خطة الدرس السنوية ملادة اللغة العربية للصف اخلامس 2022 -
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ARAB TAHUN 5 (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

7

9 -13 Mei

حمتوايت الدرس

املوضوع

صوت حرف املتماثلة  :الثاء "ث" /والسني "س" (ثالجة -
يف املطبخ

ثالثة  -سكني  -سلن  -ساعة)
صوت حرف املتماثلة  :السني "س" /والصاد "ص"( :مسكة
 ساعة  -صحن  -صالة)أول رمضان
AWAL RAMADHAN : 3 April 2022

يف املطبخ

احلروف املتشاهبة "ب" " /ن"( :بوظة  -مصباح  -حليب -
كوب) (نعل  -عنب  -صحن  -فرن)
الكلمات :صحن  -فنجان  -إبريق  -سكني  -كوب -
قدر  -موقد  -فرن
الكلمات :ملعقة  -شوكة  -مقالة  -مغرفة  -ثالجة
العطلة اخلاصة مبناسبة نزول القرآن
NUZUL QURAN : 19 April 2022

يف املطبخ

اجلملة البسيطة :ماذا تفعل؟  /تفعلني؟ أان أنظف  /...أان أرتب
 /...ماذا تطبخ؟  /تطبخني؟ أان أطبخ  /أين تضع؟ أان
أضع،....
العطلة اخلاصة مبناسبة اليوم للعاملني
HARI BURUH : 1 Mei 2022

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

يف املطبخ

اجلملة املتناسقة :هذا صحن .شكل الصحن دائري .أان أرتب
الصحن على الرف  /هذه ثالجة /. ..ماذا تفعلني ،اي أمي؟
العطلة اخلاصة مبناسبة يوم "ويسك"
HARI WESAK : 15 Mei 2022

املالحظة

أان أطبخ  ...اخل /أين أضع املقالة اي أمي؟ ضعي  ...اخل /

8

16 -20 Mei

9

23 -27 Mei

10

30 Mei -3 Jun

11

13 – 17 Jun

صوت حرف املتماثلة  :احلاء"ح" /واخلاء"خ"( :حلوى  -خبز

12

20– 24 Jun

احلروف املتشاهبة "ف" "/ق" ( :فم  -أصفر  -كتف -

13

27 Jun – 1 Julai

14

4 – 8 Julai

15

11 – 15 Julai

ما ألذ الطعام اجلملة البسيطة :هل تطبخ ...؟  /تطبخني؟ نعم  /ال ،أان أطبخ
 / ...هل تفضل ...؟ تفضلني ...؟ أان أفضل ...

16

18 – 22 Julai

اجلملة املتناسقة :هذا عصري .أان أفضل العصري .أان أسكب

17

25 – 29 Julai

18

1 – 5 Ogos

يف املطبخ

حسنا /سالمتك
مراجعة احلروف املتماثلة واحلروف املتشاهبة
الـمناقشة الدرس والتدريبات (يف املطبخ)
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

ما ألذ الطعام ) & الذال "ذ" /والزاي"ز"( :ذرة  -زيتون)
رف) (قهوة  -برتقال  -سائق  -أزرق)
ما ألذ الطعام

الكلمات  :بوظة  -ماء  -شاي  -قهوة  -عصري – حليب
 -أرز  -مسك  -دجاج  -حلم  -خضراوات – فواكه-

خبز  -مكرونة  -كعك  -حلوى  -حساء
اجلملة البسيطة :ماذا أتكل؟  /أتكلني؟ أان آكل  /...ماذا
تشرب؟  /تشربني؟ أان أشرب  /...اذا تشرتي؟  /تشرتين؟ أان
أشرتي  / ...ماذا تبيع؟  /تبيعني؟ أان أبيع ...
حفلة عيد األضحى

HARI RAYA AIDIL ADHA : 11 JULAI 2022

العصري يف الكوب .هذه فواكه .أان أفضل ...اخل /هل تطبخ
السمك؟ ال ،أان أطبخ ...اخل /هل أتكل اللحم؟ نعم ،أان آكل
...اخل  /شكرا ،هنيئا مريئا
ما ألذ الطعام مراجعة احلروف املتماثلة واحلروف املتشاهبة
العطلة العامة مبناسبة أول حمرم  1444هـ
AWAL MUHARAM : 30 JULAI 2022

ما ألذ الطعام الـمناقشة الدرس والتدريبات (ما ألذ الطعام)

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

صوت حرف املتماثلة  :التاء "ت" /والطاء"ط"( :تلميذ -
طويل)
صوت حرف املتماثلة  :الكاف "ك" /والقاف"ق"( :كرة -

هيا نشرتك يف قدم)
األنشطة
احلروف املتشاهبة " :ص"( :صحن  -فصل  -قميص -
الألصفية ابص) & "ط"( :طابور  -أغسطس  -نشيط  -بساط)

الكلمات :رمي اجللة  -القفز العايل  -القفز الطويل  -سباق
اجلري -كرة القدم  -كرة الشبكة  -كرة الريشة  -كرة اليد -
الكرة الطائرة
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

هيا نشرتك يف الكلمات :مجعية اهلالل األمحر  -فرقة الفتيات املسلمات -
األنشطة
التلميذ العسكري  -فرقة الكشافة  -الفرقة املرشدة  -اندي
الألصفية
الكمبيوتر  -اندي اللغة
العطلة العامة مبناسبة يوم ماليزاي
HARI MALAYSIA : 16 September 2022

اجلملة البسيطة :ماذا تلعب؟  /تلعبني؟ أان ألعب  /...ماذا

هيا نشرتك يف تشرتك؟  /تشرتكني؟ أان أشرتك يف ...
األنشطة
اجلملة البسيطة :ماذا تشاهد؟  /تشاهدين؟ أان أشاهد..
الألصفية
اجلملة البسيطة :هل تفوز  /تفوزين يف مبارة ...؟  /نعم  /ال،
أفور يف ...
العطلة العامة مبناسبة مولد الرسول
MAULIDUR RASUL : 9 Oktober 2022

هيا نشرتك يف اجلملة املتناسقة :هذه كرة القدم .أان ألعب كرة القدم .أفورز
األنشطة
يف مباراة  /...هنا اندي اللغة .أان أشرتك يف ...اخل
الألصفية
اجلملة املتناسقة :هل تفوز يف ...اخل؟ نعم/الا ،أفوز يف ...اخل/

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

35

5 - 9 Dis

36

2 – 6 Jan

رفقا ابحليواانت الـمناقشة الدرس والتدريبات

37

9 – 13 Jan

الربامج اخلاصة الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

38

16 – 20 Jan

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

ال تيأس /أحسنت  /العقل السليم يف اجلسم السليم
الـمناقشة الدرس والتدريبات
العطلة العامة مبناسبة حفلة "ديفاوايل"
HARI DEEPAVALI : 24 – 26 Oktober 2022

رفقا ابحليواانت الكلمات :فيل  -دب  -بقر  -قط  -ديك  -بط
العطلة اخلاصة مبناسبة حفلة ميالد امللك بوالية فريق

KEPUTERAAN SULTAN PERAK : 4 November 2022

الكلمات :ماعز  -حصان  -كلب  -متساح  -قرد  -منر
اجلملة البسيطة :ماذا حتب؟  /حتبني؟ أان أحب  ...ماذا

تشاهد؟  /تشاهدين؟ أان أشاهد  / ...أين تشاهد  /تشاهدين
...
رفقا ابحليواانت اجلملة البسيطة :ماذا تريب  /تربني ...؟ أان أريب  / ...هل
تطعم  /تطعمني ...؟ نعم  /ال ،أان أطعم...
اجلملة املتناسقة :هذا ماعز .املاعز حيوان أليف ...اخل  /ذلك
فيل .الفيل حيوان كبري ...اخل
اجلملة املتناسقة :ماذا تريب ...؟ أان أريب  /...ملاذا تريب ...؟
أريب  ...ألنه  ...اخل  /ماذا حتب ...؟ أان أحب ...اخل /رفقا
...اخل
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
39

23 – 27 Jan

40

30 Jan – 3 Feb

41

6 – 10 Feb

42

13 – 17 Feb

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان
CATCH-UP
PLAN

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان
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

