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اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                      المملكة العربية السعودية                                                  

  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   135طه)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه طهحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 لب أن يعرف :يتوقع من الطا
 .يتلو ا اآليات تالوة مجودة وصحيحة 
 يتعرف إلى أماكن اآليات التي تتلوها 
 ينطلق  في التالوة والحفظ دون تردد 
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث اإلنصات

 واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن الصوت عند

 التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

يات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة أقـرأ اآل  

 24     إلى آية          1     من آية  {    طهسـورة   }       مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

 
  {{((2{ َما أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن لِتَْشقَى}1من قـوله تعـالى :  طه}

 {(( 24إلى قـوله تعـالى :  ))اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى}
 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

  وع وتكليف الطالب بالبحث التي يصعب على الطالب فهمها  في الموض معاني الكلماتشرح بعض
 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .

 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 
 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 األخطاء. االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 .  قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالالوة اآليالات زمريالاً .تالالوة اآليالات جماعيالاً .تالالوة اآليالات مالن قبالل
باألحكالام  الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام

التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة 
 باستخدام األقالم الملونة .

 الباستخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الط . 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه 

 ل مفيدة الستنباط معانيها .صياغة الكلمات في جم 

 . تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة 

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام 
 شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

 توجيه األسئلة على الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
ة مجودة لآليات تالو
 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من معرفة
التالميذ ألماكن اآليات 

 أثناء التالوة 

  عن طريق تشجيع التالميذ
على االنطالق عند 
عن  .التالوة والحفظ .

طريق الحث والتأكيد 
على الوضوء والطهارة 
 واالستماع واإلنصات 

  عن طريق االستماع لحفظ
التالميذ لآليات طالب 

ويب بعد أخر مع تص
 األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب :



 
لتربية اإلدارة العامة ل                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     

  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   135طه)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 مة عليه(( بعرض بعض األسئل طهحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 هارة.اإلنصات واالستماع والط
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 
 مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

    54 إلى آية          25     من آية  {    طهسـورة   } 

ِ اْشَرْح ِلي َصْدِري}   {    ((25من قـوله تعـالى :   ))  قَاَل َرب 
ُوْ   {((  54ِلي النَُّهى}إلى قـوله تعـالى :  ))ُكلُوا َواْرعَْوا أَْنعَاَمُكْم إِنَّ فِي ذَِلَك آَليَاٍت أل ِ

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب: 

  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث  معاني الكلماتشرح بعض
 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .

 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 
 م التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.تطبيق أحكا       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 . يالات جماعيالاً .تالالوة اآليالات مالن قبالل قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالالوة اآليالات زمريالاً .تالالوة اآل
الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام 
التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة 

 باستخدام األقالم الملونة .

 البجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطاستخراج أمثلة ت . 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه 

 . صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 

 . تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة 

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام 
 مثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .شرح األ

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
والطهارة واالستماع 

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

           الواجـب : 
  المالحظات:
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  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   135طه)مكية(
يم   استعمال المسجل السبورة  القرآن الكر

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه طهحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
 رف إلى أماكن اآليات التي يتع

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

على التجويد  ثـم اخـتـار أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز 
 مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

          70     إلى آية          55    من آية  {    طهسـورة   } 

  {((55َخلَْقنَاُكْم َوفِيَها نُِعيُدُكْم َوِمْنَها نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى}من قـوله تعـالى :   ))ِمْنَها 
ِ َهاُروَن َوُموَسى} داً قَالُوا آَمنَّا بَِرب   {(( 70إلى قـوله تعـالى :  ))فَأُْلِقَي السََّحَرةُ ُسجَّ

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  طالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث التي يصعب على ال معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 

 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
  ًحفظاً جيداً مع تصويب األخطاء.االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعيا 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 .  قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالالوة اآليالات زمريالاً .تالالوة اآليالات جماعيالاً .تالالوة اآليالات مالن قبالل
ه علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبيال

التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة 
 باستخدام األقالم الملونة .

 الباستخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الط . 

 . صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لماا سابق دراساته مان 

 أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

 توجيه األسئلة على الطالب

 الميذ عن طريق تالوة الت
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من معرفة
التالميذ ألماكن اآليات 

 أثناء التالوة 

  عن طريق تشجيع التالميذ
على االنطالق عند 
عن  .التالوة والحفظ .

طريق الحث والتأكيد 
على الوضوء والطهارة 
 واالستماع واإلنصات 

عن طريق االستماع لحفظ 
طالب بعد أخر مع التالميذ لآليات 
 تصويب األخطاء

  المالحظات:           الواجـب : 
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  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط     11مقرر الحفظ:الجمعة)مدنية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالجمعةحول سورة)) بالأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
 اب هللا من حيث يتأدب  مع كت

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 
 مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

          2     إلى آية          1     من آية  {    لجمعةاسـورة   } 

ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض...........}   {((1من قـوله تعـالى :   ))    يَُسب ُِح ّلِِلَّ
ي ِيَن َرُسوالً.........}إل  {(( 2ى قـوله تعـالى :  ))ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اأْلُم ِ

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث عن  معاني الكلماتشرح بعض

 بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 ائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب .استخراج األحكام والفو 

 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 ناالستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدي

 .  قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالوة اآليات زمرياً .تالوة اآليات جماعياً .تالالوة اآليالات مالن
قبل الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع من أخطاء من قبل الطالب .التنبيه علالى ضالرورة االلتالزام 

تنتاجه باألحكام التجويدية . صياغة الكلمات في جمل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسال
 على السبورة باستخدام األقالم الملونة .

 الباستخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الط . 

 . صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه 
ناة اساتخراج أمثلاة تجويدياة لماا تدوين ما تم اساتنتاجه علاى السابورة باساتخدام األقاالم الملو

سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسالوبه 
. 

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

 يق تشجيع التالميذ عن طر
على االنطالق عند 
عن  .التالوة والحفظ .

طريق الحث والتأكيد 
على الوضوء 

والطهارة واالستماع 
 واإلنصات 

عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد أخر 

 مع تصويب األخطاء
 

 
 

  المالحظات:           الواجـب :



 
 

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   135طه)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه طهحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 ع من الطالب أن يعرف :يتوق
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

ـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار أق
 مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

         82     إلى آية         71     من آية  {   طه)سـورة   } 

  {((71من قـوله تعـالى :         ))  قَاَل آَمنتُْم لَهُ قَْبَل أَْن آذََن لَُكْم إِنَّهُ لََكبِيُرُكُم......}
َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً ثُمَّ اْهتََدى}   {(( 82إلى قـوله تعـالى :  ))َوإِن ِي لَغَفَّاٌر ل ِ

 قران الكريم للطالب:خطوات تدريس ال
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث عن  معاني الكلماتشرح بعض

 بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 

 ات الكريمة.تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآلي       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 .  قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالوة اآليات زمرياً .تالوة اآليات جماعياً .تالالوة اآليالات مالن
طالب المجيدين .تصحيح ما يقع من أخطاء من قبل الطالب .التنبيه علالى ضالرورة االلتالزام قبل ال

باألحكام التجويدية . صياغة الكلمات في جمل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه 
 على السبورة باستخدام األقالم الملونة .

  األمثلة من قبل الطالب .استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح 

 . صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه 

تدوين ما تم اساتنتاجه علاى السابورة باساتخدام األقاالم الملوناة اساتخراج أمثلاة تجويدياة لماا 
طالب بأسالوبه سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته ال

. 

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع التالميذ
على االنطالق عند 
عن  .التالوة والحفظ .

طريق الحث والتأكيد 
على الوضوء 
الستماع والطهارة وا
 واإلنصات 

عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد أخر 

 مع تصويب األخطاء
 
 

 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :



 

 

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   135طه)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهطهحول سورة) البأناقش الط                            د للدرسالتمهي

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  في التالوة والحفظ  ينطلق

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 
 ن الـطـالب لـقـراءة اآليات .مـجـمـوعـة مـ

    98     إلى آية          83     من آية  {   طه)سـورة   } 

  {((83من قـوله تعـالى :   َوَما أَْعَجلََك َعن قَْوِمَك يَا ُموَسى}
ُ الَِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً}إلى ق   {(( 98ـوله تعـالى :  ))إِنََّما إِلَُهُكُم َّللاَّ
 ت تدريس القران الكريم للطالب:خطوا

  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث  معاني الكلماتشرح بعض
 لجديد .عن بعض المعاني آليات الدرس ا

 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 
 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 آليات من أحد التالميذ المجيديناالستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة ا

 .  قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالالوة اآليالات زمريالاً .تالالوة اآليالات جماعيالاً .تالالوة اآليالات مالن قبالل
الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام 

تنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السال
 باستخدام األقالم الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
لسبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لماا سابق دراساته مان تدوين ما تم استنتاجه على ا

 أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من معرفة
ن اآليات التالميذ ألماك
 أثناء التالوة 

  عن طريق تشجيع التالميذ
على االنطالق عند 
عن  .التالوة والحفظ .

طريق الحث والتأكيد 
على الوضوء 

والطهارة واالستماع 
 واإلنصات 

عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد أخر 

 مع تصويب األخطاء

 
 
 
 
 

  المالحظات:           الواجـب :



 
 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                                                              المملكة العربية السعودية          
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة ريخالتا الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط     11مقرر الحفظ:الجمعة)مدنية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالجمعةحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس لمحتوىا األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات

 التي تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من

حيث اإلنصات واالستماع 
 والطهارة.

 
  يجتهد في الترتيل وحسن

صوت عند التالوة ال
 والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة 
 مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

          5     إلى آية          3     من آية  {    الجمعةسـورة   } 

ا يَْلَحقُوا بِِهْم َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم}   {    ((3من قـوله تعـالى :  ))   َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ
لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ    {     (( 5 لَْم يَْحِملُوَها ...}إلى قـوله تعـالى :  ))َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث عن  معاني الكلماتشرح بعض

 بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 
 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 . مرياً .تالوة اآليات جماعياً .تالالوة اآليالات مالن قبالل الطالالب قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالوة اآليات ز
المجيدين .تصحيح مالا يقالع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام التجويديالة . 
صالياغة الكلمالات فالي جمالالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالالى السالبورة باسالتخدام األقالالالم 

 الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
ام تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراساته مان أحكا

 .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 
عن  .حفظ .وال

طريق الحث والتأكيد 
على الوضوء 

والطهارة واالستماع 
 واإلنصات 

عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 
  المالحظات:           الواجـب : 



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                              المملكة العربية السعودية                                                                                          
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   135طه)مكية(
القرآن الكريم   استعمال المسجل السبورة  

 إن أمكن

 مبعرض بعض األسئلة عليه طهحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 حة.وصحي
  يتعرف إلى أماكن اآليات

 التي تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من

حيث اإلنصات واالستماع 
 والطهارة.

 
  يجتهد في الترتيل وحسن

الصوت عند التالوة 
 والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

لتركيز على التجويد  ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع ا
 مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

          121    إلى آية         99     من آية  {    طهسـورة   } 

ْكراً}َكذَل  من قـوله تعـالى :  ن لَُّدنَّاذ  ْن أَنبَاء َما قَْد َسبََق َوقَْد آتَْينَاَك م    {((99َك نَقُصُّ عَلَْيَك م 

  {(( 121إلى قـوله تعـالى :  ))َأََكاَل ِمْنَها فَبََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَما..}
 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث عن  ي الكلماتمعانشرح بعض
 بعض المعاني آليات الدرس الجديد .

 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 
 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 يذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء.االستماع لحفظ التالم 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 .  قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالوة اآليات زمرياً .تالوة اآليات جماعياً .تالوة اآليات مالن قبالل الطالالب
خطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام التجويديالة . المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أ

صياغة الكلمات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة باسالتخدام األقالالم 
 الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها . صياغة ما 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكاام 

 .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

 توجيه األسئلة على
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 
عن  .والحفظ .

طريق الحث والتأكيد 
على الوضوء 

والطهارة واالستماع 
 واإلنصات 
اع لحفظ عن طريق االستم

التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 
  المالحظات:           الواجـب : 
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  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   135طه)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 مبعرض بعض األسئلة عليه طه( حول سورة) البناقش الطأ                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسالمحتوى و  األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات

 التي تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
 ع كتاب هللا من حيث يتأدب  م

اإلنصات واالستماع 
 والطهارة.

 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 
 مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

   135     إلى آية          122     من آية  {    طه}  سـورة  

  {((122من قـوله تعـالى ثُمَّ اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى}
  {(( 135تََرب ٌِص فَتََربَُّصوا فََستَْعلَُموَن َمْن أَْصَحاُب .....}إلى قـوله تعـالى :  ))قُْل ُكلٌّ مُّ 

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث  معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 ات القرآنية المقررة على الطالب .استخراج األحكام والفوائد من اآلي 

 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 . آليالالات قالالراءة نموذجيالالة .تالالالوة اآليالالات زمريالالاً .تالالالوة اآليالالات جماعيالالاً .تالالالوة اآليالالات مالالن قبالالل قالالراءة ا
الطالالب المجيالالدين .تصالالحيح مالالا يقالالع مالالن أخطالالاء مالالن قبالالل الطالالالب .التنبيالاله علالالى ضالالرورة االلتالالزام باألحكالالام 

السالالبورة التجويديالالة . صالالياغة الكلمالالات فالالي جمالالل مفيالالدة السالالتنباط معانيهالالا .تالالدوين مالالا تالالم اسالالتنتاجه علالالى 
 باستخدام األقالم الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
أمثلاة تجويدياة لماا سابق دراساته مان تدوين ما تم استنتاجه على السابورة باساتخدام األقاالم الملوناة اساتخراج 

 أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
تالميذ على ال

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
والطهارة واالستماع 

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب :
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  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط     11جمعة)مدنية(مقرر الحفظ:ال
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالجمعةحول سورة) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات

 التي تتلوها
  ينطلق  في التالوة

 والحفظ دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من

حيث اإلنصات واالستماع 
 والطهارة.

 
  يجتهد في الترتيل وحسن

الصوت عند التالوة 
 والحفظ.

 .يحفظ اآليات حفظاً جيداً 

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة 
 مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

   7     إلى آية          6     من آية  {    الجمعةسـورة   } 

{....ِ   {((6من قـوله تعـالى :      ))قُْل يَا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِن َزَعْمتُْم أَنَُّكْم أَْوِليَاء ّلِِلَّ
ُ َعِليٌم بِالظَّاِلِمي  {(( 7َن}إلى قـوله تعـالى :  ))َواَل يَتََمنَّْونَهُ أَبَداً بَِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم َوَّللاَّ

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث عن  معاني الكلماتشرح بعض

 بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 

 يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة. تطبيق أحكام التجويد حتى       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 .  ًتالالوة اآليالات مالن قبالل الطالالب قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالوة اآليات زمرياً .تالوة اآليات جماعيا.
المجيدين .تصحيح مالا يقالع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام التجويديالة . 
صالياغة الكلمالات فالي جمالالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالالى السالبورة باسالتخدام األقالالالم 

 الملونة .

 ق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .استخراج أمثلة تجويدية لما سب 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراساته مان أحكاام 

 ب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه ..شرح األمثلة من قبل الطال

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع التالميذ
على االنطالق عند 
 .التالوة والحفظ .

عن طريق الحث 
على  والتأكيد

الوضوء والطهارة 
 واالستماع واإلنصات 

عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 
  المالحظات:           الواجـب : 
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  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   112األنبياء)مكية(
ال المسجل السبورة  القرآن الكريم   استعم

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهاألنبياءحول سورة) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  أماكن اآليات يتعرف إلى

 التي تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من

حيث اإلنصات واالستماع 
 والطهارة.

 
  يجتهد في الترتيل وحسن

الصوت عند التالوة 
 والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

جويد  ثـم اخـتـار أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على الت

     1     من آية  {    األنبياءسـورة   } مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

   15     إلى آية     

ْعِرُضوَن}من قـوله تعـالى :  ))اْقتََرَب ِللنَّاِس    {((1 ِحَسابُُهْم َوُهْم فِي َغْفلٍَة مَّ
  {(( 15إلى قـوله تعـالى : ))فََما َزالَت ت ِْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى َجعَْلنَاُهْم َحِصيداً َخاِمِديَن}

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  ف الطالب بالبحث عن التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكلي معاني الكلماتشرح بعض

 بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 

 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء. 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 .  قراءة اآليات قراءة نموذجية .تالوة اآليات زمرياً .تالوة اآليات جماعياً .تالوة اآليات من قبل الطالب
م التجويديالة . المجيدين .تصحيح ما يقع من أخطاء من قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالا

صياغة الكلمات في جمل مفيدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة باسالتخدام األقالالم 
 الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 ستنباط معانيها .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة ال 
تدوين ما تام اساتنتاجه علاى السابورة باساتخدام األقاالم الملوناة اساتخراج أمثلاة تجويدياة لماا سابق دراساته مان 

 أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 حة . وصحي

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
والطهارة واالستماع 

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 
  المالحظات:           الواجـب : 



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     

  عليموالت

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   112األنبياء)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 معليه (( بعرض بعض األسئلةاألنبياءحول سورة) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 ارة.اإلنصات واالستماع والطه
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 

     16     من آية  {    األنبياءسـورة   } مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

          33     إلى آية     

  {((16من قـوله تعـالى :         ))    َوَما َخلَْقنَا السََّماء َواأْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما اَلِعبِيَن}
  {   ((33ي َخلََق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر....َ}إلى قـوله تعـالى :  ))َوُهَو الَّذِ 

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث  معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 ات القرآنية المقررة على الطالب .استخراج األحكام والفوائد من اآلي 

 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 يالالات قالراءة نموذجيالالة .تالالوة اآليالالات زمريالالاً .تالالوة اآليالالات جماعيالاً .تالالالوة اآليالات مالالن قبالالل قالراءة اآل
الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام 

سالبورة التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى ال
 باستخدام األقالم الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
ثلة تجويدية لماا سابق دراساته مان تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أم

 أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
ميذ على التال

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
والطهارة واالستماع 

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب :



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                               المملكة العربية السعودية                                                         

  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط     11عة)مدنية(مقرر الحفظ:الجم
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالجمعة حول سورة البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 توقع من الطالب أن يعرف :ي
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 

     8     من آية  {    الجمعةسـورة   }  مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

          9     إلى آية     

وَن ِمْنهُ فَِإنَّهُ ُماَلقِيُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن  ..}   {((8من قـوله تعـالى : )) قُْل إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّ
 {(( 9إلى قـوله تعـالى :  ))يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدي ِللصَّاَلِة ِمن يَْوِم ....ٌ}

 وات تدريس القران الكريم للطالب:خط
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث  معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 

 ب معاني لآليات الكريمة.تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطال       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 مالالن قبالالل  قالراءة اآليالالات قالراءة نموذجيالالة .تالالوة اآليالالات زمريالالاً .تالالوة اآليالالات جماعيالاً .تالالالوة اآليالات
الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام 
التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة 

 باستخدام األقالم الملونة .

 حكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أ 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لماا سابق دراساته مان 

 ستفادته الطالب بأسلوبه .أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما ا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
الطهارة واالستماع و

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 
  المالحظات:           الواجـب : 



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     

  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   112األنبياء)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 أمكنإن 

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهاألنبياء حول سورة البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  التي يتعرف إلى أماكن اآليات

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

تـار أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـ

     34     من آية  {    األنبياءسـورة   }  مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

   44     إلى آية     

ن تَّ فَُهُم اْلَخاِلُدوَن} من قـوله تعـالى : )) َوَما َجعَْلنَا ِلبََشٍر م ِ   {((34قَْبِلَك اْلُخْلَد أَفَِإن م ِ
  {(( 24إلى قـوله تعـالى :  ))بَْل َمتَّْعنَا َهُؤاَلء َوآبَاءُهْم َحتَّى َطاَل َعلَْيِهُم اْلعُُمُر  .....}

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  ي الموضوع وتكليف الطالب بالبحث التي يصعب على الطالب فهمها  ف معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 

 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 ع تصويب األخطاء.االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً م 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

  قالراءة اآليالالات قالراءة نموذجيالالة .تالالوة اآليالالات زمريالالاً .تالالوة اآليالالات جماعيالاً .تالالالوة اآليالات مالالن قبالالل
لتالزام باألحكالام الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة اال

التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة 
 باستخدام األقالم الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 ي جمل مفيدة الستنباط معانيها .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات ف 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لماا سابق دراساته مان 

 أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
وة مجودة لآليات تال

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
والطهارة واالستماع 

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 

 صويب األخطاءأخر مع ت
 

  المالحظات:           الواجـب : 



 
للتربية  اإلدارة العامة                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     

  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   112األنبياء)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 مض بعض األسئلة عليه(( بعراألنبياء حول سورة البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 الستماع والطهارة.اإلنصات وا
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 

     45     من آية  {    األنبياءسـورة   }  مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات .

   65  إلى آية     

مُّ الدَُّعاء ....َ   (({45}من قـوله تعـالى :)) قُْل إِنََّما أُنِذُرُكم بِاْلَوْحيِ َواَل يَْسَمُع الصُّ
  {(( 65ُسوا َعلَى ُرُؤوِسِهْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤاَلء يَنِطقُوَن}إلى قـوله تعـالى :  ))ثُمَّ نُكِ 

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث  معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 ت القرآنية المقررة على الطالب .استخراج األحكام والفوائد من اآليا 

 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 ات قالراءة نموذجيالالة .تالالوة اآليالالات زمريالالاً .تالالوة اآليالالات جماعيالاً .تالالالوة اآليالات مالالن قبالالل قالراءة اآليالال
الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام 

بورة التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السال
 باستخدام األقالم الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
لة تجويدية لماا سابق دراساته مان تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمث

 أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
ميذ على التال

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
والطهارة واالستماع 

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 
  المالحظات:           الواجـب : 



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                               المملكة العربية السعودية                                                         

  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط     11عة)مدنية(مقرر الحفظ:الجم
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالجمعةحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 .يحفظ اآليات حفظاً جيداً 

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 

      10    من آية  {    الجمعةسـورة   } مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات 

          11     إلى آية     

  (({10}من قـوله تعـالى :)) فَِإذَا قُِضيَِت الصَّاَلةُ فَانتَِشُروا فِي اأْلَْرِض....َ
  {(( 11إلى قـوله تعـالى :  ))َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهواً انفَضُّوا إِلَْيَها َوتََرُكوَك قَائِماً ..... }

 ان الكريم للطالب:خطوات تدريس القر
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث  معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 

 الكريمة. تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

  قالراءة اآليالالات قالراءة نموذجيالالة .تالالوة اآليالالات زمريالالاً .تالالوة اآليالالات جماعيالاً .تالالالوة اآليالات مالالن قبالالل
المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام  الطالب

التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة 
 باستخدام األقالم الملونة .

 ثلة من قبل الطالب .استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األم 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لماا سابق دراساته مان 

 بأسلوبه . أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
ماع والطهارة واالست

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب :



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     

  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   112األنبياء)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهاألنبياءحول سورة)) البأناقش الط                            لدرسالتمهيد ل

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
 طلق  في التالوة والحفظ ين

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 

     66     من آية  {    األنبياءسـورة   } ة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات مـجـمـوعـ

    82  آية  إلى    

ِ َما اَل  ُكْم}من قـوله تعـالى :)) قَاَل أَفَتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ   {((66يَنفَعُُكْم َشْيئاً َواَل يَُضرُّ
 {(( 82إلى قـوله تعـالى :  ))َوِمَن الشَّيَاِطيِن َمن يَغُوُصوَن لَهُ َويَْعَملُوَن َعَمالً  .....}

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  بحث التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بال معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 

 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 اإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيديناالستماع و

  قالراءة اآليالالات قالراءة نموذجيالالة .تالالوة اآليالالات زمريالالاً .تالالوة اآليالالات جماعيالاً .تالالالوة اآليالات مالالن قبالالل
الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام 

صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة التجويدية . 
 باستخدام األقالم الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 ا .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيه 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لماا سابق دراساته مان 

 .أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه 

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  التأكد من عن طريق
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 

عن  .والحفظ .
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
والطهارة واالستماع 

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب :



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                          لعربية السعودية                                                                                                              المملكة ا
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة درسعنوان  ال

 قرآن كريم     ثالث متوسط   112األنبياء)مكية(
السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل 

 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهاألنبياءحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى داف السلوكيــةاألهــ

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
  يتلو ا اآليات تالوة مجودة

 وصحيحة.
  يتعرف إلى أماكن اآليات التي

 تتلوها
  ينطلق  في التالوة والحفظ

 دون تردد
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث

 اإلنصات واالستماع والطهارة.
 
 الترتيل وحسن  يجتهد في

 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار 

     83     من آية  {    األنبياءسـورة   } مـجـمـوعـة مـن الـطـالب لـقـراءة اآليات 

          94     إلى آية     

  {((83من قـوله تعـالى :)) َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَن ِي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَنَت أَْرَحُم  ...}
الِ   {(( 94َحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن  .....}إلى قـوله تعـالى :  ))فََمن يَْعَمْل ِمَن الصَّ

 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:
  التي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث  معاني الكلماتشرح بعض

 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .
 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 
 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 .االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

 يالالاً .تالالوة اآليالالات جماعيالاً .تالالالوة اآليالات مالالن قبالالل قالراءة اآليالالات قالراءة نموذجيالالة .تالالوة اآليالالات زمر
الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل الطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام 
التجويدية . صياغة الكلمالات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة 

 باستخدام األقالم الملونة .

 تخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .اس 

 . صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لماا سابق دراساته مان 

 .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه . أحكام

توجيه األسئلة على 
 الطالب

  عن طريق تالوة التالميذ
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من
معرفة التالميذ 

ألماكن اآليات أثناء 
 التالوة 

  عن طريق تشجيع
التالميذ على 

االنطالق عند التالوة 

عن  .ظ .والحف
طريق الحث والتأكيد 

على الوضوء 
والطهارة واالستماع 

 واإلنصات 
عن طريق االستماع لحفظ 
التالميذ لآليات طالب بعد 
 أخر مع تصويب األخطاء

 
  المالحظات:           الواجـب : 



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                             المملكة العربية السعودية                                                                                           

  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

 قرآن كريم     ثالث متوسط   112األنبياء)مكية(
ورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل السب

 إن أمكن

 (( بعرض بعض األسئلة عليهناألنبياءأناقش الطالبات حول سورة)                            التمهيد للدرس

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :
 الوة مجودة وصحيحة.يتلو ا اآليات ت 
 يتعرف إلى أماكن اآليات التي تتلوها 
 ينطلق  في التالوة والحفظ دون تردد 
  يتأدب  مع كتاب هللا من حيث اإلنصات

 واالستماع والطهارة.
 
  يجتهد في الترتيل وحسن الصوت عند

 التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

من األخطاء مع التركيز على التجويد  ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية 
 مـن الـطـالبات لـقـراءة اآليات .

          112     إلى آية          95     من آية  {    األنبياءسـورة   } 
  {((95من قـوله تعـالى :)) َوَحَراٌم َعلَى قَْريٍَة أَْهلَْكنَاَها أَنَُّهْم اَل يَْرِجعُوَن}

ْحَمُن اْلُمْستَعَاُن ......} ِ َوَربُّنَا الرَّ ِ اْحكُم بِاْلَحق   {((  112إلى قـوله تعـالى :))قَاَل َرب 
 خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

  لتي يصعب على الطالب فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبحث ا معاني الكلماتشرح بعض
 عن بعض المعاني آليات الدرس الجديد .

 . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الطالب 
 تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.       
 ردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب األخطاء.االستماع لحفظ التالميذ لآليات ف 

 االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحد التالميذ المجيدين

  قالراءة اآليالات قالالراءة نموذجيالة .تالالوة اآليالالات زمريالاً .تالالوة اآليالالات جماعيالاً .تالالوة اآليالالات مالن قبالالل
لطالالب .التنبياله علالى ضالرورة االلتالزام باألحكالام الطالب المجيدين .تصحيح ما يقع مالن أخطالاء مالن قبالل ا

التجويدية . صياغة الكلمات فالي جمالل مفيالدة السالتنباط معانيهالا .تالدوين مالا تالم اسالتنتاجه علالى السالبورة 
 باستخدام األقالم الملونة .

 . استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب 

 الب بأسلوبه .صياغة الكلمات في جمل مفيدة الستنباط معانيها .صياغة ما استفادته الط 
تدوين ما تم استنتاجه على السبورة باستخدام األقالم الملونة استخراج أمثلة تجويدية لما سبق دراسته 

 من أحكام .شرح األمثلة من قبل الطالب .صياغة ما استفادته الطالب بأسلوبه .

 توجيه األسئلة على الطالب

 يق تالوة التالميذ عن طر
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة . 

  عن طريق التأكد من معرفة
التالميذ ألماكن اآليات 

 أثناء التالوة 

  عن طريق تشجيع التالميذ
على االنطالق عند 
عن  .التالوة والحفظ .

طريق الحث والتأكيد 
على الوضوء والطهارة 
 واالستماع واإلنصات 

عن طريق االستماع لحفظ 
ميذ لآليات طالب بعد أخر مع التال

 تصويب األخطاء

 
 

  المالحظات:           الواجـب :
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