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RUKUN NEGARA 

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-
cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat 
dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara 
satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat 
yang  adil bagi kemakmuran negara yang akan 
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; 
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-
tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai  corak; membina satu masyarakat progresif 
yang akan menggunakan sains dan teknologi 
moden; 

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan 
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk 
mencapai  cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip yang berikut: 

• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 

• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 

• KELUHURAN PERLEMBAGAAN 

• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 

• KESOPANAN DAN KESUSILAAN 
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Pendidikan di Malaysia adalah suatu 
usaha berterusan ke arah lebih 

memperkembangkan potensi individu 
secara menyeluruh dan bersepadu untuk 

melahirkan insan yang seimbang dan 
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi 
dan jasmani berdasarkan kepercayaan 

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini 
adalah bertujuan untuk melahirkan 

warganegara Malaysia yang berilmu 
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak 

mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan 

diri serta memberikan sumbangan 
terhadap keharmonian dan kemakmuran 

keluarga, masyarakat dan negara. 
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 ا  
     ر  طارس اا  ر ا اءا   إ ١٩٩٨ ا  ر ا ا  عار ا

              ٢٠٠٣ ا إ   ا ا ا دة  ر ازارة ا  مط  .١٩٩٦م  ٧ ارخ   ٢/٩٦
(SPI Bil 8/2002)  /)   ر ة اب ا ٨ /   ٢٠٠٢ .(  

      ام  ا j-QAF   طارس ا، أ   ذج ر  ا ا ا
  ا  ذج  ىاj-QAF )  ة اب ا  ١٢/٢٠٠٤ر(.  ا ا وإن  ا ا  

ا ا ا ا    رإ  ا ا ا ار  أا واا ،  ةب ا و
را اارس اا  ا ا ا  ا    أ ا . ا ع  ،٢٠٠٥وا أ

 ر ا ا  ٢٠٠٥ / ٢  ا "ا ا ا"  إ"ا ا ".    
  اارس اا  ا  رل اد ر و  ف  طا ا  افأ  إ

 ا ا ءو أ   ازن نإم طو و ورو  .ه ا و   رات ا
ا  رااءة واوا ع واا و . راته ا با  ح ا إن   در  

 وا ا ه ا  قآ ووا ا ا   وا د.  
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  ا ا  إن  أ    ا  ف إ اا ا    م م  ا ا
ا ا .  ا ا إن أ ب اارف ا ثاء اتو وإرات  اا   ا

أ ا وا ول   ا ا أ  ار . وات اود وا ا واوا
ور ادة ط و ا ا، واض وااف،  ا ا  ا ار. ا وذء اد

 وا  ت ا .  تو وا رات اا  ا ور اموا ا.  
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طا ا   
 ا ازن اط ادإ أ  دت ام     ف إ ة    إن ا 

 و ة ا  طو ورو و .  ءات ذي ي اا ا  إ ف أو
ورات  وا ق ا وا  وادر  إد م ذ رى ا  ا واان 

ة وا طوا.  
  

ا ا   
إن ا ا   ة  ا وارة و ا ادا إ اآن وا  اق وارة 

وا ما  تا  ووا وا وا ء ا ولا د ا روا ةوا.  
  

ا  
  ا ا و  ا اا إ س ل ا  أس ا ا واب ارات 

 رات ا  لا  رةا إ  ا.  
  



4 
 

  ااف
ا  ا ا  ريا ا اف ا:  

١.  ع إاتاِوا ت واوف واا. 

٢.  ت موف واا م. 

٣. ا اا  ا. 

٤.  اءة ةوا ت وااءة ا. 

٥. ا اس اأ اا وا ا . 

٦.  لوا ا رة وا. 

٧. ر وا ا  ا ا ا. 

٨. طوا وا ا  د اا    ك اوا ا ا .  

  
  
  



5 
 

  ر ادة
  اوا رات اءة ا دات ورب اا  ا  اا ا م   وا ا

رو راا ا .را ط  ا  ريا ا ا  وا ا  ة  ووا ا
 اظ وأ أس ا.  ا م إ ا  ااع وار وارة و ات وات

ا ا  اءا ن ا.   
  

ى ا   
ر اى ور او ا ا اوا رات اا  ى ا  .  

  
١. رات اا 

وا ا   يد اا  رات اإن ا .ا ا  رات اا اا ا 

اءة واوا ع وارات ا ااده . اوا ء  راته ا با  ح ا إن
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 ا وا ا ا  ل    وا ا   .و   اءإ

 وا ا.  

 رة اع    

 ة واا اا  و اد اع اا  رة ا  عرة ا إن.  

  رة ا  

  ت وار واا ث وا  رة ا  رة ا إنا   طس وا

دب واو  بو ا  .  

  رة ااءة 

رة ا  اءةرة ا  ا  اءةا ا  وءا ا  م.  

   رة ا  

 رة ارة ا   ت واوف واا   ا اا . ار اإظ  ا 

ا ا  ج ام.  
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  ار .٢

  رر اا اارس اا  ت اا   دةء اه . وا   تا
ا  ا و روا ا  ا ب وآ تا واا   وا رة اوا.  

   ت ااط  ءإم   طا  ط وا اي اا اع  قا 
طوا وا . وره او: 

i. وف اا .  ii. ا  

iii. ا  iv. را  

v. راد واا  vi. ل واان واا توا 

vii. توت واا viii. ت واوات واوا اار 

ix. تاما x. وا وا وا ا 

xi. طوا وا ا xii. وا اا 
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xiii.  وا xiv. وا ا  

  
٣.  ا ا  

ن ال ووا وا وا ا ا و رات ا ر ا   ا ا  إن. 
  

   ا ا  
  ا ا      ا ت. اا م  ا ر إ ما ا ف  اءةو

  .ا واات ا وارة  ا وا  اات
  

  اا ا  ) ا  اءاا (  
   ر أا اا   ا اا ا ا  ا ا  ف  .و

 را اا  إم ء اا  وا ا .ان او ظىاُو س اأ    
 ا ء  رات ا ى ةا  ا ا اا  ااو .  اا و

ت اا  ا:  
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i. ا ii. ا 

iii. ف ا iv. ا 

v. رة اا  

  
  )ااء  ا اا (  ا وال  
  ة ا  وا م ل اوا ا  ا ا    . لوا ه ا ىو

ق ادة واا وا ا ا  رةا.  
i. رام  ii.    

iii.  و   iv. نا  طا  

v.  ا vi. جا   ا 

vii. نا  ا viii. ا ا  ا ا  
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  ا  
  ل ا و وا ا  رة ا إ ن ا  د .ا ا ط  وذ وا 
ا .وا وا وا ا  ا ا ط  ل ا ا  . أن  ا ا و

ا  و در اا ا ع وارة ا  ا أ  ن ل. ا ا ا و 
إن ن ا  ا   ا وإاده و اة . ا  م ء ا ا ب ع

ا ما  و  اا.  
  

i. ما  ii. ا ا  
iii. ا  iv. أ ا  
v. تا  vi. تَا ِِ  
vii. ما   viii.  دا  
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 للصف الثاين املنهج املعياري

 مهارة االستماع

 معيار احملتوى معيار التعلم

من األصوات احمليطة ) ل ، ي ، و ، س ، هـ، ر ، ف ، ط ، ق (  :إىل أصوات احلروف القدرة على االستماع   ١,١
  .والقريبة من التالميذ مثل أصوات احليوانات وحنوها

ريبة املناسبة ألصوات االستماع  إىل األصوات الق )١
 .احلروف

  . املختلفة املسموعةبأشكاهلا وحركاا تعيني أصوات احلروف القدرة على  ٢,١
  )ل ، ي ، و ، س ، هـ، ر ، ف ، ط ، ق (              

  .التمييز بني أصوات احلروف اهلجائية )٢

  .املختلفة املسموعة بني أصوات احلروف تعيني القدرة على   ٢,٢

  .باحلركات القصرية والطويلة  احلروف املنطوقة بني تمييزالالقدرة على        ٢,٣

  االستماع إىل الكلمات واجلمل البسيطة  )٣  .واجلمل وترديدها الكلمات إىل االستماعالقدرة على        ٣,١

  .احلروف املشددة يف الكلمات واجلمل وترديدها أصوات االستماع إىلالقدرة على  ٣,٢

  .والرد عليهاالعبارات املتداولة  إىلاالستماع رة على القد ٣,٣

  )١٩-١١(االستماع  إىل األرقام واألعداد ) ٤  .وترديدها) ١٩-١١(املدروسة  األرقام واألعداد إىل االستماعالقدرة على  ٤,١
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 معيار احملتوى معيار التعلم

  .املسموعة متييز األرقام واألعدادالقدرة على  ٤,٢

  
  مهارة الكالم

 
توىمعيار احمل معيار التعلم  

  نطق أصوات احلروف اهلجائية )   ٥   ).ل ، ي ، و ، س ، هـ، ر ، ف ، ط ، ق(أصوات احلروف القدرة على حماكاة   ٥,١

 
  .نطقا صحيحا) ل ، ي ، و ، س ، هـ، ر ، ف ، ط ، ق( :أصوات احلروف القدرة على نطق   ٥,٢

  .صوات احلروف القصرية والطويلة نطقا صحيحاالقدرة على نطق أ ٥,٣

  الكلمات و اجلمل البسيطةنطق   )٦  . و اجلمل نطقا صحيحاالكلمات القدرة على نطق  ٦,١

  . نطقا صحيحااحلروف املشددة يف الكلمات واجلمل  أصواتالقدرة على نطق        ٦,٢

  .و اجلمل مع مراعاة النرب والتنغيمالكلمات القدرة على نطق        ٦,٣

  .اء العبارات املتداولة واإلجابة عنهاإلقالقدرة على        ٦,٤
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توىمعيار احمل معيار التعلم  

  .اعي مع مراعاة النرب والتنغيمإلقاء األناشيد والكالم اجلمالقدرة على         ٦,٥

  . القدرة على تسمية األشياء والصور       ٦,٦

  .احلوار البسيط القدرة على متثيل  ٦,٧

    )     ١٩-١١(نطق األرقام واألعداد )  ٧  .هاوترديداملدروسة  األرقام واألعدادالقدرة على نطق  ٧,١

  .ترتيبيا املدروسةاألرقام واألعداد القدرة على نطق   ٧,٢

  .عشوائيا املدروسةاألرقام واألعداد القدرة على نطق  ٧,٣
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  مهارة القراءة

 معيار احملتوى معيار التعلم

  .قراءة احلروف اهلجائية) ٨  .يف الكلمات املدروسة) س ، هـ، ر ، ف ، ط ، ق ل ، ي ، و ،( :احلروف اهلجائية  القدرة على قراءة ٨,١

  .يف الكلمات املدروسةالقدرة على قراءة احلروف اهلجائية بأشكاهلا وحركاا املختلفة  ٨,٢

  .قراءة الكلمات واجلمل البسيطة )  ٩  . القدرة على قراءة الكلمات واجلمل املدروسة  ٩,١

  .قراءة الكلمات واجلمل مع تعيني احلروف األوىل والوسطى واألخرية فيها القدرة على ٩,٢

 . القدرة على قراءة الكلمات واجلمل مع مراعاة احلركات القصرية والطويلة فيها ٩,٣

  .القدرة على قراءة الكلمات واجلمل املدروسة مع مراعاة النرب والتنغيم       ٩,٤

  .عن الكلمات املدروسة يف القاموس وقراءاالقدرة على البحث        ٩,٥

  )١٩-١١(قراءة األرقام واألعداد )   ١٠  .وترديدها املدروسةحماكاة قراءة املعلم لألرقام واألعداد القدرة على   ١٠,١

  .املدروسة األرقام واألعدادالقدرة على قراءة  ١٠,٢
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 معيار احملتوى معيار التعلم

  .يبياترت املدروسةاألرقام واألعداد القدرة على قراءة   ١٠,٣

  .عشوائيا املدروسةاألرقام واألعداد القدرة على قراءة       ١٠,٤

 
 

  مهارة الكتابة

 معيار احملتوى معيار التعلم

  كتابة احلروف)   ١١  )ل ، ي ، و ، س ، هـ، ر ، ف ، ط ، ق(  :توصيل احلروف املنفصلة كتابة صحيحةالقدرة على    ١١,١

  .املتصلة كتابة صحيحة كتابة احلروفالقدرة على    ١١,٢

  كتابة الكلمات واجلمل البسيطة)   ١٢  .نسخ الكلمات واجلمل املدروسةالقدرة على   ١٢,١

  .كتابة الكلمات واجلمل املدروسةالقدرة على    ١٢,٢

  ).املدروسة(اجلمل املسموعة كتابة الكلمات والقدرة على    ١٢,٣
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 معيار احملتوى معيار التعلم

  .لى بطاقة التهاينع البسيطةالعبارات  كتابةالقدرة على   ١٢,٤

  )١٩-١١(كتابة األرقام واألعداد )     ١٣  ..املدروسة واألعدادكتابة األرقام القدرة على   ١٣,١

  ).املدروسة(كتابة األرقام واألعداد املسموعة القدرة على  ١٣,٢

  .ترتيبيا املدروسةاألرقام واألعداد  كتابةالقدرة على   ١٣,٣

  .عشوائيا املدروسةاألرقام واألعداد ة  بةكتاالقدرة على       ١٣,٤
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           قائمة املفردات للصف الثاين      

  
احلروف 
   الشهور اإلسالمية حول املدرسة األدوات الدراسية أثاث البيت   األلوان األسرة أعضاء اجلسم   اهلجائية

وف
حلر

ا
 

 ل، ي

ات
كلم

ال
 

   رمحم إدارة قلم كنبة أبيض جد رأس
   صفر  دكان املدرسة ممسحة  سرير أمحر جدة  عني و ، س
   األولُ ربيع خمترب الكمبيوتر مرباة تلفزيون أخضر عم شعر هـ ، ر

ف ، ط ، 
   اآلخر ربيع معمل العلوم مقلمة ثالّجة أزرق عمة  أذن ق

   دى األوىلمجا ساحة املدرسة طبشورة غسالة أسود حفيد أنف  
   مجادى  اآلخرة غرفة املعلمني حقيبة هاتف أصفر حفيدة جبهة  
   رجب           صدر  
   شعبانُ              
   رمضانُ              
   شوالٌ              
              دةذوالقع   
   ذواحلجة              

ات
كلم

ال
 

 لسان

اكي
التر

 ب

املمسحة على  هذه كنبة املرسم أمحر أحب جدي هذا ذقين
 ؟...مىت  تلك إدارة املكتب

 
   الصوم يف رمضان دكان املدرسةذلك  القلم على الكتاب هذا سرير البنطلون أزرق أحب جديت هذه جبهيت رجل
   عيد الفطر يف شوال حة املدرسةتلك سا املرباة يف املقلمة هذا تلفزيون القلم أسود هو عمي أنظر بالعني  فم

   عيد األضحى يف ذي احلجة ذلك معمل العلوم املقلمة ىف احلقيبة هذه ثالّجة الدفتر أصفر هي عميت  أمسع باألذن  وجه
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احلروف 
  الشهور اإلسالمية  حول املدرسة  األدوات الدراسية  أثاث البيت    األلوان  األسرة  أعضاء اجلسم  اهلجائية

الطبشورة يف  هذه غسالة القميص أبيض أنا حفيد  أشم باألنف  يد
   مولد الرسول يف ربيع األول ذلك خمترب الكمبيوتر الصندوق

   اإلسراء واملعراج يف رجب تلك غرفة املعلمني   هذا هاتف الكتاب أخضر أنا حفيدة  أمسك باليد  بطن

   يوم عاشوراء يف حمرم               ذقن  

                      

                      

                      
         )١٩-١١(تسعة عشر  -أحد عشر  األرقام واألعداد    
                      
         شكرا، عفوا، امسح يل،من فضلك،عيد سعيد العبارات املتداولة    
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