
 

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 الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

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

                  https://almanahj.com/sa/3quran                   

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

     

                  https://www.almanahj.com/sa/3quran1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس حصة القرني اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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سجل التقويم اليومي 
للقرآن الكريم 
1441للفصل الدراسي األول 

الصف الثالث االبتدائي 
تحفيظ القرآن

: ...............................اسم الطالبة 

حصة القرني/إعداد المعلمة 
13ب ت ق 





  (الحفظ)آلية تقويم الطالبة في
درجات لكل يوم10تسمع الطالبة الجزء المطلوب حفظه كامال من : التقويم اليومي

دة تحسم نصف درجة إذا لم تتذكر الطالبة الكلمة القرآنية وربع درجة إذا تذكرتها بمساع
المعلمة 

تحسم نصف درجة على الخطأ في بنية الكلمة القرآنية أو حركتها
درجات10نهاية كل أسبوع في يوم الخميس من :التقويم األسبوعي 

ع السادس واألسبو–يكون في األسبوع الثامن في الفترة األولى :الفتريثالثا التقويم 
:درجة تقسم كالتالي 50عشر في الفترة الثانية ويكون 

درجات للمشاركة وتحسب المشاركة للفترة 10األربعة واإلختباردرجة للتسميع أيام 40
كاملة على حضور الطالبة ،وإحضارها للمصحف ،ومتابعتها تالوة معلمتها وزميالتها 

. وانضباطها في الفصل 

******************

(التالوة)آلية تقويم الطالبة في  
درجات لكل يوم تحسم نصف درجة عند10يومان في األسبوع : التقويم اليومي 

الخطأ في بنية الكلمة أو الضبط
درجات10يوم واحد  : التقويم األسبوعي 

عشرفيواألسبوع السادس–يكون في األسبوع الثامن في الفترة األولى :  الفتريالتقويم 
الفترة الثانية

:درجة تقسم كالتالي 30ويكون 
ر درجات للمشاركة وتحسب المشاركة للفترة كاملة على حضو10درجة ليومي االختبار و20

. ل الطالبة ،وإحضارها للمصحف ،ومتابعتها تالوة معلمتها وزميالتها وانضباطها في الفص



تعهد

موجود أتعهد أنا ولي األمر بتحفيظ ابنتي المقرر اليومي من الحفظ ال*
.في االستمارة 

ي القرآن ألتزم بالتوقيع اليومي لالستمارة لمعرفة مستوى الطالبة ف* 
.الكريم 

ي نهاية يكتفى بالتسميع اليومي لنجاح للطالبة في المادة ففال •
وإال لن الفترة يوجد تسميع السورة كاملة ويجب أن تتقنها الطالبة

تجتاز الصف الدراسي 
جب إذا كانت الطالبة ضعيفة حسب تسجيل المعلمة في االستمارة ي*

زيارة المدرسة مباشرة لتالفي الضعف من البداية وعدم اإلهمال 
.وتحميل المدرسة مسؤولية ذلك 

لمدرسة المنهج معتمد من إدارة التربية والتعليم كماً وكيفاً وليس ل*
عض حرية التصرف في شيء كالتخفيف على الطالبات كما ينادي ب

.أولياء األمور 
فل مصلحة أوقع بالعلم على جميع البنود السابقة وألتزم بها التزاماً يك*

.ابنتي 

:.................اسم ولي األمر 
:........................التوقيع 
: .......................التاريخ 



لالفصل الدراسي األو
حفظ

الفترة األولى



وع
سب

األ

(10)الدرجة المعاييرمقدار الحفظ

عدد المحاوالت

ي توقيع ول
األمر

حفظ السور المقررة مع
*سالمة النطق 

جودة الحفظ 
وعدم التردد 

فيه

الترتيل
نوتحسي

الصوت 
بالقراءة

مراعاة
آداب

القرآن

المراجعة
ةالمستمر
لجميع
ماسبق

الضبطالتذكر

ألول
ا

2-1سورة التحرمي األحد

االثنني
3سورة التحرمي آية 

الثالثاء
5-4سورة التحرمي 

األربعاء
7-6سورة التحرمي 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

اني
الث

8سورة التحرمي آية األحد

االثنني
10-9سورة التحرمي 

الثالثاء
12-11سورة التحرمي 

األربعاء
1سورة الطالق آية 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

لث
الثا

3-2سورة الطالق األحد

االثنني
5-4سورة الطالق 

الثالثاء
7-6سورة الطالق 

األربعاء
10-8سورة الطالق 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

ابع
الر

12-11سورة الطالق األحد

االثنني
3-1سورة التغابن 

الثالثاء
6-4سورة التغابن 

األربعاء
9-7سورة التغابن 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

من معيار المهارة% 80درجات في التسميع اليومي أو األسبوعي تعتبر الطالبة غير مجتازة للمهارة في ذلك المقطع ألنها لم تحقق 8أقل من 



وع
سب

األ

(10)الدرجة المعاييرمقدار الحفظ

عدد المحاوالت

ي توقيع ول
األمر

حفظ السور المقررة مع
*سالمة النطق 

جودة الحفظ 
وعدم التردد 

فيه

الترتيل
نوتحسي

الصوت 
بالقراءة

مراعاة
آداب

القرآن

المراجعة
ةالمستمر
لجميع
ماسبق

الضبطالتذكر

مس
خلا

ا

12-10سورة التغابن األحد

االثنني
15-13سورة التغابن 

الثالثاء
18-16سورة التغابن 

األربعاء
3-1سورة املنافقون 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

دس
لسا

ا

5-4سورة املنافقون األحد

االثنني
7-6سورة املنافقون 

الثالثاء
9-8سورة املنافقون 

األربعاء
3-1سورة اجلمعة 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

ابع
الس

5=4سورة اجلمعة األحد

االثنني
8-6سورة اجلمعة 

الثالثاء
11-9سورة اجلمعة 

األربعاء
4-1سورة الصف 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

امن
الث

تقومي سورة التحرمياألحد

االثنني
تقومي سورة الطالق

الثالثاء
تقومي سورة التغابن

األربعاء
تقومي سورة املنافقون

6-5سورة الصف اخلميس

من معيار المهارة% 80درجات في التسميع اليومي أو األسبوعي تعتبر الطالبة غير مجتازة للمهارة في ذلك المقطع ألنها لم تحقق 8أقل من 



لالفصل الدراسي األو
حفظ

الفترة الثانية



وع
سب

األ

(10)الدرجة المعاييرمقدار الحفظ

عدد المحاوالت

ي توقيع ول
األمر

حفظ السور المقررة مع
*سالمة النطق 

جودة الحفظ 
وعدم التردد 

فيه

الترتيل
نوتحسي

الصوت 
بالقراءة

مراعاة
آداب

القرآن

المراجعة
ةالمستمر
لجميع
ماسبق

الضبطالتذكر

ألول
ا

9-7سورة الصف األحد

االثنني
12-10سورة الصف 

الثالثاء
14-13سورة الصف 

األربعاء
2-1سورة املمتحنة 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

اني
الث

5-3سورة املمتحنة األحد

االثنني
7-6سورة املمتحنة 

الثالثاء
9-8سورة املمتحنة 

األربعاء
11-10سورة املمتحنة 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

لث
الثا

13-12سورة املمتحنة األحد

االثنني
3-1سورة احلشر 

الثالثاء
6-4سورة احلشر 

األربعاء
8-7سورة احلشر 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

ابع
الر

10-9سورة احلشر األحد

االثنني
13-11سورة احلشر 

الثالثاء
16-14سورة احلشر 

األربعاء
20-17سورة احلشر 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

من معيار المهارة% 80درجات في التسميع اليومي أو األسبوعي تعتبر الطالبة غير مجتازة للمهارة في ذلك المقطع ألنها لم تحقق 8أقل من 



وع
سب

األ

(10)الدرجة المعاييرمقدار الحفظ

عدد المحاوالت

ي توقيع ول
األمر

حفظ السور المقررة مع
*سالمة النطق 

جودة الحفظ 
وعدم التردد 

فيه

الترتيل
نوتحسي

الصوت 
بالقراءة

مراعاة
آداب

القرآن

المراجعة
ةالمستمر
لجميع
ماسبق

الضبطالتذكر

مس
خلا

ا

22-21سورة احلشر األحد

االثنني
24-23سورة احلشر 

الثالثاء
2-1سورة اجملادلة 

األربعاء
4-3سورة اجملادلة 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

دس
لسا

ا

6-5سورة اجملادلة األحد

االثنني
8-7سورة اجملادلة 

الثالثاء
10-9سورة اجملادلة 

األربعاء
12-11سورة اجملادلة 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

ابع
الس

14-13سورة اجملادلة األحد

االثنني
18-15سورة اجملادلة 

الثالثاء
21-19سورة اجملادلة 

األربعاء
22سورة اجملادلة آية 

مراجعةاخلميس
حفظ األسبوع

امن
الث

تقومي سورة اجلمعةاألحد

االثنني
تقومي سورة الصف 

الثالثاء
تقومي سورة املمتحنة

األربعاء
تقومي سورة احلشر

تقومي سورة اجملادلةاخلميس

من معيار المهارة% 80درجات في التسميع اليومي أو األسبوعي تعتبر الطالبة غير مجتازة للمهارة في ذلك المقطع ألنها لم تحقق 8أقل من 



لالفصل الدراسي األو
تالوة

الفترة األولى



وع
سب

األ

(10)الدرجة المعاييرمقدار الحفظ

عدد المحاوالت

ي توقيع ول
األمر

ة تالوة اآليات المقررة تالو
*صحيحة 

االنطالق 
وعدم التردد

الترتيل
نوتحسي

الصوت 
بالقراءة

مراعاة
آداب
تالوة
القرآن

بنية 
الكلمة

الضبط

ألول
ا

3-1سورة احلديد األحد

8-4سورة احلديد الثالثاء

مراجعة تالوة األسبوعاخلميس

اني
الث

12-9سورة احلديد األحد

16-13سورة احلديد الثالثاء

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

لث
الثا

20-17سورة احلديد األحد

24-21سورة احلديد الثالثاء

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

ابع
الر

27-25سورة احلديد األحد

29-28سورة احلديد الثالثاء

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

من معيار المهارة% 80درجات في التالوة اليومية  أو األسبوعية تعتبر الطالبة غير مجتازة للمهارة في ذلك المقطع ألنها لم تحقق 8أقل من 



وع
سب

األ

(10)الدرجة المعاييرمقدار الحفظ

عدد المحاوالت

ي توقيع ول
األمر

ة تالوة اآليات المقررة تالو
*صحيحة 

االنطالق 
وعدم التردد

الترتيل
نوتحسي

الصوت 
بالقراءة

مراعاة
آداب
تالوة
القرآن

بنية 
الكلمة

الضبط

مس
خلا

ا

40-1سورة الواقعة األحد

الثالثاء
60-41سورة الواقعة 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

دس
لسا

ا

67-61سورة الواقعة األحد

الثالثاء
96-68سورة الواقعة 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

ابع
الس

28-1سورة الرمحن األحد

الثالثاء
51-29سورة الرمحن 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

امن
الث

تقومي سورة احلديد األحد

الثالثاء
تقومي سورة الواقعة

تقومي سورة الرمحناخلميس

من معيار المهارة% 80درجات في التالوة اليومية  أو األسبوعية تعتبر الطالبة غير مجتازة للمهارة في ذلك المقطع ألنها لم تحقق 8أقل من 



لالفصل الدراسي األو
تالوة

الفترة الثانية



وع
سب

األ

(10)الدرجة المعاييرمقدار الحفظ

عدد المحاوالت

ي توقيع ول
األمر

ة تالوة اآليات المقررة تالو
*صحيحة 

االنطالق 
وعدم التردد

الترتيل
نوتحسي

الصوت 
بالقراءة

مراعاة
آداب
تالوة
القرآن

بنية 
الكلمة

الضبط

ألول
ا

16-1سورة القمر األحد

الثالثاء
32-17سورة القمر 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

اني
الث

49-33سورة القمر األحد

الثالثاء
55-50سورة القمر 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

لث
الثا

30-1سورة النجم األحد

الثالثاء
40-31سورة النجم 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

ابع
الر

61-41سورة النجم األحد

الثالثاء
20-1سورة الطور 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

من معيار المهارة% 80درجات في التالوة اليومية  أو األسبوعية تعتبر الطالبة غير مجتازة للمهارة في ذلك المقطع ألنها لم تحقق 8أقل من 



وع
سب

األ

(10)الدرجة المعاييرمقدار الحفظ

عدد المحاوالت

ي توقيع ول
األمر

ة تالوة اآليات المقررة تالو
*صحيحة 

االنطالق 
وعدم التردد

الترتيل
نوتحسي

الصوت 
بالقراءة

مراعاة
آداب
تالوة
القرآن

بنية 
الكلمة

الضبط

مس
خلا

ا

31-21سورة الطور األحد

الثالثاء
44-32سورة الطور 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

دس
لسا

ا

14-1سورة الذارايت األحد

الثالثاء
30-15سورة الذارايت 

مراجعةاخلميس
تالوة األسبوع

ابع
الس

44-31سورة الذارايت األحد

الثالثاء
مراجعة سورة الذارايت 

تقومي سورة القمراخلميس
امن

الث

تقومي سورة النجماألحد

الثالثاء
تقومي سورة الطور

تقومي سورة الذارايتاخلميس

من معيار المهارة% 80درجات في التالوة اليومية  أو األسبوعية تعتبر الطالبة غير مجتازة للمهارة في ذلك المقطع ألنها لم تحقق 8أقل من 


