
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف األول الثانوي

Mata Pelajaran / Subject : العربیةاللغة
Penggal: 1,2,3&4

Nama Guru : SITI KHADIJAH BTE ABIDIN

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 1 Term 1

1 الوحدة األولى:
الفھم واالستیعاب: في

المتجر
المھارة اللغویة

أن تتعرف الطالبات عن
المتجر المھارة اللغویة.

شرح المعلمة●

2 كتابة المقال: كتابة الرسالة
غیر الرسمیة

أن تتعرف الطالبات عن
كتابة الرسالة غیر

الرسمیة.

األنشطة●
والتدریبات

3 الوحدة الثانیة: 
الفھم واالستیعاب: في

العیادة
الحوار بین المریضة

والطبیبة
المھارة اللغویة

أن تتعرف الطالبات عن
العیادة.

شرح المعلمة●

4 كتابة المقال غیر الرسمیة أن تتعرف الطالبات عن
كتابة المقال غیر الرسمیة.

األنشط●
ة والتدریبات

5 الوحدة الثالثة أن تتعرف الطالبات عن
فلسطین دولة عربیة

شرح المعلمة●



الفھم واالستیعاب: فلسطین
دولة عربیة

المھارة اللغویة

المھارة اللغویة.

6 كتابة اإلنشاء: سنغافورة األنشطة●
والتدریبات

7 الوحدة الرابعة:
الفھم واالستیعاب: في

عیادة األسنان
المھارة اللغویة   

أن تتعرف الطالبات عن
عیادة األسنان

المھارة اللغویة.

األنشطة●
والتدریبات

8 مراجعة شرح المعلمة●

9 مراجعة مراجعة● االمتحان الدور األول

10 مراجعة مراجعة●

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1
والتكنولوجیا:العلوم
االنترنتفيتجول

أن تتعرف الطالبات عن
العلوم والتكنولوجیا: تجول

في االنترنت.

شرح المعلمة●

2 والتدریباتحفظ حفظ والتدریبات●

3 احترموااالجتماعي:
معلمیكم

أن تتعرف الطالبات عن
احترموا معلمیكم.

شرح المعلمة●

4 والتدریباتحفظ حفظ والتدریبات●

5 شعبیةقصةالفكاھي: أن تتعرف الطالبات عن
بالء أعظم من بالء.

شرح المعلمة●

6 والتدریباتحفظ حفظ والتدریبات●

7 مراجعة SA1-Pep1



8  مراجعة
9 امتحان نصف السنة SA1
10 االمتحانأوراقمناقشة

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 2 Term 3

1 بخیروأنتمعامكلالدیني: أن تتعرف الطالبات عن
الدیني: كل عام وأنتم بخیر.

شرح المعلمة●

2 والتدریباتحفظ حفظ●
والتدریبات

3 وطنيسنغافورةالوطني: أن تتعرف الطالبات عن
الوطني: سنغافورة وطني.

شرح المعلمة●

4 والتدریباتحفظ حفظ●
والتدریبات

5 مراجعة شرح المعلمة●

6 والتدریباتحفظ حفظ●
لتدریبات

7 مراجعة مراجعة●

8 مراجعة مراجعة●

9 وتدریباتإنشاء إنشاء●
تدریبات●

االمتحان الدور األول

10 وتدریباتمراجعة مراجعة●
تدریبات●

Rancangan:    Semester 2 Term 4



1
الزراعةاالقتصادي:

تجارة
أن تتعرف الطالبات عن
االقتصادي: الزراعة

تجارة.

إنشاء●
یبات

2 والتدریباتحفظ مراجعة●
تدریبات●

3 (مراجعةالرسالةكتابة ) أن تتعرف الطالبات عن
كتابة الرسالة.

شرح المعلمة●

4 والتدریباتحفظ حفظ●
والتدریبات

5 مراجعة مراجعة●

6 والتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

7 مراجعة SA2-Pep1

8 الزراعةاالقتصادي:
تجارة

SA2-Pep2

9 امتحان آخر السنة SA2

10 االمتحانأوراقمناقشة

        



MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثاني الثانوي

Mata Pelajaran / Subject : العربیةاللغة
Penggal: 1,2,3&4

Nama Guru : SITI KHADIJAH BTE ABIDIN

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 1 Term 1

1 التعاون وفوائدھا أن تتعرف الطالبات عن
التعاون وفوائدھا.

ح المعلمة

2 اللغةثروة شرح المعلمة●

3 وتدریباتإنشاء إنشاء وتدریبات●

4 االجتھاد أساس النجاح أن تتعرف الطالبات عن
االجتھاد أساس النجاح.

شرح المعلمة●



5 اللغةثروة شرح المعلمة●

6 وتدریباتخطبةأورسالة أن تتعرف الطالبات عن
.رسالة وخطبة

شرح المعلمة●

7 المھرجان الریاضي یبات

8 االمتحان

9 یوم الریاضي المدرسي االمتحان الدور
األول

10 وتدریباتمراجعة مراجعة●
تدریبات●

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1 نحن مستعدون شرح●
المعلمة

2 الرسالة قبیل االمتحان أن تتعرف الطالبات عن
الرسالة.

األنشطة●
والتدریبات

3 وتدریباتإنشاء نشاء وتدریبات●

4 تسھیل لحیاة الناس أن تتعرف الطالبات عن
تسھیل لحیاة الناس.

األنشطة●
والتدریبات

5 وسائل اإلعالم الحدیثة أن تتعرف الطالبات عن
وسائل اإلعالم الحدیثة.

شرح المعلمة●

6 التدریب مع الثروة
اللغویة

التدریبات●

7 مراجعة SA1-Pep1
8 امتحان الشفھي
9 السنةنصفامتحان SA1

10 اإلجابةاألوراقتوزیع
ومناقشتھا



Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 2 Term 3

1 المأكوالت الشعبیة أن تتعرف الطالبات عن
المأكوالت الشعبیة.

شرح المعلمة●

2 ما ألذ الطعام أن تتعرف الطالبات عن
ألذ الطعام.

حفظ●
تدریبات●

3 وتدریباتإنشاء إنشاء●
تدریبات●

4 حكایة شعبیة - االستقامة أن تتعرف الطالبات عن
حكایة شعبیة

شرح المعلمة●

5 اللغةثروة حفظ●
تدریبات

6 الغراب والجرة أن تتعرف الطالبات عن
.الغراب والجرة

شرح المعلمة●

7 الحوار أن تتعرف الطالبات عن
.الحوار

شرح المعلمة●

8 حب الوطن - سنغافورة أن تتعرف الطالبات عن
حب الوطن.

األنشطة●
والتدریبات

9 وتدریباتإنشاء إنشاء●
تدریبات●

10 وتدریباتمراجعة األنشطة●
والتدریبات

١٠٨ص

Rancangan:    Semester 2 Term 4



1
استعمال-

العامةالمواصالت
أن تتعرف الطالبات عن

استعمال المواصالت
.العامة

شرح المعلمة●

2 السفر - الثروة اللغویة أن تتعرف الطالبات عن
السفر.

األنشطة●
والتدریبات

3 أنواع وسائل النقل أن تتعرف الطالبات عن
.أنواع وسائل النقل

شرح المعلمة●

4 الرسالة وادریبات التدریبات●
5 مراجعة مراجعة●
6 مراجعة مراجعة●
7 االمتحان الشفھي SA2-Pep1
8 امتحان آخر السنة SA2-Pep2
9 األوراقتصحیح

10 وتوزیعالنتیجة
التسجیالت

          



MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثالث الثانوي

Mata Pelajaran / Subject : العربیةاللغة
Penggal: 1,2,3&4

Nama Guru : ZAUWIAH BTE ABIDIN

Minggu
Week

Tajuk
Pelajaran    

 Lesson / Topic

Lesson
Objectives

Tajuk
Pelajaran    

 Lesson / Topic

Lesson
Objectives

Activities Resources /
References

Assessment
Criteria

Teaching
notes

Rancangan:    Semester 1 Term 1

المطالعة اللغة العربیة
1 البیت السعیدة الترجمة السلیم شرح●

المعلمة
تدریبات●



2 القراءة/ استخراج
األفكار الرئیسیة

التدریبات شرح●
المعلمة

تدریبات●

3 األسرة مدرستنا السلیمةالترجمة شرح●
المعلمة

تدریبات●

4 القراءة / استخراج
األفكار الرئیسیة

التدریبات شرح●
المعلمة

تدریبات●

5 بیتي جنتي التعبیر
(قضاء العطلة

المدرسیة(

شرح●
المعلمة

تدریبات●

6 القراءة / استخراج
األفكار الرئیسیة

عنھمناقشة شرح●
المعلمة

مناقشة●

7 التعلیم العالي السلیمةالترجمة شرح●
المعلمة

تدریبات●

8 استخراج/القراءة
الرئیسیةاألفكار

التدریبات تدریبات●

9 مالیزیافيالدراسة التعبیر (الرسالة بالبرید
األلكتروني(

شرح●
المعلمة



10 استخراج/القراءة
الرئیسیةاألفكار

عنھمناقشة االمتحان●
الدور
األول

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1
االجتھادثمرةالشھرة زعبا شرح●

المعلمة

2 استخراج/القراءة
الرئیسیةاألفكار

التدریبات تدریبات●

3

المدنیةالخدمة الترجمة السلیمة شرح●
المعلمة

تدریبات●

4
استخراج/القراءة
الرئیسیةاألفكار

التعبیر
(حب الوطن (

شرح●
المعلمة

تدریبات●

5
الوطنحمایة

الشبابمسؤولیة
مناقشة عنھ شرح●

المعلمة
مناقشة●

6 استخراج/القراءة
الرئیسیةاألفكار

SA1(Pep1(
Mal Eng Arb Qur

7 المراجعة المراجعة SA1-Pep1
Mal Eng Ar

8 المراجعة المراجعة مراجعة●

9 االمتحان لنصف
السنة

االمتحان لنصف السنة SA1

10 /التصحیح/النتیجة
التسجیالتتوزیع

التصحیح/النتیجة/توزیع
التسجیالت



Mingg
u

Week

Tajuk
Pelajaran    

 Lesson / Topic

Lesson
Objectives

Tajuk
Pelajaran    

 Lesson / Topic

Lesson
Objectives

Activities Resources /
References

Assessment
Criteria

Teaching
notes

Rancangan:    Semester 2 Term 3

المطالعة اللغة العربیة
1 المحافظة على سالمة

البیئة
الترجمة السلیمة شرح●

المعلمة

2 القراءة / استخراج
األفكار الرئیسیة

التدریبات شرح●
المعلمة

تدریبات●

3 یوم حملة البیئة البیئة(تلوثتعبیر ) شرح●
المعلمة

تدریبات●

4 القراءة / استخراج
األفكار الرئیسیة

عنھمناقشة شرح●
المعلمة

تدریبات●

5 البیئة والمحافظة علیھا الترجمة السلیمة شرح●
المعلمة

مناقشة●
6 القراءة / استخراج

األفكار الرئیسیة
التدریبات شرح●

المعلمة



تدریبات●

7 عید سعید مبارك العلم(أھمیةتعبیر ) شرح●
المعلمة

تدریبات●

8 استخراج/القراءة
الرئیسیةاألفكار

التدریبات تدریبات●

9 الخارجيالموضوع األجناس المختلفة في
مالیزیا الشرقیة

شرح●
المعلمة

تدریبات●
االمتحان●

الدور الثاني

Rancangan:    Semester 2 Term 4

1
دروساألضحىعید

وعبر
تعبیر (األعیاد في

اإلسالم)
شرح●

المعلمة

2 استخراج/القراءة
الرئیسیةاألفكار

مناقشة عنھ تدریبات●

3

السیاحیةالتسھیالت
بالدنافي

الترجمة السلیمة شرح●
المعلمة

تدریبات●

4
استخراج/القراءة
الرئیسیةاألفكار

التدریبات شرح●
المعلمة

تدریبات●

5 المراجعة التدریبات شرح●
المعلمة



مناقشة●
6 العامةالمراجعة المراجعة العامة

7 الشفھياالمتحان االمتحان الشفھي SA2-Pep1
Mal Eng Ar

8 السنةآخرامتحان امتحان آخر السنة SA2
9 تصحیح األوراق تصحیح األوراق

10 وتوزیعالنتیجة
التسجیالت

النتیجة وتوزیع
التسجیالت

MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الرابع الثانوي

Mata Pelajaran / Subject : العربیةاللغة
Penggal: 1,2&3

Nama Guru : ASYUNIFAR BINTE ABU

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 1 Term 1

1 أفتخر بوطني شرح المعلمة●
تدریبات●

ربط الموضوعات ببیئة
سنغافورة

2 المتقدموطني شرح المعلمة●
تدریبات●



3 الملونوطني شرح المعلمة●
تدریبات●

4 االلتئام الوطني شرح المعلمة●
تدریبات●

5 والتكنولوجياالعلمي شرح المعلمة●
تدریبات●

6 لرعیتيوصیة شرح المعلمة●
تدریبات●

ربط الموضوعات ببیئة
سنغافورة

7 األعالم في العلوم
والتكنولوجیا

شرح المعلمة●
تدریبات●

8 بدایةلھالطب شرح المعلمة●
تدریبات●

9 دراسة اللغة العربیة في
الجامعات

االمتحان الدور
األول

10 العربیةاللغةتطور شرح المعلمة●
تدریبات●
●

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1
حقوق الجیران شرح المعلمة●

تدریبات●

2
جاري الحسن شرح المعلمة●

تدریبات●



3 مھمالبیئيالوعي
الكونلسالمة

شرح المعلمة●
تدریبات●

4 الوعي البیئي لسالمة
الكون

شرح المعلمة●
تدریبات●

5 العولمة - العولمة
وآثارھا نحو الشباب

شرح المعلمة●
تدریبات●

6
عولمة االقتصاد: شرھا

ونفعھا
شرح المعلمة●
تدریبات●

7
المراجعة SA1-Pep1

Mal Eng Arb
Qur

8 المراجعة
9 السنةلنصفاالمتحان SA1

10 /التصحیح/النتیجة
التسجیالتتوزیع

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 2 Term 3

1 العربیةاللغة شرح المعلمة●
تدریبات●

ربط الموضوعات ببیئة
سنغافورة

2 الثنائیةالعالقة شرح المعلمة●
تدریبات●
●

3 وعالقتھاالسالميالتعلیم
بالحضارة

شرح المعلمة●
تدریبات●



4 األناملھلكالوئاملوال شرح المعلمة●
تدریبات●
●

5 الفصلأمامالخطبة شرح المعلمة●
تدریبات●

ربط الموضوعات ببیئة
سنغافورة

6 واقعیة–الواحدةمالیزیا
ومستقبلیة

شرح المعلمة●
تدریبات●
●SA2-Pep1

Mal Eng Arb Qu

7 الشفھياالمتحان SA2

8 السنةآلخراالمتحان

9 االمتحانأوراقمناقشة

10 وتوزیعالنتیجة
التسجیالت


