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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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 توحيدال. 1
i . حفظ الـمنت 

Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan 
Kandungan 
Pelengkap 

قراءة النص املقرر من منت أم الرباهني قراءًة  1.1
 حفظًا اتمًّا صحيحًة طليقًة وحفظه

 
 :النص املقرر

عليهم الصالة والسالم فيجب يف حقهم  وأما الرسل"
 الصدق واألمانة وتبليغ ما أُِمُروا بتبليغه للخلق"

 

 .الـمنت قراءة النص املقرر من 1.1.1
 

حفظ النص املقرر من  1.1.1
 الـمنت.

 املنت املداومة على قراءة 1.1.1
وحفظه  طليقة صحيحة

 .حفظًا اتمًّا
 

Tiada 

قراءة النص املقرر من منت أم الرباهني قراءًة  1.1
 حفظًا اتمًّا صحيحًة طليقًة وحفظه

 
 :النص املقرر

 .الـمنت قراءة النص املقرر من 1.1.1
 

حفظ النص املقرر من  1.1.1
 الـمنت.

Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan 
Kandungan 
Pelengkap 

اد هذه أضد عليهم الصالة والسالم حقِ هميف  يستحيل"و 
الصفاِت وهي الكذب واخليانة بفعل شيٍء مم ا هنوا عنه 

 هني حترمي أو كراهٍة وكتمان شيٍء مم ا أمروا بتبليغه للخلق"

 املنت املداومة على قراءة 1.1.1
وحفظه  طليقة صحيحة

 .حفظًا اتمًّا
 

قراءة النص املقرر من منت أم الرباهني قراءًة  1.1
 .حفظًا اتمًّا صحيحًة طليقًة وحفظه

 
 :النص املقرر

"وجيوز يف حقهم عليهم الصالة والسالم ما هو من 
راتبهم العليَّة  ماألعراِض البشري ة اليت ال تؤدي إىل نقٍص يف 

 كاملرض وحنوه"

 .الـمنت قراءة النص املقرر من 1.1.1
 

حفظ النص املقرر من  1.1.1
 الـمنت.

 املنت املداومة على قراءة 1.1.1
وحفظه  طليقة صحيحة

 .حفظًا اتمًّا
 

Tiada 
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ii .فهم الـمنت  

Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

حيلة واملست استنتاج الفهم من الصفات الواجبة 1.1
الرسل عليهم الصالة  يف حق والصفة اجلائزة

 استنتاًجا صحيًحاوالسالم 
 

 

 

سل الر يف حق الواجبة  بيان الصفات 1.1.1
 عليهم الصالة والسالم

لرسل يف حق ا ستحيلةبيان الصفات امل 1.1.1
 عليهم الصالة والسالم

يهم يف حق الرسل عل ة اجلائزةبيان الصف 1.1.1
 الصالة والسالم

بة الواج ك ابلصفاتاليقني والتمس   1.1.1
والصفة اجلائزة يف حق  املستحيلةو 
 رسل عليهم الصالة والسالمال

Tiada Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

برهان وجوب الصدق واألمانة  استنتاج الفهم من 1.1
 ااستنتاًجا صحيحً للرسل عليهم الصالة والسالم 

 

بيان برهان وجوب صدق الرسل عليهم  1.1.1
 الصالة والسالم

بيان برهان وجوب األمانة للرسل عليهم  1.1.1
 الصالة والسالم

 يتصفوجوب بك اليقني والتمس   1.1.1
الصدق واألمانة للرسل عليهم الصالة 

 والسالم

Tiada Tiada 

ن دليل جواز األعراض البشرية م فهمال استنتاج 1.1
ًجا نتااستعلى الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم 

 صحيًحا
 

 

دليل جواز األعراض البشرية على   بيان 1.1.1
 عليهم وسالمه هللا صلوات الرسل

البشرية بيان فوائد نزول األعراض  1.1.1
 عليهم وسالمه هللا صلوات ابلرسل

 لبشريةاواز األعراض ك جباليقني والتمس   1.1.1
 يهمعل وسالمه هللا صلوات الرسل على

 

Tiada Tiada 
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 فقهال. 2

i .حفظ الـمنت 

Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan 
Pelengkap 

قراءة النص املقرر من منت الغاية والتقريب قراءًة   1.1
 صحيحًة طليقًة وحفظه.

 
 :النص املقرر

 فصل يف أركان النكاح
 

 قراءة النص املقرر من 1.11.1
 .الـمنت
 

حفظ النص املقرر من  1.11.1
 الـمنت.

 املنت املداومة على قراءة 1.11.1
وحفظه  طليقة صحيحة

 .حفظًا اتمًّا
 

Tiada 

قراءة النص املقرر من منت الغاية والتقريب قراءًة  1.1
 صحيحًة طليقًة وحفظه.

 
 :النص املقرر

 فصل الطالق
 

 املقرر منقراءة النص  1.1.1
 .الـمنت
 

حفظ النص املقرر من  1.1.1
 الـمنت.

 املنت املداومة على قراءة 1.1.1
وحفظه  طليقة صحيحة

 .حفظًا اتمًّا
 

Tiada 
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ii .فهم الـمنت 

Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

 من كتاب النكاح استنتاًجا صحيًحا  فهمالاستنتاج  1.1
 

 أحكام النكاح توضيح 1.1.1
 بيان حكم نظر الرجل إىل املرأة 1.1.1
 فيما ال يصح النكاح إال به بيان 1.1.1
 حملرماتا توضيح 1.1.1
 أحكام الصداق بيان 1.1.1
بيان تعريف الوليمة على العرس  1.1.1

 وحكمها
فهم أمهية بيت األسرة يف بناء اجملتمع  1.1.2

 اإلسالمي املستقر
 

Tiada Tiada 

من كتاب النكاح استنتاًجا  فهمالاستنتاج   1.1
 صحيحا

 وضربه تعريف الطالق بيان 1.1.1
 تعريف الرجعة وأحكامها بيان 1.1.1
 تعريف العدة وأحكامها بيان 1.1.1

Tiada Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

 حتليل أنواع املعتدة وأحكامها 1.1.1
فهم أمهية بيت األسرة يف بناء  1.1.1

 اجملتمع اإلسالمي املستقر
 

 استنتاًجا كتاب اجلناايت من  فهمالاستنتاج   1.1
 صحيحا

 

 أضرب القتل بيان 1.1.1
 القصاصشرائط وجوب  بيان 1.1.1
 تعريف الدية وضرهبا بيان  1.1.1
 دية اخلطأ ومواضعها توضيح  1.1.1
 تعريف القسامة وأحكامها بيان 1.1.1
 الـمالزمة على مـحافظة كرامة الدم 1.1.1

 مهما كانت األحوال
 

Tiada Tiada 

 حااستنتاًجا صحي كتاب احلدودمن   فهمالاستنتاج  1.1
 

 تعريف احلدود ذكر 1.1.1
 القذفو  حد الزىن بيان 1.1.1

Tiada Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

أحكام األشربة واحلد املتعلق  توضيح 1.1.1
 بشرهبا

قاطع توضيح أحكام قطع السرقة و  1.1.1
 الصيالو  الطريق

 أحكام البغاة بيان 1.1.1
 اترك الصالةأحكام الردة و  توضيح 1.1.1
الـمالزمة على مـحافظة حدود هللا  1.1.2

 مهما كانت األحوال
 

 حااستنتاًجا صحي كتاب احلدودمن   فهمالاستنتاج  1.2
 

 أحكام قاطع الطريق بيان 1.2.1
 أحكام الصيال وإتالف البهائم بيان 1.2.1
 أحكام البغاة بيان 1.2.1
 أحكام الردة توضيح 1.2.1
 حتليل أحكام اترك الصالة 1.2.1

Tiada Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

الـمالزمة على مـحافظة حدود هللا  1.2.1
 مهما كانت األحوال
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 لخاقاأل. 3

Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

من القول يف اجتناب معاصي العني  فهمالاستنتاج  1.1
 صحيًحا استنتاًجاواألذن واللسان 

 اجتناب معاصي العنيبيان   1.1.1
 اجتناب معاصي األذن بيان  1.1.1
 اجتناب معاصي اللسان بيان  1.1.1
 حلياةا التخلِ ي من األخالق املذمومة يف   1.1.1

 

Tiada Tiada 

القول يف اجتناب معاصي البطن  من الفهماستنتاج  1.1
 والفرج واليد والرجل

 القول يف اجتناب معاصي البطنبيان  1.1.1
 القول يف اجتناب معاصي الفرجبيان  1.1.1
 القول يف اجتناب معاصي اليدبيان  1.1.1
 رجلالالقول يف اجتناب معاصي بيان  1.1.1
 التخلِ ي من األخالق املذمومة يف احلياة 1.1.1

 

Tiada Tiada 



Dokumen Penjajaran Kurikulum Turath Dirasat Islamiah Tingkatan 5 KSSM 

 

11 
 

Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

القول يف اجتناب معاصي القلب  من فهمالاستنتاج  1.1
 صحيًحا ااستنتاجً 

 القول يف اجتناب احلسد بيان 1.1.1
 القول يف اجتناب الرايء بيان 1.1.1
القول يف اجتناب العجب والكرب  بيان 1.1.1

 والفخر
يف  املذمومةاألخالق من لِ ي التخ 1.1.1

 احلياة

Tiada Tiada 
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 سرية النبويةال. 4

Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

 السنة األوىل إىل خالصةخالصة  من فهمالاستنتاج  1.1
 صحيًحا استنتاًجا السنة الثالثة من اهلجرة

 من اهلجرة : خالصة السنة األوىل بيان 1.1.1
i. بناء املسجد 
ii. يهود ومنافقو املدينة 
iii. اإلذن ابلقتال 

 لثانية من اهلجرة :خالصة السنة ا بيان 1.1.1
i. غزوة قينقاع وبدر الكربى 

ii.  حتويل القبلة وصوم رمضان وزكاة
 الفطر واملال وصالة العيدين

 غزوة الثالثة منخالصة السنة  بيان 1.1.1
 غطفان وغزوة أحد

Tiada Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

حوادث س درو  مالزمة االعتبار من 1.1.1
ثة بعد اهلجرة إىل السنة الثال السنة األوىل
 بعد اهلجرة

 
الصة إىل خ الرابعةالسنة خالصة  من فهمالاستنتاج   1.1

 صحيًحا استنتاًجا من اهلجرة سادسةالسنة ال
ين غزوة بمن  رابعةخالصة السنة ال بيان 1.1.1

 نضري وغزوة ذات الرقاع
  اهلجرة منخلامسة خالصة السنة ا بيان 1.1.1

i.  اجلندل وبين غزوة دومة
 مصطلق واخلندق وبين قريظة

ii. حديث اإلفك 
iii. زواج الرسول بزينب 
iv. آية احلجاب وفريضة احلج 

Tiada Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

السادسة من خالصة السنة  بيان 1.1.1
 اهلجرة:

i. غزوة احلديبية وبيعة الرضوان 
ii. صلح احلديبية 

حوادث السنة   س درو  مالزمة االعتبار من4.2.4  
الرابعة بعد اهلجرة إىل السنة السادسة بعد 

 اهلجرة
 إىل السابعةالسنة خالصة  من فهمالاستنتاج  1.1

 استنتاًجا من اهلجرة تاسعةخالصة السنة ال
 صحيًحا

 : رةاهلج منسابعة خالصة السنة ال بيان 1.1.1
i. غزوة خيرب ووادي القرى 

ii. عمرة القضاء 
 لثامنة من اهلجرة :خالصة السنة ا بيان 1.1.1

i.  غزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة
 حنني والطائف

Tiada Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

ii. رجوع الرسول إىل املدينة 
 التاسعة من اهلجرة :خالصة السنة  بيان 1.1.1

i. غزوة تبوك 
ii. مسجد ضرار 

حوادث س درو  مالزمة االعتبار من4.3.4   
السنة السابعة بعد اهلجرة إىل السنة 

 التاسعة بعد اهلجرة
سنة الالعاشرة و السنة خالصة  من فهمالاستنتاج  1.1

 صحيًحا استنتاًجا من اهلجرة ادية عشرةاحل
 : اهلجرة من عاشرةخالصة السنة ال بيان 1.1.1

i. بعوث اليمن 
ii. حجة الوداع 

 من ادية عشرةخالصة السنة احل بيان 1.1.1
 : اهلجرة

i. جتهيز جيش أسامة 
ii. مرض الرسول ووفاته ودفنه 

Tiada Tiada 
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Standard Kandungan 

Standard Pembelajaran 

Kandungan Asas Kandungan 
Tambahan 

Kandungan 
Pelengkap 

حوادث س درو  مالزمة االعتبار من 4.4.3
السنة العاشرة واحلادية عشرة بعد اهلجرة 

 و مشائل الرسول ومعجزاته
 اًجااستنت من خامتة اجلزء الثاين فهمالاستنتاج  1.1

 صحيًحا
أوالد الرسول وأزواجه وأعمامه  بيان 1.1.1

 وعماته
 هيئة الرسول وبعض أحوالهبيان  1.1.1
 أخالق الرسول ومعجزاتهبيان  1.1.1
خامتة اجلزء س درو  مالزمة االعتبار من 1.1.1

 الثاين

Tiada Tiada 
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