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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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 معيار املحتوى والتعلم للسنة الرابعة                                                                                    

   قسم األدب (1

Standard Pembelajaran al-Adab 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

-عدم- -عدم-  

 يقدر الطالب على:

 بيان مفهوم األدب بصورة عامة 1.1.1

 موجزا.  

 توضيح أهمية األدب العربي.  1.1.2

 التمييز بين عصور األدب العربي.   1.1.3

 مقارنة بين فني األدب العربي:  1.1.4

 مفهومه وخصائصه   الشعر: أ

 النثر: مفهومه وخصائصه    ب

 

 

 

 

 

 

معرفة أهمية األدب  

العربي وتقسيمه تاريخيا  

 واملقارنة بين فنيه:  

الشعر والنثر معرفة  

   صحيحة.

[1.1] 
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Standard Pembelajaran al-Adab 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

  -عدم-

توضيح الشعر الجاهلي من   3.2.1

 حيث:   

 خصائصه  أ

 أغراضه  ب

 

 توضيح النثر الجاهلي من حيث:   4.2.1

 خصائصه   أ

 فنونه ونماذج كل منها  ب

 

 يقدر الطالب على:

بيان األحوال االجتماعية في  1.2.1

 العصر الجاهلي.  

بيان العوامل املؤثرة في  2.2.1

 األدب الجاهلي.  

توضيح الشعر الجاهلي   3.2.1

 من حيث:   

نبذة قصيرة عن   -أعالمه   ج

املعلقات السبعة:  أصحاب 

 امر  
 
  ؤ

 
 يس الك  الق

 
 و ي د  ن

 
 ر  ط

 
 ف
 
 ة

 ل  ث بن ح  ار  الح  و  دب  بن الع  
 ة ز 

 ز  و
 ه 

 
 ي س  ب  ير بن أ

 
و  ر  م  ع  و ىم  ل

 
 
 بن ك
 
 ل
 
 ع  و وم التغلبيث

 
 ن
 
ة بن ر  ت

 
 
 و  اد العبس يد  ش

 
يد بن  ب  ل

 ة العامري يع  ب  ر  

توضيح النثر الجاهلي من   4.2.1

 حيث: 

معرفة األحوال  

االجتماعية في العصر  

الجاهلي وتأثيرها في  

 صحيحة. األدب معرفة  

[1.2] 
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Standard Pembelajaran al-Adab 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 نبذة قصيرة عن -أعالمه      ج

 
 
 ة ال  د  اع  بن س   س  ق

 
  يد  يا

  انيو  د  ع الع  ب  ص  ي ال  ذ  و

  د  ع  م  و بن ر  م  ع  و
 ي 

 
  بر  ك

 و
 
 أ
 
 ك
 
   ي  ف  ي  م بن ص  ث

 
 ميمي الت
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Standard Pembelajaran al-Adab 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 -عدم-

توضيح شعر عصر صدر اإلسالم من   3.3.1

 حيث:   

 .خصائصه أ

 .أغراضه ب

توضيح نثر عصر صدر اإلسالم من   1.3.4

 حيث: 

 .خصائصه أ

 .فنونه ب

 

 يقدر الطالب على:

بيان األحوال الدينية في عصر   1.3.1

 صدر اإلسالم.  

 .بيان أثر ظهور اإلسالم في األدب 2.3.1

توضيح شعر عصر صدر   3.3.1

 اإلسالم من حيث:   

ان بن  س  ح  نبذة قصيرة عن  ج

 
 
 و تاب  ث

 
  ير ه  عب بن ز  ك

 و
 
 الخ
 
 الح  واء  س  ن

 
 ي  ط

 
 ةئ

       توضيح نثر عصر صدر اإلسالم    1.3.4 

 من حيث: 

أبي بكر  نبذة قصيرة عن  ج

 عمر بن الخطاب و الصديق

 عمرو بن العاص و

 

معرفة األحوال الدينية في  

عصر صدر اإلسالم  

وتأثيرها في األدب معرفة  

 صحيحة.  

[1.3] 
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Standard Pembelajaran al-Adab 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

  -عدم-

 توضيح شعر العصر األموي من حيث:    3.4.1

 .خصائصه أ

 .أغراضه ب

توضيح نثر العصر األموي من  4.4.1

 حيث: 

 خصائصه   أ

 فنونه ب

 

 يقدر الطالب على:

بيان األحوال السياسية في  1.4.1

 العصر األموي.  

بيان العوامل املؤثرة في أدب   2.4.1

 العصر األموي.

توضيح شعر العصر األموي من   3.4.1

 حيث:   

 ،يرر  ج  نبذة قصيرة عن   ج

 
 
 بن أبي ربيعة ر  م  ع  و  قد  ز  ر  والف

 و
 
 األ
 
 خ

 
 أبي األسود الدؤليو لط

 و
 
و  بن  س  ي  ق

 
ل  ح م 

توضيح نثر العصر األموي   4.4.1

 من حيث:  

عبد الحميد نبذة قصيرة عن   ج

اج بن يوسف ج  الح  و الكاتب

 
 
 الث
 
 لائ  بن و  ان ب  ح  س  و ي ف  ق

معرفة األحوال  

السياسية في العصر  

األموي وتأثيرها في  

 األدب معرفة صحيحة.  

[1.4] 
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Standard Pembelajaran al-Adab 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

  -عدم-

توضيح شعر العصر العباس ي من   3.5.1

 حيث:

 خصائصه   أ

 أغراضه    ب

 توضيح نثر العصر العباس ي من حيث:   4.5.1

 خصائصه   أ

 فنونه ب

 

 يقدر الطالب على:  

في   1.5.1 الثقافية  األحوال  بيان 

 العصر العباس ي.  

أدب   2.5.1 في  املؤثرة  العوامل  بيان 

  العصر العباس ي. 

العباس ي  3.5.1 العصر  شعر  توضيح 

 من حيث: 

 نبذة قصيرة عن     ج
 
 ال
 
 ت
 
  ن
أبي  وي  ب 

 
 
 أبي الع  و امم  ت

 
 ب  و ةي  اه  ت

 
ار  ش

 ح  رد والب  بن ب  
 
  ت
 بي الع  أو ي ر 

 
ء  ل

 
 
  ع  ال

 المام الشافعي    و  ي ر 

توضيح نثر العصر العباس ي من   4.5.1

 حيث: 

 ظاح  الج  نبذة قصيرة عن      ج

 م  بديع الزمان اله  و
 
  انيذ

 و
 
 ابن ال
 
 ق
 
 ي  ير  ر  الح  و  عف

معرفة األحوال الثقافية  

في العصر العباس ي  

وتأثيرها في األدب معرفة  

 صحيحة.  

[1.5] 
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Standard Pembelajaran al-Adab 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

  -عدم-

توضيح شعر العصر الحديث من   3.6.1

 حيث: 

 خصائصه  أ

 أغراضه  ب

 توضيح نثر العصر الحديث من حيث:   4.6.1

 خصائصه  أ

 فنونه ب

 

 يقدر الطالب على:

 بيان األحوال الثقافية  1.6.1

 واالجتماعية في العصر الحديث.

بيان العوامل املؤثرة في أدب   2.6.1

 العصر الحديث.

توضيح شعر العصر الحديث   3.6.1

 من حيث:  

  وديار  الب   قصيرة عن نبذة ج

أحمد و حافظ إبراهيم و

 خليل م  و شوقي
 
ا  ي  إيل  و  انر  ط

 ب  و ماض ي يأب
 
ر  اك  در ش

  يأب وإبراهيم ناجي و  ابي  الس  

 القاسم الشابي 

توضيح نثر العصر الحديث من   4.6.1

 حيث:

معرفة األحوال  

االجتماعية والثقافية في  

العصر الحديث وتأثيرها  

 في األدب معرفة صحيحة.  

[1.6] 
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Standard Pembelajaran al-Adab 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 طه قصيرة عن  نبذة ج

  نجيب محفوظو ،حسين

  العقادعباس محمود  و

  جي زيدانور  ج  و النفلوطي و

عبد الرحمن  و  أحمد أمينو

 الكواكبي 

 

 

  



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM al-Adab wa al-Balaghah Tingkatan 4 

 

9 

 قسم البلغة2) 

  Standard Pembelajaran (SP) al-Balaghah 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap 

Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

-عدم- -عدم-  

 على:يقدر الطالب  

بيان الفصاحة و البالغة لغة  1.1.2

 واصطالحا والفرق بينهما.  

 ذكر أقسام علم البالغة.   2.1.2

 عبد القاهر  ذكر أعالم علم البالغة:  2.1.3

               
 
 . ينيو  ز  الجرجاني والزمخشري والق

 

 معرفة الفصاحة  

والبالغة والفرق بينهما  

   معرفة صحيحة.

[2.1] 

 -عدم-

التمييز بين الجمل الخبرية  4.2.2

 واإلنشائية.  

 تكوين الجمل الخبرية واإلنشائية.   5.2.2

 يقدر الطالب على:

بيان مفهوم الخبر واإلنشاء والفرق    1.2.2

 بينهما.

 .تعيين أضرب الخبر في الجمل 2.2.2

تحديد اإلنشاء الطلبي وغير الطلبي   3.2.2

 وأساليبهما في الجمل.

 

 

معرفة الخبر  

واإلنشاء  

واستخدامهما حسب  

مقتض ى الحال  

 استخداما صحيحا. 

[2.2] 
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  Standard Pembelajaran (SP) al-Balaghah 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap 

Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

  -عدم-

الجمل حقيقيا   3.3.2 في  الكلمة  استخدام 

 .ومجازيا

 يقدر الطالب على:

بيان مفهوم الحقيقة اللغوية واملجاز   1.3.2

   اللغوي مع اإلتيان باألمثلة.

تعيين الحقيقة اللغوية واملجاز   2.3.2

  الجمل.اللغوي في 

معرفة الحقيقة واملجاز  

واستخدامهما في التعبير  

 استخداما صحيحا.  

[2.3] 

  -عدم-

استخدام التشبيه بأنواعه في  3.4.2

 الجمل.  

 يقدر الطالب على:

بيان مفهوم التشبيه مع اإلتيان   1.4.2

 باألمثلة.  

تعيين أركان التشبيه وأنواعه في  2.4.2

 الجمل.  

 معرفة التشبيه

واستخدامه في التعبير  

 استخداما صحيحا.  

[2.4] 

 -عدم- -عدم-

 يقدر الطالب على:

بيان مفهوم االستعارة مع اإلتيان   1.5.2

 باألمثلة.  

 تعيين الكلمة املستعارة في الجمل.   2.5.2

تحديد نوعي االستعارة   3.5.2

 التصريحية واملكنية في الجمل. 

 استخدام االستعارة في الجمل. 4.5.2

معرفة االستعارة  

واستخدامها في التعبير  

 استخداما صحيحا.  

[2.5] 
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  Standard Pembelajaran (SP) al-Balaghah 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap 

Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 -عدم-

 يقدر الطالب على: الجمل.   استخدام املجاز املرسل في 2.6.3

بيان مفهوم املجاز املرسل مع اإلتيان   1.6.2

 باألمثلة.  

تعيين الكلمة الدالة على املجاز   2.6.2

 املرسل وعالقته في الجمل. 

 

معرفة املجاز املرسل  

واستخدامه في التعبير  

 استخداما صحيحا.  

[2.6] 

  -عدم-

 يقدر الطالب على: استخدام الكناية في الجمل.  3.7.2

بيان مفهوم الكناية مع اإلتيان  1.7.2

 باألمثلة.  

 تحديد أنواع الكناية.   2.7.2

 

معرفة الكناية  

واستخدامها في التعبير  

 استخداما صحيحا.  

[2.7] 

  -عدم-

استخدام الطباق واملقابلة في  3.8.2

 الجمل.  

 يقدر الطالب على:

بيان مفهوم الطباق واملقابلة مع   1.8.2

 اإلتيان باألمثلة.  

تعيين مواضع الطباق واملقابلة في  2.8.2

 الجمل. 

 

معرفة الطباق واملقابلة  

واستخدامهما في التعبير  

 استخداما صحيحا.  

[2.8] 
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  Standard Pembelajaran (SP) al-Balaghah 

Standard Kandungan 
Kandungan 
Pelengkap 

Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 -عدم-

 يقدر الطالب على: استخدام الجناس في الجمل.  3.9.2

 بيان مفهوم الجناس ونوعيه.  1.9.2

 تعيين مواضع الجناس.   2.9.2

معرفة الجناس  

واستخدامه في التعبير  

 استخداما صحيحا.  

[2.9] 

 -عدم-

 يقدر الطالب على: استخدام السجع في الجمل.  3.10.2

 بيان مفهوم السجع.   1.10.2

 تعيين مواضع السجع.   2.10.2

معرفة السجع  

واستخدامه في التعبير  

 استخداما صحيحا.  

[2.10] 
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