
MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN

SCHEME OF WORK
الصف الثالث االبتدائي

PRIMARY 3
Mata Pelajaran / Subject الفقھ:المادة Islamic Ethics and Values

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

Nama Guru / Teacher / :المعلمة SERI NUR RAHIL ABDUL RAIB

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 الماء أن تتعرف الطالبات عن الماء
والمنفعة منھا

شرح المعلمة●
الحفظ●
التدریبات●
●

Ibook

2 حفظ والتمارین أن تطبق الطالبات عما قد
درست

المشروع في الورقة●
العملیة●

3 أقسام المیاه أن تتعرف الطالبات أقسام
المیاه وتفاصیل عن أنواعھا

شرح المعلمة●
التدریبات●

Ibook



4 النَّجاسة أن تتعرف الطالبات أن
الصالة ال تصح بوجود

النجاسات في اللباس ، البدن
أو محل الّصالة .

شرح المعلمة●
الحفظ●
تدریبات●

● quizzes

Ibook

5 أقسام النجاسة أن تتعرف الطالبات عن أقسام
النجاسة

شرح المعلمة●
الحفظ●
تدریبات●

Ibook

6 التدریبات أن تفھم الطالبات عما قد
درست

شرح المعلم●
تدریبات●

7 حفظ وتدریبات أن تطبق وتفھم الطالبات عما
قد درست

شرح المعلم●
حفظ●
تدریبات●

● kahoot
8 إزالة النجاسة أن تتعرف الطالبات كیفیة

إزالة النجاسة
شرح المعلم●
تدریبات●
عملیة●

Ibook CA1 / Topical RK

9 آداب الخالء أن تتعرف الطالبات أن كل
مسلم أن یتأدب في الخالء

ویعمل ما یسن وما یمنع بھ .

شرح المعلمة●
الحفظ●
التدریبات●

Ibook رتبي آداب دخول الخالء التي
تعلمتھا ؟

10 حفظ وتدریبات أن تطبق وتفھم الطالبات عما
قد درست

شرح المعلم●
حفظ●
تدریبات●



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 االستنجاء أن تتعرف الطالبات عن كیفیة
االستنجاء وما یتعلق منع

شرح المعلمة●
الحفظ●
التدریبات●
●

Ibook

2 حفظ والتمارین أن تطبق وتفھم الطالبات عما
قد درست

شرح المعلمة●
المشروع في الورقة●

3 الوضوء أن تتعرف الطالبات ما ھو
الوضوء وكیفیتھا

شرح المعلمة●
التدریبات●
الحفظ●

Ibook

4 عملیة الوضوء ن تطبق الطالبات خطوات
الوضوء صحیحا

شرح المعلمة●
عملیة●

5 شروط الوضوء أن تتعرف الطالبات عن
شروط الوضوء

شرح المعلمة●
الحفظ●
تدریبات●

● quizizz

Ibook



6 حفظ وتدریبات أن تطبق وتفھم الطالبات عما
قد درست

شرح المعلم●
تدریبات●
حفظ●

7 تدریبات أن تطبق وتفھم الطالبات عما
قد درست

شرح المعلم●
تدریبات●

8 فروض الوضوء أن تتعرف الطالبات فروض
الوضوء وأن تفرق بین
فروض الوضوء وسننھ

شرح المعلم●
تدریبات●
حفظ●

● kahoot
9 امتحان لنصف السنة أن تقیم المدرسة مدى فھم

الطالبات للموضوعات.
SA1

10 توزیع التسجیالت



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 سنن الوضوء أن تتعرف الطالبات سنن
الوضوء وأن تفرق بین
فروض الوضوء وسننھ

شرح المعلمة●
الحفظ●
التدریبات●
●

Ibook

2 مكروھات الوضوء أن تفھم الطالبات األفعال التي
علینا أن نبتعد عند الوضوء

شرح المعلمة●
الحفظ●
المشروع في الورقة●

Ibook

3 مبطالت الوضوء أن تتعرف الطالبات األفعال
التي تبطل الوضوء

شرح المعلمة●
التدریبات●
الحفظ●

Ibook

4 المراجعة أن تفھم الطالبات عما قد
درست

شرح المعلمة●
عملیة●

● kahoot

5 المحدث أن تتعرف الطالبات المحدث شرح المعلمة●
الحفظ●
تدریبات●

Ibook



6 الحدث األكبر أن تتعرف الطالبات عن
الحدث األكبر وأن تفرق بین

الحدث األكبر واألصغر

شرح المعلم●
تدریبات●
حفظ●

Ibook

7 ما یحرم بالحدث األكبر أن تتعرف الطالبات محرمات
عند الحدث األكبر

شرح المعلم●
تدریبات●

Ibook

8 المراجعة أن تفھم الطالبات عما قد
درست

شرح المعلمة●
عملیة●

● quizizz

9 التیمم أن تتعرف الطالبات عن التیمم
وسببھ ومتى نؤدیھ

شرح المعلم●
تدریبات●
حفظ●

Ibook

10 كیفیة التیمم أن تتعرف وتطبق الطالبات
عن كیفیة التیمم

شرح المعلم●
تدریبات●
حفظ●
عملیة●

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 عملیة التیمم أن تطبق الطالبات عن كیفیة
التیمم

شرح المعلمة●
الحفظ●
عملیة●

Ibook

2 المراجعة أن تفھم الطالبات عما قد
درست

شرح المعلمة●
عملیة●

● padlet

3 الجبیرة أن تتعرف الطالبات أن
صاحب الجبیرة أن یتیمم

بالتراب أوال ثم یتوضأ بالماء
على أعضاء الصحیحة .

شرح المعلمة●
الحفظ●
التدریبات●
یوتیوب●

Ibook

4 مـــَْسح على الُخفَّین أن تتعرف الطالبات یصح
مسح على الخفین بسبب شدة

البرد .

شرح المعلمة●
مناقشة●
تدریبات●

Ibook



5 المراجعة أن تفھم الطالبات عما قد
درست

شرح المعلمة●
التدریبات●

6 المراجعة أن تفھم الطالبات عما قد
درست

شرح المعلمة●
الحفظ●

7 االمتحان آلخر السنة أن تقیم المدرسة مدى فھم
الطالبات للموضوعات.

8 االمتحان آلخر السنة أن تقیم المدرسة مدى فھم
الطالبات للموضوعات.

9 توزیع التسجیالت


