MADRASAH ALSAGOFF AL-ARABIAH
RANCANGAN PENGAJARAN
SCHEME OF WORK 2018
)Mata Pelajaran / Subject : LUGHAH & QIRAAH (DRJ. 4
Nama Guru : Ustazah Seri Nurrahil Bte Abdul Raib

Penggal 1
Catatan
ال  -قمرية
ال  -شمسية

Rasm Khat
الحروف الهجائية

Qiraah
المحسنة الصغيرة
 املرتادفات و األضداد الشرح -الفهم واإلستيعاب

الهمزة في أول الكلمة
اإلمالء-
الهمزة في وسط الكلمة  -التمرينات (الرتمجة)
)ترسم ألفا(
اإلمالءالغنم الذي غنى للذئب
التدريبات
 املرتادفات و األضدادالهمزة المتوسطة
ترسم واوا
التدريبات
الهمزة المتوسطة
ترسم ياء
طريقة كتابة االنشاء

االنشاء

 الشرح الفهم واإلستيعاب التمرينات (الرتمجة)اإلمالء -
الزميلتان المتحابتان
 املرتادفات و األضداد الشرحالفهم واإلستيعاب -
 التمرينات (الرتمجة)-اإلمالء

التدريبات

 1صفحة

املراجعة

Lughah
الوحدة األولى:ص 1
اسم اإلشارة للمفرد

Minggu
1

التدريبات
 : 1-6كراسة
الفهم واإلستيعاب :ص 6
رفيق زميلي في المدرسة

2
3

ص :المحادثة والمحفوظات
8-10

4

التدريبات:
كراسة :ص 11- 11

5

الفهم واالستيعاب :ص 11
األفعال الثالثية
(ماض,مضارع,امر)
التصريفات
)األفعال الثالثية(
الوحدة األولى = ص 11
20و
اسم اإلشارة
)ذاك/تيك ,ذلك/تلك(
التدريبات:
ص 22- 22

6

:المهارة اللغوية
ترتيب الجملة
)ص(22
ملء الفراغ
(ص(23
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7
8

9

10

Penggal 2
الهمزة المتوسطة
ترسم ياء
االنشاء
طريقة كتابة التعبيرات
القصيرة

 التمرينات (الرتمجة)-اإلمالء

مراجعة
الهمزةالمتوسطة
ترسم ألفا و واوا وياءا
االنشاء

النوم الضروري
 املرتادفات و األضداد الشرحالفهم واإلستيعاب -

الهمزة المتوسطة
ترسم على النبرة

 2صفحة

قاسم المريض
 املرتادفات و األضداد الشرح -الفهم واإلستيعاب

اسم اإلشارة للمثنى والجمع:
ص  21و 41
(املناقشة يف اجملموعة)
التمرينات
الفهم واإلستيعاب :
وقت الفراغ ()22
التفسير ()21
التمرينات
كراسة  :ص 41- 21
التصريفات :األفعال
الرباعية
(ماض ,مضارع ,أمر)
كراسة العمل :ص 21- 24
حفظ معاني المفردات
واألضداد

 التمرينات (الرتمجة)اإلمالء -

1

2
3

4

5

6

المراجعة
االمتحان لنصف السنة
االمتحان لنصف السنة

المراجعة
االمتحان لنصف السنة
االمتحان لنصف السنة

المراجعة
االمتحان لنصف السنة
االمتحان لنصف السنة

7
8
9

توزيع التسجيالت

توزيع التسجيالت

توزيع التسجيالت

10
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Penggal 3
Catatan

Rasm Khat
الهمزة المتوسطة ترسم
مفردة
بناء التعبيرات
)العمل االجتماعي(

Qiraah
الخليفة والمرأة العجوز
 املرتادفات و األضداد الشرحالفهم واإلستيعاب -

االنشاء

 التمرينات (الرتمجة)اإلمالء -

التدريب

على مائدة الطعام
 املرتادفات و األضداد -الشرح

الهمزة في آخره كلمة

Lughah
الوحدة الثانية  :ص 12
تركيب الكلمة إلى جمل مفيدة
االسم الموصول للمفرد
:التمرينات
 :40-43كراسة
الفهم واإلستعاب :
رمضان المبارك
)مهارة الذهنية(
االسم الموصول للمثنى والجمع
:التصريفات
)األفعال الخماسية (ماض إلى أمر

Minggu
1

2

3

4
5

الفهم واإلستيعاب -
االنشاء

 التمرينات (الرتمجة)اإلمالء -

التدريبات

التلميذ الذكي
 املرتادفات و األضداد الشرحالفهم واإلستيعاب -

اإلمالء
االنشاء
المشروع

 3صفحة

 التمرينات (الرتمجة)اإلمالءالمراجعة

:المهارة اللغوية
اكمال الجملة
ص62
:التدريبات
 59-62كراسة العمل :ص
االسم الموصول المشترك بين المذكر
والمؤنث
: 82-85كراسة العمل
التمرينات

8

الثروة اللغوية

9

األنشطة
تطبيق الضمائر واألفعال في الجملة (
)المفيدة

10

المناهج الدراسية /اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي

6

7

Penggal 4
االنشاء

محبة الوالدين
 -املرتادفات و األضداد

األنشطة

 الشرح -الفهم واإلستيعاب

االنشاء

بالل بن رباح
 املرتادفات و األضداد -الشرح

التقديم

 الفهم واإلستيعابالتدريبات /االنشاء

:التمثيلية
)125-128الذئب والدب والثعلب (ص
 :المهارةاللغوية
الترجمة (جملة بجملة)

2
3
4

األنشطة

5

التدريبـات

6

-

االمتحان آلخر السنة

االمتحان آلخر السنة

7

تصحيح األوراق

تصحيح األوراق ومنـاقشتهـا

تصحيح األوراق و مناقشـتها

8

إدخال الدرجات في
الكومبيوتر
النتيجة  /توزيع التسجيالت

اعداد التسجيالت

إعداء التسجيالت

9

توزيع التسجيالت

توزيع التسجيالت

10

االمتحان آلخر السنة

 4صفحة

 التمرينات (الرتمجة)اإلمالءاالمتحان آلخر السنة

 :الوحدة الثالثة
تعريف المفرد والمثنى والجمع
التمرينات
 : 88-91كراسة  :ص

1
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