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 ثانيةال سنةلل التعلمو معيار املحتوى 

 ( مهارة االستماع 1)

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 االستماع إلى الكلمات [1.1]

حسب االستجابة لها و 

 . املواقف

 يقدر الطالب على:

  :تعيين األفعال املسموعة املتكونة من 1.1.1

ماض للضمائر هو، هي، هم،  أ

 أنَت، أنِت، أنتم، أنا، نحن.

للضمائر هو، هي، هم، مضارع  ب

 أنَت، أنِت، أنتم، أنا، نحن.

 أنَت، أنِت، أنتم. للضمائرأمر  ج

تعيين األسماء املسموعة مع التركيز  1.1.2

لفعل ثالثي مجرد  على اسم الفاعل

 صحيح سالم ومهموز.

التوفيق بين الكلمات املسموعة  1.1.3

 .والكلمات املكتوبة

الكلمات االستماع إلى  1.1.4

 واإلتيان بمعانيها.

الكلمات االستماع إلى  1.1.5

وتصنيفها من حيث الصوت 

 .والداللة

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 إلى التراكيب االستماع [1.2]

االستجابة لها و 

  حسب املواقف

 يقدر الطالب على:

التركيز تعيين التراكيب املسموعة مع  1.2.1

 :على

التركيب اإلضافي املتكون من  أ

اسم ظاهر مفرد وضمير 

؛ ه، ها، هم، َك، متصل محدد

 ِك، كم، ي، نا.

التركيب النعتي املتكون من  ب

جمع املذكر مثنى و  اسم ظاهر 

 السالم وجمع املؤنث السالم.

حالة اسم التفضيل "أفعل  ج

 من".

املسموعة  التراكيبالتوفيق بين  1.2.2

 .املكتوبة التراكيبو 

االستماع إلى التراكيب     1.2.3

 اإلتيان بمعانيها.و 

االستماع إلى التراكيب    1.2.4

 .ضافية ونعتيةوتصنيفها إ

 -عدم-

إلى الجمل  االستماع [1.3]

املفيدة املتكونة من ست 

كلمات على الحد 

 يقدر الطالب على:

 املسموعة مع التركيز على الجملتعيين  1.3.1

 التي وفق القوالب.

 االستماع إلى الجمل الخبرية    1.3.3

 وإظهار الفهم لها.   

 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Mendengar  

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

األقص ى واالستجابة لها 

 .حسب املواقف
التوفيق بين الجمل املسموعة والجمل  1.3.2

 .املكتوبة

للجمل اإلنشائية  االستجابة 1.3.4

 املسموعة:

  النداء أ

  االستفهام ب

 األوامر والنواهي ج

 واملجامالت التحيات د

االستماع إلى الفقرة  [1.4]

)الجمل  البسيطة

املتكونة من  املترابطة(

خمس جمل على الحد 

األقص ى واالستجابة لها 

 .حسب املواقف

 يقدر الطالب على:

 الفقرةاملسموعة و  الفقرةالتوفيق بين  1.4.1

 .املكتوبة

النقاط  وتحديد االستماع إلى الفقرة 1.4.2

 .فيهاالرئيسة  والفرعية 

 التوجيهات وتطبيقها.  االستماع إلى 1.4.3

اإلعالنات وإظهار  االستماع إلى 1.4.4

 الفهم لها.

االستماع إلى الحوارات  1.4.5

 واالشتراك فيها.
 -عدم-

Kemahi ran Mende nga r dan Be rt ut ur  

Kemahi ran Mem ba 
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 كالم( مهارة ال2)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP)  Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 نطقا الكلمات نطق [2.1]

 واستخدامها عربيا

 حسب املواقف شفهيا

 يقدر الطالب على:

نطق الكلمات نطًقا صحيًحا من  2.1.1

 حيث: 

صفات الحروف  أ

 ومخارجها

 الصوامت والصوائت   ب

نطق الكلمات بالنبرات والسكتات  2.1.2

 الصحيحة.

لألفعال االستخدام الشفهي  2.1.3

  :املتكونة من

املاض ي للضمائر هو، هي،  أ

هم، أنَت، أنِت، أنتم، أنا، 

 نحن.

للضمائر هو، املضارع  ب

هي، هم، أنَت، أنِت، أنتم، 

 أنا، نحن.

استخدام األسماء شفهيا مع  2.1.4

لفعل  التركيز على اسم الفاعل

 ثالثي مجرد صحيح سالم ومهموز.

ذكر مواصفات األشياء املحسوسة  2.1.5

 عدد منواألشخاص واألماكن ب

 الكلمات.

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP)  Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

أنَت أنِت  للضمائراألمر  ج

 .أنتم

نطق التراكيب نطقا  [2.2]

عربيا واستخدامها 

 حسب املواقف شفهيا

 يقدر الطالب على:

بالنبرات والسكتات  التراكيبنطق  2.2.1

 الصحيحة.

استخدام التراكيب شفهيا مع  2.2.2

 :التركيز على

التركيب اإلضافي املتكون من  أ 

متصل وضمير اسم ظاهر مفرد 

؛ ه، ها، هم، َك، ِك، كم، محدد

 ي، نا.

التركيب النعتي املتكون من اسم  ب

جمع املذكر السالم و  مثنىظاهر 

 .وجمع املؤنث السالم

 .التفضيل "أفعل من" حالة اسم ج

 

ذكر مواصفات األشياء املحسوسة  2.2.3

 عدد منب واألماكنواألشخاص 

 التراكيب.

 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP)  Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 املفيدةالجمل  نطق [2.3]

املتكونة من ست كلمات 

على الحد األقص ى نطقا 

عربيا واستخدامها 

 .حسب املواقف شفهيا

 يقدر الطالب على: 

نطق الجمل بالنبرات والتنغيمات  2.3.1

 والسكتات والوقفات الصحيحة.

وصف األشياء املحسوسة  2.3.2

في  شفهياواألشخاص واألماكن 

مع التركيز على الجمل   جمل مفيدة

 .وفق القوالب

 جمل مفيدةالتعبير عن املشاعر ب 2.3.3

 .  شفهيا

 األسئلة شفهيا. طرح  2.3.4

 األسئلة شفهيا. اإلجابة عن 2.3.5

 شفهيا. األوامر والنواهي تقديم 2.3.6

 واملجامالت شفهيا. التحياتإلقاء  2.3.7
 -عدم-

جمل املترابطة ال نطق [2.4]

( )الفقرة البسيطة

جمل  املتكونة من خمس

نطقا على الحد األقص ى 

عربيا واستخدامها 

 .حسب املواقف شفهيا

 يقدر الطالب على:

بالنبرات  ترابطةنطق الجمل امل 2.4.1

والتنغيمات والسكتات والوقفات 

 الصحيحة.

وصف األشياء املحسوسة  2.4.2

 في جملواألشخاص واألماكن 

 .مترابطة شفهيا

 تقديم التوجيهات البسيطة. 2.4.4

 إلقاء اإلعالنات املوجزة. 2.4.5

 الحوار القصير. إجراء  2.4.6

 -عدم- 
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP)  Bertutur 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

التعبير عن املشاعر بجمل  2.4.3

 .شفهيا مترابطة

 .عرض التمثيل البسيط 2.4.7
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 ( مهارة القراءة3)

 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 قراءة الكلمات قراءة [3.1]

 .مع االستيعاب صحيحة

 يقدر الطالب على:

قراءة الكلمات قراءة صحيحة من  3.1.1

 حيث:

 صفات الحروف ومخارجها أ 

 الصوامت والصوائت   ب

الكلمات بالنبرات والسكتات قراءة  3.1.2

 الصحيحة.

  اإلتيان بمعاني الكلمات املقروءة. 3.1.3

قراءة األفعال وتصنيفها من حيث  3.1.4

 .؛ ماضيا ومضارعا وأمراالزمن

 

اسم قراءة األسماء وتعيين  3.1.5

لفعل ثالثي مجرد  الفاعل

 صحيح سالم ومهموز منها.

 استخالص القاعدة العامة 3.1.6

لفعل ثالثي  سم الفاعلال 

 مجرد صحيح سالم ومهموز.

 

 

 -عدم-

قراءة التراكيب قراءة  [3.2]

 مع االستيعابصحيحة 

 يقدر الطالب على:

بالنبرات والسكتات  التراكيبقراءة  3.2.1

 الصحيحة.

  اإلتيان بمعاني التراكيب املقروءة. 3.2.2

 

 -عدم-
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 استخالص القاعدة العامة لـ : 3.2.3

 من املتكون  اإلضافي التركيب أ 

 وضمير مفرد ظاهر اسم

؛ ه، ها، هم، َك، محدد متصل

 ِك، كم، ي، نا.

التركيب النعتي املتكون من  ب

جمع املذكر و  مثنىاسم ظاهر 

 .السالم وجمع املؤنث السالم

"أفعل  حالة اسم التفضيل ج

 من".

قراءة الجمل املفيدة  [3.3]

نة من ست كلمات املتكو 

قراءة على الحد األقص ى 

 مع االستيعاب صحيحة

  يقدر الطالب على:

النبرات والتنغيمات الجمل بقراءة  3.3.1

 .صحيحةوالسكتات والوقفات ال

مع التركيز على  الخبرية الجملقراءة  3.3.2

 وإظهار الفهم لها.الجمل وفق القوالب 

 

 اآلتية لجمل اإلنشائيةاقراءة  3.3.3

 وإظهار الفهم لها:

  النداء أ

  االستفهام ب

 األوامر والنواهي ج

 واملجامالت التحيات د

 -عدم-



DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM BAHASA ARAB TINGKATAN 2 KSSM 

 

14 
 

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Membaca 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

 

 

استخالص القاعدة العامة  3.3.4

 .القوالب املحددة وفق للجمل

الفقرة البسيطة  قراءة [3.4]

جمل  خمساملتكونة من 

مترابطة على الحد 

صحيحة  قراءةاألقص ى 

 .مع االستيعاب

 يقدر الطالب على:

بالنبرات والتنغيمات  الفقرةقراءة  3.4.1

 . صحيحةوالسكتات والوقفات ال

النقاط الرئيسة  وتحديد الفقرةقراءة  3.4.2

  .فيهاوالفرعية 

 املواد مناستخراج النقاط املهمة  3.4.3

 :اآلتية املقروءة

 التوجيهات أ

 اإلعالنات ب

 الحوارات ج

 

 -عدم-

 

 

 

 



DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM BAHASA ARAB TINGKATAN 2 KSSM 

 

15 
 

Kemahi ran Menulis  

 مهارة الكتابة (4)

Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

كتابة الكلمات كتابة  [4.1]

 صحيحة إمالئيا

واستخدامها تحريريا 

 .حسب املواقف

 يقدر الطالب على:

تطبيق القواعد اإلمالئية األساسية في  4.1.1

 كتابة الكلمات. 

االستخدام التحريري لألفعال  4.1.2

 املتكونة من: 

هو، هي، املاض ي للضمائر  أ 

هم، أنَت، أنِت، أنتم، أنا، 

 نحن.

هو، هي، املضارع للضمائر  ب

هم، أنَت، أنِت، أنتم، أنا، 

 نحن.

 األمر للضمائر أنَت أنِت أنتم  ج

استخدام األسماء تحريريا مع  4.1.3

التركيز على اسم الفاعل لفعل 

ثالثي مجرد صحيح سالم 

 ومهموز.

تدوين مواصفات األشياء  4.1.4

املحسوسة واألشخاص 

 الكلمات. بعدد منواألماكن 

 

 -عدم-

كتابة التراكيب كتابة  [4.2]

 صحيحة إمالئيا

 يقدر الطالب على:

لقواعد اإلمالئية األساسية في تطبيق ا 4.2.1

 كتابة التراكيب.

تدوين مواصفات األشياء  4.2.4

املحسوسة واألشخاص 

 .التراكيب بعدد منواألماكن 

 

 -عدم
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

واستخدامها تحريريا 

  .املواقفحسب 
 

 اإلضافية والنعتية. تراكيبال تكوين 4.2.2

مع التركيز  تحريريااستخدام التراكيب  4.2.3

 :على

التركيب اإلضافي املتكون من  أ 

اسم ظاهر مفرد وضمير 

؛ ه، ها، هم، محدد متصل

 َك، ِك، كم، ي، نا.

التركيب النعتي املتكون من  ب

جمع املذكر و  مثنىاسم ظاهر 

 السالم وجمع املؤنث السالم.

حالة اسم التفضيل "أفعل  ج

 من".

[4.3] 
املفيدة  الجمل كتابة

املتكونة من ست 

كلمات على الحد 

كتابة األقص ى 

 صحيحة إمالئيا

 يقدر الطالب على:

لقواعد اإلمالئية األساسية في تطبيق ا 4.3.1

 كتابة الجمل.

 الجمل وفق القوالب املحددة. تكوين 4.3.2

 األسئلة تحريريا.طرح  4.3.5

 تحريريا. األسئلة اإلجابة عن 4.3.6

 تحريريا. األوامر والنواهي تقديم 4.3.7

واملجامالت  التحياتإلقاء  4.3.8

 تحريريا.

 -عدم
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Standard Kandungan 
Standard Pembelajaran (SP) Menulis 

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

واستخدامها تحريريا 

 حسب املواقف

. 
 

وصف األشياء املحسوسة  4.3.3

مفيدة  جملواألشخاص واألماكن في 

 . تحريريا

 جمل مفيدةالتعبير عن املشاعر ب 4.3.4

 تحريريا.

 الفقرة البسيطة كتابة [4.4]

املترابطة(  الجمل(

املتكونة من خمس جمل 

 كتابةعلى الحد األقص ى 

 صحيحة إمالئيا

واستخدامها تحريريا 

 . حسب املواقف

 يقدر الطالب على:

لقواعد اإلمالئية األساسية في ا تطبيق 4.4.1

 .الفقرةكتابة 

وصف األشياء املحسوسة  4.4.2

 في جملواألشخاص واألماكن 

 . مترابطة تحريريا

مترابطة  جملالتعبير عن املشاعر ب 4.4.3

 . تحريريا

   البسيطة النصوص ابتكر  4.4.4

 :بمختلف أشكالها

ق  أ
ّ
خريطة التدف

 الستعارة الكتب

 الدعوةبطاقة  ب

 التوجيهات ج

 البريد اإللكتروني د

 الحوار ه

 املهرجانبرامج  و

الوظيفة إعالن  ز

 الشاغرة

  القصاصات ح

 -عدم
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