
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة القرآن الكريم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/1quran                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة القرآن الكريم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 

   

                  https://www.almanahj.com/sa/1quran1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبدالرحمن بن خلف الطريس  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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                                                  اململكة العربية السعودية                                                                       اإلدارة العامة للتعليم بالقصيم
                                         زارة التعليم                                                                    و بتدائية احلسن البصري بربيدةا

       

 (الفصل الدراسي األول)الصف األول يف استمارة متابعة حفظ سور القرآن الكرمي   
 ليتم تقييم ومتابعة ابنكم باستمرارا يوميًّعلى الورقة وإحضارها  ةافظالرجاء الـمح

 / ب 1الصف :     ..............................................................اسم الطالب / 
 

 

 اآلية ةورالس
 إىل من  

 

 التاريخ
 

 محاوالتلـا
 

 توقيع الـمعلممالحظات 
 ويل األمر

       4إىل 1 الفاحتة
       7إىل 5 الفاحتة

       3إىل 1 الناس
       6إىل 4 الناس
       3إىل 1 الفلق
       5إىل 4 الفلق

       4إىل 1 اإلخالص
       3إىل 1 الـمسد
       5إىل 4 الـمسد
       3إىل 1 النصر

       3إىل 1 الكافرون
       6إىل 4 الكافرون

       3إىل 1 الكوثر
       3إىل 1 الـماعون
       7إىل 4 الـماعون

       4إىل 1 قريش
       2إىل 1 الفيل
       5إىل 3 الفيل

       4إىل 1 اهلمزة
       9إىل 5 اهلمزة
       3إىل 1 العصر

       4إىل 1 التكاثر
       8إىل 5 التكاثر
       5إىل 1 القارعة
       7إىل 6 القارعة
       11إىل8 القارعة

                    
 ــ إعداد الـمعلم:                

                                     Abojaber1437 https://twitter.           https://t.me/Abojaber1437a        طريسالبن خلف  أ . عبدالرمحن  

https://twitter.com/Abojaber1437?lang=ar


                                                  اململكة العربية السعودية                                                                       اإلدارة العامة للتعليم بالقصيم
                                         زارة التعليم                                                                    و بتدائية احلسن البصري بربيدةا

       

 (الثاين )الفصل الدراسي الصف األول يف استمارة متابعة حفظ سور القرآن الكرمي   
 ا ليتم تقييم ومتابعة ابنكم باستمرارعلى الورقة وإحضارها يوميًّ ةافظالرجاء الـمح

 / ب 1الصف :     ..............................................................اسم الطالب / 
 

 

 اآلية السورة
 من إىل 

 

 التاريخ
 

 محاوالتلـا
 

 توقيع الـمعلممالحظات 
 ويل األمر

       5إىل 1 العاديات
       8إىل 6 العاديات
       11إىل 9 العاديات
       4إىل 1 الزلزلة
       6إىل5 الزلزلة
       8إىل 7 الزلزلة
       3إىل 1 البينة
       5إىل 4 البينة
       7إىل 6 البينة
       8آية  البينة
       3إىل 1 القدر
       5إىل 4 القدر
       4إىل 1 العلق
       8إىل 5 العلق
       12إىل 9 العلق
       16إىل 13 العلق
       19إىل 17 العلق
       3إىل1 التني
       5إىل 4 التني
       8إىل6 التني

       4إىل 1 الشرح
       8إىل 5 الشرح

       4إىل 1 الضحى
       6إىل 5 الضحى
       8إىل7 الضحى
       11إىل 9 الضحى

 
   ــ إعداد الـمعلم:              
                                    Abojaber1437 https://twitter.           https://t.me/Abojaber1437a        طريسالبن خلف  أ . عبدالرمحن 

https://twitter.com/Abojaber1437?lang=ar

