
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف األول االبتدائي

PRIMARY 1
Mata Pelajaran / Subject / :الفقھالمادة

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

Nama Guru / Teacher / :المعلمة SAADIAH BTE 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 أنا مسلم - تعرف من ھو مسلم
- تعرف واجب المسلم

- شرح المعلمة

- قراءة بعض الطالبات

Ipad - تعرف واجب على المسلم
قبل أن تؤدي الصالة

2 حفظ وتدریب - یمكن تكتب الكراسة - شرح المعلمة السؤال كرسة العمل - یفھم السؤال وحفظ



العمل بجید

- حفظ نیة الوضوء . 
- حفظ بعض الطالبات

بجید

3 الصالة - تعرف عن الصلوات
الخمس

- شرح المعلمة Ipad /
keynotes

لماذا یجب على المسلم
یعبد إلى هللا ؟

4 الوضوء - تعرف الطالبات أن
تنظف البدن قبل الصالة

 .

- شرح المعلمة Ipad - لماذا یجب الوضوء قبل
تؤدي الصالة ؟

5 كیفیة الوضوء - فھم الطالبات عن
كیفیة الصالة

- شرح المعلمة عن
كیفیة الصالة وعملي

بین الطالبات

Ipad - كیف نعرف مھمة الوضوء
في كل الصالة

6 عملي كیفیة
الوضوء

- تعرف الوضوء
بالترتیب

- عملیة الوضوء في
خارج الفصل

Ipad كیف یعمل الوضوء بجید؟

7 حفظ وتدریب - یمكن حفظ :
*نیة الوضوء

*نیة الصلوات الخمس
*الوضوء بالترتیب

- شرح المعلمة عن
التدریب

كراسة العمل و
تدریب

یمكن اإلجابة صحیح



8
الدعاء بعد
الوضوء

- قراءة الدعاء بجید
وفصیحة

- قراءة مع المعلم
- و قراءة بین الطالبات

ipad كیف یمكن یحفظ بجید وفصیحة؟

9 األذان - فھم الطالبات عن
الموضوع

- قراءة مع
المعلمة

- شرح عن
الموضوع

Ipad - ما المقصود األذان ؟
- لماذا األذان قبل الصالة ؟
- لماذا األذان لرجل فقط ؟

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 األذبعدالدعاءالطالباتتتعرفأن معلمة

عض الطالبات

Ipad - تعرف القراءة بعد األذان

2 اإلقامة -أن تتعرف الطالبات اإلقامة معلمة

عض الطالبات

Ipad - تعرف اإلقامة وتحفظ
جیدا



3 حفظ وتدریبات یمكن تكتب الكراسة
العمل بجید

- شرح المعلمة السؤال

- حفظ بعض الطالبات

كرسة العمل - یفھم السؤال وحفظ
بجید

4 الصالة - تعرف عن الصلوات
الخمس

- شرح المعلمة Ipad /
keynotes

5 كیفیة الصالة - فھم الطالبات عن
كیفیة الصالة

- شرح المعلمة عن
كیفیة الصالة وعملي

بین الطالبات

Ipad تعرف أھمیة كیفیة-
الصالة جیدا

6 نیة الصالة - تعرف نیة الصالة حفظ نیات الصالة Ipad

7 حفظ وتدریب - یمكن حفظ :
*نیة الوضوء

*نیة الصلوات الخمس
*الوضوء بالترتیب

- شرح المعلمة عن
التدریب

كراسة العمل و
تدریب

یمكن اإلجابة صحیح

8 تدریبات أن تطّبق الطالبات عما درست في
الدرس السابق

إعمال التمرین
في الكراسة العمل

كراسة العمل
والتدریبات

9 صورة كیفیة الصالة - فھم الطالبات عن
الصالة فھما عمیقا

- تطبیق الصالة العملي Ipad

10 كیفیة صالة الصبح فھم كیفیة صالة الصبح-
وقراءتھا

شرح المعلمة-
والصالة العملي



11 تكبیرة اإلحرام فھم تكبیرة اإلحرام-
والحفظ

شرح المعلمة-
القراءة معا-
الحفظ-

Ipad

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 القیام للركعة األولى القیامكیفیةالطالباتتتعرفأن
ودعائھاألولىالركعةفي

- شرح المعلمة

- قراءة بعض الطالبات
الممارسة

Ipad - تعرف كیفیة القیام للركعة
األولى

2 حفظ وتدریب یمكن تكتب الكراسة
العمل بجید

- شرح المعلمة السؤال

- حفظ بعض الطالبات

كرسة العمل - یفھم السؤال وحفظ
بجید

3 دعاء االفتتاح أن تتعرف الطالبات
قراءة دعاء االفتتاح وحفظھ

- شرح المعلمة السؤال

- حفظ بعض الطالبات

Ipad - تعرف أھمیة دعاء االفتتاح
في أول الصالة وحفظ بجید



4 تكبیرة االنتقال /
الركوع / االعتدال /
الذكر في االعتدال

- تعرف خطوات في
الصالة وقراءتھا

- شرح المعلمة
الحفظ

Ipad /
keynotes

5 القنوت - تعرف الطالبات قراءة
القنوت عند صالة الصبح

- شرح المعلمة عن
كیفیة الصالة وعملي

بین الطالبات
الحفظ

Ipad تعرف أھمیة دعاء-
القنوت عند صالة

الصبح

6 تكبیر االنتقال / السجود
األولى

- تعرف خطوات في
الصالة وقراءتھا

حفظ كیفیة
الصالة وقراءتھا

Ipad

7 الجلوس بین السجدتین
/ السجود الثاني /
الجلوس التحیة

- تعرف خطوات
في الصالة وقراءتھا

حفظ كیفیة
الصالة وقراءتھا

Ipad

8 التحیات - تعرف قراءة التحیات
في الصالة وحفظھا

حفظ كیفیة
الصالة وقراءتھا

Ipad

9 السالم إلى جھة الیمین
والیسار

- تعرف  خطوات إعطاء
السالم في الصالة

حفظ كیفیة
الصالة وقراءتھا

Ipad

10 كیفیة صالة الركعتین - - تعرف خطوات صالة الركعتین حفظ كیفیة
الصالة وقراءتھا

Ipad



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 التشھد األول القراءةالطالباتتتعرفأن
وحفظھااألولالتشھدعند

حفظ
كیفیة الصالة وقراءتھا

Ipad - تعرف القراءة بعد األذان

2 حفظ وتدریب یمكن تكتب الكراسة
العمل بجید

- شرح المعلمة السؤال

- حفظ بعض الطالبات

كراسة العمل - یفھم السؤال وحفظ
بجید

3 الركعة الثالثة یمكن تمارس كیفیة الصالة عند
ة الثالثة

حفظ
كیفیة الصالة وقراءتھا

Ipad

4 كیفیة صالة ثالثة
ركعات

- تعرف عن صالة ثالثة ركعات حفظ كیفیة
الصالة وقراءتھا

Ipad -تستطیع الطالبات أن تفارق
مع الصلوات األخرى



5 كیفیة صالة أربع
ركعات

- تعرف عن صالة ثالثة ركعات حفظ كیفیة الصالة وقراءتھا Ipad -تستطیع الطالبات-
أن تفارق مع

الصلوات األخرى
6 تدریبات یمكن تكتب الكراسة

العمل بجید
- شرح المعلمة السؤال

- حفظ بعض الطالبات

كراسة العمل - یفھم السؤال وحفظ
بجید

7 الدعاء بعد الصالة - یمكن حفظ الدعاء بعد الصالة
وفضیلتھا

- قراءة مع المعلم
- و قراءة بین الطالبات

ipad یمكن اإلجابة صحیح

8 الذكر بعد الصالة - یمكن حفظ الذكر بعد الصالة
وفضیلتھا

- قراءة مع المعلم
- و قراءة بین الطالبات

ipad

9 الدعاء بعد الذكر - یمكن حفظ الدعاء بعد الذكر
وفضیلتھا

- قراءة مع المعلم
- و قراءة بین الطالبات

ipad

10 دعاء ختم الصالة - یمكن حفظ دعاء ختم الصالة
وفضیلتھا

- قراءة مع المعلم
- و قراءة بین الطالبات

ipad


