
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف السادس االبتدائي

PRIMARY 6
Mata Pelajaran / Subject / :القرآنالمادة

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

Nama Guru / Teacher / :المعلمة SHAHIDA BTE SHAIKH SALIM

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

١ االنسانسورة على كل طالبة علیھا أن تستمع●
إلى التالوة وتتلو اآلیات تالوة

فصیحة مع مراعاة األحكام
التجوید.

التالوة بالترتیل● الفیدیو●



٢ 10-1آیاتالحفظ أن تحفظ الطالبات اآلیات● التالوة●
الحفظ●

١٠-١آیة

٣ 20-11آیاتالحفظ أن تحفظ الطالبات اآلیات● ٢٠-١١آیة التدریبات●

٤ 31-21آیاتالحفظ أن تحفظ الطالبات اآلیات● شرح المعلمة●
التالوة●
الحفظ●

٣١-٢٠آیة

٥ والتمارینالحفظ أن تحفظ الطالبات اآلیات●
وكتابة التمارین

شرح المعلمة●
التالوة●
الحفظ●

٦ الراءحكم–التجوید أن تعرف الطالبات أحكام●
التجوید

شرح●
حفظ●
تدریبات●

٧ التمارین أن تعرف الطالبات أحكام●
التجوید

القراءة بالترتیل●
حفظ ●



٨ االمتحان الدور األول أن تراجع الطالبات أحكام●
التجوید

٩ رینالتما على كل طالبة علیھا أن تستمع●
إلى التالوة وتتلو اآلیات تالوة

فصیحة مع مراعاة األحكام
التجوید.

١٠ سورةتفسیرقراءة.
المرسالت

أن تتلو الطالبات اآلیات●
بالترتیل وتدبّرھا بفھم خلفیة

اآلیات ومعانیھا.

شرح●
حفظ●
تدریبات●

الفیدیو●

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



١ سورةالتلقي
المرسالت

على كل طالبة علیھا أن تستمع●
إلى التالوة وتتلو اآلیات تالوة

فصیحة مع مراعاة األحكام
التجوید.

التالوة بالترتیل● ٠التالوة 31:اآلیاتعدد

٢ ٢٠-١آیاتالحفظ أن تحفظ الطالبات اآلیات●
٢٠-١

التالوة●
الحفظ●

٢٠-١آیة

٣ المیمحكم–التجوید
الساكنة

أن تعرف الطالبات أحكام●
التجوید

 التدریبات●

٤ ٣٠-٢١آیاتالحفظ أن تحفظ الطالبات اآلیات●
٣٠-٢١

شرح المعلمة●
التالوة●
الحفظ●

٣٠-٢١آیة

٥ والحفظالتمارین أن تتلو الطالبات اآلیات●
بالترتیل وتدبّرھا بفھم خلفیة

اآلیات ومعانیھا.

شرح المعلمة●
التالوة●
الحفظ●

٦ الشفھیةالمراجعات ●



٧ الشفھياالمتحان أن تقیم المدرسة مدى فھم●
الطالبات للموضوعات.

القراءة بالترتیل●
حفظ ●

٨ السنةلآلخراالمتحان أن تقیم المدرسة مدى فھم●
الطالبات للموضوعات.

شرح●
تدریبات●

٩ وتوزیعاألوراقمناقشة
التسجیالت

أن تقیم المدرسة مدى فھم●
الطالبات للموضوعات.

القراءة بالترتیل ●
حفظ●


