
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN
SCHEME OF WORK  2021

Mata Pelajaran / Subject : LUGHAH & QIRAAH (DRJ. 5)
Semester 1 , Penggal 1&2

Guru: Ustazah Saidah Nafisah Hilmi

Penggal 1

Minggu Lughah Qiraah Rasm Khat Catatan

1 التعارف أنواع الترویح الحوار والتمثلیة
2 الدرس األول: یوم االفتتاح المدرسي

الجدید
( واألضدادالـمترادفات )

التمرینات تزادالتيالحروف اللغویةقواعد
والنحویة

3 الجملةتكوین:اللغویةالمھارة الماضيفياألسرة
والحاضر

اإلنشاء

4 التمرینات والتمریناتاإلمالء التدریب
5 الدرس الثاني : التعارف أساس

الصداقة (كلنا أصدقاء)
نزھة في شاطئ البحر مع األصدقاء

الفقرةتجلبالبطالة تحذفالتيالحروف إعداد الكتب
اإللكترونیة عن

النزھة مع
األصدقاء أو

األسرة
6 التمرینات التمرینات التدریب
7 المصـورتعبیر 1الشجاعسمیح التدریب
8 اإلنشـاء

- إلىالفعلمنالكلمةتحویل
:المصدر،مثل

التمرینیكتبأنالرجلیحب
التمرینكتابةالرجلیحب

والتمریناتاإلمالء المراجعة

9 الحیلةتفتقالحاجة:واألمثالالحكم غیركعلىتعتمدال وحكمالفتحتینتنوین
كتابتھ

األمثالاجتمع
اآلخرة

10 التمرینات التمرینات التدریب اللغویةقواعد
والنحویة

Penggal  2

Mg Lughah Qiraah Rasm Khat Catatan

1 الدرس الثالث: اللغة العربیة لغة
القرآن

الذھباوالخبز زیادة الھاء الساكنة في
الطرف

اإلعالنكتابة

2 التمرینات التمرینات التدریب اللغویةقواعد
والنحویة

3 الحكم واألمثال: المؤمن مرآة المؤمن 2الشجاعسمیح التدریب المترادفات
والمضاضات

4 التمرینات والتمریناتاإلمالء العامالتدریب
5 اإلنشاء آخذھا .... ال آخذھا المراجعة
6 التدریبات عارف یرید أن یعرف التدریبات
7 المراجعة السنةلنصفاالمتحان المراجعة
8 السنةلنصفاالمتحان السنةلنصفاالمتحان السنةلنصفاالمتحان



9 السنةلنصفاالمتحان السنةلنصفاالمتحان
10 التسجیالتتوزیع التسجیالتتوزیع

MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK 2018
Mata Pelajaran / Subject : LUGHAH & QIRAAH (DRJ. 5)

Semester 2 , Penggal 3&4
Guru: Ustazah Shahida Shaikh Salim

Penggal 3

Minggu Lughah Qiraah Rasm Khat Catatan

1 الریاضة تبھج الحیاة إسالمیةمدن المتردفات
والمتضادات

2 التمرینات التمرینات التدریب

3 تكویناللغویة:المھارة
الجمل

وابنھالفالح التدریب

4 التمرینات والتمریناتاإلمالء العامالتدریب

5 اإلنشاء یویاكبایا المراجعة

6 المراجعة المراجعة المراجعة

7 الثانيالدورامتحان الثانيالدورامتحان الثانيالدورامتحان

8 الحكم واألمثال: السفر
میزان السفر

التدریبات التدریبات

9 التدریبات والتمریناتاإلمالء

Penggal  4
Mg Lughah Qiraah Rasm Khat Catatan

1 الحكم واألمثال:أعقل
الناس أعذرھم

والتمساحكنجیل المتردفات
والمتضادات

2 النصوص الشعریة: َوأنَا
ال أزعج جیراني

الملكحزام التدریب

3 الترتیبيالعدد سنغافورةفياألدیان التدریب

4 التمرینات التمرینات العامالتدریب

5 اإلنشاء مساعدة المحتاجین المراجعة

6 التمرینات التمرینات المراجعة



7 المراجعة المراجعة المراجعة

8 السنةآخراالمتحان السنةآخراالمتحان السنةآخراالمتحان
9 الدرجاتوحساباألوراقتصحیح


