
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف األول الثانوي

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

Nama Guru : NUR HAYATI BTE JUMALI

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 1 Term 1

1
سورة النساء القراءة●

بالترتیل 
٢٩-٢٤آیة

2
سورة النساء/ أحكام النون

الساكنة والتنوین
والتدریبات

أن تتعرف الطالبات عن
أحكام النون الساكنة

والتنوین.

شرح●
حفظ●
تدریبات●

٢٩-٢٤آیة

3 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

٣٦-٣٠آیة

4

سورة النساء/ أحكام النون
الساكنة والتنوین

والتدریبات

أن تتعرف الطالبات عن
أحكام النون الساكنة.

شرح●
حفظ●
تدریبات●

٣٦-٣٠آیة

5 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

٤٦-٣٧آیة



6
سورة النساء/ أحكام المیم

الساكنة والتدریبات
أن تتعرف الطالبات عن

الصفات السلبیة.
شرح●
حفظ●
تدریبات●

٤٦-٣٧آیة

7
سورة النساء القراءة●

بالترتیل
مراجعة●

٥٨-٤٧آیة

8
سورة النساء/ أحكام المیم

الساكنة والتدریبات
أن تتعرف الطالبات عن

أحكام المیم الساكنة.
شرح●
حفظ●
تدریبات●

٥٨-٤٧آیة

9 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

٦٦-٥٩آیة

10
سورة النساء/ أحكام المیم

الساكنة والتدریبات
أن تتعرف الطالبات عن

أحكام المیم الساكنة.
شرح●
حفظ●
تدریبات●

٣٦-٣٠آیة

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1

سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

األنشطة:●
مسابقة القرآن

بینھن في
الصف

٧٧-٦٧آیة

2

سورة النساء/ المدود
والتدریبات

عنالطالباتتتعرفأن
.المدود

الشرح●
حفظ●
األنشطة:●

مسابقة القرآن
بینھن في

الصف

٧٧-٦٧آیة

3 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

٨٦-٧٨آیة



المشروع●

4 سورة النساء/ المدود
والتدریبات

عنالطالباتتتعرفأن
.المدود

شرح●
حفظ●

٨٦-٧٨آیة

5 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

٩٢-٨٧آیة

6 االمتحان SA1
Paper1

7 االمتحان SA1
8 االمتحان SA1
9 مناقشة اإلجابة
10 یوم اإلجازة

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 2 Term 3

1 سورة النساء شرح●
حفظ●

٩٢-٨٧آیة

2 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

١٠٠-٩٣آیة

3
سورة النساء/ المدود

والتدریبات
أن تتعرف الطالبات عن

المدود.
شرح●
حفظ●
تدریبات●

١٠٠-٩٣آیة

4

سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

١٠٧-١٠١آیة



5
سورة النساء/ المدود

والتدریبات
أن تتعرف الطالبات عن

المدود.
شرح●
حفظ●
تدریبات●

١٠٧-١٠١آیة

6 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

١١٦-١٠٨آیة

7
سورة النساء/ المدود

والتدریبات
أن تتعرف الطالبات عن

المدود.
شرح●
حفظ●
تدریبات●

١١٦-١٠٨آیة

8 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

١٢٧-١١٧آیة

9 سورة النساء/ المدود
والتدریبات

أن تتعرف الطالبات عن
المدود.

شرح●
حفظ●

١٢٧-١١٧آیة

10 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

١٣٦-١٢٨آیة

Rancangan:    Semester 2 Term 4

1 سورة النساء: / المدود
والتدریبات

عنالطالباتتتعرفأن
.المدود

شرح●
حفظ●

١٣٦-١٢٨آیة

2 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

١٤٧-١٣٧آیة

3 سورة النساء القراءة●
بالترتیل 

١٤٧-١٣٧آیة

4 سورة النساء مراجعة● ٨٦-٧٨آیة
5 سورة النساء مراجعة● ٩٢-٨٧آیة

6 االمتحان SA2
Paper1

7 االمتحان SA2
8 االمتحان SA2
9 مناقشة اإلجابة



10 یوم اإلجازة



MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثاني الثانوي

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

Nama Guru : NUR HAYATI BTE JUMALI

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 1 Term 1

1 الطورسورة آداب تالوة●
حفظ القرآن●

٢٠-١آیة

2 الحروفمخارج أن تتعرف الطالبات عن
مخارج الحروف.

تالوة●
حفظ ●

3 سورة الطور تدریبات● ٣١-٢١آیة

4

والحلقالجوف أن تتعرف الطالبات عن
مخارج الحروف (الجوف

والحلق).

تالوة●
حفظ ●

5 الطورسورة تدریبات● ٤٩-٣٢آیة

6 اللسان عنالطالباتتتعرفأن
(اللسانالحروفمخارج ).

تالوة●
حفظ●



7
تدریبات● مراجعة/تحریري

امتحان الدور●
األول

8 النجمسورة مراجعة ● ٢٦-١آیة

9
وحفظتالوة تالوة●

حفظ●
مراجعة ●

10 النجمسورة مراجعة● ٦٢-٢٧آیة

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1 للسانالرحمن/سورة عنالطالباتتتعرفأن
(اللسانالحروفمخارج ).

تالوة●
حفظ●

٣٠-١آیة

2
تالوة●
حفظ●
تدریبات●

3 الخیشومالرحمن/سورة
والشفتان

عنالطالباتتتعرفأن
والشفتانالخیشوم

تالوة●
حفظ●

٥٤-٣١آیة

4
تالوة●
حفظ●
تدریبات●

5 الرحمنسورة مراجعة● ٧٨-٥٥آیة

6
وحفظتالوة تدریبات●

●SA1

7 مراجعة مراجعة ●

8 مراجعة● مراجعة
●SA1 

9 السنةنصفامتحان



10 االمتحانأوراقمناقشة

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 2 Term 3

1 صفاتالقمر/سورة
الحروف

تالوة●
حفظ●

2
وحفظتالوة تالوة●

حفظ●

3 CUTI أن تتعرف الطالبات عن
صفات الحروف.

4

القمرسورة تالوة●
حفظ●
تدریبات●

5 الحروفصفات أن تتعرف الطالبات عن
صفات الحروف.

تالوة●
حفظ●

6 الواقعةسورة تدریبات●

7 الحروفصفات أن تتعرف الطالبات عن
صفات الحروف.

تالوة●
حفظ●

8 مراجعة/تحریري
تدریبات●
مراجعة●
تحریري●



9 امتحان امتحان●

10 مراجعة مراجعة●

Rancangan:    Semester 2 Term 4

1 أحكامالواقعة/سورة
الراء

عنالطالباتتتعرفأن
الراءأحكام .

تالوة●
حفظ●

٧٦-٥١آیة

2
تالوة●
حفظ●
تدریبات●

3 أحكامالواقعة/سورة
الراء

عنالطالباتتتعرفأن
الراءأحكام .

الراءأحكام ٩٦-٧٧آیة

4
وحفظتالوة تالوة●

حفظ●
تدریبات●

5 التالوةالحدید/سورة مراجعة●
6 مراجعة ● تالوة
7 مراجعة مراجعة●

8 السنةآخرامتحان
( الراءأحكام )

9 االمتحانأوراقمناقشة

10

KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN

&
PERJUMPAAN

WARIS



MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثالث الثانوي

Mata Pelajaran / Subject : وتجویدهالكریمالقرآن
Penggal: 1 & 2

Nama Guru : NUR HAYATI BTE JUMALI

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 1 Term 1

1 سورة آل عمران القراءة●
بالترتیل

١٠١-٩٣آیة

2
سورة آل عمران/ تجوید

وتدریبات
شرح●
حفظ●
تدریبات●

١٠١-٩٣آیة

3 سورة آل عمران القراءة●
بالترتیل

١٠٩-١٠٢آیة

4

سورة آل عمران/ تجوید
وتدریبات

شرح●
حفظ●
تدریبات●

١٠٩-١٠٢آیة

5 سورة آل عمران القراءة●
بالترتیل

١١٦-١١٠آیة

6 سورة آل عمران/ تجوید
وتدریبات

شرح●
حفظ●



تدریبات●

7 سورة آل عمران القراءة●
بالترتیل

١٢٢-١١٧آیة

8
سورة آل عمران/ تجوید

وتدریبات
شرح●
حفظ●
تدریبات●

١٢٢-١١٧آیة

9 سورة آل عمران شرح●
حفظ●

١٣٣-١٢٣آیة

10
سورة آل عمران/ تجوید

وتدریبات
القراءة●

بالترتیل
تدریبات●

١٣٣-١٢٣آیة

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1

سورة آل عمران القراءة●
بالترتیل

األنشطة:●
مسابقة القرآن

بینھن في
الصف

١٤٢-١٣٤آیة

2 سورة آل عمران/ تجوید
وتدریبات

شرح●
حفظ●

١٤٢-١٣٤آیة

3
سورة آل عمران القراءة●

بالترتیل
١٥٠-١٤٣آیة

4 سورة آل عمران/ تجوید
وتدریبات

شرح●
حفظ●

١٥٠-١٤٣آیة

5 سورة آل عمران مراجعة● ١٥٤-١٥١آیة

6 االمتحان SA1



Paper1
7 االمتحان SA1
8 االمتحان SA1
9 مناقشة اإلجابة
10 یوم اإلجازة



MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الرابع الثانوي

Mata Pelajaran / Subject : وتجویدهالكریمالقرآن
Penggal: 3&4

Minggu
Week

Tajuk Pelajaran    
 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 2 Term 3

1 البقرةسورة القراءة●
بالترتیل

١٠-١آیة

2 وحفظتالوة تالوة●
حفظ●

3 البقرةسورة القراءة●
بالترتیل

١٩-١٠آیة

4

تالوة وحفظ تالوة●
حفظ●
تدریبات●

5 الحروفصفات أن تتعرف الطالبات عن
صفات الحروف.

تالوة●
حفظ●

6 الواقعةسورة تدریبات●

7 الحروفصفات أن تتعرف الطالبات عن
صفات الحروف.

تالوة●
حفظ●



8 مراجعة/تحریري
تدریبات●
مراجعة●
تحریري●

9 امتحان امتحان●

10 مراجعة مراجعة●

Rancangan:    Semester 2 Term 4

1 أحكامالواقعة/سورة
الراء

عنالطالباتتتعرفأن
الراءأحكام .

تالوة●
حفظ●

٧٦-٥١آیة

2
تالوة●
حفظ●
تدریبات●

3 أحكامالواقعة/سورة
الراء

عنالطالباتتتعرفأن
الراءأحكام .

الراءأحكام ٩٦-٧٧آیة

4
وحفظتالوة تالوة●

حفظ●
تدریبات●

5 التالوةالحدید/سورة مراجعة●
6 مراجعة ● تالوة
7 مراجعة مراجعة●

8 السنةآخرامتحان
( الراءأحكام )

9 االمتحانأوراقمناقشة

10

KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN

&
PERJUMPAAN

WARIS




