خطة الدرس السنوية ملادة اللغة العربية للصف السادس 2022 -
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA ARAB TAHUN 6 (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

املوضوع
حياتنا أمجل
ابلنظافة

املالحظة

حمتوايت الدرس
(علَم-
صوت حرف املتماثلة  :العي "ع" /واهلمزة "ء" َ
عِلْم -عنق -أسد -إبل -أذن)
صوت حرف املتماثلة  :احلاء "ح" /واهلاء "هـ" (حساء-
حصان -حب -هدية -هالل -هدهد)
أول رمضان
AWAL RAMADHAN : 3 April 2022

حياتنا أمجل
ابلنظافة

الكلمات من احلروف املتماثلة  :أليم  -عليم
الكلمات :صابون -شامبو -فرشاة األسنان -معجون
األسنان -دهان الشعر -مرآة -مشط -منشفة -منديل-
مقلمة األظافر -سلة املهمالت -دلو -مغسلة
الكلمات :صابون -شامبو -فرشاة األسنان -معجون
األسنان -دهان الشعر -مرآة -مشط -منشفة -منديل-
مقلمة األظافر -سلة املهمالت -دلو -مغسلة
العطلة اخلاصة مبناسبة نزول القرآن
NUZUL QURAN : 19 April 2022

حياتنا أمجل
ابلنظافة

اجلملة البسيطة :ماذا تستخدم/تستخدمي؟
أستخدم...كيف تنظف /تنظفي...؟
العطلة اخلاصة مبناسبة اليوم للعاملني

HARI BURUH : 1 Mei 2022

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

حياتنا أمجل
ابلنظافة

اجلملة املتناسقة :هذا دلو .لون الدلو أخضر .أان أضع امللء
يف الدلو.
العطلة اخلاصة مبناسبة يوم "ويسك"
HARI WESAK : 15 Mei 2022

أان

8

16 -20 Mei

9

23 -27 Mei

10

30 Mei -3 Jun

11

13 – 17 Jun

12

20– 24 Jun

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

حياتنا أمجل

أان أنظف ...مبا تغسل /أغسل بـ،...ال تبذر .حيانتنا أمجل

ابلنظافة
حياتنا أمجل
ابلنظافة

ابلنظافة.
مراجعة احلروف املتماثلة واحلروف املتشاهبة
الـمناقشة الدرس والتدريبات ( حياتنا أمجل ابلنظافة )
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

صوت حرف املتماثلة  :السي "س" /والشي "ش" (مسكة-
ستار -سلحفاة -شعر -شعار -شرطي)
الشباب أمل
األمة

احلروف املتشاهبة السي "س" /والشي "ش" (مشط-
مسك -شارب -ساعة)
الكلمات  :شرطي -إطفائي -جندي -طيّار -حماسب-

صياد -فالح -طباخ -رسام -خياط -صحايف -ممرضة-
مضيفة -حماضر/حماضرة -طبيب/طبيبة -اتجر/اتجرة-
مهندس/مهندسة -خمام/حمامية
اجلملة البسيطة :ما أملك؟ أملي أن أكون ،...أان أحرتم،...
ما عمل...؟
حفلة عيد األضحى

HARI RAYA AIDIL ADHA : 11 JULAI 2022

الشباب أمل
األمة

اجلملة البسيطة :أين يعمل...؟ يعمل يف ،...ما أكرم هذا
األمل /العمل ،الشباب أمل األمة.
اجلملة املتناسقة :ذلك شرطي .الشرطي من اخلط األمامي.
الشرطي يعمل يف مركز الشرطة.

مراجعة احلروف املتماثلة واحلروف املتشاهبة
العطلة العامة مبناسبة أول حمرم  1444هـ

AWAL MUHARAM : 30 JULAI 2022

الشباب أمل
األمة

الـمناقشة الدرس والتدريبات (الشباب أمل األمة)
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

رحلة سعيدة

رحلة سعيدة

صوت حرف املتماثلة  :الذال "ذ" /والظاء "ظ" (ذهب-
ذئب -ذابب -ظيب -ظل -ظهر)
صوت حرف املتماثلة  :الذال "ذ" /والظاء "ظ (ذيل -ذراع-
ذرة -ظرف -ظالل -ظفر)
احلروف املتشاهبة ( :ذل-ظل) (ذنوب -ظهور)
الكلمات :حافلة -دراجة -دراجة انرية -طائرة -سيارة-
سيارة أجرة -سفينة -قارب -شاحنة -قطار -قطار كهرابئي-
مروحية
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

رحلة سعيدة

الكلمات :حافلة -دراجة -دراجة انرية -طائرة -سيارة-
سيارة أجرة -سفينة -قارب -شاحنة -قطار -قطار كهرابئي-
مروحية
العطلة العامة مبناسبة يوم ماليزاي

HARI MALAYSIA : 16 September 2022

رحلة سعيدة

اجلملة البسيطة :ماذا تركب/تركبي؟ أان أركب...
إىل أين تسافر /تسافرين؟ أان أسافر إىل ...مىت
تسافر/تسافرين؟ أسافر يف....
اجلملة البسيطة :مبا تسافر /تسافرين؟ أان أسافر ب ــ ،...كيف
سفرك ِ
/سفرك؟ بكل سرور... ،جديد... ،كبري... ،صغري،
َ

...نظيف،

اجلملة البسيطة :ما أكرب ،...ما أسرع ،...رحله سعيدة ،يف
التأين السالمة
العطلة العامة مبناسبة مولد الرسول
MAULIDUR RASUL : 9 Oktober 2022

اجلملة املتناسقة :هذا قطار كهرابئي .القطار الكهرابئي

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

اجلملة املتناسقة :أان صيين .أان أحفظ مبادئ الدولة .أان فخور
بوطين ماليزاي.

35

5 - 9 Dis

اجلملة املتناسقة :أان هندية .أان أنشد النشيد الوطين .أان أحب

36

2 – 6 Jan

رحلة سعيدة

جديد .ما أسرع هذا القطار الكهرابئي!
اجلملة املتناسقة :ذلك قارب .أركب القارب إىل اجلزيرة .ما
أسرع هذا القارب.
الـمناقشة الدرس والتدريبات ( رحلة سعيدة)
العطلة العامة مبناسبة حفلة "ديفاوايل"

HARI DEEPAVALI : 24 – 26 Oktober 2022

فدائي ايوطين صوت حرف املتماثلة  :الدال "د" /والضاد "ض (دجاجة-
دينار -دخان -ضابط -ضمادة -ضحى)
العطلة اخلاصة مبناسبة حفلة ميالد امللك بوالية فريق
KEPUTERAAN SULTAN PERAK : 4 November 2022

الكلمات :ملك -رئيس الوزراء -مبادئ الدولة -النشيد
الوطين -نشيد الوالية -ماليزي/ماليزية -ماليوي/ماليوية-
صيين /صينية -هندي/هندية -املوطن األصلي -علم-
عاصمة-والية
اجلملة البسيطة :أان ألوح العلم ،أان أحب وطين ،أان أنشد،...
فدائي ايوطين ما عاصمة...؟ عاصمة،...
اجلملة البسيطة :أان فخور بوطين ،يف أي الوالية ولدت يف،...
أان ماليوي /هندي /صيين ،ما هي ألوان علم...؟ ألوانه،...
فدائي اي وطين.

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

فدائي ايوطين الـمناقشة الدرس والتدريبات

37

9 – 13 Jan

الربامج اخلاصة الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

38

16 – 20 Jan

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

39

23 – 27 Jan

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

40

30 Jan – 3 Feb

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

41

6 – 10 Feb

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

42

13 – 17 Feb

الربامج اخلاصة للتالميذ بعد االمتحان

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

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

