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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. 

1.1.5   செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள 
ேருத்துேறள மதிப்பீடு செய்து 
சதொகுத்துக் கூறுவர். 

    

1.2   கேள்விேள் கேட்பர். 1.2.6   ேொரண ேொரியங்ேறள அறியக் 
கேள்விேள் கேட்பர். 

    

1.3   திைம்படப் கபசுவர். 1.3.10 சிக்ேலுக்குத் தீர்வு ேொணப் 
பண்புடன் கபச்சுவொர்த்றத 
நடத்துவர். 

    

  1.3.11 சூழறல வருணறை செய்வர்.     

1.4   விவரித்துக் கூறுவர். 1.4.7   சிக்ேலுக்ேொை ேொரண 
ேொரியங்ேறள விவரித்துக் கூறுவர். 

    

1.5 ேருத்துறரப்பர்; முடிவு 
கூறுவர். 

1.5.5 வறரபடத்திலுள்ள 
தேவல்ேறளசயொட்டிக் 
ேருத்துறரப்பர்; முடிவு கூறுவர். 
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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÷. 

2.1.10 அறிக்றேறயச் ெரியொை கவேம், 
சதொனி, உச்ெரிப்பு ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறிேளுக்கேற்ப 
வொசிப்பர். 

    

  
2.1.11 நொடேப் படிவங்ேறளச் ெரியொை 

கவேம், சதொனி, உச்ெரிப்பு 
ஆகியவற்றுடன் 
நிறுத்தக்குறிேளுக்கேற்ப 
வொசிப்பர். 

    

2.2   Å¡º¢òÐô ÒÃ¢óÐ ¦¸¡ûÅ÷.   2.2.8 வொசிப்புப் பகுதியிலுள்ள முக்கியத் 
தேவல்ேறளப் பகுத்தொய்ந்து ஒரு 
முடிவுக்கு வருவர்.   

2.3   ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்குப் 
பதிலளிப்பர். 

 

  2.3.13   குடும்பவியல் சதொடர்பொை 
உறரநறடப் பகுதிறய 
வொசித்துக் ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்குப் பதிலளிப்பர். 
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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 

    2.3.14   இலக்கியம் சதொடர்பொை 
உறரநறடப் பகுதிறய 
வொசித்துக் ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்குப் பதிலளிப்பர். 

  

    2.3.15   வங்கியியல் சதொடர்பொை 
உறரநறடப் பகுதிறய 
வொசித்துக் ேருத்துணர் 
கேள்விேளுக்குப் பதிலளிப்பர். 
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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 எழுத்து 

3.3   ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷.   3.3.7   புள்ளிவிவரப் பட்டியலிலுள்ள 
விவரங்ேறளத் சதொகுத்து 
எழுதுவர். 

  

3.4   ÀøÅ¨¸ ±ØòÐô 
ÀÊÅí¸¨Çô À¨¼ôÀ÷. 

3.4.35 250 செொற்ேளில் ஆண்டறிக்றே 
எழுதுவர். 

3.4.29 250 செொற்ேளில் ேருத்து 
விளக்ேக் ேட்டுறர எழுதுவர்.   

   3.4.30 250 செொற்ேளில் வொதக் 
ேட்டுறர எழுதுவர்.   

    3.4.31 250 செொற்ேளில் விவொதக் 
ேட்டுறர எழுதுவர்.   

    3.4.32 250 செொற்ேளில்  வருணறைக் 
ேட்டுறர எழுதுவர்.   

    3.4.33 250 செொற்ேளில் 
தறலப்றபசயொட்டி உறர 
எழுதுவர். 

  

    3.4.34 250 செொற்ேளில் உறரயொடல் 
எழுதுவர்.   

    3.4.36
 

250 செொற்ேளில் ேறத 
எழுதுவர்.   
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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 

4.0 செய்யுளும் ச ாழியணியும் 

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

4.2.5   ஐந்தொம் படிவத்திற்ேொை 
திருக்குைறளயும் அதன் 
சபொருறளயும் அறிந்து    
கூறுவர்; எழுதுவர். 

    

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

4.3.5   ஐந்தொம் படிவத்திற்ேொை  
பல்வறேச் செய்யுறளயும் அதன் 
சபொருறளயும் அறிந்து    
கூறுவர்; எழுதுவர். 

    

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

4.4.5   ஐந்தொம் படிவத்திற்ேொை 
இறணசமொழிேறளயும் அவற்றின் 
சபொருறளயும் அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர். 

    

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

4.5.5   ஐந்தொம் படிவத்திற்ேொை 
உவறமத்சதொடர்ேறளயும் 
அவற்றின் சபொருறளயும் அறிந்து 
ெரியொேப் பயன்படுத்துவர். 
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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 

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

4.6.5   ஐந்தொம் படிவத்திற்ேொை 
மரபுத்சதொடர்ேறளயும் அவற்றின் 
சபொருறளயும் அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர். 

    

4.7  

 

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

 

4.7.5   ஐந்தொம் படிவத்திற்ேொை 
பழசமொழிேறளயும் அவற்றின் 
சபொருறளயும் அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர். 
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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 

5.0 இலக்கணம் 

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

5.1.5   முற்றியலுேரம் அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர்.     

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

5.2.7   தன்விறை, பிைவிறை அறிந்து 
ெரியொேப் பயன்படுத்துவர்.     

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

5.3.9   வடசமொழிச் ெந்தி இலக்ேணத்தில் 
‘ஆ’, ‘ஏ’, ‘ஓ’ கதொன்றுதல் பற்றி 
அறிந்து ெரியொேப் பயன்படுத்துவர்.   

    

5.4 ÅÄ¢Á¢Ìõ þ¼í¸¨Ç 
«È¢óÐ ºÃ¢Â¡¸ô 
ÀÂýÀÎòÐÅர். 

5.4.8   திரு, நடு, முழு, விழு, சபொது,     
அணு கபொன்ை முற்றியலுேரச் 
செொற்ேளுக்குப்பின் வலிமிகும் 
என்பறத அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர். 

    

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

  5.5.10 சபயசரச்ெத்தின்பின் வலிமிேொது 
என்பறத அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர். 

  

 
  5.5.11 எழுவொய்த் சதொடரிலும் 

விளித்சதொடரிலும் வலிமிேொது 
என்பறத அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர். 
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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 

5.7   ¦¾¡¼Ã¢Â¨Ä «È¢óÐ 
ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎòÐÅ÷. 

 

5.7.6   சதொேொநிறலத்சதொடரில் 
எழுவொய்த்சதொடர், விளித்சதொடர் 
ஆகியவற்றை அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர். 

  

  

 5.7.7 சதொேொநிறலத்சதொடரில் 
கவற்றுறமத்சதொடர் அறிந்து  
ெரியொேப் பயன்படுத்துவர். 

  

  

  5.7.8 சதொேொநிறலத்சதொடரில் 
விறைசயச்ெத்சதொடர், 
சபயசரச்ெத்சதொடர் ஆகியவற்றை 
அறிந்து ெரியொேப் பயன்படுத்துவர். 

  

  

  5.7.9 சதொேொநிறலத்சதொடரில் 
விறைமுற்றுத்சதொடர், 
இறடச்செொற்சைொடர் 
ஆகியவற்றை அறிந்து ெரியொேப் 
பயன்படுத்துவர். 

  

  

  5.7.10 சதொேொநிறலத்சதொடரில் 
உரிச்செொற்சைொடர், 
அடுக்குத்சதொடர் ஆகியவற்றை 
அறிந்து ெரியொேப் பயன்படுத்துவர். 

  

  

குறிப்பு:  

ஆசிரியர், மொணவர்ேளின் அறடவுநிறலக்கேற்பவும் கதறவக்கேற்பவும் அடிப்பறட உள்ளடக்ேம் மற்றும் கூடுதல் உள்ளடக்ேத்தில் 
வறரயறுக்ேப்பட்டுள்ள ேற்ைல் தரங்ேறளத் தனித்கதொ ஒருங்கிறணத்கதொ ேற்பிக்ேலொம். 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	6009fe43d3744c6e8d3b76b97750ea33d86249e76dc67a52e26dc326de48e8f7.pdf
	4d75c5e347e345e896a611f361f7e3c5340ed35bf22910b07ecbd59d6a1dc8dc.pdf
	blank841x595
	6009fe43d3744c6e8d3b76b97750ea33d86249e76dc67a52e26dc326de48e8f7.pdf

