خطة الدرس السنوية ملادة اللغة العربية للصف الثاين 2022 -
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ARAB TAHUN 2 (KSSR) SEMAKAN 2022

األسبوع

حمتوايت الدرس

املوضوع

1

21 -25 Mac

2

28 Mac -1 April

3

4 -8 April

4

11 -15 April

أنت،
الكلمات احملاور :تلميذ/تلميذة ،معلم/معلمة ،أانَ ،
ِ
أنت،

5

18 -22 April

الكلمات احملاور :اسم ،ما ،من

6

25 -29 April

7

9 -13 Mei

8

16 -20 Mei

9

23 -27 Mei

هيا نتعارف

صوت الالم والياء (ل/ي) القصريتني :حلم ،لباس ،لغة ،قلم،
مجل ،يد ،طيب ،بيوت
مقاطع الالم والياء (ل/ي) الطويلتني يف الكلمات :فالح،
لوبيا ،دليل ،ايمسني ،يوسف
أول رمضان

AWAL RAMADHAN : 3 April 2022

هيا نتعارف

مقاطع الالم والياء (ل/ي) الساكنة واملشددة يف الكلمات:
فلفل ،بلبل ،كلب ،سلم ،دل ،بيت ،عني ،بين ،جندي ،هدية

العطلة اخلاصة مبناسبة نزول القرآن
NUZUL QURAN : 19 April 2022

هيا نتعارف

إنتاج ملصقات الكلمات املدروسة :تلميذ/تلميذة ،معلم/معلمة،
أان ،أنتِ ،
أنت ،ما ،اسم ،من.
َ
العطلة اخلاصة مبناسبة اليوم للعاملني

HARI BURUH : 1 Mei 2022

حفلة عيد الفطري
HARI RAYA AIDIL FITRI : 3 – 6 Mei 2022

هيا نتعارف

ِ
أنت/أنت؟ أان تلميذ ،أان
الرتاكيب :ما امسك؟ امسي  ،...من
تلميذة ،أان معلم ،أان معلمة
العطلة اخلاصة مبناسبة يوم "ويسك"
HARI WESAK : 15 Mei 2022

هيا نتعارف

الرتاكيب:أين تسكن؟ ،أين تسكنني؟ ،أسكن يف ...
األرقام واألعداد ()12 - 11

املالحظة

أحب أسرت

صوت الواو والسني (و/س) القصريتني :ورقة ،وسادة ،وضوء،

10

30 Mei -3 Jun

11

13 – 17 Jun

مقاطع صوت الواو والسني (و/س) الطويلتني يف الكلمات:
واحد ،تقومي ،طاووس ،ساحة ،نسيم

12

20– 24 Jun

مقاطع صوت الواو والسني (و/س) الساكنة واملشددة يف
الكلمات :ضوء ،جورب ،انو ،بواب ،بستان ،مسطرة ،اسم،

13

27 Jun – 1 Julai

14

4 – 8 Julai

15

11 – 15 Julai

16

18 – 22 Julai

17

25 – 29 Julai

18

1 – 5 Ogos

مسك ،ستارن سلحفاة
عطلة نصف الفرتة املدرسية األول
CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 1
4 – 12 JUN 2022

العطلة اخلاصة مبناسبة حفلة ميالد امللك
KEPUTERAAN SPB YDP AGONG : 6 JUN 2022

أحب أسرت

ميس ،نساج
الكلمات احملاور :أان ،ابن ،بنت ،أم ،أب جد ،جدة أخ،
أخت ،عم ،عمة
إنتاج ملصقات الكلمات املدروسة :أان ،ابن ،بنت ،أم ،أب
جد ،جدة ،أخ ،أخت ،عم ،عمة.
حفلة عيد األضحى

HARI RAYA AIDIL ADHA : 11 JULAI 2022

أحب أسرت

الرتاكيب :هذا أب ،جد ،أخ ،عم /هذه أم ،جدة ،أخت ،عمة،
من هذا؟ هذا  /...من هذه؟ هذه  ،...أان ابن ،أان بنت ...
اخل
األرقام واألعداد ()16 - 13

جسمي السليم صوت اهلاء والراء (ه/ر) القصريتني :هدية ،هالل ،هدهد،
رقبة ،شاربن ركبة
العطلة العامة مبناسبة أول حمرم  1444هـ
AWAL MUHARAM : 30 JULAI 2022

جسمي السليم مقاطع اهلاء والراء (ه/ر) الطويلتني يف الكلمات :هاتف،
سهولة ،هبيمة ،ذراع ،جروح ،سرير
العطلة نصف السنة
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMA
29 MEI – 13 JUN 2021

19

8 – 12 Ogos

20

15 – 19 Ogos

21

22 – 26 Ogos

22

29 Ogos – 2 Sept

23

12 - 16 Sept

24

19 - 23 Sept

25

26 - 30 Sept

26

3 – 7 Okt

27

10 – 14 Okt

28

17 – 21 Okt

29

24 – 28 Okt

مقاطع اهلاء والراء (ه/ر) الساكنة واملشددة يف الكلمات:
قهوةن هنر ،طهر ،جهز ،مرفقن سرة ،برتقال
الكلمات احملاور :رأس ،شعر ،أنف ،فم ،خد  ،لسان ،أسنان،
جسمي السليم كتف ،بطن ،عني ،أذن ،يد ،رجل
إنتاج ملصقات الكلمات املدروسة :رأس ،شعر ،أنف ،فم،
خد ،لسان ،أسنان ،كتف ،بطن ،عني ،أذن ،يد ،رجل.
الرتاكيب :هذا بطن ،رأس ،شعر ،فم ،أنف ،لسان ،أسنان/
هذه عني ،أذن ،يد ،رجل ،خد
العطلة مبناسبة حفلة االستقالل ملاليزاي
HARI KEMERDEKAAN KALI KE-63 : 31 Ogos 2022

العطلة نصف الفرتة املدرسية الثانية
CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
3– 11 September 2022

جسمي السليم الرتاكيب :عندي بطن ،رأس ،شعر ،خد ،فم ،أنف ،لسان،
أسنان /عندي عني ،أذن ،يد ،رجل
العطلة العامة مبناسبة يوم ماليزاي
HARI MALAYSIA : 16 September 2022

جسمي السليم األرقام واألعداد ()20 - 17
أحافظ على
األدوات
الدراسية

صوت الفاء والطاء والقاف (ف/ط/ق) القصرية :فراولة ،فناء،
فلوس ،طبيب ،طفل ،طيور ،قلم ،قطار ،قرود
مقاطع الفاء والطاء والقاف (ف/ط/ق) الطويلتني يف الكلمات:
تفاحة ،فلوس ،مطار ،طوفان ،بقالة ،حقيبة ،حقول
العطلة العامة مبناسبة مولد الرسول
MAULIDUR RASUL : 9 Oktober 2022

أحافظ على
األدوات
الدراسية

مقاطع الفاء والطاء والقاف (ف/ط/ق) الساكنة واملشددة يف
الكلمات :دفرت ،طفل ،تفاحة ،ملف ،مطعم ،فطرة ،بطة،
خطة ،مقلمة ،سقف ،بقالة
الكلمات احملاور :قلم ،كتاب ،دفرت ،قلم رصاص ،حقيبة،
ممحاة ،ورقة
املقاطع للكلمات احملاور :قلم تلوين ،مرياة ،مقلمة ،مسطرة

العطلة العامة مبناسبة حفلة "ديفاوايل"

HARI DEEPAVALI : 24 – 26 Oktober 2022

الرتاكيب :هذا قلم ،هذا كتاب ،هذا دفرت اخل /هذه مرباة ،هذه
حقيبة ،هذه مسطرة اخل

30

31 Okt – 4 Nov

31

7 – 11 Nov

32

14 – 18 Nov

33

21 – 25 Nov

34

28 Nov – 2 Dis

مراجعة الدرس

35

5 - 9 Dis

مراجعة الدرس

36

2 – 6 Jan

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

37

9 – 13 Jan

الربامج اخلاصة الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

38

16 – 20 Jan

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

39

23 – 27 Jan

40

30 Jan – 3 Feb

41

6 – 10 Feb

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

42

13 – 17 Feb

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

العطلة اخلاصة مبناسبة حفلة ميالد امللك بوالية فريق
KEPUTERAAN SULTAN PERAK : 4 November 2022

الرتاكيب :عندي قلم .القلم على الكتاب .عندي كتاب.
الكتاب يف احلقيبة .عندي املقلمة .املقلمة يف احلقيبة ... .اخل
أحافظ على
األدوات
الدراسية

األرقام واألعداد ()20 - 11
إنتاج ملصقات الكلمات املدروسة :قلم ،كتاب ،دفرت ،قلم
رصاص ،قلم تلوين ،مرياة ،مقلمة ،مسطرة ،حقيبة ،ممحاة،
ورقة

العطلة نصف الفرتة املدرسية الثالثة
CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KETIGA
10 Disember – 1 Januari 2023

العطلة مبناسبة حفلة السنة اجلديدة للصينيني
TAHUN BARU CINA : 20 - 23 JANUARI 2022
CATCH-UP
PLAN

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان
الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

العطلة هناية السنة
CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN
18 FEBRUARI – 12 MAC 2022
surayamds@KintaSelatan_Perak2022

