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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 ககட்டல், கபச்சு 

1.1 செவிமடுத்தவற்றைக் 
கூறுவர்; அதற்கேற்பத் 
துலங்குவர். 

1.1.2   ¦ºÅ¢ÁÎò¾ÅüÈ¢ÖûÇ 
ேருத்துேறைத் சதொகுத்துக் 
கூறுவர். 

    

1.2   கேள்விேள் கேட்பர். 1.2.2   கூடுதல் விவரங்ேள் சபைì  
கேள்விேள் கேட்பர். 

    

1.3   திைம்படப் கபசுவர். 1.3.3   நன்றியுறர ஆற்றுவர்.     

1.3.4   தறலப்றபச ொட்டிப் பண்புடன் 
விவொதம் செய்வர். 

    

1.4   விவரித்துக் கூறுவர். 1.4.3   தேவல்ேறை Å¢ÅÃ¢òÐì ÜÚÅ÷.     

 1.4.4   ஒரு சபொருறைப் பற்றி Å¢ÅÃ¢òÐì 
ÜÚÅ÷. 

    

1.5 
 

 

ேருத்துறரப்பர்; முடிவு 
கூறுவர். 

1.5.2   வரிபடக்ேருவியிÖûÇ 
¾¸Åø¸¨Çச ொட்டிக் 
¸ÕòÐறரôபர்; ÓÊ× ÜÚÅ÷. 
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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 வாசிப்பு 

2.1   

 

ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, ¦¾¡É¢, 
¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 
¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ 
Å¡º¢ôÀ÷. 

2.1.4   உறரற î ºÃ¢Â¡É §Å¸õ,  
¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 
¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷.  

    

2.1.5   உறர ொடறலî ºÃ¢Â¡É §Å¸õ, 
¦¾¡É¢, ¯îºÃ¢ôÒ ¬¸¢ÂÅüÚ¼ý 
¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ùì§¸üÀ Å¡º¢ôÀ÷. 

    

2.2   Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷.   2.2.3   Å¡º¢ôÒô ÀÌ¾¢Â¢ÖûÇ முக்கி க் 
ேருத்துேறை «¨¼Â¡Çõ 
¸¡ñÀ÷.   

  

2.3   ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்குப் 
பதிலளிப்பர். 

  2.3.4   சுேொதொரம் ¦¾¡¼÷À¡É 
உறரநறடப் பகுதிற  
Å¡º¢த்துக் ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்குப் பதிலளிப்பர்.  

  

   
 

2.3.5   சமொழி ¦¾¡¼÷À¡É உறரநறடப் 
பகுதிற  Å¡º¢òÐக் ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்குப் பதிலளிப்பர். 
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Standard Kandungan 
உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
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Kandungan Tambahan 
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Kandungan 
Pelengkap 
நிடறவாக்க 
உள்ளடக்கம் 

   
 

2.3.6   அறிவி ல் ¦¾¡¼÷À¡É 
உறரநறடப் பகுதிற  
Å¡º¢òÐக் ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்குப் பதிலளிப்பர். 

  

2.4   Àø§ÅÚ ¯ò¾¢¸¨Çô 
ÀÂýÀÎò¾¢ Å¡º¢ôÀ÷. 

2.4.2 கூர்ந்த Å¡º¢ப்பு உத்திற ப் 
ப ன்படுத்தி வொசிப்பர். 
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Standard Kandungan 
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3.0 எழுத்து 

3.1   Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷.   3.1.3   ர¸Ã, ை¸Ã ¦À¡Õû கவறுபொடு 
Å¢Çí¸ Å¡ì¸¢Âõ «¨ÁôÀ÷. 

  

    3.1.4   இருசபொருள்பட Å¡ì¸¢Âõ 
«¨ÁôÀ÷.   

3.2   Àò¾¢ «¨ÁôÒ Ó¨È¸¨Ç 
«È¢óÐ ±ØÐÅ÷. 

  3.2.3   Å¡ì¸¢Âí¸¨Çக் கேொறவ ொேப் 
Àò¾¢Â¢ø ±ØÐÅ÷.   

    3.2.4   ேட்டுறரத் தறலப்பிற்கேற்ை 
முன்னுறரற யும் 
முடிவுறரற யும் Àòதியில் 
±ØÐÅ÷. 

  

3.3   ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 

 

  3.3.2   குறிவறரவிÖûÇ Å¢ÅÃí¸¨Çò 
¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷. 
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Standard Kandungan 
உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 
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உள்ளடக்கம் 

3.4   ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô 
ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ôÀ÷. 

3.4.9   160 ¦º¡ü¸Ç¢ø அலுவல் ¸Ê¾õ 
±ØÐÅ÷. 

  
  

3.4.10 160 ¦º¡ü¸Ç¢ல் உைவுக் ேடிதம் 
±ØÐÅ÷. 

  
  

    3.4.8   160 ¦º¡ü¸Ç¢ø 
¿¢¸úîº¢ÂÈ¢ì¨¸ ±ØÐÅ÷.   

    3.4.11 160 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¯¨Ã ொடல் 
±ØÐÅ÷.   

    3.4.12 160 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸ÕòÐ 
Å¢Çì¸ì ¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.   

    3.4.13 160 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸üÀ¨Éì 
¸ðÎ¨Ã ±ØÐÅ÷.   

    3.4.14 160 ¦º¡ü¸Ç¢ø ¸¨¾ ±ØÐÅ÷. 
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Standard Kandungan 
உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
கற்றல் தரம் 

Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 
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உள்ளடக்கம் 

4.0 செய்யுளும் ச ாழியணியும் 

4.1 þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî 
ÝÆÖì§¸üÀî ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.1.2   இரண்டொõ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É 
þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¸¨Çî 
ÝÆÖì§¸üÀî ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

    

4.2   ¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý 
¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ 
ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.2.2   இரண்டொõ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É 
¾¢ÕìÌÈ¨ÇÔõ «¾ý 
¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; 
±ØÐÅ÷. 

    

4.3   ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔ¨ÇÔõ 
«¾ý ¦À¡Õ¨ÇÔõ 
«È¢óÐ ÜÚÅ÷; ±ØÐÅ÷. 

4.3.2   இரண்டொõ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É 
ÀøÅ¨¸î ¦ºöÔ¨ÇÔõ «¾ý 
¦À¡Õ¨ÇÔõ «È¢óÐ ÜÚÅ÷; 
±ØÐÅ÷. 

    

4.4   þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Çயும் 
அவற்றின் ¦À¡Õறையும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.4.2   இரண்டொõ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É 
þ¨½¦Á¡Æ¢¸¨Çயும் அவற்றின் 
¦À¡Õறையும் அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
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Standard Kandungan 
உள்ளடக்கத் தரம் 

Standard Pembelajaran (SP) 
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Kandungan Asas 
அடிப்படட உள்ளடக்கம் 
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உள்ளடக்கம் 

4.5   ̄ Å¨Áò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ 
அவற்றின் ¦À¡Õறையும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.5.2   இரண்டொõ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É 
¯Å¨Áò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ 
அவற்றின் ¦À¡Õறையும் அறிந்து 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

    

4.6   ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ 
அவற்றின் ¦À¡Õறையும் 
அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.6.2   இரண்டொம் ÀÊÅò¾¢ü¸¡É 
ÁÃÒò¦¾¡¼÷¸¨ÇÔõ அவற்றின் 
¦À¡Õறையும் அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

    

4.7   ÀÆ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ அவற்றின் 
¦À¡Õறையும் அறிந்து 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

4.7.2   இரண்டொõ ÀÊÅò¾¢ü¸¡É 
ÀÆ¦Á¡Æ¢¸¨ÇÔõ அவற்றின் 
¦À¡Õறையும் அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
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5.0 இலக்கணம் 

5.1   ±Øò¾¢Äì¸½ò¨¾  
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

5.1.2   அேவினொ, புைவினொ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.     

5.2   ¦º¡øÄ¢Äì¸½ò¨¾ 
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

5.2.3   உரிச்செொல் «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷.      

5.2.4   இ ற்செொல், திறெச்செொல், 
திரிசெொல், வடசெொல் «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷.     

5.3   Ò½÷îº¢ Å¨¸¸¨Ç 
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

5.3.2   கதொன்ைல் Å¢¸¡ரப் புணர்ச்சியில் 
நிறலசமொழியில் சுட்டும் 
வருசமொழியில்  ேரமும் புணர்தல் 
பற்றி அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

    

  5.3.3 கதொன்ைல் விேொரப் புணர்ச்சியில் 
நிறலசமொழியில் எேர வினொவும் 
வருசமொழியில்  ேரமும் புணர்தல் 
பற்றி அறிந்து ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 
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5.4   ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸¨Ç 
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅர். 

5.4.3 தனிக் குற்சைழுத்றத அடுத்து 
வரும் ஆேொரத்திற்குப்பின் 
வலிமிகும் ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

5.4.2   ‘அ’, ‘இ’ என்னும் 
சுட்சடழுத்தின் பின்னும் ‘எ’ 
என்ை வினொ எழுத்தின் பின்னும் 
ÅÄ¢Á¢Ìõ ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

  

5.5   ÅÄ¢Á¢¸¡ þ¼í¸¨Ç 
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

  5.5.3   ஐந்தொம் §ÅüÚ¨Á 
¯ÕÒ¸Ç¡¸¢Â இருந்து, நின்று 
±ýÀÉÅüÈ¢ýÀ¢ý ÅÄ¢Á¢¸¡Ð 
±ýÀ¨¾ «È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

  

    
5.5.4   ஆைொம் §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ¸Ç¡¸¢Â 

அது, உறட  ±ýÀÉÅüÈ¢ýÀ¢ý 
ÅÄ¢Á¢¸¡Ð ±ýÀ¨¾ «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

  

5.6 வொக்கி  வறேேறை 
அறிந்து கூறுவர்; எழுதுவர். 

5.6.1 விறைவு வொக்கி த்றத அறிந்து 
கூறுவர்; எழுதுவர். 

  

  

குறிப்பு:    
ஆசிரி ர், மொணவர்ேளின் அறடவுநிறலக்கேற்பவும் கதறவக்கேற்பவும் அடிப்பறட உள்ைடக்ேம் மற்றும் கூடுதல் உள்ைடக்ேத்தில் 
வறர றுக்ேப்பட்டுள்ை ேற்ைல் தரங்ேறைத் தனித்கதொ ஒருங்கிறணத்கதொ ேற்பிக்ேலொம். 
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