
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف األول الثانوي

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

Nama Guru : ZAUWIAH BTE ABIDIN

Mingg
u

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

الصرف النحو
1 الناقص/الناقص

الماضي
عنالطالباتتتعرفأن

الناقص/الناقص
.الماضي

والمجھولالمعلوم الطالباتتتعرفأن
المعلومعن

.والمجھول

شرح●
المعلمة

2 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

3 الناقص المضارع عنالطالباتتتعرفأن
المضارعالناقص .

نائب الفاعل الطالباتتتعرفأن
الفاعلنائبعن .

شرح●
المعلمة

4 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●



5 المفروقاللفیف
والمقرون

عنالطالباتتتعرفأن
المفروقاللفیف

.والمقرون

مفعولینینصبما الطالباتتتعرفأن
مفعولینینصبما .

شرح●
المعلمة

6 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

7 مراجعة والمعرفة/أسماءالنكرة
اإلشارة

الطالباتتتعرفأن
النكرةعن

والمعرفة/أسماء
.اإلشارة

شرح●
المعلمة

مراجعة●

8 مراجعة وتدریباتحفظ تدریبات●
مراجعة●

9 مراجعة مراجعة مراجعة●
االمتحان الدور

األول
10 مراجعة مراجعة مراجعة●

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1
واالسمالجامداالسم

المشتق
عنالطالباتتتعرفأن

واالسمالجامدالسم
.المشتق

الضمائر الطالباتتتعرفأن
الضمائرعن .

شرح●
المعلمة

2
والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●

تدریبات●

3
الثالثيالفعلالمصدر

المجرد
عنالطالباتتتعرفأن

الثالثيالفعلالمصدر
.المجرد

المنفصلةالضمائر الطالباتتتعرفأن
الضمائرعن

.المنفصلة

شرح●
المعلمة

4 والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●



5
الرباعيمصدر

والسداسيوالخماسي
عنالطالباتتتعرفأن

الرباعيمصدر
والسداسيوالخماسي .

المتصلةالضمائر الطالباتتتعرفأن 
الضمائرعن

.المتصلة

شرح●
المعلمة

6
والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●

تدریبات●

7 االمتحان الشفھي االمتحان الشفھي SA1-Pep1
Mal Eng Ar

8 المراجعة العامة المراجعة العامة مراجعة●

9 االمتحان لنصف السنة االمتحان لنصف السنة
SA1

10 مناقشة أوراق االمتحان مناقشة أوراق االمتحان

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

الصرف النحو
1 والھیئةالمرة عنالطالباتتتعرفأن

والھیئةالمرة .
منوالمستترالبارز

الضمائر
الطالباتتتعرفأن
والمستترالبارزعن

الضمائرمن .

شرح●
المعلمة

2 والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●



3 المیميالمصدر عنالطالباتتتعرفأن
المیميالمصدر .

الموصولةاألسماء الطالباتتتعرفأن
األسماءعن

.الموصولة

شرح●
المعلمة

4 والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

5 المصدراسم عنالطالباتتتعرفأن
المصدراسم .

والعائدالصلة الطالباتتتعرفأن
والعائدالصلةعن .

شرح●
المعلمة

6 والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

7 مراجعة مراجعة مراجعة●

8 مراجعة مراجعة مراجعة●

9 امتحان امتحان االمتحان الدور
الثاني

10 مراجعة مراجعة مراجعة●

Rancangan:    Semester 2 Term 4

1
الصناعيمصدر عنالطالباتتتعرفأن

الصناعيمصدر .
االستفھامأسماء الطالباتتتعرفأن

االستفھامأسماءعن .
شرح●

المعلمة

2
والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●

تدریبات●



3

والمكانالزماناسم عنالطالباتتتعرفأن
والمكانالزماناسم .

بالمصدرالتأویل الطالباتتتعرفأن
بالمصدرالتأویلعن .

شرح●
المعلمة

تدریبات●

4
والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●

تدریبات●

5
مصدر

(الرباعي(المراجعة
عنالطالباتتتعرفأن

الرباعيمصدر .
كانأخواتبقیة الطالباتتتعرفأن

كانأخواتبقیةعن .
شرح●

المعلمة
مناقشة●

6
والتدریباتحفظ والتدریباتحفظ حفظ●

تدریبات●

7 االمتحان الشفھي  االمتحان الشفھي 

8 السنةآلخراالمتحان
عنالطالباتتتعرفأن

السنةآلخراالمتحان
SA2-Pep1
Mal Eng Ar

9 األوراقتصحیح األوراقتصحیح
SA2

10 وتوزیعالنتیجة
التسجیالت

وتوزیعالنتیجة
التسجیالت



MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثاني الثانوي

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

Nama Guru : SITI KHADIJAH ABIDIN

Mingg
u

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

الصرف النحو
1 اسم اآللة عنالطالباتتتعرفأن

اآللةاسم .
التوابع/النعت الحقیقي الطالباتتتعرفأن

التوابع/النعتعن
.الحقیقي

شرح●
المعلمة

3العربيالنحو

2 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

دروس الصرف
4

3 اسم الفاعل عنالطالباتتتعرفأن
الفاعلاسم .

التوكید الطالباتتتعرفأن
التوكیدعن .

شرح●
المعلمة

4 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

5 المفعولاسم عنالطالباتتتعرفأن
المفعولاسم .

العطف الطالباتتتعرفأن
لعطفاعن .

شرح●
المعلمة



6 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

7 مراجعة مراجعة مراجعة●

8 مراجعة مراجعة مراجعة●

9 مراجعة/تدریبات مراجعة/تدریبات مراجعة●
تدریبات●

االمتحان الدور
األول

10 اإلجابةاألوراقتوزیع
ومناقشتھا

اإلجابةاألوراقتوزیع
ومناقشتھا

مراجعة● 3العربيالنحو

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1
المشبھةالصفة عنالطالباتتتعرفأن   

المشبھةالصفة .
وأخواتھاكاد أن تتعرف الطالبات   

كاد وأخواتھ .عن
شرح●

المعلمة

2
حفظ وتدریبات حفظ وتدریبات حفظ●

تدریبات●

3
اسم اآللة عنالطالباتتتعرفأن

اآللةاسم .
اإلسم الذي ال ینصرف الطالباتتتعرفأن

الالذياإلسمعن
.ینصرف

شرح●
المعلمة

4
حفظ وتدریبات حفظ وتدریبات حفظ●

تدریبات●

5 اسم الفاعل عنالطالباتتتعرفأن
الفاعلاسم .

المفعول المطلق الطالباتتتعرفأن
المطلقالمفعولعن .

شرح●
المعلمة



6
حفظ وتدریبات حفظ وتدریبات حفظ●

تدریبات●

7 االمتحان الشفھي االمتحان الشفھي SA1-Pep1
Mal Eng Ar

8 المراجعة العامة المراجعة العامة مراجعة●

9 االمتحان لنصف السنة االمتحان لنصف السنة
SA1

10 مناقشة أوراق االمتحان مناقشة أوراق االمتحان

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

الصرف النحو
1 الصفة المشبھة عنالطالباتتتعرفأن

المشبھةالصفة .
المفعول معھ الطالباتتتعرفأن

معھالمفعولعن .
شرح●

المعلمة
2 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●

تدریبات●

3 اسم التفضیل عنالطالباتتتعرفأن
التفضیلاسم .

نصب المضارع بأن
مضمرة

الطالباتتتعرفأن
المضارعنصبعن

مضمرةبأن .

شرح●
المعلمة

4 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●



5 الفاعلاسممبالغة عنالطالباتتتعرفأن
الفاعلاسممبالغة .

الجوازمبقیة الطالباتتتعرفأن
الجوازمبقیةعن .

شرح●
المعلمة

6 وتدریباتحفظ وتدریباتحفظ حفظ●
تدریبات●

7 مراجعة مراجعة مراجعة●

8 الصفة المشبھة مراجعة مراجعة●

9 وتدریباتحفظ مراجعة/تدریبات حفظ●
تدریبات●

االمتحان الدور
الثاني

10 اسم التفضیل اإلجابةاألوراقتوزیع
ومناقشتھا

مراجعة●

Rancangan:    Semester 2 Term 4

1
الصفة

   (المشبھة(مراجعة
عنالطالباتتتعرفأن

المشبھةالصفة .
كاد

   (وأخواتھا(مراجعة
الطالباتتتعرفأن

وأخواتھادكاعن .
شرح●

المعلمة

2
حفظ وتدریبات حفظ وتدریبات حفظ●

تدریبات●

3

اسم اآللة(مراجعة) عنالطالباتتتعرفأن
اآللةاسم .

اإلسم الذي ال
ینصرف(مراجعة)

الطالباتتتعرفأن
الالذياإلسمعن

.ینصرف

شرح●
المعلمة

تدریبات●

4 حفظ وتدریبات حفظ وتدریبات حفظ●
تدریبات●



5
اسم الفاعل(مراجعة) عنالطالباتتتعرفأن

الفاعلاسم .
المفعول

المطلق(مراجعة)
الطالباتتتعرفأن

المطلقالمفعولعن .
شرح●

المعلمة
مناقشة●

6 مراجعة العامة مراجعة مراجعة●

7 االمتحان الشفھي  االمتحان الشفھي 
SA2-Pep1
Mal Eng
Arb Qu

8 السنةآلخراالمتحان السنةآلخراالمتحان
SA2

9 األوراقتصحیح األوراقتصحیح

10 وتوزیعالنتیجة
التسجیالت

وتوزیعالنتیجة
التسجیالت



MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثالث الثانوي

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

Nama Guru : Zauwiah Abidin

Mingg
u

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

الصرف النحو
1 المثنى وأحكامھ عنالطالباتتتعرفأن

وأحكامھالمثنى .
النعت السببي الطالباتتتعرفأن

السببيالنعتعن .
شرح●

المعلمة
2 التدریبات التدریبات تدریبات●

3 المقصورتثنیة
والممدودوالمنقوص

عنالطالباتتتعرفأن
المقصورتثنیة

والممدودوالمنقوص .

بلیسالمشبھات الطالباتتتعرفأن
بلیسالمشبھاتعن .

شرح●
المعلمة

4 التدریبات التدریبات تدریبات●

5 المركبتثنیة عنالطالباتتتعرفأن 
المركبتثنیة .

للجنسالنافیةال الطالباتتتعرفأن
للجنسالنافیةالعن .

شرح●
المعلمة

6 التدریبات التدریبات تدریبات●



7 اآلخرالمحذوفتثنیة عنالطالباتتتعرفأن
اآلخرالمحذوفتثنیة .

التمییز الطالباتتتعرفأن
التمییزعن .

شرح●
المعلمة

8 التدریبات التدریبات تدریبات●

9 التدریباتتكرار العدد الطالباتتتعرفأن
العددعن .

مراجعة●
تدریبات●

االمتحان الدور
األول

10 المراجعة التدریبات مراجعة●
تدریبات●

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1
السالمالمذكرجمع عنالطالباتتتعرفأن

السالمالمذكرجمع .
العدد الطالباتتتعرفأن

العددعن .
شرح●

المعلمة

2 التدریبات التدریبات تدریبات●

3
المقصورجمع

والممدودوالمنقوص
عنالطالباتتتعرفأن

المقصورجمع
والممدودوالمنقوص .

المنادى وحكمھ الطالباتتتعرفأن
وحكمھالمنادىعن .

شرح●
المعلمة

4 التدریبات التدریبات تدریبات●

5 بھالملحق عنالطالباتتتعرفأن
بھالملحق .

االستثناء الطالباتتتعرفأن
االستثناءعن .

شرح●
المعلمة

6 التدریبات التدریبات تدریبات●

7 االمتحان الشفھي االمتحان الشفھي SA1-Pep1
Mal Eng Ar

8 المراجعة العامة المراجعة العامة مراجعة●



9 االمتحان لنصف السنة االمتحان لنصف السنة
SA1

10 مناقشة أوراق االمتحان مناقشة أوراق االمتحان

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

الصرف النحو
1 جمع المؤنث السالم عنالطالباتتتعرفأن

السالمالمؤنثجمع .
الحال الطالباتتتعرفأن

الحالعن .
شرح●

المعلمة
2 التدریبات التدریبات حفظ●

تدریبات●

3 المقصورجمع
والممدود

عنالطالباتتتعرفأن
المقصورجمع

.والممدود

والذمالمدحأفعال الطالباتتتعرفأن
المدحأفعالعن

.والذم

شرح●
المعلمة

4 التدریبات التدریبات حفظ●
تدریبات●

5 التكسیرجمع عنالطالباتتتعرفأن
التكسیرجمع .

األفعالأسماء الطالباتتتعرفأن
األفعالأسماءعن .

شرح●
المعلمة

6 التدریبات التدریبات حفظ●
تدریبات●



7 القلةجمع عنالطالباتتتعرفأن
القلةجمع .

الفاعلاسم الطالباتتتعرفأن
الفاعلاسمعن .

مراجعة●

8 التدریبات التدریبات مراجعة●

9 الكثرةجمع عنالطالباتتتعرفأن
الكثرةجمع .

اسم المفعول الطالباتتتعرفأن
المفعولاسمعن .

حفظ●
تدریبات●

االمتحان الدور
الثاني

10 التدریبات التدریبات مراجعة●

Rancangan:    Semester 2 Term 4

1
القلة والكثرة عنالطالباتتتعرفأن

والكثرةالقلة .
التعجب الطالباتتتعرفأن

التعجبعن .
شرح●

المعلمة

2 التدریبات التدریبات تدریبات●

3 المراجعة التدریبات العامة تدریبات●

4 والمراجعةالتدریبات المراجعة تدریبات●
مراجعة●

5 التدریبات العامة المراجعة والتدریبات تدریبات●
مراجعة●

6 المراجعة المراجعة مراجعة●

7 االمتحان الشفھي  االمتحان الشفھي 
SA2-Pep1
Mal Eng
Arb Qu

8 SA2



السنةآلخراالمتحان السنةآلخراالمتحان

9 األوراقتصحیح األوراقتصحیح

10 وتوزیعالنتیجة
التسجیالت

وتوزیعالنتیجة
التسجیالت



MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الرابع الثانوي

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

Nama Guru : Damawiyah

Mingg
u

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

الصرف النحو
1 التصغیر فائدتھ

وشروطھ وأوزانھ
عنالطالباتتتعرفأن

فائدتھالتصغیر
وأوزانھوشروطھ .

األفعال المبنیة
والمعربة

الطالباتتتعرفأن
المبنیةاألفعالعن

.والمعربة

شرح●
المعلمة

2 التدریبات التدریبات تدریبات●

3 الثالثيمعاملةیعاملما
والرباعي

ماالطالباتتتعرفأن
الثالثيمعاملةیعامل

.والرباعي

اإلعراب شرح●
المعلمة

4 التدریبات المبنیةاألسماء الطالباتتتعرفن 
المبنیةاألسماءعن .

تدریبات●

5 وثالثھثانیھماتصغیر
علةحرف

عنالطالباتتتعرفأن
وثالثھثانیھماتصغیر

علةحرف .

التدریبات شرح●
المعلمة

تدریبات●



6 التدریبات اإلعراب تدریبات●

7 الثالثيالمؤنثتصغیر
والالمالفاءوالمحذوف

عنالطالباتتتعرفأن
الثالثيالمؤنثتصغیر

والالمالفاءوالمحذوف .

المعربةاألسماء الطالباتتتعرفأن
المعربةاألسماءعن .

شرح●
المعلمة

8 التدریبات التدریبات تدریبات●

9 الجمعتصغیر عنالطالباتتتعرفأن
الجمعتصغیر .

اإلعراب مراجعة●
تدریبات●

االمتحان الدور
األول

10 التدریبات التدریبات مراجعة●

Rancangan:    Semester 1 Term 2

1

النسب والمنسوب إلى
المختوم بالتاء

عنالطالباتتتعرفأن
إلىوالمنسوبالنسب

بالتاءالمختوم .

الشرطجواباقتران
علىوالعطفبالفاء
بالواووالجوابالشرط

والفاء

الطالباتتتعرفأن
جواباقترانعن

والعطفبالفاءالشرط
والجوابالشرطعلى

والفاءبالواو .

شرح●
المعلمة

2

المنسوب إلى المنقوص
والمقصور والممدود

عنالطالباتتتعرفأن
المنقوصإلىالمنسوب

والممدودوالمقصور .

التدریبات شرح●
المعلمة

تدریبات●

3

النسب إلى ما فیھ یاء
مشددة

عنالطالباتتتعرفأن
یاءفیھماإلىالنسب

.مشددة

اإلعراب شرح●
المعلمة

تدریبات●



4

النسب إلى فَعیلة
وفَُعیلة 

عنالطالباتتتعرفأن
فَعیلةإلىالنسب

.وفَُعیلة

اجتماع الشرط والقسم
وحذف الشرط أو

الجواب

الطالباتتتعرفأن
الشرطاجتماععن

الشرطوحذفوالقسم
الجوابأو .

شرح●
المعلمة

5 التدریبات التدریبات تدریبات●

6 المراجعة المراجعة مراجعة●

7 االمتحان الشفھي االمتحان الشفھي SA1-Pep1
Mal Eng Ar

8 المراجعة العامة المراجعة العامة مراجعة●

9 االمتحان لنصف السنة االمتحان لنصف السنة
SA1

10 مناقشة أوراق االمتحان مناقشة أوراق االمتحان

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

الصرف النحو
1 الثالثي

المكسور/الثالثي
المحذوف الالم

عنالطالباتتتعرفأن
الثالثي

المكسور/الثالثي
الالمالمحذوف .

جزم المضارع في
جواب الطلب

الطالباتتتعرفأن
المضارعجزمعن

الطلبجوابفي .

شرح●
المعلمة

2 التدریبات التدریبات تدریبات●



3 النسب إلى المركب
والمثنى والجمع

عنالطالباتتتعرفأن
المركبإلىالنسب

والجمعوالمثنى .

أدوات الشرط الجازمة
وغیر الجازمة

الطالباتتتعرفأن
الشرطأدواتعن

وغیرالجازمة
.الجازمة

شرح●
المعلمة

4 التدریبات التدریبات تدریبات●

5 والتدریباتالمراجعة والتدریباتالمراجعة SA2-Pep1
Mal Eng
Arb Qu

6 االمتحان الشفھي االمتحان الشفھي SA2

7
االمتحان آلخر السنة االمتحان آلخر السنة

8
مناقشة أوراق االمتحان مناقشة أوراق االمتحان

9
وتوزیعالنتیجة

التسجیالت
وتوزیعالنتیجة

التسجیالت


