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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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Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 KSSM 

 

1.0 BIDANG: Ayat-ayat Hukum 

Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

منچادڠكن تيندقن يڠ 

سسواي دڠن تونتوتن ايات 

 حكوم اونتوق دعملكن دالم

 كهيدوڤن.

1.1.6 

يات ا منرڠكن سبب النزول

 .سورة البقرة 280-278
1.1.2 

مڽاتاكن تونتوتن حكوم درڤد 

 .سورة البقرة 278-280يات ا
1.1.1 

ن " ڤكواجي مڠعملكن تونتوتن

برداسركن منجاوهي رباء" 

قاعده استنباط حكوم درڤد 

 .سورة البقرة 280-278ايات 

1.1 

  

منجلسكن كونسيڤ تقوى 

 رباء.دان 
1.1.4 

مڠهورايكن استنباط حكوم 

ْبرداسركن لفظ "
 
ُروا

َ
 ."ذ

1.1.3 

  

 تقوى  اتڠن صفيتنڤنيالي كم

  .دالم منجاوهي عملن رباء
1.1.5   

منچادڠكن تيندقن يڠ 

سسواي دڠن تونتوتن ايات 

حكوم اونتوق دعملكن دالم 

 كهيدوڤن.

1.2.6 

منرڠكن سبب النزول ايات 

 سورة النساء.
1.2.2 

 دڤدر  حكوم تونتوتن اتاكنڽم

 .النساء سورة 6-5 ايات
ن ڤكواجي مڠعملكن تونتوتن 1.2.1

" وس هرتا انق ياتيمور ڠ"م

برداسركن قاعده استنباط 

سورة  6-5درڤد ايات  حكوم

 النساء.

1.2 

 1.2.4 مڠهورايكن مقصود السفهاء.  
استنباط حكوم  منجلسكن

ْ"برداسركن لفظ 
 
وا
ُ
ت
ۡ
ؤ
ُ
ْت
َ

 ".َوَل
1.2.3 

  

 كنوسور ڠم ڠنيتنڤنيالي كم

 .هرتا انق ياتيم
1.2.5   



Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5 KSSM 

 

Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

منچادڠكن تيندقن يڠ 

سسواي دڠن تونتوتن ايات 

حكوم اونتوق دعملكن دالم 

 كهيدوڤن.

1.3.6 

 منرڠكن سبب النزول ايات 

 سورة الحج. 39-41
1.3.2 

مڽاتاكن تونتوتن حكوم درڤد 

 سورة الحج. 41-39ايات 
1.3.1 

ن ڤكواجي مڠعملكن تونتوتن

" اراڬام دان نڬرتاهنكن اڤمم"

برداسركن قاعده استنباط 

سورة  41-39حكوم درڤد ايات 

ْالحج.

1.3 

  

 رتين دانمڠهورايكن ڤڠ

ام دان ڬرتاهنكن اڤمم توجوان

 .امن كظاليمنچد انڤارا در ڬن

1.3.4 
منجلسكن استنباط حكوم 

ْبرداسركن لفظ "
َ
ِذن

ُ
 ".أ

1.3.3 

  

مماتوهي  ڠنيتنڤنيالي كم

ام ڬرتاهنكن اڤممدالم شرط 

 ارا.ڬدان ن

1.3.5   

منچادڠكن تيندقن يڠ 

سسواي دڠن تونتوتن ايات 

حكوم اونتوق دعملكن دالم 

 كهيدوڤن.

 1.4.2 منرڠكن سبب النزول ايات. 1.4.6
مڽاتاكن تونتوتن حكوم درڤد 

 سورة االحزاب. 5ايات 
1.4.1 

ن ڤكواجي مڠعملكن تونتوتن

دڠن كت انق اڠ كننسب"م

برداسركن قاعده " ڠكندو باڤ 

 5استنباط حكوم درڤد ايات 

 سورة االحزاب.

1.4 

  

ڤرڬاءولن  ٢باتس منجلسكن

انتارا انق اڠكت دڠن كلوارڬ 

 اڠكت.

1.4.4 
مڠهورايكن استنباط حكوم 

 ".ٱۡدُعوُهۡمْ”برداسركن لفظ 
1.4.3 
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Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

  

مماتوهي  ڠنيتنڤنيالي كم

نشريعتن دالم منسبكن انق ڤ

 .اڠكت

1.4.5   
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2.0 BIDANG: Hadis-hadis Hukum 

Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

منجانا ايديا اتاو اوسها يڠ 

ڤرلو دالكوكن اونتوق 

مڠهيندري ڤربواتن يڠ بركاءيتن 

 .دڠن ارق 

2.1.5 

 ڠي ركاراڤ 10مڠهورايكن 

برداسركن ن ارق ڠبركايتن د

 .حديث
2.1.3 

مڽاتاكن تونتوتن حكوم درڤد 

 حديث. متن
2.1.1 

 نڤكواجي مڠعملكن تونتوتن

برداسركن "منجاوهي ارق" 

 درڤد حكوماستنباط قاعده 

 روايت ابن حبان. حديث

2.1 

  

منجاوهي ن ڠنتيڤمنيالي ك

 .ن ارق ڠكترليباتن د
2.1.4 

استنباط حكوم  نجلسكنم

َعَنْبرداسركن لفظ "
َ
 ارق. "ل

2.1.2 

منجانا ايديا اتاو اوسها يڠ 

ڤرلو دالكوكن اونتوق 

بوليه  ڠي ٢ركاراڤمنجاوهي 

 .د زناڤمندكتكن ديري ك

 2.2.2 كن سبب ورود حديث.ڠمنر  2.2.6
مڽاتاكن تونتوتن حكوم درڤد 

 حديث.
2.2.1 

كتليتين دالم مڠعملكن 

 "حكومن زنا"ن ـنثابيتڤ

استنباط  برداسركن قاعده

روايت امام  حديث درڤد حكوم

 مسلم.
 

2.2 

  

ن ـنثابيتڤچارا مڠهورايكن 

 .زنا كومنح
2.2.4 

استنباط حكوم منجلسكن 

اِْبِهْْبرداسركن لفظ " َهُبو 
 
 ِاذ

هُْ ُجُمو  ار 
َ
 ."ف

2.2.3 

  

مڠعملكن ن ڠنتيڤمنيالي ك

 كتليتين دالم منثابيتكن

 حكومن زنا.

2.2.5   
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Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 ڠمنجانا ايديا اتاو اوسها ي

دالكوكن اونتوق رلو ڤ

وباءن چربواتن ڤهيندري ڠم

 ممبونوه ديري.

2.3.5 

 ڠسبب ي-هورايكن سببڠم

ممبونوه  هد جنايڤك ڠمندورو 

 ديري.

2.3.3 
د ڤاتاكن تونتوتن حكوم در ڽم

 حديث.
2.3.1 

ن ڤكواج مڠعملكن تونتوتن

"منجاوهي جنايه بونوه ديري" 

استنباط برداسركن قاعده 

روايت امام  حديث درڤد حكوم

 البخاري. 

2.3 

  

 ݢمنجا نڠنتيڤمنيالي ك

كصيحتن روحاني دان 

 .جسماني

2.3.4 

استنباط حكوم كن ڠمنر 

 ن حديثڠوتو ڤبرداسركن 

َسُهِْبَحِدْ"
 
ف
َ
َلْن

َ
ت
َ
ْق ٍةَْمن 

َ
يد

ُهِْفيَْيِدهِْ
ُ
ت
َ
َحِديد

َ
ِْبَهاِْفيْ ف

ُ
أ َوجَّ

َ
َيت

اِلًداِْفيَهاْ
َ
َمْخ

َّ
اِرَْجَهن

َ
ِنِهِْفيْن

 
َبط

َبًدا
َ
 ".أ

2.3.2 

 بوليهاوسها يڠ  كنڠادچمن

دالكوكن اونتوق مڠهيندري 

ن ڤانس دان كواجڬالكوان ڤر 

 .مرواه ديري  ݢمنجا

2.4.5 

مڠهورايكن ڤربواتن يڠ 

ترماسوق دالم كاتڬوري 

بركالكوان ڬانس دان 

 .مروسقكن مرواه ديري 

2.4.3 
مڽاتاكن تونتوتن حكوم درڤد 

 حديث.
2.41 

ن ڤكواج مڠعملكن تونتوتن

انس دان ڬالكوان ڤر "منجاوهي 

مرواه ديري"  ݢمنجا

استنباط برداسركن قاعده 

روايت امام  حديث درڤد حكوم

 مسلم.

2.4 

  

 ݢمنجا نڠنتيڤمنيالي ك

مرواه  دان كتنترامن عوام

 .ديري 

2.4.4 

استنباط حكوم كن ڠمنر 

ْبرداسركن لفظ " اِنِْمن 
َ
ف
 
ِصن

ارِْ
َّ
ِلْالن ه 

َ
 ".أ

2.4.2 
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Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 بوليهاوسها يڠ  نجانا ايديام

دالكوكن اونتوق مڠڬالقكن 

 قف دالم كهيدوڤن.او بر عملن 

 2.5.3 قف.امنجلسكن كونسيڤ و  2.5.5
مڽاتاكن تونتوتن حكوم درڤد 

 حديث.
لقن ڬ مڠعملكن تونتوتن 2.5.1

برداسركن قاعده  "قفاو "بر 

 حديث درڤد حكوماستنباط 

 .روايت امام البخاري 

2.5 

  

 قف دالماو  نڠنتيكڤ نياليم

 منجانا ايكونومي اومت إسالم.
2.5.4 

استنباط حكوم كن ڠمنر 

ْبرداسركن لفظ "
َ
ت

 
ِْشئ

 
ِإن

ْ
َ
ت س   ".َحبَّ

2.5.2  
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3.0 BIDANG: Usul al-Fiqh 

Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 ڤكو ڠلي ڠمننتوكن روا

 لقسناءن حكوم شرعڤ

عام لفظ قاعده  وناكنڠڬم

دالم ت ڤتردا ڠي دان خاص

 القراءن دان الحديث.

3.1.6 

مڠاناليسيس قاعدة عام دان 

خاص يڠ ترداڤت دالم 

 .حديثالالقرءان دان 
3.1.4 

مڽاتاكن ڤڠرتين لفظ عام دان 

 خاص.
3.1.1 

عام لفظ قاعده  وناكنڠڬم

مننتوكن  اونتوق  دان خاص

 لقسناءنڤ ڤكو ڠلي ڠروا

دالم ت ڤتردا ڠي حكوم شرع

 .القراءن دان الحديث

3.1 

  

وناءن ڤڠڬن ڠنتيڤمنيالي ك

قاعده لفظ عام دان خاص 

 ن حكوم شرع.ڤنتڤدالم 
 3.1.2 لفظ عام. ٢منرڠكن بنتوق  3.1.5

  

 
 

 ٢مڠهورايكن بهاڬين

 تخصيص.
3.1.3 

 ڤكو ڠلي ڠمننتوكن باتسن روا

لقسناءن حكوم شرع ڤ

قاعده لفظ مطلق  وناكنڠڬم

د دالم ت ڤتردا ڠي دان مقيَّ

 .القراءن دان الحديث

3.2.5 

ربيذاءن لفظ مڠاناليسيس ڤ

د ن لفظ ڠد مطلق دان مقيَّ

  .عام دان خاص
3.2.3 

مطلق  لفظمڽاتاكن ڤڠرتين 

د   .دان مقيَّ
3.2.1 

مطلق  لفظقاعده  وناكنڠڬم

د مننتوكن  اونتوق  دان مقيَّ

 ڤكو ڠلي ڠباتسن روا

 ڠيحكوم شرع  لقسناءنڤ

3.2 
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Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

  

وناءن ڤڠڬن ڠنتيڤكمنيالي 

د دالم  لفظ مطلق دان مقيَّ

  .حكوم شرع نڤنتڤ

3.2.4 
حكوم لفظ مطلق منرڠكن 

د   .دان مقيَّ
3.2.2 

دالم القراءن دان ت ڤتردا

 .الحديث

 ڤكو ڠلي ڠمننتوكن باتسن روا

لقسناءن حكوم شرع ڤ

 ڠي نسخ برداسركن قاعده

دالم القراءن دان ت ڤتردا

 .الحديث

3.3.6 

مڠاناليسيس حكوم بركاءيتن 

القراءن  نسخ يڠ ترداڤت دالم

 دان حديث.

 3.3.1 مڽاتاكن ڤڠرتين نسخ. 3.3.4
 اونتوق  قاعده نسخ وناكنڠڬم

 ڤكو ڠلي ڠمننتوكن باتسن روا

 ڠيحكوم شرع  لقسناءنڤ

دالم القراءن دان ت ڤتردا

ْ.الحديث

3.3 

  

وناءن ڤڠڬن ڠنتيڤكمنيالي 

حكوم  نڤنتڤدالم  نسخ قاعده

 .شرع

3.3.5 
يڠ تيدق بوليه  ٢منرڠكن ڤركارا

 دنسخكن.
3.3.2 

    
 جنيس ،هاڬينـمڠهورايكن ب

 نسخ. ٢ق دان بنتو 
3.3.3 
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4.0 BIDANG: al-Fiqh 

Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

 دان تيندقن اوسها كنڠادچمن

 ڠبيت املسلم ي مبيناءنڤ كأره

 سكينه دان مواده.

4.1.6 

دان  جوابڠو ڠڬهورايكن تمڠ

 ا.ڠڬرومهتدالم  حق برسام
4.1.4 

 اساس ڤكونسياتاكن ڽم

 .دالم اسالم ڤركهوينن
 

4.1.1 

ڤ ڤركهوينن حياتي كونسيڠم

ڤن جكوادان دالم اسالم 

سرتا  ڽمماتوهي تونتوتناونتوق 

اوليه  ڠدالر  ڠركارا يڤمنجاءوهي 

 .شرع

4.1   

 ڤركهوينن كڤنتيڠن منيالي

 .شرع منوروت
4.1.5 

 ڤركهوينن ڤرسدياءن منرڠكن

 نظر ماللوءي شرع مماتوهي يڠ

 .ِخطبة دان
4.1.2 

  

 

 

 بركأيتن ٢ڤركارا منجلسكن

 دان العروس وليمة مهر،

  .شرع منوروت ڤوليڬامي
4.1.3 

دان تيندقن  اوسهاكن ڠادچمن

اونتوق  بوليه دالكوكن ڠي

ن ڠهوبو  وكوهكنڠم

 .اءنڬككلوار 

4.2.5 

 انق دان استري  حق منجلسكن

 ڤركهوينن ڤمبوبرن  سڤسل

 .(حضانه دان متعه)

4.2.3 
 ڤمبوبرن  ڤكونسي اتاكنڽم

 .اسالم دالم ڤركهوينن
4.2.1 

كونسيڤ ڤمبوبرن حياتي ڠم

دان ڤركهوينن دالم اسالم 

مماتوهي ڤن اونتوق جكوا

سرتا منجاءوهي  ڽتونتوتن

 اوليه شرع. ڠدالر  ڠركارا يڤ

4.2 

  

 ڤمبوبرن  ليكاس يڤايم منيالي

 اينديۏيدو، ڤترهاد ڤركهوينن

 .اراڬن دان مشاركت

4.2.4 

 برالكو ڠي ليكاس يڤايم كننرڠم

 ڤركهوينن ڤمبوبرن  سڤسل

 .(رجوع دان عده)
4.2.2 
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Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

دان تيندقن  اوسهاكن ڠادچمن

ي ڬبابوليه دالكوكن  ڠي

دالم  جنايهرالكوان ڤمنجاوهي 

ن مماتوهي ڠاسالم د

سرتا منجاءوهي  ڽلقسناءنڤ

 .اوليه شرع ڠدالر  ڠربواتن يڤ

4.3.5 

 ڤنثابيتن قاعدة مڠهورايكن

 دالم ڤڠمڤونن كواس دان

 جناية ڤرالكوان باڬي حكومن

 .اسالم دالم

4.3.3 
 دالم جناية كونسيڤ اتاكنڽم

 إسالم
نشريعتن ڤ ڤكونسيحياتي ڠم 4.3.1

دالم اسالم دان  جنايهحكومن 

 ڽلقسناءنڤن مماتوهي ڤكواج

 ڠربواتن يڤسرتا منجاءوهي 

ْ.اوليه شرع ڠدالر 

4.3 

  

 ڤلقساناءن كڤنتيڠن منيالي

 جنايه ڤرالكوان حكومن

 . شرع منوروت

4.3.4 

 حكومن ڤلقساناءن منرڠكن

 دالم جنايه ڤرالكوان باڬي

 دان قصاص حدود،. )اسالم

 .(تعزير

4.3.2 
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5.0 BIDANG: Sejarah Perundangan Islam 

Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

اوسها دان تيندقن  منچادڠكن

ممرتابتكن دان  اوسهادالم 

 ٢ڠدان اوند راتورنڤمماتوهي 

 كن اوليه محكمهڤتله دتت ڠي

 ه.يعشر 

5.1.4 

منجلسكن ستروكتور 

اورڬانيساس ي دان بيدڠ كواس 

 ه دمليسيا.يعمحكمه شر 
5.1.3 

 متالمت دان سجاره اتاكنڽم

 شريعه محكمه ڤنوبوهن

 .دمليسيا
5.1.1 

سجاره عبره مڠحياتي 

ڤنوبوهن دان ڤرانن محكمه 

ن ڤكواجن اد ه دمليسيايعشر 

 ڽلقسناءنڤمماتوهي تونتوتن 

 ڠربواتن يڤسرتا منجاوهي 

 .ڠدالر 

5.1 

    

مڠهورايكن ڤرانن دان كسن 

ه يعڤنوبوهن محكمه شر 

 دمليسيا.
5.1.2 
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6.0 BIDANG: Tamadun Islam 

Standard Pembelajaran 
Tajuk 

Kandungan Pelengkap Kandungan Tambahan Kandungan Asas 

دان  ٢اسهكن او ڠادچمن

 كأرهبوليه دالكوكن  ڠتيندقن ي

تـهوان ڤڠممرتباتكن علمو 

 .نڤدالم كهيدو 

6.1.5 

يڠ مڽومبڠ  ۲مڠهورايكن فكتور 

ن ڠركمبکڤد كڬميلڠن ڤ

 .تـهوانڤڠياتن علمو ڬك
6.1.3 

د ڤتمدون  مڽاتاكن التر بالكڠ

 بني عباسيةمرينتـهن ڤزمان 

 .كاسڠارا ريچس
عبره  عملكنڠمدان  مڠحياتي 6.1.1

مرينتـهن خليفه كڬميلڠن ڤ

هارون الراشيد دان خليفه 

 .د زمان بني عباسيةڤ مأمون 

6.1 

  

يڠ  ۲فكتور  اناليسيسمڠ

 مروسوتنمڽومبڠ کڤد ك

 .تمدون 

6.1.4 

ياتن ڬن كڠركمبڠكن ڤر من

تـهوان برسرتا توكوه ڤڠعلمو 

 .مشهور  ڠعلموان ي
6.1.2 

دان  ٢كن اوسهاڠادچمن

 كأرهبوليه دالكوكن  ڠتيندقن ي

ركوكوهكن سيستم ڤمم

نتدبيران سسبواه ڤوروسن ڤڠ

 .اراڬن

6.2.5 

يڠ مڽومبڠ  ۲مڠهورايكن فكتور 

 تمدون.کڤد كڬميلڠن 
6.2.3 

 بنيتمدون  مڽاتاكن التر بالكڠ

 .كاسڠارا ريچسعثمانية 
عبره  عملكنڠمدان  مڠحياتي 6.2.1

مرينتـهن سلطان كڬميلڠن ڤ

محمد الفاتيح، سلطان ساليم 

(I دان سلطان سليمان )

 .د زمان بني عثمانيةڤالقانوني 

6.2 

  

يڠ  ۲فكتور  اناليسيسمڠ

 مروسوتنمڽومبڠ کڤد ك

 .تمدون 

6.2.4 

يك ڤاسڠكن كڬميلڠن ر من

نتدبيرن، كتنتراءن دان ڤ

 ڠايكونومي برسرتا توكوه ي

  .مشهور 

6.2.2 
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