
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف األول االبتدائي

PRIMARY 1
Mata Pelajaran / Subject / األخالق:المادة Islamic Ethics and Values

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

Nama Guru / Teacher / USTAZAH:المعلمة SARIPAH BTE SARIPI

Ming
gu

Week
األسبو

ع

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 النظافة فھم عن النظافة●
واجبة الحفظ على●

النظافة
تطبق النظافة في حیاة●

الیومیة

شرح المعلمة●
التدریبات●
حفظ●

Ibook الدفتر●

2 النظافة في البدن فھم عن أعضاء البدن●
واجبة الحفظ على نظافة●

البدن

شرح المعلمة●
keynote:جماعيعمل●
حفظ●

Ibook ملئ الفراغ●



تطبق نظافة البدن في حیاة●
الیومیة

3 النظافة في
المالبس

فھم عن نظافة المالبس●
واجبة الحفظ على نظافة في●

المالبس
تطبق نظافة المالبس في●

حیاة الیومیة

شرح المعلمة●
الفرق بین مالبس نظیف و●

واسخ
حفظ●

Ibook الدفتر●

4
النظافة في البیت

فھم عن نظافة في البیت●
واجبة الحفظ على نظافة●

في البیت
تطبق نظافة في البیت●

في حیاة الیومیة

شرح المعلمة●
مفردات : بیت، مطبخ، حمام،●

غرفة النوم وغرفة الضیوف
الفرق بین بیت نظیف و واسخ●
حفظ●
تدریبات●

Ibook ترتیب الجمل●
الدفتر.●

5 فيالنظافة
المدرسة

فھم عن أھمیة حفظ نظافة●
في المدرسة

تطبق نظافة في المدرسة في●
حیاة الیومیة

شرح المعلمة●
الفرق بین مدرسة نظیفة●

وواسخة
عمل جماعي : لماذا معم لنا●

أن نحافظ على نظافة المدرسة
التدریبات●

Ibook ورقة كبیرة●
● quizziz

6 النظافة في
الطریق

فھم عن أھمیة حفظ على●
نظافة في الطریق

تطبق نظافة في الطریق في●
حیاة الیومیة

شرح المعلمة●
تحمل المعلمة الطالبات إلى●

حول المدرسة
عمل جماعي : عاقبة من ال●

یھتم بنظافة في الطریق
اتدریبات●

Ibook الدفتر●



7 القیام من النوم فھم عن اآلداب القیام من●
النوم

.تطبق اآلداب في حیاة●
الیومیة

شرح المعلمة●
الدعاء قبل النوم●
التدریبات●
الحفظ●

Ibook ملئ الفراغ●

8 الذھاب إلى
المدرسة

فھم عن اآلداب الذھاب إلى●
المدرسة

تطبق اآلداب في حیاة●
الیومیة

شرح المعلمة●
عمل جماعي : عاقبة من ال●

یھتم بسالمة في الحافلة
التدریبات●
الحفظ●

Ibook ملئ الفراغ●
ترتیب الكلمات●
الدفتر●

9 تدریب
الموضوعي

أن تقیم المدرسة مدى فھم●
الطالبات للموضوعات.

10 آداب في الفصل فھم عن اآلداب في الفصل●
تطبق اآلداب في حیاة●

الیومیة

شرح المعلمة●
التدریبات●
الحفظ●

Ibook خیار اإلجابة●
الصحیحة

الدفتر●

Ming
gu

Week
األسبو

ع

Tajuk /
Pelajaran    

 Lesson / Topic
الموضوع

Objektif Pengajaran /
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األھداف التعلیمیة
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األنشطة
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Mengajar / Resources /

References /
المصادر والمراجع

Penilaian /
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التقییم

Catatan
Pengajaran /

Teaching Notes /
المالحظات التعلیمیة



Semester 1 Term 2
٢الفترة١السمستر

1 اداب األكل
والشرب

فھم عن اآلداب األكل●
والشرب

شرح المعلمة●
حفظ●
تدریبات●

Ibook دفتر●

2 الدعاء قبل وبعد
األكل

تعرف عن الدعاء قبل وبعد●
األكل

شرح المعلمة●
دعاء قبل وبعد األكل●

Ibook دفتر●

3 آداب النوم فھم عن آداب النوم● شرح المعلمة●
آداب النوم●

Ibook دفتر●

4
الدعاء قبل وبعد

النوم

تعرف عن الدعاء قبل وبعد●
النوم

شرح المعلمة●
دعاء قبل وبعد النوم●

Ibook كتابة الدعاء●

5 إكرام الوالدین تعرف عن أھمیة إكرام●
الوالدین

شرح المعلمة●
عمل جماعي : لماذا علینا أن●

نكرم الوالدین؟

Ibook ● quizizz

6 تدریب
الموضوعي

أن تقیم المدرسة مدى●
فھم الطالبات للموضوعات.

7 إكرام األستاذ فھم عن أھمیة إكرام الوالدین● شرح المعلمة● Ibook ملئ الفراغ●



كیفیة إكرام األستاذ●

8 إكرام اإلخوان
وإكرام األصحاب

فھم عن أھمیة إكرام●
اإلخوان

شرح المعلمة●
كیفیة إكرام اإلخوان●

Ibook ترتیب الجمل●

9 األخالق الكریمة
ومحبة هللا
ورسولھ

فھم عن أھمیة األخالق●
الكریمة

شرح المعلمة●
األخالق الكریمة واألخالق●

السیئة

Ibook دفتر●

10 تدریب
الموضوعي

أن تقیم المدرسة●
مدى فھم الطالبات

للموضوعات.
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Semester 2 Term 3
٣الفترة٢السمستر

1 حروف حروف
جاوي

تعرف عن حروف جاوي● شرح المعلمة● Ibook ● دفتر



2 حروف حروف
جاوي

تعرف عن فوكال جاوي● شرح المعلمة●
التدریبات●

● keynote

Ibook ● دفتر

3
تولیس حروف
تونكال جاوي

تعرف عن كیفیة كتابة جاوي●
شرح المعلمة●
التدریبات●

● Keynote

Ibook ● دفتر

4

سمبوغ دوا حروف

تعرف عن وصل الحروف● شرح المعلمة●
التدریبات●

● Keynote

Ibook ● دفتر

5 سمبوغ دوا سوكو
كاتا

اوجیان

● دفتر

6 بینا فاركاتائان تعرف كیفیة تكوین الجمل● شرح المعلمة●
● lالتدریبات
● Keynote

Ibook ● دفتر

7
بینا رانكاي كاتا

تعرف تكوین رانكاي كاتا●
شرح المعلمة●
التدریبات●

Ibook ● دفتر

8 بینا ایات تعرف كیفیة تكوین الجمل● شرح المعلمة● Ibook ● دفتر



التدریبات●

9 كوسا كاتا تفھم المفردات الجدیدة● شرح المعلمة●
● keynote

Ibook ● دفتر

10 اوجیان أن تقیم المدرسة مدى فھم الطالبات●
للموضوعات.

● دفتر


