
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثاني االبتدائي

PRIMARY 2
Mata Pelajaran / Subject / األخالق:المادة Islamic Ethics and Values

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

Nama Guru / Teacher / :المعلمة SANIAH ABDUL MUTALIB

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 الوالدینطاعة أن تتعرف الطالبات ما ھي
طاعة الوالدین باعتبار قول

تعالى والرسول .

شرح المعلمة●
الحفظ●

Ibook صحیح  أو خطأ ؟
أكمل الجواب عن األسئلة اآلتیة

؟

2 المؤمن أخو المؤمن أن تتعرف الطالبات أن حب
األخوة بمساعدتھم إذا كانوا
ضعیفا أو مسكینا أو مریضا

وما أشبھ ذلك .

شرح المعلمة●
الحفظ●

Ibook ضعي رقم كل جواب في مربع
سؤالھ أدناه ؟



3 التدریب تستطیع الطالبة أن تفھمن
النص جیدا

تمثیلیة●
● keynote

4 أدب المتعلم أن تتعرف الطالبات أن
تأدب مع  المعلم واجبة .
على الطالبات أن یطعن

المعلمات لكي یحصل على
بركة العلم

شرح المعلمة●
الحفظ●

Ibook أكمل الجواب عن األسئلة اآلتیة
؟

5 تأدب مع المعلم أن تتعرف الطالبات أن
تتأدب مع  المعلمات

مطلوب أثناء الدراسة ألن
الطالبات المؤدبات محبوبات

عند المعلمات .

شرح المعلمة●
الحفظ●

Ibook عبري الصور اآلتیة ؟

6 التدریب تستطیع الطالبة أن تفھمن
النص جیدا

● keynote

7 أدب العاطس أن تتعرف الطالبات أن یقلن
ویردن إذا عطس أحدكم كما
علمنا النبي ألنھ قدوة لنا .

شرح المعلمة●
الحفظ●
التدریبات●
مشروع الفیدیو●

Ibook مشروع الفیدیو: تكوین الفیدیو
عن آداب العاطس عند العطس

8 االمتحان الموضوعي أن تقیم المعلمة مدى فھم
الطالبات

شرح المعلمة●
الحفظ●
التدریبات●

Ibook

9 أدب المتثائب أن تتعرف الطالبات إذا
تثاءب أن یمسك الید على فم

شرح المعلمة●
مناقشة●

Ibook التمثلیة : تمثل أحسن التثاؤب
وأقبح   التثاؤب .



وال ترفع الصوت بالتثاؤب
.

تدریبات●
التمثلیة●

10 التدریب تستطیع الطالبة أن تفھمن
النص جیدا

● kahoot

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 إكرام  الكبیر أن تتعرف الطالبات أن
یحترم الصغیر على الكبیر .

شرح المعلمة
مناقشة●

Ibook أكتب رقما بین القوسین لألسئلة
اآلتیة من إجابة الصحیحة أدناه .

2 رحمة الصغیر أن تتعرف الطالبات أن
الصغیر لھ حق على الكبیر
والكبیر لھ حق على الصغیر

.

شرح المعلمة●
مناقشة●

Ibook صلي الكلمات من مجموعة ( أ )
بما یناسب في مجموعة (ب) مع

إعادة كتابتھا ؟



3 ابتعد من قرین السوء أن تتعرف الطالبات أن
ال تصاحب قرین السوء
الخلق لكي ال تكون مثلھ

.

شرح المعلمة●
الحفظ●

Ibook وافق العبارات  اآلتیة
بصورھا المناسبة ؟

4 التدریب تستطیع الطالبة أن تفھمن
النص جیدا

● keynote

5 االمتحان الموضوعي أن تقیم المعلمة مدى فھم
الطالبات

شرح المعلمة●
الحفظ●
التدریبات●

Ibook

6 أدب األكل
أدب الّشرب

أن تتعرف الطالبات ما
ھي آداب األكل /
الشرب وعلیھن أن
یطبقن في محیاتھن

یومیا .

شرح المعلمة●
مناقشة●

Ibook ضعي كلمة ( صحیح ) أو (
خطأ)

أكمل الكلمات النَّاقصة من
ھذه العبارات ؟

7 حقوق الجیران أن تتعرف الطالبات
للجیران لھ ثالثة حقوق
ویجب أن تحافظ على

حقوق الجوار جمیعا إما
ھو مسلم أو غیر مسلم .

شرح المعلمة
مناقشة●

Ibook أجب عن  ھذه األسئلة ؟



8 الحیاء من اإلیمان أن تتعرف الطالبات أن
الحیاء شعبة من اإلیمان

وخلق اإلسالم .

شرح المعلمة●
مناقشة●

Ibook وافق العبارات  اآلتیة
بصورھا المناسبة ؟

9 االمتحان الموضوعي أن تقیم المعلمة مدى فھم
الطالبات

شرح المعلمة●
الحفظ●

Ibook

10 مراجعة الدروس

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 درفدفركاتأنممباچ
دانتوبوكاكاتسوكو

ترتوتوڤ

ممباچأن تتعرف الطالبات ما ھو
فركاتأن درڤد سوكو كات توبوكا

دان ترتوتوڤ

شرح المعلمة
مناقشة●

Ibook



2 التیھن ممبینا
سوكوكات تربوكا دان

ترتوتوڤ

أن تفھمن الطالبات الموضوع
السابق

شرح المعلمة●
التدریبات●

Ibook

3 التیھن ممبینا
سوكوكات تربوكا دان

ترتوتوڤ

أن تفھمن الطالبات الموضوع
السابق

شرح المعلمة●
التدریبات●

Ibook

4 منولیس ڤرکاتاءن درفد
سوكو كات تربوك دان

ترتوتوف

أن تتعرف الطالبات ما ھو
ڤرکاتاءن درفد  سوكو كات

تربوك دان ترتوتوڤ

شرح المعلمة●
مناقشة●

5 منولیس ڤرکاتاءن درڤد
سوكو كات تربوك دان

ترتوتوڤ

أن تفھمن الطالبات الموضوع
السابق

شرح المعلمة●
التدریبات●

Ibook

6 ممبینا دان منولیس
ایات

أن تكتب وتقرأ الطالبات
جاوي

شرح المعلمة●
مناقشة●
التدریبات●

Ibook

7 التیھن جاویكن ایات أن تكتب وتقرأ الطالبات
جاوي

شرح المعلمة
مناقشة●
التدریبات●

Ibook

8 االمتحان الموضوعي أن تقیم المعلمة مدى فھم الطالبات شرح المعلمة● Ibook



مناقشة●

9 التیھن جاویكن ایات أن تكتب وتقرأ الطالبات
جاوي

شرح المعلمة●
التدریبات●

Ibook

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 دانممبینا،ممباچ
ایاتدرڤدایاتمنولیس

أن تتعرف الطالبات قراءة و
تكوین جمل جاوي .

شرح المعلمة
مناقشة●
التدریبات●

Ibook

2 ممباچ ممبینا دان منولیس
ایات درفد رغكي ایات

أن تتعرف الطالبات قراءة و
تكوین جمل جاوي .

شرح المعلمة●
مناقشة●
التدریبات●

Ibook



3 ایاتمنولیسالتیھن أن تتعرف الطالبات
كتابة آیات

شرح المعلمة●
التدریبات●

Ibook

4 سرڤنڤرکاتاءنمغنل
عرببھاس

أن تتعرف الطالبات ما
فركاتأن سرفن بھاسھو

عرب

شرح●
المعلمة

5 منولیسدانممباچ
بھاسسرڤنڤرکاتاءن

عرب

تتعرف الطالباتأن
كتابة و قراءة

شرح المعلمة●
التدریبات●

Ibook

6 ممباچ ، م�یجا دان
منولیس ڤرکاتاءن سرڤن

بھاس عرب

تتعرف الطالباتأن
كتابة و قراءة

شرح المعلمة●
مناقشة●

Ibook

7 سرڤنڤرکاتاءنمنولیس
کجاويعرببھاس

تتعرف الطالباتأن
كتابة جمل

شرح المعلمة
مناقشة●

Ibook

8
فركاتأنمنولیسدانمغنل

دانعرببھاسسرفن
ایغكریس

تتعرف الطالباتأن
كتابة و قراءة

شرح المعلمة●
مناقشة●

Ibook

9 امتحان أخر السنة أن تقیم المعلمة مدى فھم
الطالبات

شرح المعلمة●
الحفظ●

Ibook



10


