خطة الدرس السنوية ملادة اللغة العربية للصف الرابع 2022 -
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ARAB TAHUN 4 (KSSR) SEMAKAN 2022

األسبوع
1

21 -25 Mac

2

28 Mac -1 April

3

4 -8 April

4

11 -15 April

5

18 -22 April

6

25 -29 April

حمتوايت الدرس

املوضوع

صوت حرف القمرية (ي-م-ع) والشمسية ( ر-ت-ل-ش)
داخل كلمات احملاور
الشهور
امليالدية

الكلمات :يناير  -فرباير  -مارس  -إبريل  -مايو – يونبو-
يوليو  -أغسطس  -سبتمرب  -أكتوبر  -نوفمرب – ديسمرب
أول رمضان
AWAL RAMADHAN : 3 April 2022

الشهور
امليالدية

الكلمات :يوم املعلمني ،يوم امليالد ،اليوم ال رايضي ،يوم
اللغة العربية ،حفل التكرمي
اجلمل البسيطة :هذا الشهر شهر يناير .يوم ميالدي يف شهر
يناير .اخل
اجلملة البسيطة :مىت ...؟ ... ،يف شهر ،...يوم ميالدي
يف،...
مبارك ،ك ل عام وأنتم خبري /ميت يوم ميالدك؟  /يوم املعلمني؟
 /اليوم الرايضي؟  /اللغة العريبية؟ /حفل التكرمي؟ ... /يف شهر
 ...اخل
العطلة اخلاصة مبناسبة نزول القرآن
NUZUL QURAN : 19 April 2022

الشهور
امليالدية

اجلملة املتناسقة :إبريل .هذا الشهر شهر إبريل .يوم اللغة العربية

يف شهر إبريل /مارس .هذا الشهر شهر مارس .يوم الرايضي يف
شهر مارس /يناير .هذا الشهر شهر يناير .يوم ميالدي يف شهر
يناير
العطلة اخلاصة مبناسبة اليوم للعاملني
HARI BURUH : 1 Mei 2022

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

املالحظة

الشهور

املراجعة احلروف وال مشسية وال قمرية

7

9 -13 Mei

8

16 -20 Mei

9

23 -27 Mei

10

30 Mei -3 Jun

11

13 – 17 Jun

الكلمات  :تلميذ/تلميذة  -رئيس الفصل/رئيسة الفصل -

12

20– 24 Jun

13

27 Jun – 1 Julai

اجلملة البسيطة :أان /هو /هي /أنتِ /
أنت (مدير/مديرة،
َ
عريف /عريفة /... ،من أنت ِ
/أنت /هو /هي؟ ،أان  ،...هل
َ
أنت ِ
/أنت /هو /هي؟ نعم /ال ،أان /هو /هي
َ
اجلملة البسيطة :من فضلك اي ،...أريد أن أقابل ،...
تفضل /تفضلي ،حلظة ،آسف ،إىل اللقاء ،مع السالمة

14

4 – 8 Julai

15

11 – 15 Julai

16

18 – 22 Julai

امليالدية

العطلة اخلاصة مبناسبة يوم "ويسك"
HARI WESAK : 15 Mei 2022

الشهور
امليالدية
من يف
املدرسة؟

الـمناقشة الدرس والتدريبات (الشهور امليالدية)
صوت حرف القمرية (ف-ك-ء-ح) والشمسية ( س-ز-

ظ) داخل كلمات احملاور

الكلمات  :مدير /مديرة  -مساعد املدير /مساعدة املدير -
حارس /حارسة  -معلم /معلمة  -كاتب /كاتبة
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

عريف/عريفة  -أمني املكتبة /أمينة املكتبة

من يف
املدرسة؟

أنت رئيس الفصل؟ نعم ،أان
اجلملة املتناسقة :أان عريف .هل َ
رئيس الفصل /من هو؟ هو معلم .هل هو مدير؟ ال ،هو
مساعد املدير
حفلة عيد األضحى
HARI RAYA AIDIL ADHA : 11 JULAI 2022

من يف
املدرسة؟

املراجعة احلروف وال مشسية وال قمرية
الـمناقشة الدرس والتدريبات (من يف املدرسة)

أحب مدرسيت صوت حرف القمرية (غ-ق-و-خ) والشمسية ( د-ذ-

17

25 – 29 Julai

18

1 – 5 Ogos

19

8 – 12 Ogos

20

15 – 19 Ogos

اجلملة البسيطة  :ذلك فناء /محام /مطعم /ملعب /فصل/

21

22 – 26 Ogos

اجلملة البسيطة  :أين فناء /محام /مطعم /ملعب /فصل/

22

29 Ogos – 2 Sept

23

12 - 16 Sept

24

19 - 23 Sept

25

26 - 30 Sept

ث) داخل كلمات احملاور
العطلة العامة مبناسبة أول حمرم  1444هـ
AWAL MUHARAM : 30 JULAI 2022

أحب مدرسيت الكلمات :ملعب -فناء  -مكتبة  -محام  -مطعم  -مصلى
– فصل  -إدارة  -قاعة  -مكتبة  -حديقة
العطلة نصف السنة
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL PERTAMA
29 MEI – 13 JUN 2021

الكلمات :غرفة املعلمني  -غرفة املدير  -معمل الكمبيوتر -
معمل العلوم  -دكان املدرسة
مصلى /معمل الكمبيوتر /دكان املدرسة /تلك إدارة /مكتبة/
قاعة /حديقة /غرفة املعلمني/غرفة املدير

أحب مدرسيت مصلى /معمل الكمبيوتر /دكان املدرسة /تلك إدارة /مكتبة/
قاعة /حديقة /غرفة املعلمني/غرفة املدير .... /أمام /وراء/
ميني /يسار /جبانب ...
اجلملة املتناسقة :فناء .ذلك فناء .الفناء ميني املصلى  /تلك
إدارة .اإلدارة على ميني غرفة املعلمني
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

أحب مدرسيت اجلملة املتناسقة :هنا حديقة .احلديقة أمام املطعم /هناك فصل.
الصفل جبانب املكتبة.
العطلة العامة مبناسبة يوم ماليزاي
HARI MALAYSIA : 16 September 2022

أحب مدرسيت املراجعة احلروف وال مشسية وال قمرية
الـمناقشة الدرس والتدريبات (أحب املدرسة)

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

32

14 – 18 Nov

33

21 – 25 Nov

34

28 Nov – 2 Dis

بييت جنيت

صوت حرف القمرية (ج-ب-هـ) والشمسية (ص-ط-ن-
ض) داخل كلمات احملاور
العطلة العامة مبناسبة مولد الرسول
MAULIDUR RASUL : 9 Oktober 2022

الكلمات :تلفزيون  -خمزن  -هاتف  -ساعة  -كنبة –
طاولة  -سلم  -محام  -سرير  -ستار  -وسادة
الكلمات :غرفة النوم  -صالة الضيوف  -صالة الطعام  -موقف
بييت جنيت

السيارة
اجلملة البسيطة  :هذا/هذه (محام ،سلم ،هاتف ،تلفزيون،
ستار ،خمزن ،سرير ،كنبة ،ساعة ،وسادة ،صالة الضيوف،
صالة الطعام ،غرقة النوم ،موقف السيارة)
العطلة العامة مبناسبة حفلة "ديفاوايل"

HARI DEEPAVALI : 24 – 26 Oktober 2022

بييت جنيت

اجلملة البسيطة ( :محام ،سلم ،هاتف ،تلفزيون ،ستار،
خمزن ،سرير ،كنبة ،ساعة ،وسادة ،صالة الضيوف ،صالة
الطعام ،غرقة النوم ،موقف السيارة) جديد/جديدة/
مجيل/مجيلة /نظيف/نظيفة

العطلة اخلاصة مبناسبة حفلة ميالد امللك بوالية فريق

KEPUTERAAN SULTAN PERAK : 4 November 2022

اجلملة البسيطة  :عندي  ...يف البيت ،عندي  ...يف غرفة
النوم ،عندي  ...يف صالة الضيوف.
اجلملة البسيطة  :هل عندك (محام ،سلم ،هاتف ،تلفزيون،
بييت جنيت

ستار ،خمزن ،سرير ،كنبة)... ،؟ ،نعم ،عندي  ...يف البيت/
ال،
اجلملة البسيطة  :أين (محام ،سلم ،هاتف ،تلفزيون ،ستار،
خمزن ،سرير ،كنبة ،ساعة ،وسادة ،صالة الضيوف،
صالة الطعام ،غرقة النوم ،موقف السيارة)؟ ... ،على /فوق/
حتت...

اجلملة املتناسقة :الوسادة .هذه الوسادة .الوسادة اجلديدة

35

5 - 9 Dis

36

2 – 6 Jan

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

بييت جنيت

على السرير /التلفزيون .هذا تلفزيون .التلفزيون جديد يف
صالة الضيوف
العطلة نصف الفرتة املدرسية الثالثة

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KETIGA
10 Disember – 1 Januari 2023

اجلملة املتناسقة :اهلاتف .عندي هاتف .اهلاتف اجلديد
على الكنبة /هذه غرفة النوم .عندي سرير يف غرفة النوم

بييت جنيت

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

