3،2،5

 .حفظا �حيحا

من  الفهم واالستفادة استنتاج   3،3

 استنتاجا �حيحا.ا�حديث 

 وجوب منع الظلم ودفعھ

 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة      3،3،1

 ذكر  معا�ي ال�لمات ا�ختارة      3،3،2

 ا�حديث إجماال شرح      3،3،3

 

 .ما يرشد إليھ ا�حديثبيان       3،3،4

 
 

من  الفهم واالستفادة استنتاج   3،4

 استنتاجا �حيحا.ا�حديث 

 مسئولية ا�حاكم واألمراء  

 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة    3،4،1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة     3،4،2

 .شرح ا�حديث إجماال     3،4،3

 

 .ما يرشد إليھ ا�حديثبيان      3،4،4

 
 

حفظ ا�حديث    3،5،6 .بيان ما يرشد إليھ ا�حديث    3،5،5 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة   3،5،1 من  واالستفادة الفهماستنتاج   3،5

http://www.almarakby.com/web/play-279.html


Dokumen Penjajaran Kurikulum Usul al-DinTingkatan 5 KSSM KBD 

 

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 استنتاجا �حيحا.  ا�حديث

 الوقاية من الهالك

 .بيان معا�ي ال�لمات ا�ختارة   3،5،2

 .شرح ا�حديث إجماال    3،5،3

 

 .حفظا �حيحا 

 

 من  واالستفادة الفهماستنتاج    3،6

 استنتاجا �حيحا. ا�حديث

 الن�ي عن السب والشتم

 ة.قراءة ا�حديث قراءة �حيح 3،6،1

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. 3،6،2

 إجماال.شرح ا�حديث  3،6،3

 ما يرشد إليھ ا�حديث. بيان 3،6،4

 

حفظ ا�حديث      3،6،5

 حفظا �حيحا.

 الفهم واالستفادة استنتاج      3،7

استنتاجا من ا�حديث 

 �حيحا.

 الرشوة      

 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة    3،7،1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة     3،7،2

 .شرح ا�حديث إجماال     3،7،3

 

 .ما يرشد إليھ ا�حديثبيان      3،7،4

 

حفظ ا�حديث      3،7،5

 .حفظا �حيحا

 

 الفهم واالستفادة استنتاج      3،8

استنتاجا من ا�حديث 

 �حيحا.

 عالمات الساعة الك��ى 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة      3،8،1

 .بيان معا�ي ال�لمات ا�ختارة      3،8،2

 .إجماالشرح ا�حديث       3،8،3

 

  .ما يرشد إليھ ا�حديثبيان       3،8،4
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 تار�خ اإلسالميال 4.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

عن    استنتاج الدروس والع�� 1،4

�� األندلس مو�ة الدولة األ  تار�خ

 .استنتاجا �حيحا

 

 �ة �� األندلس.و ماأل   الدولة�شأة  4،1،1

��  ا�خلفاء ب�ي أميةذكر  4،1،2

 .األندلس

��  ا�خلفاء شرح اثنان من أشهر        4،1،3

 األندلس: 

i. عبد الرحمن الداخل 

ii.  لدين هللالناصر 

 

  

عن    استنتاج الدروس والع�� 4،2

�� �ة و ماأل  الدولةحضارة عوامل 

 .استنتاجا �حيحااألندلس 

 

�ة و مالدولة األ حضارة عوامل بيان     4،2،1

 .األندلس�� 

للدولة بيان �شأة ا�حر�ات العلمية     4،2،2

�� األندلس من العلوم مو�ة األ 

 والتكنولوجيا .

  



Dokumen Penjajaran Kurikulum Usul al-DinTingkatan 5 KSSM KBD 

 

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

عن    استنتاج الدروس والع��   4،3

استنتاجا  الدولة  العثمانية

 .�حيحا

 

 .ذكر �شأة الدولة  العثمانية    4،3،1

 الدولة  العثمانية : تافيخلبيان     4،3،2

i.  السلطان محمد الثا�ي ا�خليفة

 (الفاتح) بن مراد

ii.  ا�خليفة السلطان سليمان

 القانو�ي

  

من   استنتاج الدروس والع�� 4،4

علماء املسلم�ن أشهر 

 .استنتاجا �حيحا املعاصر�ن

علماء املسلم�ن من أشهر بيان  1،4،4

من حيث التعرف بھ  املعاصر�ن

 :وصفاتھ وأعمالھ وع��تھ

i. اإلمام حسن البنا 

ii.  الشيخ محمد عبده 
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 األخالق والتصوف  5.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

استنتاج مبادئ علم التصوف    5،1

 استنتاجا �حيحا والتح�� بھ.

 الفن �� علم التصوف

 

و�� ا�حد،  بيان مبادئ علم التصوف     5،1،1

والنسبة، والواضع، وا�حكم، واالسم، 

واملوضوع، واملسائل، واالستمداد، 

 والفائدة، والفضل.

  

 تار�خ الدروس والع�� من    5،2

  .التصوف تدو�ن علم

 التصوف تدو�ن علم تار�خ

  

 .التصوفتدو�ن علم بيان تار�خ    5،2،1

  .شرح مصدر التصوف   5،2،2

جهابذة من املتصوف�ن توضيح �عض ا�   5،2،3

 : زهدهو  سلوكھ من حيث 

i.   اإلمام ا�حسن البصري 

ii. اإلمام ا�جنيد البغدادي 
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

iii. ��اإلمام محمد بن محمد الغزا  

مفاهيم �� علم استنتاج      5،3

استنتاجا �حيحا التصوف 

 .والتح�� بھ

 مفاهيم �� علم التصوف

 

 :مفاهيم �� علم التصوف     5،3،1

i. القلب 

ii. العقل 

iii. النفس 

 

  

مصط�حات الصوفية استنتاج    5،4

 .استنتاجا �حيحا والتح�� بھ

 مصط�حات الصوفية      

 

بيان مصط�حات الصوفية من حيث       5،4،1

 التعر�ف واألهمية : 

i.  ا�جاهدة 

ii.  الزهد 

iii. القناعة 

iv. التو�ل 

v. الشكر 

 

  

 

 

 حديث (ا�حفظ)ا� 6.0

 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

قراءة ا�حديث املقرر قراءة      6،1

�حيحة وحفظھ حفظا تاما 

 ومالزم��ا.

 

 اختصاص هللا بمفاتيح الغيب

 قراءة ا�حديث قراءة �حيحة.     6،1،1

 حفظ ا�حديث حفظا تاما.    6،1،2

 

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة      6،2

�حيحة وحفظھ حفظا تاما 

 ومالزم��ا.

  اجتناب ا�حرام والش��ات

 قراءة ا�حديث قراءة �حيحة.     6،2،1

 حفظ ا�حديث حفظا تاما.    6،2،2

 

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة      6،3

�حيحة وحفظھ حفظا تاما 

 .ومالزم��ا

 الوقاية من الهالك

 قراءة ا�حديث قراءة �حيحة.      6،3،1

 حفظ ا�حديث حفظا تاما.     6،3،2

 

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة      6،4

�حيحة وحفظھ حفظا تاما 

 ومالزم��ا.

 الن�ي عن السب والشتم

 قراءة ا�حديث قراءة �حيحة.      6،4،1

 حفظ ا�حديث حفظا تاما.     6،4،2

 

  

قراءة ا�حديث املقرر قراءة      6،5

�حيحة وحفظھ حفظا تاما 

 قراءة ا�حديث قراءة �حيحة.      6،5،1

 حفظ ا�حديث حفظا تاما.    6،5،2
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 ومالزم��ا

 الرشوة
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