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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

يذكروا حروف   -

 الهجائية نطقا حصيحا 

 

حيددوا  أصوات  -

 احلروف املسموعة. 

 

ميزيوا أصوات احلروف  -

 املسموعة. 

 

يتكونوا احلروف -

 املسموعة.  

أصوات   1.1.1 حمااكة  عىل  القدرة 

 احلروف املسموعة وترديدها ونطقها. 

أصوات   1.1.2 حتديد  عىل  القدرة 

 احلروف املسموعة. 

أصوات   1.1.3 متيزي  عىل  القدرة 

 احلروف املسموعة. 

احلروف   1.1.4 تكوين  عىل  القدرة 

 املسموعة.  

اإلس امتع إىل أصوات احلروف   1.1

 الهجائية:  

/ ر  )ا / ب ت ث / ج ح خ / د ذ

ز / س ش / ص ض / ط ظ / ع 

غ / ف ق / ك / ل / م / ن / و / 

يف اللكامت ونطقها   ه / ء / ي(

حبراكهتا اخملتلفة.  

 نطقا حصيحا. )الفتحة/الكرسة/الضمة(

 

 *احلروف 

 )ا/ب/ت/ث/ج/ح/خ/د/ذ( 

همارة الاس امتع 

 والالكم 

30/5/2022 

- 

3/6/2022 

11 

CUTI PENGGAL 1 ( 6/6/2022 -10/6/2022 ) 



Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) Penjajaran Kurikulum Bahasa Arab Tahun 1 KSSR Semakan 2022 

 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

يذكروا حروف   -

 الهجائية نطقا حصيحا 

 

حيددوا  أصوات  

 احلروف املسموعة. 

 

ميزيوا أصوات احلروف  -

 املسموعة. 

 

يتكونوا احلروف -

 املسموعة.  

أصوات   1.1.1 حمااكة  عىل  القدرة 

 احلروف املسموعة وترديدها ونطقها. 

أصوات   1.1.2 حتديد  عىل  القدرة 

 احلروف املسموعة. 

أصوات   1.1.3 متيزي  عىل  القدرة 

 احلروف املسموعة. 

احلروف   1.1.4 تكوين  عىل  القدرة 

 املسموعة.  

اإلس امتع إىل أصوات احلروف   1.1

 الهجائية:  

)ا / ب ت ث / ج ح خ / د ذ / ر 

/ ع  ز / س ش / ص ض / ط ظ

غ / ف ق / ك / ل / م / ن / و / 

يف اللكامت ونطقها   ه / ء / ي(

حبراكهتا اخملتلفة.  

 نطقا حصيحا. )الفتحة/الكرسة/الضمة(

 

 *احلروف 

 )ر/ز/س/ش/ص/ض/ط/ظ/ع/غ(

همارة الاس امتع 

 والالكم 

13/6/2022 

- 

17/6/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

التالميذ   والتعل يمتكن 

 من أن: 

 

يذكروا حروف الهجائية  -

 نطقا حصيحا 

 

أصوات   1.1.1 حمااكة  عىل  القدرة 

 احلروف املسموعة وترديدها ونطقها. 

أصوات   1.1.2 حتديد  عىل  القدرة 

 املسموعة. احلروف  

أصوات   1.1.3 متيزي  عىل  القدرة 

اإلس امتع إىل أصوات احلروف   1.1

 الهجائية:  

)ا / ب ت ث / ج ح خ / د ذ / ر 

ز / س ش / ص ض / ط ظ / ع 

غ / ف ق / ك / ل / م / ن / و / 

يف اللكامت ونطقها   ه / ء / ي(

ا اخملتلفة.  حبراكهت

همارة الاس امتع 

 والالكم 

20/06/2022 

- 

24/06/2022 
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حيددوا  أصوات  

 احلروف املسموعة. 

 

ميزيوا أصوات احلروف  -

 املسموعة. 

 

يتكونوا احلروف -

 املسموعة.  

 احلروف املسموعة. 

احلروف   1.1.4 تكوين  عىل  القدرة 

 املسموعة.  

 نطقا حصيحا. )الفتحة/الكرسة/الضمة(

 

*احلروف 

 )ف/ق/ك/ل/م/ن/و/ه/ي( 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

يذكروا حروف   -

 الهجائية نطقا حصيحا 

 

حيددوا  أصوات  

 احلروف املسموعة. 

 

ميزيوا أصوات احلروف  -

 املسموعة. 

 

يتكونوا احلروف -

 املسموعة.  

القدرة عىل حمااكة املقطع املسموع   1.2.1

 وترديده ونطقه نطقا حصيحا. 

املقطع    1.2.2 حتديد  عىل  القدرة 

 املسموع. 

 القدرة عىل متيزي املقطع املسموع. 1.2.3

املقطع    1.2.4 تكوين  عىل  القدرة 

 ع. املسمو 

الاس امتع إىل أصوات احلروف   1.2

الهجائية املركزة 

يف اللكامت )م/ب/ت/ا/ج/د/ك/ن(* 

حبراكهتا اخملتلفة )يف أول/وسط/آخر 

 اللكمة(.  

 

*ترتيب احلروف يكون عىل السهوةل 

 يف النطق.   

 )م/ب/ت/ا(  * احلروف 

همارة الاس امتع 

 والالكم 

27/06/2022 

- 

1/07/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ  

 من أن: 

 

يذكروا حروف   -

 الهجائية نطقا حصيحا 

القدرة عىل حمااكة املقطع املسموع   1.2.1

 وترديدها ونطقها نطقا حصيحا. 

املقطع    1.2.2 حتديد  عىل  القدرة 

 املسموع. 

 القدرة عىل متيزي املقطع املسموع. 1.2.3

تكوين    1.2.4 عىل  املقطع  القدرة 

 املسموع. 

الاس امتع إىل أصوات احلروف   1.2

الهجائية املركزة 

يف اللكامت )م/ب/ت/ا/ج/د/ك/ن(* 

حبراكهتا اخملتلفة )يف أول/وسط/آخر 

 اللكمة(.  

 

*ترتيب احلروف يكون عىل السهوةل 

 يف النطق. 

 )ج/د/ك/ن(  * احلروف 

همارة الاس امتع 

 والالكم 

4/07/2022 

- 

8/07/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ  

 من أن: 

 

يذكروا حروف   -

 الهجائية نطقا حصيحا 

اللكامت   1.3.1 حمااكة  عىل  القدرة 

 وترديدها ونطقها.  

اللكامت   1.3.2 حتديد  عىل  القدرة 

 املسموعة. 

اللكامت   1.3.3 متيزي  عىل  القدرة 

 املسموعة. 

تكوين    1.3.4 عىل  من  القدرة  اللكامت 

 احلروف املسموعة. 

امللصقات   1.3.5 إنتاج  عىل  القدرة 

 وجسل القصاصات لللكامت املسموعة.

الاس امتع إىل اللكامت اليت فهيا   1.3

)احلركة القصرية احلراكت اخملتلفة  

ونطقها   والطويةل، والساكنة، واملشددة(

 نطقا حصيحا. 

همارة الاس امتع 

 والالكم 

 11/07/2022 

- 

 15/07/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

حيايك اللكامت ويرددها -

 ونطقها.  

 

حيددوا اللكامت  -

 املسموعة. 

 

ميزيوا اللكامت -

 املسموعة. 

 

يتكونوا اللكامت من -

 احلروف املسموعة. 

 

ينتجوا امللصقات و  -

يسجلوا القصاصات 

 املسموعة.  لللكامت 

اللكامت   1.3.1 حمااكة  عىل  القدرة 

 وترديدها ونطقها.  

اللكامت   1.3.2 حتديد  عىل  القدرة 

 املسموعة. 

اللكامت   1.3.3 متيزي  عىل  القدرة 

 املسموعة. 

من    1.3.4 اللكامت  تكوين  عىل  القدرة 

 احلروف املسموعة. 

امللصقات   1.3.5 إنتاج  عىل  القدرة 

 . وجسل القصاصات لللكامت املسموعة 

الاس امتع إىل اللكامت اليت فهيا   1.3

)احلركة القصرية احلراكت اخملتلفة  

ونطقها   والطويةل، والساكنة، واملشددة(

 نطقا حصيحا. 

همارة الاس امتع 

 والالكم 

18/07/2022 

- 

22/07/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

إىل   1.4.1 الاس امتع  عىل  القدرة 

وحمااكهتا  والرتحيبات،  التحيات 

وترديدها ونطقها نطقا حصيحا من حيث  

 النرب والتنغمي. 

الاس امتع إىل التحيات  1.4

 والرتحيبات.  

 صباح اخلري   صباح النور 

 مساء اخلري   مساء النور 

همارة الاس امتع 

 والالكم 

25/07/2022 

- 

29/07/2022 
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يس متعوا إىل التحيات -

والرتحيبات، ميحااكتوا  

ويرددوا وينطقوا حصيحا 

 من حيث النرب والتنغمي. 

 

يمتثلوا التحيات  -

والرتحيبات املسموعة  

 ارجتاليا. 

 

متثيل    1.4.2 عىل  التحيات القدرة 

 والرتحيبات املسموعة ارجتاليا. 

 أهال وسهال  أهال بَك/ك  

 

PROJEK PBD 1 (1/08/2022 - 5/08/2022) 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ  

 من أن: 

 

يس متعوا إىل التحيات -

والرتحيبات، ميحااكتوا  

ويرددوا وينطقوا حصيحا 

 من حيث النرب والتنغمي. 

 

يمتثلوا التحيات  -

عىل    1.4.1 إىل القدرة  الاس امتع 

وحمااكهتا  والرتحيبات،  التحيات 

وترديدها ونطقها نطقا حصيحا من حيث  

 النرب والتنغمي. 

التحيات   1.4.2 متثيل  عىل  القدرة 

 والرتحيبات املسموعة ارجتاليا. 

الاس امتع إىل التحيات  1.4

 والرتحيبات.  

 صباح اخلري   صباح النور 

 مساء اخلري   مساء النور 

 أهال بَك/ك أهال وسهال  

 

همارة الاس امتع 

 والالكم 

8/8/2022 

- 

12/08/2022 
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والرتحيبات املسموعة  

 ارجتاليا. 

 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ  

 من أن: 

 

يس متعوا إىل األرقام  -

واألعداد وترديدها  

 ونطقها. 

 

يرتتبوا األرقام واألعداد  -

 املسموعة شفهيا. 

 

ميزيوا األرقام واألعداد  -

 املسموعة. 

 

يس متعوا األرقام واألعداد  -

احملفوظة وتنفيذ معلية  

 (. 10-1العد: )

 

 

إىل األرقام   1.5.1 عىل اإلس امتع  القدرة 

 واألعداد وترديدها ونطقها. 

األرقام    1.5.2 ترتيب  عىل  القدرة 

 واألعداد املسموعة شفهيا. 

القدرة عىل متيزي األرقام واألعداد     1.5.3

 املسموعة. 

عىل    1.5.4 األرقام القدرة  تسميع 

العد:   معلية  وتنفيذ  احملفوظة  واألعداد 

(1-10 .) 

األرقام واألعداد الاس امتع ونطق   1.5

 ونطقها حصيحا.  (1-10)

همارة الاس امتع 

 والالكم 

15/08/2022 

- 

19/08/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

يس متعوا إىل األرقام  -

واألعداد وترديدها  

 ونطقها. 

 

يرتتبوا األرقام واألعداد  -

 املسموعة شفهيا. 

 

ميزيوا األرقام واألعداد  -

 املسموعة. 

 

يس متعوا األرقام واألعداد  -

احملفوظة وتنفيذ معلية  

 (. 10-1العد: )

 

 

إىل األرقام   1.5.1 عىل اإلس امتع  القدرة 

 واألعداد وترديدها ونطقها. 

ترتي    1.5.2 عىل  األرقام القدرة  ب 

 واألعداد املسموعة شفهيا. 

القدرة عىل متيزي األرقام واألعداد     1.5.3

 املسموعة. 

األرقام   1.5.4 تسميع  عىل  القدرة 

العد:   معلية  وتنفيذ  احملفوظة  واألعداد 

(1-10 .) 

األرقام واألعداد الاس امتع ونطق   1.5

 ونطقها حصيحا. ( 1-10)

همارة الاس امتع 

 والالكم 

22/08/2022 

- 

 26/08/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

احلروف القدرة عىل حمااكة قراءة    2.1.1

 املسموعة وترديدها ترديدا حصيحا. 

احلروف   2.1.2 حتديد  عىل  القدرة 

)ا ي( -)ا قراءة احلروف الهجائية 2.1

ب ت ث / ج ح خ / د ذ / ر ز  /

س ش / ص ض / ط ظ / ع غ  /

/ ك / ل / م / ن / و / ه  ف ق /

  

 همارة القراءة 

 29/08/2022 

- 

 2/09/2022 
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حياىك قراءة احلروف  -

املسموعة وترديدها  

 ترديدا حصيحا. 

 

يتحددوا احلروف  -

 املقروءة. 

 

 ميزيوا احلروف املقروءة. -

 

يتكونوا احلروف -

 املقروءة. 

 املقروءة. 

احلروف   2.1.3 متيزي  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

احلروف    2.1.4 تكوين  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

يف اللكامت حبراكهتا اخملتلفة  ء / ي( /

قراءة  )الفتحة/الكرسة/الضمة( 

    حصيحا.  

 

CUTI PENGGAL 2 ( 5/09/2022 - 9/09/2022 ) 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

يقرأوا احلروف الهجائية   -

ي( قراءة حصيحة تبعا  - )ا

 للنرب والتنغمي 

 بعد التدريب امللكثف. 

 

يقرأوا احلروف الهجائية   -

القدرة عىل حمااكة قراءة احلروف   2.1.1

 املسموعة وترديدها ترديدا حصيحا. 

احلروف   2.1.2 حتديد  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

احلروف   2.1.3 متيزي  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

احلروف    2.1.4 تكوين  عىل  القدرة 

)ا ي( -)ا قراءة احلروف الهجائية 2.1

ب ت ث / ج ح خ / د ذ / ر ز  /

س ش / ص ض / ط ظ / ع غ  /

م / ن / و / ه  ف ق / ك / ل / /

يف اللكامت حبراكهتا اخملتلفة  ء / ي( /

 قراءة حصيحة. )الفتحة/الكرسة/الضمة( 

 12/9/2022 همارة القراءة 

- 

16/9/2022 
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ي( قراءة حصيحة بعد  - )ا

 توفيقها ابلصور.  

 

يقرأوا احلروف  - 

ي( قراءة  -الهجائية )ا

حصيحة بعد التكرار 

 امجلاعي. 

 

 

 املقروءة.  

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

يقرأوا احلروف الهجائية    -

املركزة  

)م/ب/ت//ا/ج/د/ك/ 

تبعا  ن(  قراءة حصيحة 

 للنرب والتنغمي 

 بعد التدريب امللكثف. 

 

يقرأوا احلروف الهجائية    -

املركزة  

)م/ب/ت//ا/ج/د/ك/ 

قراءة حصيحة بعد    (ن

املقطع    2.2.1 قراءة  حمااكة  عىل  القدرة 

 ملسموع.  ا

 القدرة عىل حتديد املقطع املقروء.    2.2.2

 القدرة عىل متيزي املقطع املقروء.   2.2.3

 القدرة عىل تكوين املقطع املقروء.     2.2.4

قراءة احلروف الهجائية املركزة  2.2

يف اللكامت  )م/ب/ت//ا/ج/د/ك/ن(

)يف أول/ وسط/ آخر حبراكهتا اخملتلفة 

 قراءة حصيحة.  اللكمة(

 19/09/2022 همارة القراءة 

- 

23/09/2022 
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 توفيقها ابلصور.  

 

يقرأوا احلروف  - 

الهجائية  املركزة 

)م/ب/ت//ا/ج/د/ك/ 

ن(  قراءة حصيحة بعد  

 التكرار امجلاعي. 

 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

يقرأوا احلروف الهجائية    -

املركزة  

)م/ب/ت//ا/ج/د/ك/ 

ن(  قراءة حصيحة تبعا  

 للنرب والتنغمي 

 بعد التدريب امللكثف. 

 

يقرأوا احلروف الهجائية    -

املركزة  

/ )م/ب/ت//ا/ج/د/ك

قراءة حصيحة بعد    (ن

 توفيقها ابلصور.  

املقطع    2.2.1 قراءة  حمااكة  عىل  القدرة 

 املسموع.  

 القدرة عىل حتديد املقطع املقروء.    2.2.2

 املقروء. القدرة عىل متيزي املقطع    2.2.3

 القدرة عىل تكوين املقطع املقروء.     2.2.4

قراءة احلروف الهجائية املركزة  2.2

يف اللكامت  )م/ب/ت//ا/ج/د/ك/ن(

)يف أول/ وسط/ آخر حبراكهتا اخملتلفة 

 قراءة حصيحة.  اللكمة(

 26/09/2022  همارة القراءة 

- 

 30/09/2022 
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يقرأوا احلروف  - 

الهجائية  املركزة 

)م/ب/ت//ا/ج/د/ك/ 

ن(  قراءة حصيحة بعد  

 التكرار امجلاعي. 

 

PROJEK PBD 2 (3/10/2022 - 7/10/2022) 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

يقرأوا اللكامت املتعلقة   -

ابحلروف الهجائية اليت  

فهيا احلراكت اخملتلفة  

قراءة حصيحة تبعا للنرب  

 والتنغمي 

 بعد التدريب امللكثف. 

 

يقرأوا  اللكامت املتعلقة  -

ابحلروف الهجائية اليت  

فهيا احلراكت اخملتلفة  

القدرة عىل حمااكة قراءة اللكامت   2.3.1

 وترديدها وقراءهتا قراءة حصيحة. 

 القدرة عىل هتجئة اللكامت.    2.3.2

اللكامت   2.3.3 حتديد  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

اللكامت   2.3.4 متيزي  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

اللكامت   2.3.5 تكوين  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

امللصقات   2.3.6 إنتاج  عىل  القدرة 

ابحلروف   2.3 املتعلقة  اللكامت  قراءة 

اخملتلفة ا احلراكت  فهيا  اليت  لهجائية 

)احلراكت القصرية والطويةل، والساكنة،  

 واملشددة( قراءة حصيحة. 

 10/10/2022 همارة القراءة 

- 

14/10/2022 
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قراءة حصيحة بعد توفيقها  

 ابلصور.  

 

يقرأوا اللكامت املتعلقة - 

ابحلروف الهجائية اليت  

فهيا احلراكت اخملتلفة  

قراءة حصيحة بعد  

 التكرار امجلاعي. 

 وجسل القصاصات لللكامت املقروءة. 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ  

 من أن: 

يقرأوا اللكامت املتعلقة   -

ابحلروف الهجائية اليت  

احلراكت اخملتلفة  فهيا 

قراءة حصيحة تبعا للنرب  

 والتنغمي 

 بعد التدريب امللكثف. 

 

يقرأوا  اللكامت املتعلقة  -

ابحلروف الهجائية اليت  

فهيا احلراكت اخملتلفة  

قراءة حصيحة بعد توفيقها  

 ابلصور.  

القدرة عىل حمااكة قراءة اللكامت   2.3.1

 وترديدها وقراءهتا قراءة حصيحة. 

 القدرة عىل هتجئة اللكامت.    2.3.2

اللكامت   2.3.3 حتديد  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

اللكامت   2.3.4 متيزي  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

اللكامت   2.3.5 تكوين  عىل  القدرة 

 املقروءة. 

امللصقات   2.3.6 إنتاج  عىل  القدرة 

 وجسل القصاصات لللكامت املقروءة. 

قراءة اللكامت املتعلقة ابحلروف  2.3

الهجائية اليت فهيا احلراكت اخملتلفة  

)احلراكت القصرية والطويةل، والساكنة،  

 واملشددة( قراءة حصيحة. 

 17/10/2022 همارة القراءة 

- 

21/10/2022 
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يقرأوا اللكامت املتعلقة - 

ابحلروف الهجائية اليت  

فهيا احلراكت اخملتلفة  

حصيحة بعد  قراءة 

 التكرار امجلاعي. 

التعلمي  يف هناية معلية  

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

يقرأوا التحيات   -

والرتحيبات قراءة 

حصيحة تبعا للنرب والتنغمي  

 بعد التدريب امللكثف. 

 

يقرأوا  التحيات  -

والرتحيبات قراءة 

حصيحة بعد توفيقها  

 ابلصور.  

 

يقرأوا التحيات - 

والرتحيبات قراءة 

حصيحة بعد التكرار 

 امجلاعي 

القدرة عىل حمااكة قراءة    2.4.1

التحيات والرتحيبات وترديدها وقراءهتا 

 قراءة حصيحة من حيث النرب والتنغمي.

 

القدرة عىل متثيل التحيات    2.4.2

 والرتحيبات املقروءة ارجتاليا. 

قراءة التحيات والرتحيبات قراءة  2.4

 حصيحة. 

 صباح اخلري  -

 صباح النور  -

 مساء اخلري -

 مساء النور  -

 

 24/10/2022 القراءة همارة 

- 

28/10/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن  التالميذ   

 من أن: 

يمتثلوا التحيات   -

والرتحيبات املقروءة  

 ارجتاليا. 

يتصنفوا التحيات   -

 والرتحيبات املقروءة. 

القدرة عىل متثيل التحيات    2.4.2

 والرتحيبات املقروءة ارجتاليا. 

 

عىل تصنيف التحيات  القدرة   2.4.3

 والرتحيبات املقروءة 

قراءة التحيات والرتحيبات قراءة  2.4

 حصيحة. 

 أهال وسهال  -

 أهال بَك/ك   -

 31/10/2022 همارة القراءة 

- 

4/11/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن  التالميذ   

 من أن: 

قراءة األرقام  حيايك -

واألعداد وترديدها  

 وقراءهتا قراءة حصيحة 

 

يرتتبوا األرقام واألعداد  -

 املقروءة 

 

ميزيوا األرقام واألعداد  -

 املقروءة 

القدرة عىل حمااكة قراءة األرقام   2.5.1

واألعداد وترديدها وقراءهتا قراءة  

 حصيحة 

 

القدرة عىل ترتيب األرقام    2.5.2

 واألعداد املقروءة 

 

القدرة عىل متيزي األرقام   2.5.3

 واألعداد املقروءة 

 

القدرة عىل قراءة األرقام   2.5.4

 واألعداد وتنفيذ معلية األعداد 

(  5-1قراءة األرقام واألعداد ) 2.5

 قراءة حصيحة 

 14/11/2022 همارة القراءة 

- 

 18/11/2022 
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يقراءوا األرقام واألعداد -

 وتنفيذ معلية األعداد 

 

هناية معلية التعلمي  يف  

والتعل يمتكن  التالميذ   

 من أن: 

حيايك قراءة األرقام  -

واألعداد وترديدها  

 وقراءهتا قراءة حصيحة 

 

يرتتبوا األرقام واألعداد  -

 املقروءة 

 

ميزيوا األرقام واألعداد  -

 املقروءة 

 

يقراءوا األرقام واألعداد -

 وتنفيذ معلية األعداد 

 

 

قراءة األرقام  القدرة عىل حمااكة  2.5.1

واألعداد وترديدها وقراءهتا قراءة  

 حصيحة 

 

القدرة عىل ترتيب األرقام    2.5.2

 واألعداد املقروءة 

 

القدرة عىل متيزي األرقام   2.5.3

 واألعداد املقروءة 

 

القدرة عىل قراءة األرقام   2.5.4

 واألعداد وتنفيذ معلية األعداد 

(  10-6)  قراءة األرقام واألعداد 2.5

 قراءة حصيحة 

 21/11/2022  همارة القراءة 

- 

 25/11/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن  التالميذ   

 من أن: 

 

ميسكوا أدوات الكتابة  -

 بطريقة حصيحة 

 

يتحركوا اليد واألصابع -

حسب الاجتاه الصحيح  

 لتكوين احلروف 

 

يوصلوا النقاط لتكون  -

 حرفا 

 

احلروف  ينسخوا -

 الهجائية 

القدرة عىل مسك أدوات    3.1.1

 الكتابة بطريقة حصيحة 

 

القدرة عىل حتريك اليد واألصابع    3.1.2

حسب الاجتاه الصحيح لتكوين  

 احلروف 

 

القدرة عىل وصل النقاط لتكون   3.1.3

 حرفا 

 

القدرة عىل نسخ احلروف    3.1.4

 الهجائية 

 

 28/11/2022 الكتابة همارة  نسخ احلروف نسخا حصيحا  3.1

- 

2/12/2022 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن  التالميذ   

 من أن: 

 

ميسكوا أدوات الكتابة  -

 بطريقة حصيحة 

 

عىل مسك أدوات  القدرة   3.1.1

 الكتابة بطريقة حصيحة 

 

القدرة عىل حتريك اليد واألصابع    3.1.2

حسب الاجتاه الصحيح لتكوين  

 احلروف 

 

 5/12/2022 همارة الكتابة  نسخ احلروف نسخا حصيحا  3.1

- 

9/12/2022 
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يتحركوا اليد واألصابع -

حسب الاجتاه الصحيح  

 لتكوين احلروف 

 

يوصلوا النقاط لتكون  -

 حرفا 

ينسخوا احلروف  -

 الهجائية 

 

 

القدرة عىل وصل النقاط لتكون   3.1.3

 حرفا 

 

القدرة عىل نسخ احلروف    3.1.4

 الهجائية 

 

CUTI PENGGAL 3 ( 12/12/2022 - 30/12/2022 ) 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ  

 من أن: 

 

ينسخوا املقاطع نسخا   -

حصيحا. احلروف:  

)احلروف اليت ال يتصل 

 هبا( 

القدرة عىل نسخ املقاطع.   3.2.1

 احلروف: )احلروف اليت ال يتصل هبا(

 2/1/2023 همارة الكتابة  حصيحا.   نسخ املقاطع نسخا  3.2

- 

6/1/2023 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ  

 من أن: 

 

ينسخوا املقاطع نسخا   -

حصيحا. احلروف:  

)احلروف اليت ال يتصل 

 هبا( 

القدرة عىل نسخ املقاطع.   3.2.1

 احلروف: )احلروف اليت ال يتصل هبا(

 9/1/2023  همارة الكتابة  حصيحا.   نسخ املقاطع نسخا  3.2 

- 

 13/1/2023 

38 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ  

 من أن: 

 

ينسخوا  اللكامت -

املتعلقة ابحلروف  

 الهجائية نسخا حصيحا.  

القدرة عىل نسخ اللكامت   3.3.1

املتعلقة ابحلروف الهجائية ) ا / ب ت 

 ث / ج ح خ / د ذ / ر ز / س ش

ص ض / ط ظ / ع غ / ف ق /  /

 ك / ل / م / ن / و / ه / ء / ي (. 

 16/1/2023 همارة الكتابة  نسخ اللكامت نسخا حصيحا.  3.3

- 

20/1/2023 

 

39 

يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

ينسخوا اللكامت  -

املتعلقة ابحلروف  

 الهجائية نسخا حصيحا. 

القدرة عىل نسخ اللكامت    3.3.1

املتعلقة ابحلروف الهجائية ) ا / ب ت 

ث / ج ح خ / د ذ / ر ز / س ش 

ص ض / ط ظ / ع غ / ف ق /  /

 ك / ل / م / ن / و / ه / ء / ي (. 

 23/1/2023 همارة الكتابة  نسخ اللكامت نسخا حصيحا.  3.3

- 

27/1/2023 
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يف هناية معلية التعلمي   

يمتكن التالميذ  والتعل 

 من أن: 

 

ينسخوا  األرقام  -

( نسخا  1 - 5واألعداد ) 

 حصيحا. 

القدرة عىل نسخ األرقام   3.4.1

 واألعداد 

( 1 - 5نسخ األرقام واألعداد )   3.4 

 نسخا حصيحا. 

 

 30/1/2023 همارة الكتابة 

- 

3/2/2023 
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يف هناية معلية التعلمي   

والتعل يمتكن التالميذ   

 من أن: 

 

ينسخوا األرقام   -

( نسخا  6 -10واألعداد ) 

 حصيحا. 

القدرة عىل نسخ األرقام   3.4.1

 واألعداد 

(  6  -10نسخ األرقام واألعداد )   3.4 

 نسخا حصيحا. 

 6/2/2023 همارة الكتابة 

- 

 10/2/2023 
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 األس بوع املراجعة 

 13/2/2023 

- 

17/2/2023 
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CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN 2022/2023 

 


