
 

  

          

 
 خطة حفظ الجاليات  منهاج 

 

 " 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  

أخ     م المركز عت ع    اعل    ذ من عشء ا ق     ا الم و اللرا  ال  يا وعءوم   ذ  انطالق    ا من ال    دور الي    ار  ال        

ا أ دوا   ي وناان ا نتس       ا  وقا ن ن نط   و  
و  الن ا اللرتسا ي عوااههاش وا  مب       آ

وع ل ل الص       شا  البه

ي عا وعيارك إض     افة  حلان التجويد نما  نام     م المس     توو من أحلان التجويد وك ل   
خطة حفظ ازس 

بوية والشلائد ةنشض المواضيع الملته  ي عشز  من حص ءة ال افظ الثلاف ة والته
 حة "اخت ارية" البه

ن ا ة  و امء ة  حبه خ  م المركز عت ع اعل ذ من الشم ل ل ت ا  ع والشن ا  ة  أانطالق ا من ال دور الي ار  ال     

ي ل فظ وعدور اللرت  ال  يا عالو  وعجويدا عت ر 
و  الن ا اللرتسا وا ة  م          اكنيها من الخدن انطءب مب          آ

 حفص عن عاصا

اوت  داو من حفظ رب  ع ازو عا لفاف  ا  إىل مرااش  ة حفظ اللرت  ال  يا و  امال لء ي  ار وم  ا  ف  ل عن فئ  ة 

 الجال ات فأعد لها خطة درام ة ممنهجة. 

 

 ا قداف: 

 

 حفظ الملرر  وإعلا  -1

 عوثيب الشالقة نكتا  ع -2

 الت صن نا ذوار وا دع ة المأثور  -3
  



 

  

 االسبوع نشاط مقترح  السورة االسبوع
 االسبوع األول  فضل حفظ سورة الفاتحة 4- 1الفاتحة   ا منو  ا و 

ي 
   من هم الذين انعم هللا عليهم  6- 5الفاتحة   ا منو  الثاسا

 االسبوع الثان 

 االسبوع الثالث - من هم المغضوب عليهم والضالي    7الفاتحة آية  ا منو  الثالث -

 ا منو  الراوع
 الكرس  

اىل التأحذه -هللا ال اله اال هو --من 
 سنة وال نوم 

 االسبوع الرابع  فضل اية الكرس  

 
 ا منو  الخامس 

 الكرس  
  
 اال  بإذنه -اىل  -له ما ف 

 قراءة الكرس  بعد الصالة المكتوبة
 

 االسبوع الخامس 

 ا منو  السادس 
 الكرس  

 اىل من علمه يعلم  ما بي   
 االسبوع السادس  قراءة الكرس  بأذكار الصباح والمساء

 ا منو  الساوع -
 

 الحديث عن عرش الرحمن األرض -الكرس  اىل بما 
 االسبوع السابع-

 

 ا منو  الثامن 
 الكرس  
 اىل نهاية اآلية-وال يؤوده حفظهما

 االسبوع الثامن  قدرة هللا سبحانه وتعاىل

 االسبوع التاسع  فضل المعوذات  4 -1الناس من التامع ا منو  

 االسبوع العاش   الوسوسة عمل الشيطان 6 -5الناس  ا منو  الشاةآ 

ا منو  ال اد   
 عبآ 

 االسبوع الحادي عش   معن  الفلق  3- 1الفلق

ي  
ا منو  الثاسا
 عبآ 

  عش   السحر وعقوبته  5- 4الفلق
 االسبوع الثان 

   2/ 2021/1 ا وىلالمتانشة 

ا منو  الثالث  
 عبآ 

 االسبوع الثالث عش   التوحيد  4-1اإلخالص 

ا منو  الراوع  
 عبآ 

 االسبوع الرابع عش   قصة أبو لهب  5-1المسد 

ا منو  الخامس  
 عبآ 

 2-1النرص  
 

 االسبوع الخامس عش   فتح مكة 

ا منو  السادس  
 عبآ 

 السادس عش  االسبوع  تتمة قصة فتح مكة 3النرص

ا منو  الساوع  
 عبآ 

 االسبوع السابع عش   عبادة هللا وحده  3-1الكافرون 

الثامن   ا منو 
 عبآ 

اء  6-4الكافرون من   االسبوعالثامن عش   الوالء والبر

ا منو  التامع  
 عبآ 

 االسبوع التاسع عش   التجارة  2-1قريش 

ين  ين  نعمة االمن واالمان 4- 3قريش ا ميو  الشبآ  االسيوع العش 



 

  

 

  

ا منو  الدا   
ين   والشبآ

ين  قصة أصحاب الفيل 2-1الفيل   االسبوع الداي والعش 

ي  
ا منو  الثاسا
ين   والشبآ

ين  بقية قصة أصحاب الفيل 5-3الفيل    والعش 
 االسبوع الثان 

ا منو  الثالث  
ين   والشبآ

ين معن  الهمز واللمز  2-1الهمزة    االسبوع الثالث والعش 

ا منو  الراوع  
ين   والشبآ

ين مفاسد الهمز واللمز  4-3الهمزة    االسبوع الرابع والعش 

   1/ 2021/4 الثان ةالمتانشة 

ا منو  الخامس  
ين   والشبآ

ين  عقاب الهمز واللمز "الويل"  6-5الهمزة    االسبوع الخامس والعش 

ا منو  السادس  
ين   والشبآ

ين  اشكال الهمز واللمز  9-7الهمزة    االسبوع السادس والعش 

ا منو  الساوع  
ين   والشبآ

ين  التواص  والتعاهد 2- 1العرص   االسبوع السابع والعش 

ا منو  الثامن  
ين   والشبآ

ين  تناصح المسلمي   مع بعضهم البعض 3العرص   االسبوع الثامن والعش 

ا منو  التامع  
ين   والشبآ

ين االسبوع  معن  التكاثر  3- 1التكاثر   التاسع والعش 

ا   االسبوع الثالثي    اليقي    6-4التكاثر من  ا منو  الثالث  

ا منو  الواحد  
ا   والثالث  

 االسبوع الواحد والثالثي    أنواع اليقي    8- 7التكاثر 

ي  
ا منو  الثاسا
ا   والثالث  

  والثالثي    أسماء يوم القيامة 3-1القارعة 
 االسبوع الثان 

ا منو  الثالث  
ا   والثالث  

 االسبوع الثالث والثالثي    اهوال يوم القيامة 5-4القارعة 

ا منو  الراوع  
ا   والثالث  

 االسبوع الرابع والثالثي    وصف يوم القيامة 7-6القارعة 

ا منو  الخامس  
ا   والثالث  

ان  9-8القارعة  االسبوع الخامس والثالثي    المب  

ا منو  السادس  
ا   والثالث  

 (10-9)القارعة 
 

 االسبوع السادس والثالثي    ماه  الهاوية 

ي 
 ا ختيارالنهاس 

2021 /8/1 
2021/1 /2   


