
 

  

          

 
 منهاج حفظ األجزاء الثالثة األخيره  

 " للبيت القرآني"

  بنظام االنتساب 

 اكتوبر   2021/   2020من اكتوبر 

  

ي المركز  ي ومنتسب   الفئة المستهدفة  عائالت الجمهور الخارج 

 التاري    خ من  2020 ر أكتوب شهر 

 ىل إ 2021اكتوبر 

  

  

 المقدمة  

ي  انطالقا من الدور 
البارز الذي أخذه المركز عىل عاتقه من تعليم هذا النشء القران الكريم وعلومه وتذليل الصعاب الب 

ة   ن أيدكم خطة حفظ األجزاء الثالثة األخير ي بنظام االنتساب وها نحن نطرح بير
وع البيت القرآنن تواجههم، كان مشر

ي تعزز  إضافة ألحكام التجويد بما يناسب المستوى من أحكام التجويد وكذل
حة "اختيارية" الب  ك بعض المواضيع المقي 

بوية والعقائدية   من حصيلة الحافظ الثقافية والي 

 

   

 األهداف:  

ة                                                    -1  حفظ ومراجعة الثالث  أجزاء االخير

 تعليم احكام التجويد -2

 تعزيز العالقة بالقران الكريم -3

بوية والعقائدية  -4  زيادة الحصيلة التعليمية والثقافية والي 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 " ي نشاط مقترح "اختيار  احكام التجويد  السورة األسبوع
 الناس آخر الكافرون  األسبوع األول 

 القرآن الكريم 
 

 سبب نزول المسد 

ي 
 قصة اصحاب الفيل تالوة القرآن وأساليب التالوة  آخر العص  –الكوثر  األسبوع الثانن

 فضل الخيل وصفاته االستعاذة والبسملة آخر الزلزلة-التكاثر  األسبوع الثالث -

 سبب نزول العلق  الالمات كاملة  التي   آخر -البينة  األسبوع الرابع 

ح   األسبوع الخامس   قصة عقر الناقة تطبيق عىل الالمات  آخر الشمس -الشر

 األسبوع السادس -
 

 والفجر-البلد 
 النون الساكنة والتنوين 

 االظهار
 فضل الليالي العشر 

 آية خلق االبل  االدغام  آخر الطارق -الغاشية األسبوع السابع 

وج  األسبوع الثامن   قصة اصحاب االخدود"  االقالب-االخفاء واالنشقاق -البر

 معن  وحكم التطفيف أحكام الميم الساكنة االنفطار -المطففي    األسبوع التاسع 

 األسبوع العاشر 
 
 عبس -التكوير 

تطبيقات عىل النون الساكنة والتنوين 
 واحكام الميم 

 سبب نزول سورة عبس 

األسبوع الحادي  
 عشر 

 النازعات
 

 " المد الطبيعي "األصىلي 
 حوار موىس مع فرعون

ي  
األسبوع الثانن
 عشر 

 النبأ
تطبيق احكام النون الساكنة والتنوين 

 والميم الساكنة
ي آخر آية 

 وقفة ف 
ي كنت ترابا"

 "ياليتن 

 2/ 2021/1 المتابعة االوىل
احكام النون الساكنة والتنوين والميم  

 الساكنة
 

األسبوع الثالث  
 عشر 

 عالمات يوم القيامة السكون-المد بسبب الهمز المرسالت 

األسبوع الرابع   
 عشر 

ي الجنة تطبيقات عىل المدود  االنسان 
 حال المؤمني   ف 

األسبوع الخامس  
 عشر 

 انواع النفوس  مخارج الحروف  القيامة

األسبوع السادس  
 عشر 

 اسباب دخول المجرمي   النار  اللسان -والحلق  –الجوف   المدثر 

األسبوع السابع  
 عشر 

 حكم قيام الليل لالمة  صفات الحروف  االمزمل 

األسبوع الثامن  
 عشر 

اق السمع صفات متضادة 13- 1الجن   سبب منع الجن من اسبر

األسبوع التاسع  
 عشر 

 المساجد لل  صفات غب  متضادة 28-14الجن 

ون األسبوع   فوائد االستغفار  تطبيق عىل الصفات والمخارج  نوح  العشر

األسبوع الواحد  
ون   والعشر

 صفات المصلي    متجانسي   -ادغام متماثلي    المعارج 



 

. 
  

 

ي  
األسبوع الثانن
ون   والعشر

 اسماء يوم القيامة ادغام متقاربي    24- 1الحاقة 

األسبوع الثالث  
ون   والعشر

 حال اصحاب اليمي   والشمال  النورانيةالحروف  52 -25االحاقة 

األسبوع الرابع  
ون   والعشر

 قصة اصحاب الجنة  مراجعة ماتم اخذه  33 -1القلم 

  المخارج والصفات 1/ 2021/4 المتابعة الثانية

األسبوع الخامس  
ون   والعشر

قيق  52-34القلم  ي الشدة  التفخيم والبر
 فضل التسبيح ف 

األسبوع السادس  
ون   والعشر

 تبارك 
 الوقف واالبتداء 
 اقسام الوقف 

 فضل سورة تبارك 

األسبوع السابع  
ون   والعشر

 التحريم 
 أنواع الوقف 

 اختباري -اضطراري 
 سبب نزول سورة التحريم 

األسبوع الثامن  
ون   والعشر

 عدة اآليسة والحامل عالمات الوقف  الطالق 

األسبوع التاسع  
ون   والعشر

 موقف الكفار من دعوة الرسل  التكبب  وختم المصحف  التغابن

 صفات المنافقي    تطبيق عام لجميع المخارج  المنافقون األسبوع الثالثون 

األسبوع الواحد  
 والثالثون 

 من صور القتال  جميع االحكام الصف 

ي األسبوع 
  الثانن
 والثالثون 

 بيعة النساء تطبيق  الممتحنة 

  الثالثهاألسبوع 
 والثالثون 

ي النضب   تطبيق  10- 1الحشر 
 غزوة بن 

االرب  ع األسبوع 
 والثالثون 

 اسماء هللا الحسن   تطبيق  24- 11الحشر  

  الخامس األسبوع 
 والثالثون 

 النجوى وحكمها  تطبيق  11-1المجادلة 

  السادس األسبوع 
 والثالثون 

اء الوالء  تطبيق  22-12المجادلة   والبر

ي 
  جميع االحكام 1/ 2021/8 االختبارالنهان 


