خطة الدرس السنوية ملادة اللغة العربية للصف الثالث 2022 -
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ARAB TAHUN 3 (KSSR) SEMAKAN 2022

األسبوع

حمتوايت الدرس

املوضوع

احلروف املركزة :حرف اخلاء (خ)

1

21 -25 Mac

2

28 Mac -1 April

3

4 -8 April

4

11 -15 April

احلروف املركزة :حرف الشني (ش)

5

18 -22 April

املقاطع والكلمات :كرسي ،مكتب ،ابب ،فصل ،دوالب،
مصباح

6

25 -29 April

• ابحلركات املختلفة  -فتحة/كسرة/ضمة
تفضل إىل
الفصل

• يف الكلمة  -أول /وسط /آخر
خشب ،مخار ،خروج ،خامت ،رخيص ،صخور
احلروف املركزة :حرف اخلاء (خ)

• الساكنة واملشددة
خمزن ،سخانة

أول رمضان

AWAL RAMADHAN : 3 April 2022

احلروف املركزة :حرف الشني (ش)

• ابحلركات املختلفة  -فتحة/كسرة/ضمة
تفضل إىل
الفصل

• يف الكلمة  -أول /وسط /آخر
شجرة ،شعار ،شرطي ،شارب ،نشيد ،طبشورة
• الساكنة واملشددة
م ْشعل ،ك ّشافة

العطلة اخلاصة مبناسبة نزول القرآن
NUZUL QURAN : 19 April 2022

تفضل إىل
الفصل

املقاطع والكلمات :مروحة ،سبورة ،ممسحة ،انفذة ،لوحة،
مكنسة ،سلة.
العطلة اخلاصة مبناسبة اليوم للعاملني
HARI BURUH : 1 Mei 2022

املالحظة

حفلة عيد الفطري

HARI RAYA AIDIL FITRI : 3 – 6 Mei 2022
7

9 -13 Mei

تفضل إىل
الفصل

8

16 -20 Mei

تفضل إىل
الفصل

9

23 -27 Mei

10

30 Mei -3 Jun

11

13 – 17 Jun

12

20– 24 Jun

13

27 Jun – 1 Julai

الرتاكيب :هذا مكتب ،هذا كرسي ،هذه سبورة ،هذه ممسحة،
ذلك ابب ،ذلك مصباح ،تلك مروحة ،تلك انفذة /ما هذا؟
ما هذه؟ ما ذلك؟ ما تلك؟
العطلة اخلاصة مبناسبة يوم "ويسك"
HARI WESAK : 15 Mei 2022

الرتاكيب :من فضلك ،أعطين مكنسة .تفضلي ،هذه
مكنسة /.من فضلك ،أعطيين ممسحة .تفضل ،هذه ممسحة
األرقام واألعداد ()24 - 21
الحروف املركزة :حرف العني (ع)

مالبسي
اجلميلة

• ابحلركات املختلفة -فتحة/كسرة/ضمة
• يف الكلمة -أول /وسط /آخر
• الساكنة واملشددة
علم ،عنب ،عنق ،عامل ،عيد،عود ،كعكة ،مكعب
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

احلروف املركزة :حرف الصاد (ص)

• ابحلركات املختلفة -فتحة/كسرة/ضمة

مالبسي
اجلميلة

• يف الكلمة -أول /وسط /آخر
• الساكنة واملشددة
صباح ،صراط ،صحون ،صابون ،صينية ،صورة،فصل ،مقص
احلروف املركزة :حرف الزاي (ز)
• ابحلركات املختلفة -فتحة/كسرة/ضمة
• يف الكلمة -أول /وسط /آخر
• الساكنة واملشددة
زرافة ،زايرة ،زهزر ،حزام ،جزيرة ،حلزون ،مزرعة ،أرز

14

4 – 8 Julai

15

11 – 15 Julai

16

18 – 22 Julai

17

25 – 29 Julai

18

1 – 5 Ogos

19

8 – 12 Ogos

20

15 – 19 Ogos

21

22 – 26 Ogos

22

29 Ogos – 2 Sept

مالبسي

املقاطع والكلمات :قميص ،بنطلون ،حزام ،جورب ،حذاء،

اجلميلة

فستان ،مخار ،منديل
حفلة عيد األضحى
HARI RAYA AIDIL ADHA : 11 JULAI 2022

املقاطع والكلمات :ربطة العنق ،حمفوظة ،نظارة
مالبسي
اجلميلة

الرتاكيب :هذا قميص ،هذا فستان ،هذه نظارة ،هذه ربطة
العنق ..... /.....جديد/جديدة ،نظيف/نظيفة ،مجيل/مجيل
عندك؟ /ما ِ
عندك؟ عندي ....
الرتاكيب :ما َ
هل عندك ....؟ نعم ,عندي /.....ال ما عندي ....

العطلة العامة مبناسبة أول حمرم  1444هـ
AWAL MUHARAM : 30 JULAI 2022

مالبسي
اجلميلة

الرتاكيب :ما هذا ...؟ ما هذه ؟ هذا /هذه...
ال ،هذا/هذه....
ِ
أحسنت!
أحسنت!/
رائع! مجيل!
َ
العطلة نصف السنة

CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMA
29 MEI – 13 JUN 2021

مالبسي
اجلميلة

األرقام واألعداد ()28 - 25
صوت احلاء والثاء والذال (ح/ث/ذ) القصرية :حليب ،حصان،
حروف ،ثالثة ،مثار ،ثلث ،ذهب ،ذائب ،ذاببة

مقاطع احلاء والثاء والذال (ح/ث/ذ) الطويلة يف الكلمات:
األلوان حولنا سحاب ،صحيفة ،صحون ،أاثث ،ثريان ،ثوم ،حذاء ،مذيع،
جذور
مقاطع احلاء والثاء والذال (ح/ث/ذ) الساكنة واملشددة يف
الكلمات :حبر ،رحالة ،اثنان ،قثاء ،بذرة ،مهذب
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

األلوان حولنا املقاطع والكلمات احملاور:أبيض ،أمحر ،أزرق ،أصفر

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

30

31 Okt – 4 Nov

31

7 – 11 Nov

املقاطع والكلمات احملاور :األحد ،االثنني ،الثالاثء ،األربعاء

32

14 – 18 Nov

املقاطع والكلمات احملاور :اخلميس ،اجلمعة ،السبت

33

21 – 25 Nov

34

28 Nov – 2 Dis

العطلة العامة مبناسبة يوم ماليزاي
HARI MALAYSIA : 16 September 2022

األلوان حولنا

املقاطع والكلمات احملاور :أسود ،أخضر ،برتقايل ،وردي،
رمادي ،بين ،بنفسجي
الرتاكيب :ما لون القميص؟ القميص لونه  ...اخل
الرتاكيب :هل عندك ...؟ نعم ... ،لونه /لوهنا  ...اخل
العطلة العامة مبناسبة مولد الرسول

MAULIDUR RASUL : 9 Oktober 2022

األلوان حولنا األرقام واألعداد ()31 - 29
الوقت
كالذهب

صوت الظاء والغني والضاء (ظ/غ/ض) حبركاهتا القصرية
(الفتحة /الكسرة /الضمة) :ظالم ،ظالل ،منظار ،غزال ،غذاءن
غراب ،ضب ،ضفدع ،ضيوف
مقاطع الظاء والغني والضاء (ظ/غ/ض) حبركاهتا الطويلة يف
الكلمات :منظار ،نظيف ،حمظور ،غابة ،غيل ،غوريال،
خضار ،مضيف ،وضوء
العطلة العامة مبناسبة حفلة "ديفاوايل"

HARI DEEPAVALI : 24 – 26 Oktober 2022

الوقت

مقاطع الظاء والغني والضاء (ظ/غ/ض) الساكنة واملشددة يف

كالذهب

الكلمات :عظم ،نظارة ،مغناطيس ،مصغر ،مضرب ،رضاعة

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

الوقت
كالذهب

املقاطع والكلمات احملاور:الصباح ،الظهر ،املساء ،اليوم ،غدا،
أمس
الكلمات :األحد ،االثنني ،الثالاثء ،األربعاء ،اخلميس ،اجلمعة،
السبت ،الصباح ،الظهر ،املساء ،اليوم ،غدا ،أمس

الوقت

إنتاج ملصقات الكلمات املدروسة :األحد ،االثنني ،الثالاثء،

كالذهب

األربعاء ،اخلميس ،اجلمعة ،السبت ،الصباح ،الظهر ،املساء،
اليوم ،غدا ،أمس.

35

5 - 9 Dis

36

2 – 6 Jan

37

9 – 13 Jan

38

16 – 20 Jan

39

23 – 27 Jan

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

40

30 Jan – 3 Feb

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

41

6 – 10 Feb

42

13 – 17 Feb

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

الرتاكيب :اليوم يوم  ،...أمس يوم  ،...غدا يوم  ...اخل
الوقت
كالذهب

الرتاكيب :الفطور يف الصباح ،الغداء يف الظهر ،العشاء يف
املساء

الربامج اخلاصة األرقام واألعداد)(21 - 31
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

