
 

  

          

 
   االولى  ا  زءجمنهاج حفظ الخمسة عشر 

 " 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 

ن أيدكم خطة حفظ الخمسة عشر جزءا األوىل   ي بنظام االنتساب وها نحن نطرح بي 
وع البيت القرآنن تواجههم، كان مشر

ي تعزز   إضافة ألحكام التجويد بما يناسب المستوى من أحكام التجويد وكذلك 
حة "اختيارية" الب  بعض المواضيع المقت 

بوية والعقائدية   من حصيلة الحافظ الثقافية والت 

 

   

 األهداف:  

 حفظ ومراجعة الخمسة عشر جزءا االوىل                                                  -1

 تعليم احكام التجويد -2

 تعزيز العالقة بالقران الكريم -3

بوية والعقائدية  -4  زيادة الحصيلة التعليمية والثقافية والت 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 " ي نشاط مقترح "اختيار  احكام التجويد  السورة األسبوع
 ( 69- 1البقرة ) –الفاتحه  األسبوع األول 

 القرآن الكريم 
 

  
 معنى السبع المثانى

ي 
 تالوة القرآن وأساليب التالوة  (119-70البقرة ) األسبوع الثانن

  إرسائيل من خالل قصة 
صفات بنى

 البقرة 

 قصة بناءابراهيم للبيت  االستعاذة والبسملة ( 176-120البقرة ) األسبوع الثالث -

ي    ع الصيام  الالمات كاملة  ( 224-177البقرة ) األسبوع الرابع   تشر

 مراحل الطالق وانواعه تطبيق عىل الالمات  ( 259- 225البقرة  األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس -
 

 ( 15آل عمران -260البقرة )
 النون الساكنة والتنوين 

 االظهار
 احكام الدين 

 والدة عيىس آية من آيات للا  االدغام  ( 83- 16آل عمران ) األسبوع السابع 

ية هذه االمة  االقالب-االخفاء ( 148- 84آل عمران ) األسبوع الثامن   خير

 أهمية الذكر وصوره  أحكام الميم الساكنة (200-149آل عمران ) األسبوع التاسع 

 ( 44-1النساء ) األسبوع العاشر 
تطبيقات عىل النون الساكنة والتنوين 

 واحكام الميم 
  االسالم 

اث فى  المير

األسبوع الحادي  
 عشر 

 ( 91-45النساء )
 

 " المد الطبيع  "األصىل  
 أهمية أداء االمانات

ي  
األسبوع الثانن
 عشر 

 (140-92النساء )
احكام النون الساكنة والتنوين والميم  

 الساكنة
 القتل الخطأ/و العمد

  الساكنة والتنوين احكام النون  2/ 2021/1 المتابعة األوىل 

األسبوع الثالث  
 عشر 

وعية التيمم  السكون-المد بسبب الهمز ( 13المائدة  -141النساء )  مشر

األسبوع الرابع   
 عشر 

 صفات من لم يحكم بما انزل للا تطبيقات عىل المدود  (50-14المائدة )

األسبوع الخامس  
 عشر 

 صفات اولياؤ للا مخارج الحروف  ( 103-51المائدة )

األسبوع السادس  
 عشر 

  ارسائيل اللسان -والحلق  –الجوف   ( 52األنعام -104المائدة )
 مائدة بنى

األسبوع السابع  
 عشر 

 صفات الحروف  ( 110-53األنعام )
 محاجة إبراهيم لقومه عقليا

 الحوار العقىل  

األسبوع الثامن  
 عشر 

 الوصايا العشر  صفات متضادة ( 157- 111األنعام )

التاسع  األسبوع 
 عشر 

 مفهوم الزينة باالسالم  صفات غير متضادة ( 67األعراف  -158األنعام )

ون   ايمان سحرة فرعون لماذا؟؟ تطبيق عىل الصفات والمخارج  (137-68األعراف ) األسبوع العشر



 

  

 

  

  

  

 . 

  

 

األسبوع الواحد  
ون   والعشر

ى  ( 187-138األعراف ) ى -ادغام متماثلير  بالدعوةمفهوم االعذار اىل للا  متجانسير

ي  
األسبوع الثانن
ون   والعشر

ى  ( 52األنفال -188األعراف )  قصة انفال بدر  ادغام متقاربير

األسبوع الثالث  
ون   والعشر

 قصة ارسى بدر  الحروف النورانية ( 31التوبه -53األنفال )

األسبوع الرابع  
ون   والعشر

ء باالسالم مراجعة المحارج والصفات ( 79- 32التوبه )  حكم النىس 

  المخارج والصفات 1/ 2021/4 المتابعة الثانية

األسبوع الخامس  
ون   والعشر

قيق  ( 6يونس  –  80التوبه ) ى عن غزوة تبوك التفخيم والير  أصناف المتخلفير

األسبوع السادس  
ون   والعشر

 (70-7يونس )
 الوقف واالبتداء 
 اقسام الوقف 

ى   صفات أولياء للا الصالحير

األسبوع السابع  
ون   والعشر

 (19هود  - 7يونس )
 أنواع الوقف 

 اختباري -اضطراري 
  نجاة بدن فرعون من  

اية للا فى
 الغرق

األسبوع الثامن  
ون   والعشر

 موقف قوم نوح من صناعة السفينة  عالمات الوقف  (81-20هود )

األسبوع التاسع  
ون   والعشر

 ( 30يوسف - 82هود )
 التكبير وختم المصحف 

 
 كيد اخوة يوسف له 

 تطبيق عام لجميع المخارج  (95-31يوسف ) األسبوع الثالثون 
رؤيا الملك وخروج سيدنا يوسف من  

 السجن

األسبوع الواحد  
 والثالثون 

 التغيير يبدأ من النفس  جميع االحكام (43الرعد -96يوسف )

ي األسبوع 
  الثانن
 والثالثون 

 دعاء إبراهيم لمكة   ( 52- 1ابراهيم )

  الثالثهاألسبوع 
 والثالثون 

 سبب لعن ابليس   (99-1الحجر )

االرب  ع األسبوع 
 والثالثون 

 فوائد االنعام  (42-1النحل )

  الخامس األسبوع 
 والثالثون 

 موقف قريش من االنثىل   ( 87- 43النحل )

  السادس األسبوع 
 والثالثون 

 قصة عمار بن يارس والكفر   ( 128- 88النحل )

ي 
 االختبارالنهان 

 
  االحكامجميع  1/ 2021/8


