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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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 فس��الت 1.0

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

 اآليات تالوة �حيحة.تالوة  .1.1.1 92-90 سورة يو�س: اآليات .1.1

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. .1.1.2

 شرح اآليات إجماليا. .1.1.3

 

التح�� باألخالق  .1.1.4

ا�حمودة والتخ�� 

عن الصفات 

 املذمومة.

 تالوة اآليات تالوة �حيحة. .1.2.1 14-12سورة املؤمنون: اآليات  .1.2

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. .1.2.2

 شرح اآليات إجماليا. .1.2.3
 

لتح�� باألخالق ا .1.2.4

ا�حمودة والتخ�� 

عن الصفات 

 املذمومة.

 تالوة اآليات تالوة �حيحة. .1.3.1 67-63سورة الفرقان: اآليات  .1.3

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. .1.3.2

 شرح اآليات إجماليا. .1.3.3
 

لتح�� باألخالق ا .1.3.4

ا�حمودة والتخ�� 

عن الصفات 

 املذمومة.

 تالوة اآليات تالوة �حيحة. .1.4.1 40-38سورة النمل: اآليات  .1.4

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. .1.4.2

 شرح اآليات إجماليا. .1.4.3
 

لتح�� باألخالق ا .1.4.4

ا�حمودة والتخ�� 

عن الصفات 

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

 سورة العنكبوت:  .1.5

 43-41اآليات 

 تالوة �حيحة. اتتالوة اآلي .1.5.1

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. .1.5.2

 إجماليا. اتشرح اآلي .1.5.3
 

التح�� باألخالق  .1.5.4

ا�حمودة والتخ�� 

الصفات عن 

 املذمومة.

 تالوة اآليات تالوة �حيحة. .1.6.1 40-37اآليات   سورة �س: .1.6

 ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة. .1.6.2

 إجماليا.شرح اآليات  .1.6.3
 

لتح�� باألخالق ا .1.6.4

ا�حمودة والتخ�� 

عن الصفات 

 املذمومة.

 سورة امللك:  .1.7

 5 -1اآليات 

 تالوة اآليات تالوة �حيحة. .1.7.1

 ال�لمات ا�ختارة.ذكر معا�ي  .1.7.2

 شرح اآليات إجماليا. .1.7.3
 

التح�� باألخالق  .1.7.4

ا�حمودة والتخ�� 

عن الصفات 

 املذمومة.
 

 ديثا�ح 2.0

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

ا�حديث الرا�ع والعشرون من  .2.1

 األر�ع�ن النوو�ة 

 "تحر�م الظلم"

 .قراءة م�ن ا�حديث وحفظھ .2.1.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة .2.1.2

 بيان فقھ ا�حديث مما ي��: .2.1.3

 
ملالزمة ع�� العمل ا .2.1.4

 �شرائع اإلسالم �لها.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 .�عر�ف ا�حديث القد��ي .i )183(ص: 

ii.  االختالفات املتعددة ب�ن

القرآن ا�حديث القد��ي و��ن 

 .الكر�م

iii.  ��تحر�م الظلم ع�� هللا وع

 .العباد

iv. ��افتقار ا�خلق إ�� هللا �عا. 

ا�حديث ا�خامس والعشرون  .2.2

 من األر�ع�ن النوو�ة 

 "فضل هللا �عا�� وسعة رحمتھ"

 )188(ص: 

 .قراءة م�ن ا�حديث وحفظھ .2.2.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة .2.2.2

 بيان فقھ ا�حديث مما ي��: .2.2.3

i.  املنافسة �� طلب املز�د من

 .ا�خ��

ii.  ��ذكر هللا �عا�� خ�� صدقة ع

 .النفس

iii.  ��دعوة ا�خ�� صدقة ع

 ا�جتمع.

iv. .��سعة فضل هللا �عا 

 .بيان ما يرشد إليھ ا�حديث  .2.2.4

 

ملالزمة ع�� ا .2.2.5

العمل �شرائع 

 اإلسالم �لها.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

ن و ا�حديث السا�ع والعشر  .2.3

 األر�ع�ن النوو�ة  من

 "ال�� واإلثم"

 )204(ص: 

 .قراءة م�ن ا�حديث وحفظھ .2.3.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة .2.3.2

 بيان فقھ ا�حديث مما ي��: .2.3.3

i. تفس�� ال�� وما يتعلق بھ. 

ii. عالمتا اإلثم. 

iii.  أخالق رسول هللا ص�� هللا

عليھ وسلم وجميل تر�يتھ 

 .أل�حابھ

 

ملالزمة ع�� العمل ا .2.3.4

�شرائع اإلسالم 

 �لها.

ا�حديث ا�حادي والثالثون  .2.4

 من األر�ع�ن النوو�ة

 "حقيقة الزهد"

 )229(ص: 

 .قراءة م�ن ا�حديث وحفظھ .2.4.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة .2.4.2

 بيان فقھ ا�حديث مما ي��:  .2.4.3

i. مع�ى الزهد وأقسامھ. 

ii. ا�حامل ع�� الزهد. 

iii.   تحق�� شأن الدنيا والتحذير

 من غرورها. 

iv.  طرق اكتساب محبة هللا

 .ومحبة الناس

 

ملالزمة ع�� ا .2.4.4

حقيقة الزهد �� 

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

v.  زهد رسول هللا ص�� هللا عليھ

 وسلم وأ�حابھ. 

ن و ا�حديث ا�خامس والثالث .2.5

 األر�ع�ن النوو�ة  من

 "أخوة اإلسالم وحقوق املسلم"

 )283(ص: 

 .قراءة م�ن ا�حديث وحفظھ .2.5.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة .2.5.2

 بيان فقھ ا�حديث مما ي��: .2.5.3

i.  ا�حسدالن�ي عن. 

ii. الن�ي عن النجش. 

iii. الن�ي عن التباغض. 

iv. الن�ي عن التدابر. 

v. الن�ي عن البيع ع�� البيع. 

vi.  واجبات املسلم نحو أخيھ

 .وحرمتھ

 بيان ما يرشد إليھ ا�حديث. .2.5.4

املالزمة ع��  .2.5.5

العمل �شرائع 

 اإلسالم �لها.

ن و ا�حديث السا�ع والثالث .2.6

 األر�ع�ن النوو�ة من

"عدل هللا �عا�� وفضلھ 

 وقدرتھ"

 )329(ص: 

 .قراءة م�ن ا�حديث وحفظھ .2.6.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة .2.6.2

 بيان فقھ ا�حديث مما ي��: .2.6.3

i. عمل ا�حسنات والسيئات. 

ii.  با�حسنات والسيئاتالهم. 

iii. الفضل العظيم. 

 

ملالزمة ع�� العمل ا .2.6.4

�شرائع اإلسالم 

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

iv.  اطالع املالئكة ع�� ما ��م بھ

 .اإل�سان

v. فضل الصيام. 

األر�ع�ن  منن و األر�عا�حديث  .2.7

النوو�ة "اغتنام الدنيا للفوز 

 باآلخرة"

 )357(ص: 

 

 .قراءة م�ن ا�حديث وحفظھ .2.7.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة .2.7.2

 بيان فقھ ا�حديث مما ي��: .2.7.3

i. الرسول املر�ي. 

ii. فناء الدنيا و�قاء اآلخرة. 

iii.  .الدنيا مع�� لآلخرة 

iv.  �� الوسطية واالعتدال

 .العمل للدنيا واآلخرة

 

ملالزمة ع�� العمل ا .2.7.4

�شرائع اإلسالم 

 �لها.

ن و ا�حديث ا�حادي واألر�ع .2.8

األر�ع�ن النوو�ة "اتباع  من

 عماد اإليمان" شرع هللا

 )363(ص: 

 .وحفظھ قراءة م�ن ا�حديث .2.8.1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة .2.8.2

 بيان فقھ ا�حديث مما ي��: .2.8.3

i. املسلم إ�سان مت�امل. 

ii. حقيقة الهوى وأنواعھ. 

iii.  مساوئ اتباع الهوى وآثاره

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

iv.  مراتب اإليمان وحالوتھ

ومحبة هللا ورسولھ مع ذكر 

النموذج املثا�� أل�حاب 

الرسول ص�� هللا عليھ وسلم 

 �� ذلك. 

v. إ�� شرع هللا  وجوب االحت�ام

 .�عا��
 

 مصط�ح ا�حديث 3.0

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

 ا�حديث املعضل .3.1

 )19-18(ص: 

 قراءة م�ن البيقونية وحفظھ. .3.1.1

 ذكر �عر�ف ا�حديث املعضل. .3.1.2

بيان سبب �سميتھ با�حديث  .3.1.3

 املعضل.

 ذكر مثال ا�حديث املعضل. .3.1.4

 ..بيان حكم ا�حديث املعضل .3.1.5

 

الزمة التب�ن �� م .3.1.6

قبول األخبار 

 و�شرها.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 ا�حديث املدلس .3.2

 )20-18(ص: 

 قراءة م�ن البيقونية وحفظھ. .3.2.1

ذكر �عر�ف ا�حديث املدلس مع  .3.2.2

 التمثيل.

 ان أنواع ا�حديث املدلس.بي .3.2.3

 بيان حكم التدليس. .3.2.4

 

الزمة التب�ن �� م .3.2.5

قبول األخبار 

 و�شرها.

 ا�حديث الشاذ  .3.3

 )21(ص: 

 م�ن البيقونية وحفظھ.قراءة  .3.3.1

ذكر �عر�ف ا�حديث الشاذ مع  .3.3.2

 التمثيل.

 .الشاذبيان حكم ا�حديث  .3.3.3

  .الشاذذكر ما يقابل ا�حديث  .3.3.4

 

مالزمة التب�ن ��  .3.3.5

قبول األخبار 

 و�شرها.

 ا�حديث املعلل .3.4

 )25-24(ص: 

 قراءة م�ن البيقونية وحفظھ. .3.4.1

 ذكر �عر�ف ا�حديث املعلل. .3.4.2

 بيان كيفية إدراك العلة. .3.4.3

 ذكر مثال ا�حديث املعلل. .3.4.4

 

الزمة التب�ن �� م .3.4.5

قبول األخبار 

 و�شرها.

 ا�حديث املضطرب .3.5

 )26-25(ص: 

 قراءة م�ن البيقونية وحفظھ. .3.5.1

ذكر �عر�ف ا�حديث  .3.5.2

 املضطرب.

 ذكر مثال ا�حديث املضطرب. .3.5.3

 

الزمة التب�ن �� م .3.5.5

قبول األخبار 

 و�شرها.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 بيان حكم ا�حديث املضطرب. .3.5.4

 ا�حديث املنكر .3.6

 )30(ص: 

 قراءة م�ن البيقونية وحفظھ. .3.6.1

 ذكر �عر�ف ا�حديث املنكر. .3.6.2

 ذكر مثال ا�حديث املنكر. .3.6.3

 املنكر والشاذ.بيان الفرق ب�ن  .3.6.4

الزمة التب�ن �� م .3.6.5

قبول األخبار 

 و�شرها.

 ا�حديث املوضوع .3.7

 )32-31(ص: 

قراءة م�ن البيقونية  .3.7.1

 وحفظھ.

عر�ف ا�حديث ذكر � .3.7.2

 املوضوع.

 ملوضوع.ذكر مثال ا�حديث  .3.7.3

 بيان حكم ا�حديث املوضوع. .3.7.4

 بيان سبب الوضع �� ا�حديث. .3.7.5

الزمة التب�ن �� م .3.7.6

قبول األخبار 

 و�شرها.

 

 التجو�د 4.0

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

 م�ن ا�جزر�ة .4.1

 

قراءة م�ن ا�جزر�ة وحفظھ من  .4.1.1

 األبواب التالية:

i. .مقدمة م�ن ا�جزر�ة 

ii. .مخارج ا�حروف 

iii. .صفات ا�حروف 

iv. .التجو�د 

 

املالزمة ع�� تالوة  .4.1.2

 القرآن الكر�م مع

حسن اآلداء 

ومراعاة أح�ام 

 .التجو�د



Dokumen Penjajaran Kurikulum Turath al-Quran dan Al-Sunnah Tingkatan 5 

 

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

v. .(البيت األول والثا�ي) ال��قيق 

vi. .الراءات 

vii. تفخيم.ال 

viii. .املد والقصر 

ix. .معرفة الوقف واالبتداء 

x. .همز الوصل 

xi. .خاتمة منظومة ا�جزر�ة 
 

 

 

 القراءات 5.0

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

باب نقل حركة الهمزة إ��  .5.1

 ) 4- 1 الساكن قبلها (من البيت

 أبيات 4: مجموع األبيات

 قراءة م�ن الشاطبية. .5.1.1

 ذكر شروط نقل حركة الهمزة .5.1.2

 مع التمثيل. لورش

قراءة حمزة �� السكت مع  بيان .5.1.3

 التمثيل.

 

ة ملالزمة ع�� تالو ا .5.1.4

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

اآلداء ومراعاة 

 .أح�ام التجو�د
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

لإلمام ابن   العملية قراءاتال .5.2

 عامر

تطبيق القراءات لإلمام ابن  .5.2.1

 عامر �� سورة الفاتحة.

ام ابن تطبيق القراءات لإلم .5.2.2

-1عامر �� سورة البقرة (اآلية: 

25.( 

 

املالزمة ع�� تالوة  .5.2.3

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

اآلداء ومراعاة أح�ام 

 التجو�د.

باب أح�ام النون الساكنة  .5.3

  .والتنو�ن

 قراءة م�ن الشاطبية. .5.3.1

أح�ام النون الساكنة  بيان .5.3.2

 التنو�ن مع التمثيل.  و 

ذكر رواية خلف عن حمزة ��  .5.3.3

اإلدغام بال غنة �� الواو والياء 

 مع التمثيل.

ظهار املطلق مع اإل  حكم بيان .5.3.4

 التمثيل.

ملالزمة ع�� تالوة ا .5.3.5

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

اآلداء ومراعاة 

 .أح�ام التجو�د

لإلمام  القراءات العملية .5.4

  عاصم

تطبيق القراءات لإلمام عاصم  .5.4.1

 �� سورة الفاتحة.

تطبيق القراءات لإلمام عاصم  .5.4.2

 ).25-1�� سورة البقرة (اآلية: 
 

ملالزمة ع�� تالوة ا .5.4.3

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

ح�ام اآلداء ومراعاة أ

 .التجو�د
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 باب الفتح واإلمالة والتقليل  .5.5

، 24 البيت، و 3-1 (من البيت

25 ،31 ،32 ( 

 

 أبيات 7: مجموع األبيات

 

 

 قراءة م�ن الشاطبية. .5.5.1

بيان مذهَ�ي حمزة والكسائي ��  .5.5.2

 اإلمالة مع التمثيل.

ورش �� الفتح  روايةذكر  .5.5.3

 .والتقليل مع التمثيل

بيان مذهَ�ي أ�ي عمرو ودوري  .5.5.4

الكسائي �� الفتح واإلمالة 

 والتقليل مع التمثيل.

ملالزمة ع�� تالوة ا .5.5.5

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

اآلداء ومراعاة 

 .أح�ام التجو�د

تطبيق القراءات لإلمام حمزة ��  .5.6.1 لإلمام حمزة العملية القراءات .5.6

 سورة الفاتحة.

تطبيق القراءات لإلمام حمزة ��  .5.6.2

 ).25-1سورة البقرة (اآلية: 
 

ملالزمة ع�� تالوة ا .5.6.3

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

اآلداء ومراعاة أح�ام 

 .التجو�د

اب مذاهب القراء �� الراءات ب .5.7

 )بيتان 2-1البيت (

 

 قراءة م�ن الشاطبية. .5.7.1

ورش �� الراءات مع  روايةذكر  .5.7.2

 التمثيل.
 

ملالزمة ع�� تالوة ا .5.7.3

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

اآلداء ومراعاة أح�ام 

 .التجو�د
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

 بيتان) 2-1البيت (باب الالمات  .5.8

 

 قراءة م�ن الشاطبية. .5.8.1

ورش �� الالمات مع  روايةذكر  .5.8.2

 التمثيل.
 

ملالزمة ع�� تالوة ا .5.8.3

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

اآلداء ومراعاة أح�ام 

 .التجو�د

لإلمام  القراءات العملية .5.9

 الكسائي

تطبيق القراءات لإلمام  .5.9.1

 الكسائي �� سورة الفاتحة.

تطبيق القراءات لإلمام  .5.9.2

الكسائي �� سورة البقرة (اآلية: 

1-25.( 

 

ملالزمة ع�� تالوة ا .5.9.3

القرآن الكر�م 

بالقراءات السبع 

حسن  مع املتواترة

اآلداء ومراعاة 

 .دأح�ام التجو�
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