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 الفصل الدراسي األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

جلسة  الطالبة أن تجلس •
 صحيحة

القرآن  الطالبةأن تضع  •
 المكان الالئقالكريم في 

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 أمام زميالتها .تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا 

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

بين  أن تربط الطالبة •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

اآليات  أن تقرأ الطالبات •

 قراءة صحيحة

 

بعض  أن تبين الطالبات •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

,ويتم تدريب الطالبات تحديد الكلمات الصعبة  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
  مع ما قبله

م تكليف جمع حرفين منفصلين للكلمة ث ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

المدثر,  } وضيح معاني المفردات الغريبة مثلت .5
 فأنذر, الرجز , تمنن {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية التالوة 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

مكان  أن تذكر الطالبة •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

باسترسال أن تقرأ الطالبة  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 الكلمات من اآليات التي تقرؤها.التعرف على أماكن  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المدثر       

 اآليــــة            اليوم                                
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
كان الرسول صلى هللا عليه وسلم في غار  عندما: سبب النزول

 قال دثروني حراء نزل عليه جبريل وعندما رجع إلى زوجته



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 التعلمتقويم  التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .تقوم 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 دراسته إلى آياتتقسم المعلمة المقطع المراد  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

رف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ بالح
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

,  ذرنيتوضيح معاني المفردات الغريبة مثل}  .5
 {صعودا, أدبر, سقر, يستيقن , يرتاب,مرض

للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم العودة  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المدثر       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 هل ينفع المال يوم القيامة ؟ .1

 ما جزاء المكذبين ؟ .2

 من هم أصحاب النار ؟ ومن هم أصحاب الجنة ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 الكريم .تالوة القرآن 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 لمصحففي ا

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 المراد دراسته إلى آياتتقسم المعلمة المقطع  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
بط يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرت

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

اني المفردات الغريبة مثل} أدبر,  توضيح مع .5
 { اليقين,حمر,قسورة,تذكرةأسفر, ما سلككم , 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المدثر       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           32               56 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 من هم الفائزون يوم القيامة ؟ .1

 ما جزاء المكذبين بالرسل ؟ .2

 هل يستطيع أحد أن يشفع للكافرين ليخرجوا من النار ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الالئقالكريم في المكان 

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 يالتها .تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زم

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث التالوة  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

تكليف جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

اني المفردات الغريبة مثل}المزمل,  توضيح مع .5
 { ثقيالً, وطئا , تبتل , هجراً , أولي

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

ة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية التالو
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المزمل       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
اجتمعببت قببرير وأرادوا أن يسببموا الرسببول سبببب النزول:

كباهن أو سباحر فبلبل ذلبك النببي فتزمبل فبي ثياببه فأنزلببت 
 عليه هذه اآليات 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

الطالبة جلسة أن تجلس  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 أمام الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 آياتتقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

 الحرف الساكن فيقرأ بالحرف اآلخر إال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل} أنكاالً, توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 { ترجف , كثيبا,رسوالً,وبيالً, منفطر

الجماعية  الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المزمل       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟ ما جزاء من كذب الرسل .1

 أذكري بعض أهوال يوم القيامة ؟ .2

 ؟ ماذا تعرفين عن فرعون .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 زميالتها .تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام 

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 عرضجهاز 

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث التالوة  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

تكليف جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل } طائفة, توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 { يضربون , أقرضوا

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

حيث يتم ترديد اآلية التالوة الجماعية لآليات ب
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 فرديةتالوة 
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المزمل       

 اليوم                                 اآليــــة           
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 دقائق ( 5ة ) التهيئة الحافـــز

 ؟ ما جزاء المصلين .1

 ؟ أذكري الصلوات المفروضة في اليوم والليلة  .2

 عددي أركان اإلسالم ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

وتطلب من الطالبات فتح  تذكر المعلمة اسم السورة
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آيات الدرس آية آية على الطالبات تتلو المعلمة  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

رأ بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيق
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل} نفٌر , توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 قددا,الهدى,القاسطون,صاحبة,سفيهنا,شهبا,

 { غدقا,لنفتنهم

الجماعية  الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الجن       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
سمع نفر من الجن الرسول وهو يصلي  : سبب النزول

بأصحابه صالة الفجر فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا 
 ً  قرآناً عجبا



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 المراد دراسته إلى آياتتقسم المعلمة المقطع  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
بط يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرت

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

دات الغريبة مثل }عبدهللا, توضيح معاني المفر .5
 { يجيرني, أمداً, يظهر , أحصىلبدا, ملتحدا ,

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الجن       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟ أذكري بعض المساجد ؟ وما فائدتها .1

 ؟ من هو الذي يعلم الغيب  .2

 سمي بعض الرسل ؟ وهل يعلمون الغيب ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

تضع الطالبة القرآن أن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 بق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تط

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

أجل }  لتوضيح معاني المفردات الغريبة مث .5
 {مسمى, استغشوا ثيابهم , جهاراً 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
واالستمرار في الطالبات إلى مجموعتين 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة نوح       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟ عددي بعض الرسل .1

 ؟ من هو أول الرسل .2

 من هو آخر الرسل ؟  .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

الطالبة القرآن أن تضع  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 حدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إ

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 ضيح معاني المفردات الغريبة مثل}مدراًرا, تو .5
 {بنين , أطواراً, سراجاً , أنبتكم ,سبالً فجاجاً 

تقسيم العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة نوح       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟ أذكري بعض نعم هللا علينا .1

 ما واجبك نحو نعم هللا ؟ .2



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

تجلس الطالبة جلسة أن  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 آياتتقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

 الحرف الساكن فيقرأ بالحرف اآلخر إال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل} توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
خساراً,كباراً,ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق 

 {, ونسرا,دياراً , فاجراً 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة نوح       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟ويتبع الناس  ما جزاء من يكفر باهلل .1

 هل عاقب هللا األمم السابقة في الحياة الدنيا ؟ .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 الكريم .تالوة القرآن 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
ومكانها السور المقروءة 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آياتتقسم  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
رًدا دون أن يرتبط يقرأ الحرف منف

فيقرأ  بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ح معاني المفردات الغريبة مثل} ذي توضي .5
المعارج,كالمهل,كالعهن,حميم,فصيلته,للشوى 

 {فأوعى 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المعارج       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
بن الحارث فقال اللهبم إن كبان هبذا  سأل النضر : سبب النزول

 علينا حجارةً من السماء هو الحق من عندك فأمطر



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

الطالبة جلسة أن تجلس  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 الطالبات عمليًّا . تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات تتلو  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

فيقرأ  ساكنبالحرف اآلخر إال الحرف ال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل }هلوعاُ, توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 { جزوعاً,منوعاً,مشفقون,راعون

تقسيم العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 فرديةتالوة 
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المعارج       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ما هو الركن الثاني ؟ ؟اذكري أركان اإلسالم  .1

 ما جزاء من يترك الصالة ؟ .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن توضح 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 والمالحظةالسؤال 

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

الترديدية مرتين أو ثالث التالوة الجماعية  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

رأ بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيق
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

يح معاني المفردات الغريبة مثل}مهطعين توض .5
 { ذرهم , األجداث , نصٍب , خاشعة

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية التالوة 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 فرديةتالوة 
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المعارج       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟اذكري جزاء الكافرين  .1

 لماذا يدخلون النار ؟ .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن توضح 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 والمالحظةالسؤال 

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

الترديدية مرتين أو ثالث التالوة الجماعية  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 
فيقرأ  بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن

 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل} الحاقة, توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 {الطاغية, بريح صرصر,سخرها,المؤتفكات 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 فرديةتالوة 
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الحاقة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟أذكري بعض أسماء يوم القيامة  .1

 سمي بعض الرسل ؟ .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 زميالتها .تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام 

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 عرضجهاز 

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث التالوة  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 
فيقرأ  بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن

 مع ما قبله 

تكليف جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

دكتا, }  توضيح معاني المفردات الغريبة مثل .5
 {قطوفها ,دانية ,أسلفتم,حميم ,غسلين

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الحاقة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟لماذا يدخل المؤمنون الجنة  .1

 ولماذا يدخل الكافرون النار ؟ .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

الطالبة جلسة أن تجلس  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 أمام الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 آياتتقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

فيقرأ   الحرف الساكنبالحرف اآلخر إال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 ثل}األقاويلتوضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 {الوتين , تذكرة , حسرة 

الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة الجماعية   .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الحاقة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟ما هو آخر الكتب السماوية المنزلة  .1

 من هو آخر الرسل ؟ .2

 لماذا أرسله هللا ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 يًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمل

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 
فيقرأ  بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن

 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 ثل}يسطرون متوضيح معاني المفردات الغريبة .5
غير ممنون,تدهن,عتل,أساطير,سنسمه على 

 {الخرطوم 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة القلم       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ما أول ما خلق هللا ؟ .1

 هو آخر الرسل ؟ من .2

 تحدثي عن أخالقه ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

تضع الطالبة القرآن أن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 بق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تط

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

لساكن فيقرأ بالحرف اآلخر إال الحرف ا
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل} بلوناهم توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
كالصريم,يتخافتون ,حرد ,  الجنة,ليصرمنها,

 {أوسطهم 

تقسيم العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 المطلوبة إليها في اآلية 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة القلم       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟ما واجبك تجاه الفقراء  .1

 ما عقاب من يحرم الفقراء الصدقة  ؟ .2



 االبتدائيتحضير القرآن الكريم للصف الثالث 
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

تبين الطالبات بعض أن  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تدريب الطالبات تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 
فيقرأ  بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن

 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 ثل }ترهقهمتوضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 {سنستدرجهم,العراء ,ليزلقونك 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 البة اآليةتذكر الط

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة القلم       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 والكافر يوم القيامة ؟ما الفرق بين المسلم  .1

 ؟سمي بعض الرسل  .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

جلسة أن تجلس الطالبة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات تتلو  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

فيقرأ  ساكنبالحرف اآلخر إال الحرف ال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل } تبارك توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 ً  { تفاوت , فطور, كرتين , فوج , سحقا

الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة الجماعية   .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الملك       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 اذكري أكبر وأعظم مخلوقات هللا ؟ .1
 ماذا يوجد في السماء وما فائدتها ؟ .2



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

جلسة أن تجلس الطالبة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات تتلو  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

فيقرأ  ساكنبالحرف اآلخر إال الحرف ال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل} اجهروا توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 { مناكبها,تمور,حاصباً,يروا,لجوا

الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة الجماعية   .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الملك       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 هل يعلم هللا كل شيء ؟ .1
 ما جزاء من كفر وكذب ؟ .2
 من هو ناصر المؤمنين ؟  .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

تضع الطالبة القرآن أن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 بق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تط

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 
فيقرأ  بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن

 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ثل } األفئدة توضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 { ذرأكم , زلفة , سيئت , يجير, غوراً, معين

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الملك       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           22               30 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 

 ؟ بعض نعم هللا عليك اذكري  .1
 ؟ ن هو الذي يعلم موعد الساعةم .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 دراسته إلى آياتتقسم المعلمة المقطع المراد  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

فيقرأ  رف اآلخر إال الحرف الساكنبالح
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

} النبأ  ثلتوضيح معاني المفردات الغريبة م .5
ً  , العظيم  { سراجاً وهاجاً , جنات ألفافا

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 اتقرؤه
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 

 وعدم التردد فيها 
 االستماع لتالوة الطالبات غيباً.

 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة النبأ       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           1                 16 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 هل يبعث هللا الخلق يوم القيامة ؟ ولماذا ؟ .1
 اذكري بعض مخلوقات هللا ؟ .2
 ما جزاء المكذبين بالرسل ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

جلسة أن تجلس الطالبة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 ت عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبا

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

وتطلب من الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

الدرس آية آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 
فيقرأ  بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن

 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

ً } ثلتوضيح معاني المفردات الغريبة م .5   أفواجا
 {اليوم الحق  حميماً وغساقاً, دهاقاً,الروح ,

الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة الجماعية   .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
ة الجيدة تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراء

 وعدم التردد فيها 
ً  تالوةاالستماع ل   الطالبات غيبا

 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 هللا .ظهور التأدب مع كتاب  3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 سورة النبأ                     عنوان الدرس         

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           17              40 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟ أذكري بعض أهوال يوم القيامة .1
 ؟ ما جزاء المؤمنين .2
 ما جزاء الكافرين ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

الطالبة جلسة أن تجلس  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 أمام الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 آياتتقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

فيقرأ   الحرف الساكنبالحرف اآلخر إال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 ثلتوضيح معاني المفردات الغريبة م .5

 {}المرسالت,العاصفات,طمست,فرجت 

سيم العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تق .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 

 وعدم التردد فيها 
 الطالبات غيباً  تالوةاالستماع ل

 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 القراءة .االنطالق وعدم التردد في  3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 سورة المرسالت                     عنوان الدرس         

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 أذكري بعض أهوال يوم القيامة ؟ .1
 ؟ لماذا أرسل هللا الرسل .2
 ما جزاء الكافرين ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

الطالبة جلسة أن تجلس  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 أمام الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 آياتتقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

فيقرأ   الحرف الساكنبالحرف اآلخر إال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

          ثلتوضيح معاني المفردات الغريبة م .5
 { مهين , كفاتاً , ظل , رواسي , جمالت} 

الجماعية  الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
ة الجيدة تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراء

 وعدم التردد فيها 
 الطالبات غيباً  تالوةاالستماع ل

 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 سورة المرسالت                     عنوان الدرس         

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 مم خلقنا هللا؟ .1
 ؟ ما هي النعم التي أنعم هللا بها علينا .2
 ما جزاء الكافرين ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 المكان الالئقالكريم في 

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إحدى الطالبات ذلك 

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 
فيقرأ  بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن

 مع ما قبله 

م تكليف جمع حرفين منفصلين للكلمة ث ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 ثلتوضيح معاني المفردات الغريبة م .5

 {} يركعون , حديث  

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

م ترديد اآلية التالوة الجماعية لآليات بحيث يت
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 

 وعدم التردد فيها 
 الطالبات غيباً تالوة االستماع ل

 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 القراءة .االنطالق وعدم التردد في  3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 سورة المرسالت                عنوان الدرس              

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           41              50 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟ أذكري جزاء المؤمنين .1
 ؟ أذكري جزاء الكافرين .2
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 
 
 
 
 

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات تتلو  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

ساكن فيقرأ بالحرف اآلخر إال الحرف ال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل           .5
 } موالكم , قانتات , عابدات , مرضات {

عد تقسيم العودة للتالوة الجماعية  الترديدية ب .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 ين الصوت بالقراءة .الترتيل وتحس 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة التحريم       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           1                 5 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
الرسول صلى هللا عليه وسلم حرم ما أحل أن  : سبب النزول

 هللا له من شرب العسل عندما شربه عند سودة فدخل على
ً ثم دخل على حفصة فقالت  عائشة فقالت إني أجد منك ريحا

 مثل ذلك



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 

فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند يجوز وضعه 
 تالوة القرآن الكريم .

 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

الطالبات أن تنطق  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

أصوات الحروف في الكلمة بحيث  بيان ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

الغريبة مثل } قو , توضيح معاني المفردات  .5
 الحجارة , نصوحا {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة التحريم       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟ ما جزاء المؤمنين .1

 ؟ ما جزاء الكافرين .2

 ؟ ما جزاء من تاب بعد معصية .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 الكريم .تالوة القرآن 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
ومكانها السور المقروءة 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آياتتقسم  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
رًدا دون أن يرتبط يقرأ الحرف منف

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل           .5
 روحنا {} خانتاهما, القانتين , 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة التحريم       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟ سمي بعض الرسل .1

 ؟من هي أم عيسى عليه السالم  .2

 ؟ مادا تعرفين عن فرعون .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 ك عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إحدى الطالبات ذل

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 عليهاالمصاحف 

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

ن منفصلين للكلمة ثم تكليف جمع حرفي ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل} فاحشة  .5
 مبينة , بمعروف , قدر , فعدتهن , يكفر {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
مجموعتين واالستمرار في الطالبات إلى 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الطالق       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟ ما هو الطالق .1

 ؟ ما هي أضراره .2

 من هو المسؤول عن األسرة ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 يًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمل

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل } أولي  .5
 األلباب , دكرا , الظلمات , النور {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
مجموعتين واالستمرار في الطالبات إلى 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الطالق       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                            8                12 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 وما جزاء الكافرين ؟ ؟ ما جزاء المؤمنين .1

 ؟ من هو آخر الرسل .2

 ؟ لمادا أرسله هللا إلى الناس .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 ك عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إحدى الطالبات ذل

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 عليهاالمصاحف 

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

ن منفصلين للكلمة ثم تكليف جمع حرفي ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل} مؤمن ,  .5
 أحسن , النور , تولوا {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
واالستمرار في الطالبات إلى مجموعتين 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة التغابن       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           1                 8 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟ لمادا خلقنا هللا .1

 ؟ ما جزاء المؤمنين .2

 ؟ ما جزاء الكافرين .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

القرآن أن تضع الطالبة  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 لبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إحدى الطا

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

ن منفصلين للكلمة ثم تكليف جمع حرفي ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل } بآياتنا  .5
 , يوم الجمع , توليتم , المصير {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
مجموعتين واالستمرار في الطالبات إلى 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة التغابن       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           9                 13 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟ما جزاء المكدبين يوم القيامة  .1

 ؟ ما جزاء الصابرين على المصائب .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 المكان الالئقالكريم في 

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 أمام زميالتها .تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا 

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

م تكليف جمع حرفين منفصلين للكلمة ث ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل } فتنة,  .5
 شح , تقرضوا {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

لآليات بحيث يتم ترديد اآلية التالوة الجماعية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة التغابن       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟من هو عالم السر والعالنية  .1

 ؟ ما واجبك نحو الفقراء .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

القرآن أن تضع الطالبة  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 لبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إحدى الطا

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

ن منفصلين للكلمة ثم تكليف جمع حرفي ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل } سبيل  .5
 هللا , طبع , ينفضوا , جنة , خشب , مسندة {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
مجموعتين واالستمرار في الطالبات إلى 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المنافقون       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           1                 8 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟من هو المنافق  .1

 ؟ ما جزاؤه في اآلخرة .2

 ما الفرق بينه وبين المؤمن ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

الطالبة القرآن أن تضع  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 حدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إ

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل } أنفقوا  .5
 , أجلها , فأصدق {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
واالستمرار في الطالبات إلى مجموعتين 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المنافقون       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           9                 11 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ؟عددي أركان اإلسالم  .1

 ؟ ما هي الصلوات الخمس المفروضة .2

 وما جزاء من يؤخرها ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

الطالبة جلسة أن تجلس  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 الطالبات عمليًّا . تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات تتلو  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

ساكن فيقرأ بالحرف اآلخر إال الحرف ال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 } األميين , يزكيهم , أسفارا {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الجمعة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           1                 5 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 سميها ؟ ؟كم يوما في األسبوع  .1

 ؟ ما هو اليوم الدي يلي يوم الخميس .2

 ما الفرق بينه وبين سائر األيام ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 الكريم .تالوة القرآن 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
ومكانها السور المقروءة 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آياتتقسم  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
رًدا دون أن يرتبط يقرأ الحرف منف

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 } هادوا , انفضوا {

للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم العودة  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
الطالبات اإلشارة تختار المعلمة كلمة و تطلب من  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الجمعة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
يخطب يوم  صلى هللا عليه وسلم كان النبيسبب النزول : 

الجمعة إذ أقبلت عير فخرجوا إليها حتى لم يبق مع النبي إال 
 اثنا عشر رجالً 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 

الصحيحة المعتادة عند يجوز وضعه فيه,الجلسة 
 تالوة القرآن الكريم .

 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

الطالبة بين أن تربط  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الصعبة نطقاً الكلمات 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

الكلمة بحيث بيان أصوات الحروف في  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

} كبر , توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5
 زاغوا , افترى , العزيز {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

الطالبة مكان أن تذكر  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الصف       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
قال عبد هللا بن سالم لو نعلم أي األعمال أحب سبب النزول : 

 إلى هللا لعملناه فأنزل هللا اآليات



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 الكريم .تالوة القرآن 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
ومكانها السور المقروءة 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آياتتقسم  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
رًدا دون أن يرتبط يقرأ الحرف منف

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 } تنجيكم , الحواريون , ظاهرين {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الصف       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 عددي بعض الرسل ؟ .1

 ؟ من هو النبي الدي جاء قبل محمد صلى هللا عليه وسلم .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 القرآن الكريم .تالوة 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
المقروءة ومكانها السور 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
ف منفرًدا دون أن يرتبط يقرأ الحر

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 أرحامكم {} أولياء , الحق , أنبنا , 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الممتحنة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           1                 5 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قرير مبع  : سبب النزول

امببرأة وكتببب أن الرسببول سببوف يببدخل مكببة ولكببن هللا أخبببر 
 الرسول فأرسل وراءها من يأخذه



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 القرآن الكريم .تالوة 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
المقروءة ومكانها السور 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
ف منفرًدا دون أن يرتبط يقرأ الحر

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 } مودة , ظاهروا {

للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم العودة  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
الطالبات اإلشارة تختار المعلمة كلمة و تطلب من  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الممتحنة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ما جزاء المؤمنين ؟ .1

وهل يجوز أن يتعباونوا مبع الكبافرين ضبد المسبلمين ألي  .2
 سبب ؟



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 الكريم .تالوة القرآن 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
ومكانها السور المقروءة 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آياتتقسم  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
رًدا دون أن يرتبط يقرأ الحرف منف

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 } ترجعوهن , قوما , أجورهن , حكيم {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
طلب من الطالبات اإلشارة تختار المعلمة كلمة و ت دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الممتحنة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 أدكري بعض شروط الزواج عند المسلمين ؟ .1

 أدكري بعض صفات المرأة المسلمة ؟ .2



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 التعلمتقويم  التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .تقوم 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 دراسته إلى آياتتقسم المعلمة المقطع المراد  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

رف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ بالح
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

} قدف , توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5
 الرعب , شاقوا , حصونهم , مانعتهم  {

للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم العودة  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الحشر       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ما جزاء اليهود ؟ .1

 ؟ من هم الدين يحتلون القدس اآلن .2

 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

الطالبة القرآن أن تضع  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 } خصاصة , أهل الكتاب , شتى {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
واالستمرار في الطالبات إلى مجموعتين 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

الكلمات  السؤال عن
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الحشر       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 من هم المهاجرين ؟ ومن هم األنصار ؟ .1

 ما جزاء المنافقين ؟ وما جزاء الشيطان ؟ .2



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

تبين الطالبات بعض أن  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تدريب الطالبات تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 دد الطالبات الكلمةتر ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 } الظالمين , متصدعا , لغد {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 الطالبة اآليةتذكر 

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 ين الصوت بالقراءة .الترتيل وتحس 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة الحشر       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           17                24 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 والمنافقين ؟ما جزاء الكافرين  .1

 عددي بعض أسماء هللا وصفاته ؟ .2



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 القرآن الكريم .تالوة 
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .
 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
المقروءة ومكانها السور 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
ف منفرًدا دون أن يرتبط يقرأ الحر

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 السام {} تجادلك , زورا , النجوى , 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المجادلة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
صلى اشتكت خولة بنت ثعلبة إلى رسول هللا سبب النزول:

 زوجهاهللا عليه وسلم 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 التعلمتقويم  التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .تقوم 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 25

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 دراسته إلى آياتتقسم المعلمة المقطع المراد  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

رف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ بالح
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل  .5

 } تفسحوا , انشزوا , جنة {

الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة الجماعية   .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 
 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق

أن تقرأ الطالبة باسترسال  •
 دقائق 5 وعدم تردد

تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 
 وعدم التردد فيها 

 تالوة فردية
 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة المجادلة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           
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 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 أدكري آداب المجلس ؟ .1

 ما جزاء من يعص هللا ورسوله ؟ .2



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

تجلس الطالبة جلسة أن  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 آياتتقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

 الحرف الساكن فيقرأ بالحرف اآلخر إال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل .5

 } السبيل , اإلنسان , األبرار {

الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة الجماعية   .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 

 وعدم التردد فيها 
 االستماع لتالوة الطالبات غيباً 

 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 تقرؤها.التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي  3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة اإلنسان       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           1                 10 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 مم خلق هللا اإلنسان ؟ .1
 ما جزاء المؤمن ؟ وما جزاء الكافر ؟ .2
 ؟ هل يفرق اإلسالم بين المؤمن الغني والمؤمن الفقير .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

الطالبة القرآن أن تضع  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 حدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إ

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل           .5
 } دانية , سندس , إستبرق , األرائك {

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 بة إليها في اآلية المطلو

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 

 وعدم التردد فيها 
 االستماع لتالوة الطالبات غيباً 

 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة اإلنسان       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           11               22 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ما جزاء المؤمنين ؟ .1
 أدكري بعض نعيم أهل الجنة ؟ .2
 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

أن تجلس الطالبة جلسة  •
 صحيحة

الطالبة القرآن أن تضع  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 تقوم المعلمة بتوضيح ذلك أمام الطالبات عمليًّا .

 حدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .تطبق إ

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم السورة وتطلب من 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

آية على الطالبات تتلو المعلمة آيات الدرس آية  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

بالحرف اآلخر إال الحرف الساكن فيقرأ 
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل .5

 } العاجلة , يوما ثقيال , رحمته , كفورا { 

العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد تقسيم  .6
مجموعتين واالستمرار في الطالبات إلى 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 

 وعدم التردد فيها 
 االستماع لتالوة الطالبات غيباً 

 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة اإلنسان       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           23              31 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 من هو آخر الرسل ؟ .1
 وما هو الكتاب المنزل عليه ؟ .2
 



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

الطالبة جلسة أن تجلس  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 أمام الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

المعلمة اسم السورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر 
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 آياتتقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى  .1

تتلو المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

 الحرف الساكن فيقرأ بالحرف اآلخر إال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

 توضيح معاني المفردات الغريبة مثل .5

 } بنانه , خسف , بيانه , بصيرة {

الترديدية بعد تقسيم العودة للتالوة الجماعية   .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 إليها في اآلية المطلوبة 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 

 وعدم التردد فيها 
 االستماع لتالوة الطالبات غيباً 

 االستماع والتصويب

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة القيامة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           1                 19 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 أذكري بعض أهوال يوم القيامة ؟ .1
 ؟ لماذا أرسل هللا الرسل .2
 ما جزاء الكافرين ؟ .3



 تحضير القرآن الكريم للصف الثالث االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

زمن  أهداف التعلم
المواد  إجراءات و أساليب الدرس الدرس

 تقويم التعلم التعليمية

الطالبة جلسة أن تجلس  •
 صحيحة

أن تضع الطالبة القرآن  •
 الكريم في المكان الالئق

 دقائق 5

توضح المعلمة للطالبات طريقة العناية بالقرآن 
الكريم ,من حيث المكان الالئق به,المكان الذي ال 
يجوز وضعه فيه,الجلسة الصحيحة المعتادة عند 

 تالوة القرآن الكريم .
 أمام الطالبات عمليًّا .تقوم المعلمة بتوضيح ذلك 

 تطبق إحدى الطالبات ذلك عمليًّا أمام زميالتها .

تدريب عملي 
 من المعلمة 

تطبيق عملي 
من بعض 
 الطالبات 

مالحظة جلوس الطالبات 
وكيفية تعاملهم مع القرآن 

 الكريم

أن تربط الطالبة بين  •
السور المقروءة ومكانها 

 في المصحف

 دقيقة 20

لسورة وتطلب من الطالبات فتح تذكر المعلمة اسم ا
 المصاحف عليها

 السبورة

 جهاز عرض

 السؤال والمالحظة

أن تقرأ الطالبات اآليات  •

 قراءة صحيحة

 

أن تبين الطالبات بعض  •

 معاني المفردات

 
 

أن تنطق الطالبات  •

الكلمات الصعبة نطقاً 

 صحيًحا

 تقسم المعلمة المقطع المراد دراسته إلى آيات .1

المعلمة آيات الدرس آية آية على الطالبات تتلو  .2
 بصوت حسن

التالوة الجماعية الترديدية مرتين أو ثالث  .3
 مرات

تحديد الكلمات الصعبة ,ويتم تدريب الطالبات  .4
 على قراءتها بالطرق التالية :

بيان أصوات الحروف في الكلمة بحيث  ▪
يقرأ الحرف منفرًدا دون أن يرتبط 

ساكن فيقرأ بالحرف اآلخر إال الحرف ال
 مع ما قبله 

جمع حرفين منفصلين للكلمة ثم تكليف  ▪
 الطالبات بنطقها كل على حدة

 قراءة الكلمة مع التدقيق على الحركات ▪

 تردد الطالبات الكلمة ▪

توضيح معاني المفردات الغريبة مثل           .5
 } العاجلة , باسرة , التراقي {

تقسيم العودة للتالوة الجماعية  الترديدية بعد  .6
الطالبات إلى مجموعتين واالستمرار في 

التالوة الجماعية لآليات بحيث يتم ترديد اآلية 
 الثانية وهكذا إلى نهاية الجزء

 تذكر الطالبة اآلية

أن تذكر الطالبة مكان  •
الكلمة من اآلية التي 

 تقرؤها
تختار المعلمة كلمة و تطلب من الطالبات اإلشارة  دقائق 5

 المطلوبة إليها في اآلية 

 جهاز عرض

السؤال عن الكلمات 
المحددة ومالحظة 

 الطالبات عند النطق
أن تقرأ الطالبة باسترسال  •

 وعدم تردد

أن تقرأ الطالبة اآليات  •
 غيباً بدون تردد

 دقائق 10
تقوم المعلمة بتدريب الطالبات على القراءة الجيدة 

 وعدم التردد فيها 
 االستماع لتالوة الطالبات غيباً 

 االستماع والتصويب

 

 الــــمـــهــــــــــــــــــارات
 حفظ السور المقررة . 3/1/1 .1

 ظهور التأدب مع كتاب هللا . 3/1/2 .2

 االنطالق وعدم التردد في القراءة . 3/1/3 .3

 التعرف على أماكن الكلمات من اآليات التي تقرؤها. 3/1/4 .4

 الربط بين السور المقروءة ومكانها في المصحف . 3/1/5 .5

 الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة . 3/1/6 .6

 قراءة اآليات المقررة قراءة صحيحة . 3/1/7 .7

 عنوان الدرس                       سورة القيامة       

 اليوم                                 اآليــــة           
 مـن               إلى                                           

                                          

                                           20               40 
                 

 دقائق ( 5التهيئة الحافـــزة ) 
 ما جزاء المؤمنين ؟ وما جزاء الكافرين ؟ .1
 مم خلقنا هللا ؟ ولماذا خلقنا ؟ .2


