
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 4 

1 

  

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH 

Dokumen Penjajaran Kurikulum 

USUL AL-DIN 

EDISI 2 

TINGKATAN 1 



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 4 

0 

  



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 4 

3 

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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 التوحيد 1.0

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

فهم العقيدة ال�حيحة  1,1

 : والتمسك ��ا

 أساس العقيدة

 

 

ذكر �عر�ف العقيدة لغة  1.1.1

 .واصطالحا

بيان أهمية التمسك بالعقيدة  1.1.2

 ال�حيحة

 .توضيح مم��ات العقيدة اإلسالمية 1.1.3

 

 

بيان آثار االنحراف عن العقيدة  1.1.4

 .اإلسالمية

 التمسك بالعقيدة ال�حيحة. 1.1.5

 

فهم علم التوحيد والتمسك  1,2

 : بھ

 علم التوحيد 

  

 ذكر �عر�ف علم التوحيد. 1,2,1

 ذكر حكم دراسة علم التوحيد. 1,2,2

 بيان �شأة علم التوحيد. 1,2,4

 علم التوحيد. بيان مؤسس 1,2,5

 ذكر موضوع علم التوحيد. 1,2,6

 

 

توضيح ثمرات دراسة علم  1,2,3

 التوحيد.

االعتماد ع�� العقيدة ال�حيحة �� 1,2,7

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

 فهم حقيقة اإليمان والعمل ��ا :1,3

 حقيقة اإليمان

ذكر �عر�ف اإليمان لغة  1,3,1

 .واصطالحا

ذكر الدليل النق�� ع�� حقيقة  1,3,2

 .اإليمان

 .بيان أر�ان اإليمان 1,3,3

 .شرح ز�ادة اإليمان ونقصانھ 1,3,4

 .توضيح األمور ال�ي تفسد اإليمان 1,3,5

 

صيانة اإليمان عّما يفسده  1,3,6

 باألعمال الصا�حة.
 

فهم حقيقة اإلسالم والعمل  1,4

 : ��ا

 حقيقة اإلسالم

ذكر �عر�ف اإلسالم لغة  1,4,1

 .واصطالحا

الدليل النق�� ع�� حقيقة ذكر  1,4,2

 .اإلسالم

 .شرح أر�ان اإلسالم 1,4,3

 .بيان ثمرات اإليمان 1,4,4

 

  صيانة اإلسالم عن الش��ات. 1,4,5
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

فهم حقيقة اإلحسان والعمل  1,5

 : ��ا

 حقيقة اإلحسان 

 .ذكر �عر�ف اإلحسان 1,5,1

ذكر الدليل النق�� ع�� حقيقة  1,5,2

 .اإلحسان

ب�ن اإليمان واإلسالم بيان العالقة  1,5,3

 .واإلحسان

 

  تطبيق حقيقة اإلحسان �� ا�حياة. 1,5,4

 : فهم ا�حكم العق�� 1,6

 ا�حكم العق�� 

 .ذكر �عر�ف ا�حكم العق�� 1,6,1

 .ذكر منـزلة العقل �� معرفة هللا 1,6,2

 .بيان أقسام ا�حكم العق�� 1,6,3

 .توضيح العالقة ب�ن العقل والو�� 1,6,4

 

 

ر والتدّبر �� ال�ون. 1,6,5
ّ

  التفك
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 التفس�� 2.0

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

فهم و تدّبر سورة البقرة؛  2,1

  :154-153اآليت�ن 

 التغلب ع�� الشدائد 

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,1,1

 .شرح اآليت�ن إجماال 2,1,2

 .154بيان سبب نزول اآلية  2,1,3

 .ذكر كيفية االستعانة با� 2,1,4

 

 .توضيح منـزلة الشهداء عند هللا 2,1,5

 .ذكر ما يؤخذ من اآليت�ن 2,1,6

 

مالزمة الدعاء باآلداب  2,1,7

 �� �ل ا�حال.

فهم و تدّبر سورة البقرة؛ اآلية  2,2

: الدالئل ع�� وجود هللا 164

 ووحدانيتھ وقدرتھ

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,2,1

 .شرح اآلية إجماال 2,2,2

 .164بيان سبب نزول اآلية  2,2,3

توضيح الدالئل ع�� إثبات وجود  2,2,4

 هللا ووحدانيتھ وقدرتھ

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآلية 2,2,5

مالزمة اإلقرار بوجود هللا  2,2,6

ووحدانيتھ وقدرتھ �� �ل النوا�� 

 من ا�حياة.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

فهم و تدّبر سورة البقرة؛  2,3

 : التعّبد ا�حقيقي177اآلية 

 

 . ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,3,1

 .شرح اآلية إجماال 2,3,2

 .177بيان سبب نزول اآلية  2,3,3

 .توضيح مفهوم العبادة 2,3,4

 .توضيح أنواع الِ�ّ� عند هللا 2,3,5

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآلية 2,3,6

 

الس�� �� العبادات  2,3,7

 املقبولة عند هللا.

وتدّبر سورة البقرة؛ فهم  2,4

  :262-261اآليت�ن 

 أجر الصدقة وآدا��ا 

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,4,1

 .شرح اآليت�ن إجماال 2,4,2

 .262بيان سبب نزول اآلية  2,4,3

 .ذكر مفهوم الصدقة 2,4,4

 .بيان آداب الصدقة 2,4,5

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآليت�ن 2,4,6

 

ا�حرص ع�� اإلنفاق  2,4,7

 البتغاء مرضاة هللا.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

فهم وتدّبر سورة آل  2,5

 :103عمران؛ اآلية 

حاد 
ّ
 الدعوة إ�� االت

 . ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,5,1

 .شرح اآلية إجماال 2,5,2

 .103بيان سبب نزول اآلية  2,5,3

 ."بيان مفهوم بـ"حبل هللا 2,5,4

توضيح مفهوم التقوى أساس  2,5,5

 .األخّوة

 

 .يؤخذ من اآلية ذكر ما 2,5,6

 

االهتمام بالوحدة  2,5,7

 واألخّوة اإلسالمية.

فهم وتدّبر سورة النساء؛  2,6

: اإليمان والعقيدة 36اآلية 

 والعمل

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,6,1

 .شرح اآلية إجماال 2,6,2

 .ذكر واجبات العباد نحو هللا 2,6,3

بيان بر الوالدين واإلحسان  2,6,4

 .إل��ما

بيان حسن التعامل مع اليتامى  2,6,5

واملساك�ن وا�ج��ان وابن السبيل 

 .والرقاب

 .توضيح أنواع ا�ج��ان 2,6,6

 

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآلية 2,6,7

 

حسن التعامل مع  2,6,8

اليتامى واملساك�ن 

وا�ج��ان وابن السبيل 

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

فهم وتدّبر سورة النساء؛  2,7

 : األمانة والعدل58اآلية 

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,7,1

 .شرح اآلية إجماال 2,7,2

 .58بيان سبب نزول اآلية  2,7,3

 .ذكر مفهوم األمانة والعدل 2,7,4

بيان تحقيق العدالة �� التحكيم  2,7,5

 .والقضاء

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآلية 2,7,6

 

تطبيق األمانة والعدل  2,7,7

 لذوي ا�حقوق.

النساء؛ فهم وتدّبر سورة  2,8

 :86اآلية 

 آداب السالم 

 . ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,8,1

 .شرح اآلية إجماال 2,8,2

 .ذكر مفهوم السالم 2,8,3

بيان وجوب رّد السالم بأحسن  2,8,4

 .منھ أو بـمثلھ

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآلية 2,8,5

 

تطبيق إفشاء السالم  2,8,6

 ب�ن املسلم�ن.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

أأل�عام؛ فهم وتدّبر سورة  2,9

: جزاء ا�حسنة 160اآلية 

 والسيئة

 . ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,9,1

 .شرح اآلية إجماال 2,9,2

 .160بيان سبب نزول اآلية  2,9,3

بيان األجر ع�� ال�ّ� واإلثم ع��  2,9,4

 .السوء

 

 .ذكر ما يؤخذ من اآلية 2,9,5

 

العمل با�حسنة  2,9,6

 واالبتعاد عن السيئة.

وتدّبر سورة التو�ة؛ فهم  2,10

  :129-128اآليت�ن 

 رحمة الرسول ألمتھ 

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 2,10,1

 .شرح اآليت�ن إجماال 2,10,2

 .بيان حب الّرسول ألمتھ 2,10,3

 
 .ذكر ما يؤخذ من اآليت�ن 2,10,4

 

باع السنة عالمة  2,10,5 ِ
ّ
ات

 محبة الرسول  
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 والتطبيق)ا�حديث (الفهم  3.0

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

 :الفهم والتطبيق من ا�حديث 3,1

 النية �� العبادة. 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3,1,1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,1,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,1,3

 .بيان سبب ورود ا�حديث 3,1,4

 .األعمالذكر أهمية النيات ��  3,1,5

توضيح األمور ال�ي تؤدي إ�� فساد  3,1,6

 .النية

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,1,7

 .حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3,1,8

 

تطبيق اإلخالص ��  3,1,9

 األعمال.

 :الفهم والتطبيق من ا�حديث 3,2

 أر�ان اإلسالم. 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3,2,1

 .ا�ختارةذكر معا�ي ال�لمات  3,2,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,2,3

 .توضيح أر�ان اإلسالم 3,2,4

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,2,5

 .حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3,2,6

 

العمل بأر�ان اإلسالم  3,2,7

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

 :الفهم والتطبيق من ا�حديث 3,3

مفهوم اإلسالم واإليمان  

 واإلحسان.

 .�حيحةقراءة ا�حديث قراءة  3,3,1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,3,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,3,3

بيان مفهوم اإلسالم واإليمان  3,3,4

 .واإلحسان

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,3,5

 

تطبيق اإلحسان ��  3,3,6

 ا�حياة.

 :الفهم والتطبيق من ا�حديث 3,4

 حالوة اإليمان. 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3,4,1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,4,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,4,3

 .توضيح عالمات حالوة اإليمان 3,4,4

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,4,5

 .حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3,4,6

 

تطبيق ما يؤدي إ��  3,4,7

 حالوة اإليمان.
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

  :الفهم والتطبيق من ا�حديث 3,5

 عالمات النفاق. 

 .ا�حديث قراءة �حيحةقراءة  3,5,1

 .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,5,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,5,3

 .بيان مفهوم النفاق 3,5,4

 .ذكر عالمات النفاق 3,5,5

 .توضيح خطر النفاق 3,5,6

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,5,7

 
 االبتعاد عن النفاق. 3,5,8

 :الفهم والتطبيق من ا�حديث 3,6

 فضل الوضوء. 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3,6,1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,6,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,6,3

 .بيان سبب ورود ا�حديث 3,6,4

توضيح إتمام الوضوء شرط كمال  3,6,5

 .الصالة

 .ذكر فضائل الوضوء 3,6,6

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,6,7

 
 مالزمة الوضوء. 3,6,8
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 ڤكڠلڤن ڠندو ا�  ن تم��نڠندو ا�  ن اساسڠندو ا�  نڠندو ا� 

  :والتطبيق من ا�حديثالفهم  3,7

 التيمم. 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3,7,1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,7,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,7,3

 .ذكر مع�ى التيمم 3,7,4

 .توضيح أسباب التيمم 3,7,5

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,7,6

 

العمل بالرخصة عند 3,7,7

 الضرورة.

 :من ا�حديثالفهم والتطبيق  3,8

 بّر الوالدين. 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3,8,1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,8,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,8,3

بيان اإلرشادات لت�و�ن االبن الباّر  3,8,4

 .للوالدين

توضيح مفهوم رضا هللا �� رضا  3,8,5

 .الوالدين

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,8,6

 .ا�حديث حفظا �حيحاحفظ  3,8,7

 

مداومة الدعاء  3,8,8

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

 :الفهم والتطبيق من ا�حديث 3,9

 .القرآن ا�حث ع�� حفظ 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3,9,1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,9,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,9,3

 .ذكر أن القرآن كالم هللا امل�جز 3,9,4

 .القرآنذكر أهمية حفظ  3,9,5

  .توضيح كيفية حفظ القرآن 3,9,6

 .توضيح فضل حملة القرآن 3,9,7

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,9,8

 

ا�جاهدة �� حفظ  3,9,9

 القرآن.

 :الفهم والتطبيق من ا�حديث 3,10

 فضل املـحّبة �� اإلسالم. 

 .قراءة ا�حديث قراءة �حيحة 3,10,1

  .ذكر معا�ي ال�لمات ا�ختارة 3,10,2

 .شرح ا�حديث إجماال 3,10,3

 .بيان مفهوم املـحّبة �� اإلسالم 3,10,4

 .توضيح دور املـحّبة �� وحدة األمة 3,10,5

توضيح الن�ي عن العداوة  3,10,6

 .والبغضاء

 

 .ذكر ما يرشد إليھ ا�حديث 3,10,7

 .حفظ ا�حديث حفظا �حيحا 3,10,8

 

تطبيق املـحّبة ب�ن  3,10,9

 الناس.
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 حديث (ا�حفظ والتطبيق)ا� 4.0

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

املالزمة ع�� قراءة  ا�حديث  4،1

 :وحفظھ

 النية �� العبادة. 

 

قراءة ا�حديث قراءة فصيحة  4،1،1

 وحفظھ
  

املالزمة ع�� قراءة  ا�حديث  4،2

 :وحفظھ

 أر�ان اإلسالم. 

 

فصيحة قراءة ا�حديث قراءة  4،2،1

 وحفظھ
  

املالزمة ع�� قراءة  ا�حديث  4،3

 :وحفظھ

 حالوة اإليمان. 

 

قراءة ا�حديث قراءة فصيحة  4،3،1

 وحفظھ
  

املالزمة ع�� قراءة  ا�حديث  4،4

 :وحفظھ

 بّر الوالدين. 

قراءة ا�حديث قراءة فصيحة  4،4،1

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

 

املالزمة ع�� قراءة  ا�حديث  4،5

 :وحفظھ

 �� اإلسالم.فضل ا�حّبة  

 

قراءة ا�حديث قراءة فصيحة  4،5،1

 وحفظھ
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