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 الثانً:       الصف                      األول           :األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد 

 كرة الثلج – العصف الذهنً - التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس ألهدافا

 توقٌع
 

 القائدة

األحد 
17/12 

1 
استقبال الطالبات 

 وتسلٌم الكتب

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ 1/1/2-  

 التعرف على اسم 1/1/3- 
السور 

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة 

 التأدب مع كتاب 5/ 1/ 1– 
 هللا

 
 
 
 
 

أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد - 11
 

 

   

 

االثنٌن 
18/12 

 سورة اللٌل 2
 1من اآلٌة 

 4إلى  نهاٌة  اآلٌة

الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

القراءة التصوٌرٌة 
المفاهٌم لكرتونٌة 

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
سجل المتابعة

 

االثنٌن 
18/12 

 سورة اللٌل 3
 1من اآلٌة 

 4إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً القراءة 

التصوٌرٌة 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
سجل المتابعة

 

الثالثاء 
19/12 

 سورة اللٌل 4
 5من اآلٌة 

 7إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً القراءة 

التصوٌرٌة 
المفاهٌم الكرتونٌة 

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
سجل المتابعة

 

الثالثاء 
19/12 

 سورة اللٌل 5
 5من اآلٌة 

 7إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة 
الطرٌقة الجزئٌة 

القراءة التصوٌرٌة 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
سجل المتابعة

 

األربعاء 
20/12 

 سورة اللٌل 6
 8من اآلٌة 

 10إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
سجل المتابعة

 

الخمٌس 
21/12 

7   
 إجازة الٌوم الوطنً 

   

 

 



 الثانً: الصف                          الثانً           :األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد 

 كرة الثلج – العصف الذهنً - التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس ألهدافا
 توقٌع

 

 القائدة

األحد  
24/12 

 سورة اللٌل 1
مراجعة الحفظ من 

1-10 

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً 1/1/2 -  
الحفظ  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
 التأدب 5/ 1/ 1– بالقراءة 

 مع كتاب هللا

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ 1/1/2-  

 التعرف على اسم 1/1/3- 
السور 

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
 التأدب 5/ 1/ 1– بالقراءة 

 مع كتاب هللا

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
25/12 

 سورة اللٌل 2
 11من اآلٌة 

13إلى  نهاٌة  اآلٌة

الطرٌقة الجزئٌة  
المحو التدرٌجً  

القراءة التصوٌرٌة 
المفاهٌم لكرتونٌة 

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
25/12 

 سورة اللٌل 3
 11من اآلٌة 
 13إلى نهاٌة 

الطرٌقة الجزئٌة  
المحو التدرٌجً القراءة 

التصوٌرٌة 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
26/12 

 سورة اللٌل 4
 14من اآلٌة 

  18إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الجزئٌة  
المحو التدرٌجً القراءة 

التصوٌرٌة 
المفاهٌم الكرتونٌة 

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
26/12 

 سورة اللٌل 5
 14من اآلٌة 

  18إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 

القراءة التصوٌرٌة 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
27/12 

 سورة اللٌل 6
 19من اآلٌة 

 21إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
28/12 

 سورة اللٌل 7
مراجعة الحفظ من 

11-21 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 

 

 



 

 الثانً: الصف                                   الثالث :األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                       

 كرة الثلج – العصف الذهنً - التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس ألهدافا
 توقٌع 
 القائدة

األحد  
1-1 

 تقوٌم  سورة اللٌل 1

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً 1/1/2 -  
الحفظ  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
 التأدب 5/ 1/ 1– بالقراءة 

 مع كتاب هللا

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً 1/1/2-  
الحفظ 

 التعرف على اسم 1/1/3- 
السور 

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
 التأدب 5/ 1/ 1– بالقراءة 

 مع كتاب هللا

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
2-1 

2 
سورة 
 الشمس

 1من اآلٌة 
 4إلى  نهاٌة  اآلٌة

الطرٌقة الجزئٌة  
المحو التدرٌجً  
القراءة التصوٌرٌة 
المفاهٌم لكرتونٌة 

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
2-1 

3 

سورة 
 1من اآلٌة  الشمس

 4إلى  نهاٌة  اآلٌة

الطرٌقة الجزئٌة  
المحو التدرٌجً 

القراءة التصوٌرٌة 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
3/1 

4 

سورة 
 5من اآلٌة  الشمس

 8إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الجزئٌة  
المحو التدرٌجً 

القراءة التصوٌرٌة 
المفاهٌم الكرتونٌة 

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
3/1 

5 

سورة 
 5من اآلٌة  الشمس

 8إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 

القراءة التصوٌرٌة 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
4/1 

6 

سورة 
 9من اآلٌة  الشمس

 12إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
5/1 

7 

سورة 
مراجعة الحفظ من  الشمس

1-12 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 

 



 

 الثانً:       الصف               الرابع      :األسبوع              القرآن الكرٌم         : مسرد                                  

 كرة الثلج – العصف الذهنً - التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس ألهدافا
 توقٌع
  القائدة

األحد  
8-1 

1 
 12من اآلٌةسورة الشمس

 15إلى نهاٌة اآلٌة

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً 1/1/2 -  
الحفظ  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
 التأدب 5/ 1/ 1– بالقراءة 

 مع كتاب هللا

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ 1/1/2-  

 التعرف على اسم 1/1/3- 
السور 

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
 التأدب 5/ 1/ 1– بالقراءة 

 مع كتاب هللا

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا - 7
صحٌحا 

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات - 10
الغامضة 

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
9-1 

مراجعة الحفظ من سورة الشمس 2
1-15 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
9-1 

3 
مراجعة الحفظ من سورة الشمس

1-15 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
10/1 

4 
 تقوٌمسورة الشمس

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
10/1 

5 
 1من اآلٌة  سورة البلد

 4إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 

القراءة التصوٌرٌة 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
11/1 

6 
 1من اآلٌة  سورة البلد

 4إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
12/1 

7 
 5من اآلٌة  سورة البلد

 7إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 

 



 

 

 الثانً:   الصف              الخامس           :األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                         

 كرة الثلج – العصف الذهنً - التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 توقٌع أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس ألهدافا
 القائدة

األحد 
15-1 

1 
 8من اآلٌة سورة البلد

12إلى نهاٌة اآلٌة

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً 1/1/2-  
الحفظ 

 التعرف على اسم 1/1/3- 
السور 

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة 

 التأدب مع كتاب 5/ 1/ 1
 هللا

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات - 10
الغامضة 

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد- 11

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن 
16-1 

2 
مراجعة الحفظ من  سورة البلد

1-12 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن 
16-1 

3 
مراجعة الحفظ من  سورة البلد

1-12 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء 
17/1 

4 
 13من اآلٌة سورة البلد

16إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة 
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء 
17/1 

5 
 13من اآلٌة سورة البلد

16إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة 
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
18/1 

6 
 17من آٌة  سورة البلد

 20إلى آٌة 

الطرٌقة الكلٌة 
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس 
19/1 

7 
مراجعة الحفظ من  سورة البلد

1-20 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 



 

 الثانً:     الصف          السادس           :األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                              

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس ألهدافا
 توقٌع
  القائدة

األحد 
22-1 

1 
 تقوٌم نهائً سورة البلد

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ 1/1/2-  

 التعرف على اسم 1/1/3- 
السور 

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة 

 التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات - 10
الغامضة 

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد- 11

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن 
23-1 

2 
 1من اآلٌة سورة الفجر

 5إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة 
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن 
23-1 

3 
 1من اآلٌة سورة الفجر

 5إلى نهاٌة اآلٌة

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة 

 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء 
24/1 

4 
 6من اآلٌة سورة الفجر

 10إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة 
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء 
24/1 

5 
 6من اآلٌة سورة الفجر

 10إلى نهاٌة اآلٌة

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة 

 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
25/1 

6 
 11من اآلٌة سورة الفجر

 14إلى نهاٌة اآلٌة

الطرٌقة الكلٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج

لتعلم التعاونً 
المدرب 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس 
26/1 

7 
 15من اآلٌة سورة الفجر

 16إلى نهاٌة اآلٌة

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة 

 كرة الثلج
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 



 

 الثانً: الصف            السابع           :األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                              

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

الوسائل  إستراتٌجٌة التدرٌس ألهدافا
 واألنشطة

 أداة التقوٌم
 توقٌع
  القائدة

األحد 
29-1 

1 
مراجعة الحفظ سورة الفجر

 16-1من

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ 1/1/2-  

 التعرف على اسم 1/1/3- 
السور 

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة 

  التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا - 7
صحٌحا 

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات - 10
الغامضة 

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد- 11

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن 
30-1 

2 
 إلى آٌة 17من آٌة سورة الفجر

20 

الطرٌقة الكلٌة 
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن 
30-1 

3 
 إلى آٌة 17من آٌة سورة الفجر

20 

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة 

 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء 
1/2 

4 
 إلى آٌة 21من آٌة سورة الفجر

26 

الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء 
1/2 

5 
 إلى آٌة 21من آٌة سورة الفجر

26 

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة 

 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
2/2 

6 
 إلى آٌة 27من آٌة سورة الفجر

30 

الطرٌقة الكلٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة 
 كرة الثلج

لتعلم التعاونً 
المدرب 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس 
3/2 7 

مراجعة الحفظ سورة الفجر
 30-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 



 

 الثانً: الصف                 الثامن             : األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                           

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 توقٌع أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس ألهدافا
 القائدة

األحد  
6-2 

1 
 تقوٌم نهائًسورة الفجر

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ  1/1/2 -  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة  

 التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1 

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
7-2 

2 

سورة 
 4 إلى آٌة 1من آٌة  الغاشٌة

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
7-2 

3 

سورة 
 4 إلى آٌة 1من آٌة  الغاشٌة

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة  

 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
8/2 

4 

سورة 
 7 إلى آٌة 5من آٌة  الغاشٌة

الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
8/2 

5 

سورة 
 7 إلى آٌة 5من آٌة  الغاشٌة

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة  

 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
9/2 

6 

سورة 
 الغاشٌة

 10 إلى آٌة 8من آٌة 

 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

لتعلم التعاونً  
المدرب 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
10/2 7 

سورة 
مراجعة الحفظ   الغاشٌة

 10-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 



  

 الثانً:   الصف                  التاسع           : األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                           

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 توقٌع أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس األهداف
 القائدة

األحد  
20-2 

1 
سورة الغاشٌة

 إلى آٌة 10من آٌة 
13 

 

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ  1/1/2 -  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة  

  التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1 

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
21-2 

2 
 إلى آٌة 14من آٌة سورة الغاشٌة

16 

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
21-2 

3 
 إلى آٌة 14من آٌة سورة الغاشٌة

16 

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة  

 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
22/2 

4 
مراجعة الحفظ  سورة الغاشٌة

 16-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
22/2 

5 
مراجعة الحفظ  سورة الغاشٌة

 16-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
23/2 

6 
 إلى آٌة 17من آٌة سورة الغاشٌة

20 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

لتعلم التعاونً  
المدرب 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
24/2 7 

 إلى 17تابع من آٌة سورة الغاشٌة
 20آٌة 

 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 



 

 الثانً: الصف                العاشر             : األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                           

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 توقٌع أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس األهداف
 القائدة

األحد  
27-2 

1 

سورة 
 إلى آٌة 21من آٌة  الغاشٌة

23 

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً 1/1/2 -  
الحفظ  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة  

 التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1 

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
28-2 

2 

سورة 
 إلى آٌة 24من آٌة  الغاشٌة

26 

الطرٌقة الكلٌة  
الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
28-2 

3 

سورة 
 إلى آٌة 24من آٌة  الغاشٌة

26 

المحو التدرٌجً 
المفاهٌم الكرتونٌة  

 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
29/2 

4 

سورة 
مراجعة الحفظ   الغاشٌة

 26-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
29/2 

5 

سورة 
مراجعة الحفظ   الغاشٌة

 26-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
1/3 

6 

سورة 
 تقوٌم نهائً الغاشٌة

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
2/3 7 

 3 إلى آٌة 1من آٌة سورة األعلى

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 



 

 الثانً:     الصف    الحادي عشر               : األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                           

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 توقٌع أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس األهداف
 القائدة

األحد  
5-3 

1 
 5إلى آٌة 3من آٌة سورة األعلى

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ  1/1/2 -  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة  

 التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1 

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
6-3 

2 
10 إلى آٌة 6من آٌة سورة األعلى

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
6-3 

3 
 10 إلى آٌة 6من آٌة سورة األعلى

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
7-3 

4 
سورة األعلى

 إلى آٌة 11من آٌة 
15 

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
7-3 

5 
مراجعة الحفظ  سورة األعلى

 15-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
8-3 

6 
 إلى آٌة 16من آٌة سورة األعلى

19 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
9-3 7 

مراجعة الحفظ  سورة األعلى
 19-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 

 

 



 

 الثانً:      الصف     الثانً عشر             : األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                           

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس األهداف
 توقٌع

 

  القائدة

األحد  
12-3 

1 
مراجعة الحفظ  سورة األعلى

 19-1من

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ  1/1/2 -  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة  

 التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1 

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
13-3 

2 
 تقوٌم نهائً سورة األعلى

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
13-3 

3 
 تقوٌم نهائً سورة األعلى

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
14-3 

4 

سورة 
 5 إلى آٌة 1من آٌة  الطارق

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
المدرب 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
14-3 

5 

سورة 
 5 إلى آٌة 1من آٌة  الطارق

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
المدرب 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
15-3 

6 

سورة 
10 إلى آٌة 5من آٌة  الطارق 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
16-3 7 

سورة 
 الطارق 

 إلى 5تابع من آٌة 
 10آٌة 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 



  

 الثانً:        الصف   الثالث عشر           : األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                            

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج القرآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 توقٌع أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس األهداف
 القائدة

األحد  
19-3 

1 

سورة 
 إلى آٌة 11من آٌة الطارق 

14 

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً 1/1/2 -  
الحفظ  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة  

 التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1 

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات - 10
الغامضة 

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

الطرٌقة الجزئٌة 
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

 التعلم التعاونً

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
20-3 

2 

سورة 
 إلى آٌة 15من آٌة الطارق 

17 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
سجل المتابعة 

 

االثنٌن  
20-3 

3 

سورة 
 إلى آٌة 15من آٌة الطارق 

17 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

 كرة الثلج
التعلم التعاونً  

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
21-3 

4 

سورة 
مراجعة الحفظ  الطارق 

 17-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
21-3 

5 

سورة 
مراجعة الحفظ  الطارق 

 17-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
22-3 

6 

سورة 
 تقوٌم نهائًالطارق 

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
23-3 7 

سورة 
4 إلى آٌة 1من آٌة  البروج

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 



 

 الثانً:     الصف       الرابع عشر             : األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                          

 كرة الثلج – التعلم التعاونً-  أعواد المثلجات- المدرب  -  المعلمة الصغٌرة : االستراتجٌات المستخدمة فً منهج الق رآن الكرٌم 

 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 توقٌع أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس األهداف
 القائدة

األحد  
26-3 

1 

سورة 
 7 إلى آٌة 5من آٌة  البروج

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ  1/1/2 -  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة  

 التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1 

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات الغامضة - 10

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
27-3 

2 

سورة 
 9 إلى آٌة 8من آٌة  البروج

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
المدرب 
 

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
27-3 

3 

سورة 
 9 إلى آٌة 8من آٌة  البروج

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
28-3 

4 

سورة 
 البروج

 إلى آٌة 10من آٌة 
11 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
28-3 

5 

سورة 
 البروج

 إلى آٌة 10من آٌة 
11 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
29-3 

6 

سورة 
 البروج

مراجعة الحفظ  
 11-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
30-3 7 

سورة 
 البروج

 إلى آٌة 12من آٌة 
16 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 



 

 الثانً: الخامس عشر                   الصف : األسبوع القرآن الكرٌم            : مسرد                                           
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 اآلٌات السورة الحصة التارٌخ والٌوم

 
المهارة 

 
 

 توقٌع أداة التقوٌم الوسائل واألنشطة إستراتٌجٌة التدرٌس األهداف
 القائدة

األحد  
3-4 

1 

سورة 
 البروج

 إلى آٌة 17من آٌة 
19 

حفظ السورة 1/1/1

 االنطالق فً الحفظ  1/1/2 -  

 التعرف على اسم 1/1/3 - 
السور  

 تحسٌن الصوت 4 / 1/ 1– 
بالقراءة  

 التأدب مع كتاب هللا5/ 1/ 1 

 

 
أن تجلس الطالبة جلسة صحٌحة  - 

أن تضع الطالبة القرآن الكرٌم فً المكان الالئق  - 2

أن تذكر الطالبة اسم السورة بدقة  - 3

أن تتعوذ الطالبة عند بدء التالوة دائما -  4

أن تبسمل الطالبة عند التالوة من أول السورة  - 5

أن تنصت الطالبة جٌدا عند سماع القرآن الكرٌم  - 6

أن تنطق الطالبة الكلمات الصعبة النطق نطقا صحٌحا - 7

أن ترتل الطالبة اآلٌات بصوت حسن  - 8

أن تقرأ الطالبة اآلٌات قراءة صحٌحة  - 9

أن تتعرف الطالبة على بعض معانً المفردات - 10
الغامضة 

 أن تقرأ الطالبة السورة  غٌبا بدون تردد   - 11

 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
سجل المتابعة 

 

االثنٌن  
4-4 

2 

سورة 
 البروج

 إلى آٌة 20من آٌة 
22 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

االثنٌن  
4-4 

3 

سورة 
 البروج

 إلى آٌة 20من آٌة 
22 

الطرٌقة الكلٌة  
المحو التدرٌجً 

المفاهٌم الكرتونٌة  
 كرة الثلج

التعلم التعاونً  
 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
5-4 

4 

سورة 
 البروج

مراجعة الحفظ  
 15-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الثالثاء  
5-4 

5 

سورة 
 البروج

مراجعة الحفظ  
 22-16من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

األربعاء 
6-4 

6 

سورة 
 البروج

مراجعة الحفظ  
 22-1من

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

الخمٌس  
7-4 7 

سورة 
 تقوٌم نهائً البروج

أعواد المثلجات 
التعلم التعاونً 

 المدرب

جهاز العرض 
جهاز التسجٌل 

 السبورة

المالحظة 
 سجل المتابعة

 

 


