
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثاني االبتدائي

PRIMARY 2
Mata Pelajaran / Subject / :الفقھالمادة

Penggal / Term / 1:الفترة
4 Periods per week أسبوعیاحصص٤

Nama Guru / Teacher / :المعلمة SAADIAH PAVIDOR

Minggu
Week
األسبوع

Tajuk / Pelajaran    
 Lesson / Topic

الموضوع

Objektif Pengajaran
/ Lesson Objectives/

األھداف التعلیمیة

Aktiviti /
Activities /

األنشطة

Rujukan /
Bahan Bantu
Mengajar /
Resources /
References /

المصادر والمراجع

Penilaian /
Assessment /

التقییم

Catatan Pengajaran /
Teaching Notes /
المالحظات التعلیمیة

Semester 1 Term 1
١الفترة١السمستر

1 االستنجاء معنىالطالبةتتعرفأن
وكیفیتھاالستنجاء

قراءة مع المعلم
شرح المعلّمة

iBooks

2 حفظ وتدریب تستطیع الطالبة أن تفھم
وتطبق كیفیة االستنجاء

شرح المعلّمة
التدریب

3 الوضوء -أن تعرف الطالبة كیفیة
الوضوء

شرح المعلّمة iBooks - كیف نعرف مھمة الوضوء
في كل الصالة



4 كیفیة
الوضوء

أن تعرف الطالبة كیفیة
الوضوء بالترتیب

شرح المعلمة iBooks كیف یعمل الوضوء بجید؟

5 الدعاء
بعد الوضوء

أن تقرأ الطالبة الدعاء بجید

أن تحفظ الطالبة ھذه الدعاء

قراءة مع المعلمة
وقراءة بین الطالبات

iBooks

6 عملیة الوضوء
والدعاء بعد الوضوء

أن تقیم عملیة الوضوء مع
حفظ نیة الوضوء ودعائھ

عملیة الوضوء داخل
وخارج الفصل

iBooks

7 االستعداد للصالة - فھم الطالبات عن
الموضوع

قراءة مع المعلمة
شرح عن الموضوع

iBooks

8 االمتحان الموضوعي أن تقیم المدرسة مدى فھم
الطالبات للموضوعات

9 األذان واإلقامة أن تتعرف الطالبة ما الفرق
بین األذان واإلقامة وقراءتھا

شرح المعلمة iBooks

10 تدریبات تستطیع الطالبة أن تفھم
وتطبق مما درست

شرح المعلمة وتدریبات



Minggu
Week
األسبوع

Tajuk / Pelajaran    
 Lesson / Topic

الموضوع

Objektif Pengajaran
/ Lesson Objectives/

األھداف التعلیمیة

Aktiviti /
Activities /

األنشطة

Rujukan /
Bahan Bantu
Mengajar /
Resources /
References /

المصادر والمراجع

Penilaian /
Assessment /

التقییم

Catatan Pengajaran /
Teaching Notes /
المالحظات التعلیمیة

Semester 1 Term 2
٢الفترة١السمستر

1 الدعاء بعد األذان قراءةالطالبةتتعرفأن
األذانبعدالدعاء

قراءة مع المعلم
شرح المعلّمة

iBooks

2 حفظ تدریب تستطیع الطالبة أن تفھم
وتحفظ الدعاء بعد األذان

شرح المعلّمة والتدریب

3 اإلقامة -أن تعرف الطالبة معنى
اإلقامة وقرائتھا

شرح المعلّمة iBooks

4 الفرق بین األذان
واإلقامة

أن تعرف الطالبة الفرق بین
األذان واإلقامة

شرح المعلمة
قراءة مع المعلمة

وقراءة بین الطالبات

iBooks

5 الحفظ والتدریب تستطیع الطالبة أن تفرق بین
األذان واإلقامة

شرح المعلمة عن التدریب



6 امتحان
الموضوعي

7 الصالة أن تعرف الطالبات عن
الصالة ووجوبھا

شرح المعلمة
قراءة مع المعلمة

iBooks

8 حفظ وتدریب تستطیع الطالبة أن تطبق عما
درست

شرح المعلمة عن
التدریب

9 الصلوات الخمس أن تعرف الطالبات الصلوات
الخمس وركعاتھا

شرح المعلمة iBooks

10 الصلوات الخمس
وأوقاتھا

أن تعرف الطالبات أوقات
الصلوات الخمس

شرح المعلمة عن
الموضوع

iBooks



Minggu
Week
األسبوع

Tajuk / Pelajaran    
 Lesson / Topic

الموضوع

Objektif Pengajaran
/ Lesson Objectives/

األھداف التعلیمیة

Aktiviti /
Activities /

األنشطة

Rujukan /
Bahan Bantu
Mengajar /
Resources /
References /

المصادر والمراجع

Penilaian /
Assessment /

التقییم

Catatan Pengajaran /
Teaching Notes /
المالحظات التعلیمیة

Semester 2 Term 3
٣الفترة٢السمستر

1 صور الصلوات الخمس
وأوقاتھا

قدعماالطالباتتطبقأن
تفھمحتىدرست

شرح المعلمة
عملیة الصلوات

2 أقوال الصالة وأفعالھا تستطیع الطالبة أن تعرف
وتحفظ أقوال الصالة

وأفعالھا

شرح المعلّمة
وحظ الطالبات

iBooks

3 التشھد -أن تعرف الطالبة معنى
التشھد وقرائتھا

شرح المعلّمة
وحفظ الطالبات

iBooks

4 االمتحان الموضوعي

5 دعاء القنوت تستطیع الطالبة أن تعرف
دعاء القنوت وحفظ قرائتھا

شرح المعلمة iBooks



6 الذكر بعد الصالة أن تعرف الطالبات األذكار
بعد الصالة

شرح المعلمة
القراءة جماعة

iBooks

7 الدعاء بعد الصالة أن تعرف الطالبات األدعیة
بعد الصالة

شرح المعلمة
قراءة مع المعلمة

iBooks

8 االمتحان الموضوعي

9 أركان اإلسالم أن تعرف الطالبات أركان
اإلسالم الخمسة  ومعناه

شرح المعلمة
وحفظ الطالبات

iBooks

10 النطق
بالشھادتین

أن تعرف الطالبات ما ھو
النطق بالشھادتین وقراءتھ

شرح المعلمة
القراءة جماعة

iBooks



Minggu
Week
األسبوع

Tajuk / Pelajaran    
 Lesson / Topic

الموضوع

Objektif Pengajaran
/ Lesson Objectives/

األھداف التعلیمیة

Aktiviti /
Activities /

األنشطة

Rujukan /
Bahan Bantu
Mengajar /
Resources /
References /

المصادر والمراجع

Penilaian /
Assessment /

التقییم

Catatan Pengajaran /
Teaching Notes /
المالحظات التعلیمیة

Semester 2 Term 4
٤الفترة٢السمستر

1 مراجعة الدروس قدعماالطالباتتراجعأن
تذكرحتىدرست

شرح المعلمة

2 الصالة تستطیع الطالبة أن تعرف
وتفھم عن وجوب الصالة

شرح المعلّمة iBooks

3 الزكاة -أن تعرف الطالبة معنى
الزكاة ووجوبھا

شرح المعلّمة
قراءة جماعة

iBooks

4 تدریبات

5 الصوم تستطیع الطالبة أن تعرف
معنى الصوم ووجوبھ

شرح المعلمة iBooks

6 الحج والعمرة تستطیع الطالبة أن تعرف
معنى الحج والعمرة ووجوبھ

شرح المعلمة
القراءة جماعة

iBooks



7 تدریبات

8 مراجعة الدروس قدعماالطالباتتراجعأن
تذكرحتىدرست

شرح المعلمة

9 امتحان آخر
السنة


