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  والتعليم
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران     أول متوسط  العنكبوت)مكية( 
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه العنكبوتسورة))حول  البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 
 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 
 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

 من حي  يتأدب  مع كتاب هللا 
 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    
 لـقـراءة اآليات . البثـم اخـتـار مـجـمـوعـة مـن الـط

         14     إلى آية         1     ةمن آي {    بوتالعنكسـورة   } 
 

{ أََحِسَب النَّاُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُوا آَمنَّا َوُهْم ...... 1من قـوله تعـالى :  الم}
وله تعـالى :  ))َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَلَِبَ  فِيِهْم أَْلَف إلى قـ {{((2}

شرح بعض :البخطوات تدريس القران الكريم للط  { (( 14َسنٍَة  .......}
فهمها  في الموضوع وتكليف  .الطالبالتي يصعب على  معاني الكلمات

د . استخراج األحكام بالبح  عن بعض المعاني آليات الدرس الجدي البالط
تطبيق أحكام            . البوالفوائد من اآليات القرآنية المقررة على الط

 درك الطالب معاني لآليات الكريمة.يالتجويد حتى 
 لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب  ميذاالستماع لحفظ التال

 األخطاء.

 ميتتت يتتتاه متتتل ل تتتد الت االستتتتماا واإلت تتتاه متتتل تصايتتتة كتتت    تتتة لتتتت وة اآ
 يلالمجيد

توجيه األسئلة على 
 الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  
على االتط ق عتد الت وة 

 وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد 
ضوء والطهارة على الو

 واالستماع واإلنصات .

عل طريق االستماا ل فظ 
الت مي  لآلياه طالب بعد لخر 

 مل ت ويب األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب :
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  والتعليم
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط      العنكبوت)مكية(
 نأمك

 (( بعرض بعض األسئلة عليهن العنكبوتحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 
 

 ي يتعرف إلى أماكن اآليات الت
 تتلوها

 
 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

  يجتهد في الترتيل وحسن
 الصوت عند التالوة والحفظ.

 .ًيحفظ اآليات حفظاً جيدا 

أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على   
 تـار مـجـمـوعـة مـن الـطالب لـقـراءة اآليات .التجويد  ثـم اخـ

   27     إلى آية         15     من آية {    العنكبوتسـورة   } 
 

ْلعَالَِميَن}من قـوله تعـالى :   ))  َفأَنَجْينَاهُ َوأَْصَحاَب ا ِفينَِة َوَجعَْلنَاَها آيَةً ل ِ   {    ((15لسَّ
ةَ .....} يَّتِِه التُّبُوَّ  {((  27إلى قـوله تعـالى :  ))َوَوَهْبتَا لَهُ إِْسَ اَق َويَْعقُوَب َوَجعَْلتَا فِي  ُر ِ

 

 معاني الكلماتشرح بعض خطوات تدريس القران الكريم للطالب: 
همها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  ف .التي يصعب على الطالب

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

 يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.
 اً جيداً مع االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظ

 تصويب األخطاء.

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

 توجيه األسئلة على الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  لآليات 
 تالوة مجودة وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

ت مي  على عل طريق تشجيل ال
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

  عل طريق االستماا ل فظ
الت مي  لآلياه طالب بعد 
 لخر مل ت ويب األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب : 
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  والتعليم
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط     69(العنكبوت)مكية
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه العنكبوتحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 طالب أن :يتوقع من ال

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

  يجتهد في الترتيل وحسن
 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

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

          40     إلى آية         28     من آية {    العنكبوت} 
  {((28من قـوله تعـالى :   ))   َولُوطاً إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِه ِإنَُّكْم َلتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ .............}

 {  .... ... ًذْن أَْرَسذْلنَا َعلَْيذِه َحاِصذبا ً أََخذْذنَا بِذَنبِذِه فَِمذْنُهم مَّ { 40إلى قـوله تعـالى :  ))فَُكال 
 )) 

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

بعض المعاني آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من 
اآليات القرآنية المقررة على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى 

 لآليات الكريمة. يدرك الطالب معاني
  االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع

 تصويب األخطاء.

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

 توجيه األسئلة على الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  لآليات 
 تالوة مجودة وصحيحة .

د من معرفة عن طريق التأك
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  على 
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

  عل طريق االستماا ل فظ
الت مي  لآلياه طالب بعد لخر 

 مل ت ويب األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب : 



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                      ية السعودية                                                                                                                  المملكة العرب

  والتعليم
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط   12مقرر الحفظ :التحريم)مدنية(
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه ا التحريمحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  ــداف السلوكيــةاأله

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 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 مـجـمـوعـة مـن الـطالب لـقـراءة اآليات .

         5     إلى آية         1     من آية {    التحريمسـورة   } 
 

ُ لََك تَْبتَِغي...........} ُم َما أََحلَّ َّللاَّ   {((1من قـوله تعـالى :   ))    يَا أَيَُّها النَِّبيُّ ِلَم تَُحر ِ
نُكن.........}إلى قـوله تعـالى :  ))َعَسى َربُّهُ ِإن طَ   {((5لَّقَُكنَّ أَن يُْبِدلَهُ أَْزَواجاً َخْيراً م ِ

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

بعض المعاني آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من اآليات 
لقرآنية المقررة على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك ا

 الطالب معاني لآليات الكريمة.
  االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب

 األخطاء.

  االستماع واإلنصات مع نهاية كذل حصذة لذتالوة اآليذات مذن أحذد التالميذذ
 المجيدين

 ئلة على الطالبتوجيه األس

عن طريق تالوة التالميذ  لآليات 
 تالوة مجودة وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  على 
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

 ق االستماا ل فظ عل طري
الت مي  لآلياه طالب بعد 
 لخر مل ت ويب األخطاء

 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :
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  والتعليم
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل  قران    أول متوسط     69العنكبوت)مكية(
 إن أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه العنكبوتحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 ددتر

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 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    
 ت .ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة مـن الـطالب لـقـراءة اآليا

         52     إلى آية         41     من آية {   العنكبوت)سـورة   } 
 

ِ أَْوِلَياء كَ    {((41َمثَِل......}من قـوله تعـالى :         ))  َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمن ُدوِن َّللاَّ
ِ َبْيِني َوَبْينَُكْم َشِهيداً يَْعلَُم َما فِي .........}  {((52إلى قـوله تعـالى :  ))ُقْل َكفَى بِاَّللَّ

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

ي آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المعان
المقررة على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب 

 معاني لآليات الكريمة.
  االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب

 األخطاء.

 ايذذة كذذل حصذذة لذذتالوة اآليذذات مذذن أحذذد التالميذذذ االسذذتماع واإلنصذذات مذذع نه
 المجيدين

توجيه األسئلة على 
 الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  
لآليات تالوة مجودة وصحيحة 

. 

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  على 
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

لح  والتأكيد على عن طريق ا
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

عل طريق االستماا ل فظ 
الت مي  لآلياه طالب بعد لخر 

 مل ت ويب األخطاء

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 

تعمال المسجل إن السبورة  القرآن الكريم   اس قران    أول متوسط     69العنكبوت)مكية(
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه العنكبوتحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

 ماكن اآليات التي يتعرف إلى أ
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

  يجتهد في الترتيل وحسن
 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

ويد  أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التج
 ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة مـن الـطالب لـقـراءة اآليات .

    69     إلى آية         53     من آية {   العنكبوت)سـورة   } 
ى لََجاءُهُم .....}من قـوله تعـالى :   َويَْستَْعِجلُونََك  َسمًّ   {((53ِباْلعََذاِب َولَْواَل أََجٌل مُّ

َ لََمَع......}  {((69إلى قـوله تعـالى :  ))َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِيَنا َلنَْهِديَنَُّهْم ُسبَُلنَا َوِإنَّ َّللاَّ
التي يصعب  معاني الكلماتشرح بعض خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

همها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  عن بعض المعاني ف .على الطالب
آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة 
على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات 

 الكريمة.
 اً جيداً مع تصويب االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظ

 األخطاء.

  االسذذتماع واإلنصذذات مذذع نهايذذة كذذل حصذذة لذذتالوة اآليذذات مذذن أحذذد التالميذذذ
 المجيدين

توجيه األسئلة على ت
 الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

لت مي  عل طريق تشجيل ا
على االتط ق عتد الت وة 

 وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد 
على الوضوء والطهارة 
 واالستماع واإلنصات .

عل طريق االستماا ل فظ 
الت مي  لآلياه طالب بعد 
 لخر مل ت ويب األخطاء

 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                 المملكة العربية السعودية                                                       

  والتعليم
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

           الواجـب :  المالحظات:



 

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط    60الروم)مكية(
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالروم حول سورة)) الطالبأناقش                             التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 : يتوقع من الطالب أن

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

  يجتهد في الترتيل وحسن
 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

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

 18     إلى آية         1     من آية {    الرومسـورة   } 
وُم}1من قـوله تعـالى :         ))     الم}   {     ((2{ ُغِلَبِت الرُّ

  {(( 18إلى قـوله تعـالى :  ))َولَهُ اْلَحْمُد فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَعِشي اً َوِحيَن تُْظِهُروَن}
التي  معاني الكلماتشرح بعض خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  عن  .يصعب على الطالب
بعض المعاني آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من 

اآليات القرآنية المقررة على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى 
 يدرك الطالب معاني لآليات الكريمة.

 ظاً جيداً مع االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حف
 تصويب األخطاء.

  االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات من أحذد التالميذذ
 المجيدين

 توجيه األسئلة على الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  لآليات 
 تالوة مجودة وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

لت مي  على عل طريق تشجيل ا
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

عل طريق االستماا ل فظ الت مي  
لآلياه طالب بعد لخر مل ت ويب 

 األخطاء

 

 

 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           ـب :الواج



 

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط   12:التحريم)مدنية(مقرر الحفظ 
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالتحريمحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 توقع من الطالب أن :ي

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

  يجتهد في الترتيل وحسن
 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

رأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على أقـ
 التجويد  ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة مـن الـطالب لـقـراءة اآليات .

          8    إلى آية         6     من آية {    التحريمسـورة   } 
 

  {   ((6من قـوله تعـالى :         يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم َناراً ..........}
ِ تَْوبًَة نَُّصوحاً ........}    { {   ((8إلى قـوله تعـالى :  ))يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاَّ

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

بعض المعاني آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من اآليات 
رك القرآنية المقررة على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى يد

 الطالب معاني لآليات الكريمة.
  االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب

 األخطاء.

  االستماع واإلنصات مع نهاية كل حصة لذتالوة اآليذات مذن أحذد التالميذذ
 المجيدين

 توجيه األسئلة على الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  لآليات 
 .تالوة مجودة وصحيحة 

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  على 
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

  عل طريق االستماا ل فظ
الت مي  لآلياه طالب بعد 
 لخر مل ت ويب األخطاء

 

 

 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  موالتعلي

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط   60الروم)مكية(
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالرومحول سورة) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  السلوكيــة األهــداف

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

 يل وحسن يجتهد في الترت
 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

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

    29     إلى آية         19     من آية {    الرومسـورة   } 
{ .....ِ   {   ((19من قـوله تعـالى :   يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمي ِِت َويُْخِرُج اْلَمي َِت ِمَن اْلَحي 

   { (( 29غَْيِر ِعْلٍم فََمن يَْهِدي. .}إلى قـوله تعـالى :  ))ِل اتَّبََع الَِّذيَن َظلَُموا أَْهَواءُهم بِ 
التي  معاني الكلماتشرح بعض خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  عن  .يصعب على الطالب
بعض المعاني آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من اآليات 

.           تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك  القرآنية المقررة على الطالب
 الطالب معاني لآليات الكريمة.

  االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب
 األخطاء.

  االستماع واإلنصات مع نهاية كذل حصذة لذتالوة اآليذات مذن أحذد التالميذذ
 المجيدين

 توجيه األسئلة على الطالب

وة التالميذ  لآليات عن طريق تال
 تالوة مجودة وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  على 
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

عل طريق االستماا ل فظ 
آلياه طالب بعد لخر الت مي  ل

 مل ت ويب األخطاء

 
 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط   60الروم)مكية(
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهرومالحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 ت واالستماع والطهارة.اإلنصا

  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 الـطالب لـقـراءة اآليات 

   46     إلى آية         30     من آية {    الرومسـورة   } 
ِ الَِّتي فََطَر ....} يِن َحِنيفاً فِْطَرةَ َّللاَّ   {   ((30من قـوله تعـالى :      )) َفأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ

ن ......} إلى قـوله تعـالى :  ))َوِمنْ  َراٍت َوِليُِذيقَُكم م ِ يَاَح ُمبَش ِ  {((46آيَاتِِه أَن يُْرِسَل الر ِ
التي يصعب  معاني الكلماتشرح بعض خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  عن بعض المعاني  .على الطالب
د من اآليات القرآنية المقررة آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائ

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

 األخطاء.

  االسذذتماع واإلنصذذات مذذع نهايذذة كذذل حصذذة لذذتالوة اآليذذات مذذن أحذذد التالميذذذ
 دينالمجي

توجيه األسئلة على 
 الطالب

 التالميذ عن طريق تالوة 
لآليات تالوة مجودة وصحيحة 

. 

عن طريق التأكد من معرفة 
ألماكن اآليات أثناء التالميذ  
 التالوة 

 الت مي عل طريق تشجيل 
على االتط ق عتد الت وة 

 وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 نصات .واإل

عل طريق االستماا ل فظ 
الت مي  لآلياه طالب بعد لخر 

 مل ت ويب األخطاء

 
 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط   60الروم)مكية(
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليهالرومحول سورة) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

 ون ينطلق  في التالوة والحفظ د
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 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  
 يات ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة مـن الـطالب لـقـراءة اآل

   60     إلى آية         47     من آية {    الرومسـورة   } 
  {    ((47.}من قـوله تعـالى :  )) َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك ُرُسالً ِإلَى قَْوِمِهْم فََجاُؤوُهم ...

ِ َحقٌّ َواَل يَْستَِخفَّنََّك الَِّذيَن اَل يُوِقنُوَن}  {(( 60إلى قـوله تعـالى :  ))فَاْصبِْر ِإنَّ َوْعَد َّللاَّ
التي يصعب  معاني الكلماتشرح بعض خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

ي فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  عن بعض المعان .على الطالب
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.

يتتتة كتتت    تتتة لتتتت وة اآيتتتاه متتتل ل تتتد الت ميتتت  االستتتتماا واإلت تتتاه متتتل تصا
 المجيديل

توجيه األسئلة على 
 الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  
على االتط ق عتد الت وة 

 وال فظ .

ح  والتأكيد على عن طريق ال
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

  عل طريق االستماا
ل فظ الت مي  لآلياه 
طالب بعد لخر مل 
 ت ويب األخطاء

 

 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                  لمملكة العربية السعودية                                                                                                      
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

           الواجـب :  المالحظات:



 

الكريم   استعمال المسجل إن السبورة  القرآن  قران    أول متوسط   12مقرر الحفظ :التحريم)مدنية(
 أمكن

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

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 .وصحيحة

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

  يجتهد في الترتيل وحسن
 الصوت عند التالوة والحفظ.

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

تركيز على التجويد  أقـرأ اآليات  قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع ال
 ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة مـن الـطالب لـقـراءة اآليات 

          12     إلى آية         9     من آية {    التحريمسـورة   } 
  {  ((9))    يَا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ ......}   من قـوله تعـالى :      

 {   (( 12إلى قـوله تعـالى :  ))َوَمْريََم اْبنََت ِعْمَراَن الَِّتي أَْحَصنَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا ....َ}
التي يصعب  اتمعاني الكلمشرح بعض خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  عن بعض المعاني  .على الطالب
آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة 
على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات 

 الكريمة.
  لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب االستماع لحفظ التالميذ

 األخطاء.

  االسذذتماع واإلنصذذات مذذع نهايذذة كذذل حصذذة لذذتالوة اآليذذات مذذن أحذذد التالميذذذ
 المجيدين

توجيه األسئلة على 
 الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  
لآليات تالوة مجودة 

 وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
 التالميذ  ألماكن اآليات أثناء

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  
على االتط ق عتد الت وة 

 وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد 
على الوضوء والطهارة 
 واالستماع واإلنصات .

  عل طريق االستماا
ل فظ الت مي  لآلياه 
طالب بعد لخر مل 
 ت ويب األخطاء

 

 

 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                                            المملكة العربية السعودية                            
  والتعليم

 ل  التعليميةالوسائـ المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           ـب :الواج



 

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط   34لقمان)مكية(
 أمكن

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

 ويــمالتقـــ و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

  يجتهد في الترتيل وحسن
 الصوت عند التالوة والحفظ.

 داً.يحفظ اآليات حفظاً جي

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

          13     إلى آية         1     من آية {    لقمانسـورة   } 
  {     ((2{ ِتْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم}1من قـوله تعـالى :         ))     الم}

{ٌ.... ِ   {(( 13إلى قـوله تعـالى :  ))َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو يَِعُظهُ َيا بُنَيَّ اَل تُْشِرْك ِباَّللَّ
التي  معاني الكلماتشرح بعض قران الكريم للطالب:خطوات تدريس ال
فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  عن  .يصعب على الطالب

بعض المعاني آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من اآليات 
القرآنية المقررة على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك 

 آليات الكريمة.الطالب معاني ل
  االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب

 األخطاء.

  االستماع واإلنصات مع نهايذة كذل حصذة لذتالوة اآليذات مذن أحذد التالميذذ
 المجيدين

 توجيه األسئلة على الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  
لآليات تالوة مجودة وصحيحة 

. 

من معرفة عن طريق التأكد 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  على 
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

  عل طريق االستماا ل فظ
الت مي  لآلياه طالب بعد 
 لخر مل ت ويب األخطاء

 
 

 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                     ة السعودية                                                                                                                   المملكة العربي
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف لحصةا عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط   34لقمان)مكية(
 أمكن

 م(( بعرض بعض األسئلة عليه لقمانحول سورة)) البأناقش الط                            التمهيد للدرس
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس حتوى الم األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 اإلنصات واالستماع والطهارة.

  يجتهد في الترتيل وحسن
 ند التالوة والحفظ.الصوت ع

 يحفظ اآليات حفظاً جيداً.

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

   24     إلى آية         14     من آية {    لقمانسـورة   } 
هُ َوْهناً َعلَى ..........ُ} نَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اإْلِ   {((14من قـوله تعـالى :   ))  َوَوصَّ

ُهْم إَِلى َعذَ   {(( 24اٍب َغِليٍظ}إلى قـوله تعـالى :  ))نَُمت ِعُُهْم قَِليالً ثُمَّ َنْضَطرُّ
التي يصعب  معاني الكلماتشرح بعض خطوات تدريس القران الكريم للطالب:

فهمها  في الموضوع وتكليف الطالب بالبح  عن بعض المعاني  .على الطالب
آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من اآليات القرآنية المقررة 

ام التجويد حتى يدرك الطالب معاني لآليات على الطالب .           تطبيق أحك
 الكريمة.
  االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب

 األخطاء.

  االسذذتماع واإلنصذذات مذذع نهايذذة كذذل حصذذة لذذتالوة اآليذذات مذذن أحذذد التالميذذذ
 المجيدين

توجيه األسئلة على 
 الطالب

عن طريق تالوة التالميذ  
وة مجودة لآليات تال
 وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  
على االتط ق عتد الت وة 

 وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد 
على الوضوء والطهارة 
 واالستماع واإلنصات .

  عل طريق االستماا
ل فظ الت مي  لآلياه 
طالب بعد لخر مل 
 ت ويب األخطاء

 
 

للتربية  اإلدارة العامة                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 

السبورة  القرآن الكريم   استعمال المسجل إن  قران    أول متوسط   34لقمان)مكية(
 أمكن

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

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن :

  يتلو ا اآليات تالوة مجودة
 وصحيحة.

 

  يتعرف إلى أماكن اآليات التي
 تتلوها

 

  ينطلق  في التالوة والحفظ دون
 تردد

   يتأدب  مع كتاب هللا من حي
 رة.اإلنصات واالستماع والطها

  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 الـطالب لـقـراءة اآليات

         34     إلى آية         25     من آية {    لقمانسـورة   } 
 

َماَواِت َواأْلَْرَض لَيَقُوَل.......} ْن َخلََق السَّ   {((25من قـوله تعـالى :   ))  َوَلئِن َسأَْلتَُهم مَّ
َ ِعنَدهُ  ُل اْلغَْيَ  َويَْعلَُم ........ٌ} إلى قـوله تعـالى :  ))إِنَّ َّللاَّ   {    (( 34ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَز ِ

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

آليات بعض المعاني آليات الدرس الجديد . استخراج األحكام والفوائد من ا
القرآنية المقررة على الطالب .           تطبيق أحكام التجويد حتى يدرك 

 الطالب معاني لآليات الكريمة.
  االستماع لحفظ التالميذ لآليات فردياً وجماعياً حفظاً جيداً مع تصويب

 األخطاء.

االستتتماا واإلت تتاه متتل تصايتتة كتت    تتة لتتت وة اآيتتاه متتل ل تتد الت ميتت  
 المجيديل

 يه األسئلة على الطالبتوج

عن طريق تالوة التالميذ  لآليات 
 تالوة مجودة وصحيحة .

عن طريق التأكد من معرفة 
التالميذ  ألماكن اآليات أثناء 

 التالوة 

عل طريق تشجيل الت مي  على 
 االتط ق عتد الت وة وال فظ .

عن طريق الح  والتأكيد على 
الوضوء والطهارة واالستماع 

 واإلنصات .

  عل طريق االستماا ل فظ
الت مي  لآلياه طالب بعد 
 لخر مل ت ويب األخطاء

 

  المالحظات:           الواجـب :
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