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 خامسةال سنةلل التعلمو معيار املحتوى  

 ( مهارة االستماع والكالم 1)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

ت في االستماع إلى الكلما   [1.1]

من الجملة   سياقها

االستجابة لها  ونطقها مع 

 . حسب املحاور املحددة
 

 يقدر الطالب على:

األسماء في الجمل  نطق 1.1.1

 املسموعة من: 

  على الفاعل اسم -أ 

ل،  مفتعل، متفع  : وزن

   .متفاعل

اسم اآللة على وزن   - ب

ة. ِمْفَعل و 
َ
ال عَّ

َ
 ف

  علىاسم املفعول  -ج

ل، وزن : مفع 

 مستفعل. 

:  وزن علىاملصدر  -د

إفعال، مفاعلة،  

ل،  افتعال، تفع 

 تفاعل، استفعال.  

األسماء واألفعال في الجمل  تحديد  1.1.3

 املسموعة. 

إظهار الفهم لألسماء واألفعال في  1.1.4

 الجمل املسموعة.

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

الظرف: حين، حينما،  - ه

   .حيث، لدى، دون 

األسماء الظاهرة   -و

 املحددة.

 الجمل في األفعال  نطق 1.1.2

  ماض   من  املسموعة

:  وزن  على وأمر  ومضارع

لت فاعل،ت عل،تفا  . فع 

  

  فيإلى التراكيب  االستماع [1.2]

  الجملة من  سياقها

االستجابة لها  مع ونطقها  

   .حسب املحاور املحددة

 يقدر الطالب على:

نطق التراكيب اإلضافية  في   1.2.1

 الجمل املسموعة من: 

ثنى وجمع  ظاهر ماسم  -أ 

 . مفرداسم ظاهر + 

اسم ظاهر مثنى   - ب

وجمع + ضمير  

 متصل.

ل  افعاأل نطق التراكيب اإلضافية و  1.2.4

إظهار  و  الجمل املسموعةة في  التعبيري

 ا. مهالفهم ل

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

في   الفعل التعبيري نطق  1.2.2

 . الجمل املسموعة

نطق التراكيب اإلضافية   1.2.3

في    ةل التعبيريا فعاأل و 

  الجمل املسموعة

 وتعيينهما.

إلى الجمل   االستماع [1.3]

  ونطقها مع املفيدة

شفهيا  االستجابة لها 

 حسب املحاور املحددة.

 قدر الطالب على:ي

نطق الجمل مع مراعاة   1.3.1

  النبرات والتنغيمات 

والسكتات والوقفات  

 . صحيحةال

الجمل املسموعة  نطق  1.3.2

 .وإظهار الفهم لها

الجمل املسموعة  نطق  1.3.3

املشتملة على الم التعليل  

 .وإظهار الفهم لها

عن األشياء املحسوسة   التعبير 1.3.14

واألشخاص واألماكن واألحداث  

والخبرات الشخصية بالجمل املناسبة  

 . شفهيا

شفهيا بأداة االستفهام   األسئلةطرح  1.3.15

 . و)عالم( (عم و )( فيم)

 اإلجابة عن األسئلة شفهيا.  1.3.16

  لألوزان مزيد ثالثي فعلبتقديم األوامر  1.3.17

ل، عل،تفا: املختارة  تفاعل. تفع 

 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

لجمل املسموعة  نطق ا 1.3.4

+   املشتملة على )كي( 

+    و)ل( الفعل املضارع()

وإظهار  )الفعل املضارع(  

 . الفهم لها

لجمل املسموعة  نطق ا 1.3.5

 صار،املشتملة على )

  ،ِت صر  ،َت صر  ،تصار 

(  ناصر  ،ت  صر  ،تمصر 

 .وإظهار الفهم لها

لجمل املسموعة  نطق ا 1.3.6

  ) وإظهار  املشتملة على )لكن 

 . الفهم لها

لجمل املنفية  نطق ا 1.3.7

املسموعة املشتملة على   
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

وإظهار الفهم  + )اسم(   )ال( 

 . لها

االستجابة للجمل  1.3.8

 املسموعة املشتملة على: 

فعل األمر  باألوامر  -أ 

  مزيد ثالثي لفعل

  :املختارة لألوزان

ل، عل،تفا  تفاعل.  تفع 

و  ( ـ)فيماالستفهام بــــــ - ب

 . و)عالم( (عم)

االستماع إلى الجمل   1.3.9

املشتملة على البدل املطابق  

 وإظهار الفهم لها.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

االستماع إلى الجمل   1.3.10

املشتملة على الحال املفرد  

 وإظهار الفهم لها.

االستماع إلى الجمل   1.3.11

املشتملة على األعداد من  

العقود واملائة واأللف  

 ومعدودها ونطقها. 

تعابير  االستماع إلى  1.3.12

 .  واالستجابة لها  املجامالت

 االستماع إلى الجمل وإلقاء 1.3.13

 . تعابير املجامالت املناسبة

   

ال   النصاالستماع إلى  [1.4]

يتعدى عدد كلماته  

االستجابة  كلمة و  ستين

 يقدر الطالب على:

تحديد املوضوع للنص   1.4.1

 املسموع من: 

 القصة   -أ 

 -عدم- -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  املحاور  حسبله 

 .املحددة

   الحوار - ب

 رشاد  اإل  -ج

 األخبار   نشرة  -د

 الرسالة   - ه

 الخطابة -و

   التقرير -ز

اإلجابة عن األسئلة املتعلقة   1.4.2

 بالنص املسموع من:  

 القصة   -أ 

   الحوار - ب

 رشاد  اإل  -ج

 األخبار   نشرة  -د

 الرسالة   - ه

 الخطابة  -و

 التقرير  -ز
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar dan Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  املحاور التعبير عن  [1.5]

بما ال يقل عن   املحددة

 خمسين كلمة.

 يقدر الطالب على:

وصف األشياء املحسوسة   1.5.1

واألشخاص واألماكن  

والتعبير عن  واألحداث  

 الخبرات الشخصية شفهيا.

 . البسيط الحوارإجراء  1.5.2

 عرض التمثيل البسيط.  1.5.3

 -عدم- -عدم-
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 ( مهارة القراءة 2)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

قراءة الكلمات في الجملة  [2.1]

مع الفهم  قراءة صحيحة  

حسب   واالستيعاب

 .املحاور املحددة

 يقدر الطالب على:

 قراءة األسماء في الجملة مع تعيين:  2.1.1

:  وزن على الفاعل اسم -أ 

ل، عل،تفم  تفاعل.م متفع 

ِمْفَعل    :اسم اآللة على وزن - ب

ة. و 
َ
ال عَّ

َ
 ف

:  على وزناسم املفعول  -ج

ل، مستفعل.   مفع 

إفعال،   :املصدر على وزن -د

ل،  مفاعلة، افتعال، تفع 

 تفاعل، استفعال. 

الظرف: حين، حينما،  - ه

   .حيث، لدى، دون 

 األسماء الظاهرة املحددة. -و

األفعال في الجملة قراءة  2.1.4

  وتصنيفها من حيث البنية

 . والداللة

القراءة للكلمات في الجملة  تقييم 2.1.5

من حيث الصحة والخطأ  

 وتصحيح القراءة الخاطئة. 

 -عدم-



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Bahasa Arab Tingkatan 5 

 

10 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  مع تعيينهاقراءة األفعال في الجملة  2.1.2

: وزن على اوأمرً   اومضارعً  ًيا ماض

ل، عل،تفا  . تفاعل تفع 

الفهم للكلمات املقروءة في إظهار  2.1.3

 الجملة. 
 

قراءة التراكيب في الجملة  [2.2]

مع الفهم  قراءة صحيحة  

واالستيعاب حسب  

 .املحددةاملحاور 
 

 يقدر الطالب على:

قراءة  في الجمل  التراكيب قراءة  2.2.1

 : صحيحة من حيث

  .التشكيل -أ 

  .البنية - ب

  في الجملقراءة التراكيب اإلضافية  2.2.2

  بالنبرات والسكتات الصحيحة

 من:  املكونة

ثنى وجمع +  اسم ظاهر م -أ 

   .مفرداسم ظاهر 

اسم ظاهر مثنى وجمع +   - ب

 ضمير متصل.

قراءة التراكيب اإلضافية   تقييم 2.2.4

في الجمل من   ةل التعبيريا فعاأل و 

حيث الصحة والخطأ وتصحيح  

 القراءة الخاطئة.

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

في الجمل  ةالتعبيريل ا فعاأل  قراءة  2.2.3

   وإظهار الفهم لها.
 

قراءة الجمل املفيدة    [2.3]

مع الفهم  قراءة صحيحة  

واالستيعاب حسب  

 املحاور املحددة.

 قدر الطالب على:ي

النبرات   قراءة الجمل مع مراعاة   2.3.1

والسكتات والوقفات   والتنغيمات

 . صحيحةال

لجمل املقروءة إظهار الفهم ل  2.3.2

الفعل  + ) املشتملة على )كي( 

 .  و)ل( + )الفعل املضارع( املضارع(

املقروءة  لجملإظهار الفهم ل  2.3.3

 ، ْت صار  صار،املشتملة على )

 ،ت  صر  ،تم، صر ِت صر  ،َت صر 

 . (ناصر 

املقروءة  لجملالفهم ل إظهار  2.3.4

 .)  املشتملة على )لكن 

قراءة الجمل من حيث   تقييم 2.3.10

الصحة والخطأ وتصحيح القراءة  

 الخاطئة. 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

إظهار الفهم للجمل املنفية   2.3.5

املقروءة املشتملة على )ال( + 

 )اسم(.

إظهار الفهم للجمل املقروءة  2.3.6

 :  املشتملة على 

فيم( و)عم(  االستفهام بــــــــ) -أ 

 و)عالم(. 

  لفعلبفعل األمر األوامر  - ب

:  املختارة لألوزان مزيد ثالثي

ل، عل،تفا  . تفاعل تفع 

 البدل املطابق.  -ج

 الحال املفرد.  -د

قراءة الجمل املشتملة على   2.3.7

األعداد من العقود واملائة واأللف 

 ومعدودها وإظهار الفهم لها.
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

ع  قراءة الجمل املشتملة على املواق  2.3.8

 اإلعرابية اآلتية مع التعرف إليها

 وحالتها وعالمتها: 

 البدل املطابق  -أ 

 الحال املفرد  - ب

 املجرور  باإلضافة االسم  -ج

 اسم )صار( وخبرها  -د

 اسم )لكن( وخبرها  - ه

الفعل املضارع املنصوب   -و

 بـ)كي( و)ل( 

قراءة الجمل بحركات صحيحة   2.3.9

 وفق القواعد اللغوية اآلتية: 

 البدل املطابق  -أ 

 الحال املفرد  - ب

 االسم املجرور  باإلضافة  -ج
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 اسم )صار( وخبرها  -د

 اسم )لكن( وخبرها  - ه

الفعل املضارع املنصوب   -و

 بـ)كي( و)ل( 

 

املشتمل على   نصال قراءة  [2.4]

  على كلمة مائة وعشرين

  قراءة األقص ى الحد

مع الفهم   صحيحة

واالستيعاب حسب  

 املحاور املحددة.

 يقدر الطالب على:

  النبرات والتنغيماتب قراءة النص  2.4.1

 .صحيحةوالسكتات والوقفات ال

اإلجابة عن األسئلة املتعلقة   2.4.2

 بالنص املقروء: 

 القصة   -أ 

   الحوار - ب

 رشاد  اإل  -ج

 األخبار   نشرة  -د

 الرسالة   - ه

 الخطابة -و

 -عدم- -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 التقرير  -ز

استخراج األفكار الرئيسة من  2.4.3

 النص املقروء: 

 القصة   -أ 

   الحوار - ب

 رشاد  اإل  -ج

 األخبار   نشرة  -د

 الرسالة   - ه

 الخطابة -و

 التقرير  -ز

بحركات صحيحة وفق   راءة النصق 2.4.4

 القواعد اللغوية اآلتية: 

 البدل املطابق  -أ 

 الحال املفرد  - ب

 االسم املجرور  باإلضافة  -ج
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 اسم )صار( وخبرها  -د

 اسم )لكن( وخبرها  - ه

الفعل املضارع املنصوب   -و

 بـ)كي( و)ل( 
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emahir an Menulis  

 مهارة الكتابة  (3)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة الكلمات في   [3.1]

سياقها من الجملة  

كتابة صحيحة  

واستخدامها حسب  

 املحاور املحددة.

 يقدر الطالب على:

لقواعد اإلمالئية  ا استخدام 3.1.1

 األساسية في كتابة الكلمات. 

 : نوع األسماء منكتابة  3.1.2

:  وزن على الفاعل اسم -أ 

ل، متفاعل   .مفتعل، متفع 

اسم اآللة على وزن ِمْفَعل   - ب

ة. و 
َ
ال عَّ

َ
 ف

اسم املفعول على وزن:   -ج

ل، مستفعل.   مفع 

على وزن: إفعال،  املصدر  -د

ل،  مفاعلة، افتعال، تفع 

 تفاعل، استفعال.  

الظرف: حين، حينما، حيث،  - ه

   .لدى، دون 

تحديد األسماء واألفعال في   3.1.4

 الجمل املكتوبة.

إظهار الفهم لألسماء واألفعال   3.1.5

 في الجمل املكتوبة. 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 املحددة.األسماء الظاهرة  -و

كتابة األفعال من ماض ومضارع و   3.1.3

ل، تفاعل: وزن علىأمر   .افتعل، تفع 

 

كتابة التراكيب في   [3.2]

  سياقها من الجملة

كتابة صحيحة  

واستخدامها حسب  

 املحاور املحددة.
 

 يقدر الطالب على:

 نقل التراكيب نقال صحيحا.  3.2.1

لقواعد اإلمالئية  ا استخدام 3.2.2

 األساسية في كتابة التراكيب.

 :كتابة التراكيب اإلضافية  من 3.2.3

اسم ثنى وجمع + اسم ظاهر م -أ 

   .مفردظاهر  

اسم ظاهر مثنى وجمع +   - ب

 ضمير متصل.

ة كتابة التعبيريل افعاأل كتابة  3.2.4

 . صحيحة

التراكيب اإلضافية   كتابة 3.2.5

 وتعيينها.   ةل التعبيريا فعاأل و 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة   الجمل كتابة    [3.3]

صحيحة واستخدامها  

 .حسب املحاور املحددة

 يقدر الطالب على:

 نقل الجمل نقال صحيحا. 3.3.1

القواعد اإلمالئية   استخدام 3.3.2

 األساسية في كتابة الجمل.

كي( +  لجمل املشتملة على ) كتابة ا 3.3.3

الفعل + )  و)ل( الفعل املضارع()

 . املضارع(

، صارلجمل املشتملة على ) كتابة ا 3.3.4

تم، صر ِت، صر َت، صر ت، صار 

   نا( صر ، ت  صر 

(لكلجمل املشتملة على ) كتابة ا 3.3.5  .ن 

 كتابة الجمل فيها :  3.3.6

 البدل املطابق  -أ 

 الحال املفرد  - ب

 االسم املجرور  باإلضافة  -ج

 اسم )صار( وخبرها  -د

 اسم )لكن( وخبرها  - ه

الجمل لألشياء   تكوين 3.3.12

املحسوسة واألشخاص  

واألماكن واألحداث والتعبير  

 .عن الخبرات الشخصية كتابيا

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

الفعل املضارع املنصوب   -و

 بـ)كي( و)ل( 

تحليل موقع اإلعراب وحالته  3.3.7

 عالمته للجمل املرتكزة على:و

 البدل املطابق  -أ 

 الحال املفرد  - ب

 االسم املجرور  باإلضافة  -ج

 اسم )صار( وخبرها  -د

 اسم )لكن( وخبرها  - ه

املضارع املنصوب  الفعل  -و

 بـ)كي( و)ل( 

كتابة الجمل املنفية املشتملة على   3.3.8

 . + )اسم( (ال)

 كتابة الجمل من نوع:  3.3.9
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

  ( و)عم( فيماالستفهام بـــــــ) -أ 

 . و)عالم(

: على وزناألوامر بفعل األمر   - ب

ل، ل،عِ تفا   تفاَعل تفعَّ

د اعدكتابة الجمل املشتملة على األ  3.3.10

 . اومعدوده العقود واملائة واأللف من

املجامالت واالستجابة  تعابير كتابة  3.3.11

 لها.  

 

عدد   قلالنص ال ي كتابة [3.4]

  مائة وعشرين كلماته 

  صحيحة كتابةكلمة 

 حسب املحاور املحددة.

 يقدر الطالب على:

 نقل النص نقال صحيحا.   3.4.1

كتابة النص وفق القواعد اإلمالئية   3.4.2

 األساسية. 

 النص من نوع: كتابة  3.4.3

 القصة   -أ 

   الحوار - ب

 -عدم- -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 رشاد  اإل  -ج

 األخبار   نشرة  -د

 الرسالة   - ه

 الخطابة -و

 التقرير  -ز

النص لألشياء املحسوسة   كتابة 3.4.4

واألشخاص واألماكن واألحداث  

 .والخبرات الشخصية
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