
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف األول الثانوي

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

Nama Guru : SITI KHADIJAH ABIDIN

Minggu
Week

Tajuk
Pelajaran    

 Lesson / Topic

Lesson Objectives Activities Resources /
References

Assessment Criteria Teaching notes

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1
التفسیرأصولعلم أن تتعرف الطالبات عن

علم أصول التفسیر.
شرح المعلمة●
مناقشة●

2 التفسیرعلممبادئ أن تتعرف الطالبات عن
مبادئ علم التفسیر.

تدریبات ●

3
حفظ وتدریب حفظ●

تدریب               ●
   

4

القرآن عنالطالباتتتعرفأن
.القرآن

شرح المعلمة●
مناقشة●

5 السورة أن تتعرف الطالبات عن
السورة.

شرح المعلمة●
مناقشة●



6
فيالقولخالصة

البسملة
أن تتعرف الطالبات عن

خالصة القول في البسملة.
حفظ●
تدریب               ●

   

7
وتدریبحفظ شرح المعلمة●

مناقشة●
Topical RK

8
اآلیة عنالطالباتتتعرفأن

.اآلیة
شرح المعلمة●
مناقشة●

9
حفظ وتدریب حفظ●

تدریب                 ●
 

10 اإلجابةاألوراقتوزیع
ومناقشتھا

حفظ●
تمرین●

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1
الفاضل والمفضول أن تتعرف الطالبات عن

الفاضل والمفضول.
شرح المعلمة●
مناقشة●

2

الترجمة والتفسیر أن تتعرف الطالبات عن
الترجمة والتفسیر.

الشرح●
حفظ●
األنشطة: مسابقة●

القرآن بینھن في
الصف

3
حفظ وتدریب حفظ●

تدریب               ●
   



4
كبقیة نزول القرآن عنالطالباتتتعرفأن

القرآننزولكبقیة .
شرح المعلمة●
مناقشة●

5
جملة ما نزل بمكة

والمدنیة
أن تتعرف الطالبات عن

جملة ما نزل بمكة
والمدنیة.

شرح المعلمة●
مناقشة●

6
حفظ وتدریب عنالطالباتتتعرفأن حفظ●

تدریب               ●
   

7
القرآن في حیاة الرسول أن تتعرف الطالبات عن

القرآن في حیاة الرسول.
شرح المعلمة●
مناقشة●

Topical RK

8
الوحيكتاب أن تتعرف الطالبات عن

كتاب الوحي.
شرح المعلمة●
مناقشة●

9 السنةنصفامتحان

10 اإلجابةاألوراقتوزیع
ومناقشتھا
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Rancangan:    Semester 2 Term 3

1
جمع القرآن في عھد أبي

بكر
أن تتعرف الطالبات عن
جمع القرآن في عھد أبي

بكر.

شرح المعلمة●
مناقشة●



2
جمع القرآن في عھد

عثمان بن عفان
أن تتعرف الطالبات عن
جمع القرآن في عھد

عثمان بن عفان.

شرح المعلمة●
مناقشة●

3
جمع القرآن وحمل
الناس على مصحف

أن تتعرف الطالبات عن
جمع القرآن وحمل الناس

على مصحف.

شرح المعلمة●
مناقشة●

4

حفظ وتدریب حفظ●
تدریب                 ●

 

5
أول ما نزل من القرآن أن تتعرف الطالبات عن

أول ما نزل من القرآن.
شرح المعلمة●
مناقشة●

تفسیر النفسي
٧ص

ما ھو طریق معرفتھ؟

6 آخر ما نزل من القرآن  أن تتعرف الطالبات عن
آخر ما نزل من القرآن.

شرح المعلمة●
مناقشة●

٧ص بین اآلیة عن ھذا.

7
اختالف العلماء في
تعیین آخر ما نزل

أن تتعرف الطالبات عن
اختالف العلماء في تعیین

آخر ما نزل.

شرح المعلمة●
مناقشة●

١١-١٠ص ما دلیل نزول القرآن؟

8
المكي والمدني أن تتعرف الطالبات عن

المكي والمدني.
شرح المعلمة●
مناقشة●

٨ص ما ھو الضوابط معرفة المكي
والمدني؟

Topical RK

9 مراجعة وامتحان مراجعة●

10 توزیع األوراق اإلجابة
ومناقشتھا

حفظ●
تمرین●

Rancangan:    Semester 2 Term 4



1
فوائد العلم بالمكي

والمدني 
أن تتعرف الطالبات عن

فوائد العلم بالمكي
والمدني.

شرح المعلمة●
مناقشة●

٩ص السور؟عددكم

2
جملة المكي والمدني  أن تتعرف الطالبات عن

جملة المكي والمدني.
شرح المعلمة●
مناقشة●

٩ص

3
الخضري والسفري      أن تتعرف الطالبات عن

الخضري والسفري.
شرح المعلمة●
مناقشة●

4
حفظ وتدریب حفظ●

تدریب               ●
   

5
اللیلي والنھاري    أن تتعرف الطالبات عن

اللیلي والنھاري.
شرح المعلمة●
مناقشة●

Topical RK

6
الصفي والستائي            أن تتعرف الطالبات عن

الصفي والستائي.
شرح المعلمة●
مناقشة●

7
الفراشي والشتائي أن تتعرف الطالبات عن

الفراشي والشتائي.
شرح المعلمة●
مناقشة●

8
وتدریبحفظ حفظ●

تدریب               ●
   

9
النزولأسباب أن تتعرف الطالبات عن

أسباب النزول.
شرح المعلمة●
مناقشة●

10 اإلجابةاألوراقتوزیع
ومناقشتھا


