
 

  

          

 
 الزهراوين حفظ خطة    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 : 
ي  انطالقا من الدور البارز الذي 

اخذه المركز عىل عاتقه من تعليم هذا الجيل القران الكريم وعلومه وتذليل الصعاب الب 

ن ايدكم خطة حفظ الزهراوين  اضافة الحكام   ي بنظام االنتساب  وهانحن نطرح بي 
وع البيت القرانن تواجههم ,كان مشر

بوية والعقائ حة الب  تعزز من الحصيلة لت   ديةالتجويد وكذلك بعض المواضيع المقت 

 

 األهداف:
 حفظ ومراجعة الزهراوين                                                       -1

 تعليم احكام التجويد -2

 تعزيز العالقة بالقران الكريم -3

بوية والعقائدية  -4  زيادة الحصيلة التعليمية والثقافية والت 

 

 

 

 

  



 

  

 نشاط مقترح  احكام التجويد  السورة االسبوع
 ( 24-1لبقرة )-االفاتحة االولاالسبوع 

 القرآن الكريم 
 

 وقفة عن اهل هللا وخاصته

ي 
 تالوة القرآن وأساليب التالوة  ( 37-25البقرة ) االسبوع الثانن

ي  
مقدمة سورة البقرة من تفسير ف 

 ظالل القرآن

 والصالة االستعانة باهلل "الصير  االستعاذة والبسملة " 59-38البقرة " االسبوع الثالث -

 " 69-58البقرة " االسبوع الرابع
 الالمات  السواكن
 الشمسية والقمرية

 
ي ارسائيل 

 قصة بن 

 
 االسبوع الخامس 

 وصف قسوة القلوب وأنواع الحجارة الم الفعل واالسم والحرف  ( 83- 70البقرة)

 قصة العجل تطبيق عىل الالمات  ( 93- 84البقرة) االسبوع السادس 

 االسبوع السابع -
 

 ( 105- 94البقرة)
 النون الساكنة والتنوين 

 االظهار
 102وقفات مع اية 

 الناسخ والمنسوخ االدغام  (119-106البقرة) االسبوع الثامن 

 ودعاء  ووصية سيدنا ابراهيم  االقالب-االخفاء ( 134-120البقرة ) االسبوع التاسع 

 احكام الميم الساكنة  ( 145-135البقرة ) االسبوع العاشر 
وسطا"الوسطية باإلسالم"  امة 

 مبسط 

االسبوع الحادي  
 عشر 

 ( 163-146البقرة )
تطبيقات عىل النون الساكنة والتنوين 

 واحكام الميم 
 مكانة الجهاد

ي  
االسبوع الثانن

 عشر 
 ( 176-164البقرة )

 المد واقسامه
 " "األصىلي  المد الطبيعي

التفكر فيخلق السموات واألرض 
 "سنة التفكر" 

   2/ 2021/1 االوىلالمتابعة 

االسبوع الثالث  
 عشر 

"  ( 186-177البقرة ) اية   المد الطبيعي "الفرعي  177مفهوم الير

االسبوع الرابع  
 عشر 

 لسكون-المد بسبب االهمز ( 196-187البقرة )
ي شهر الصيام قصة سيدنا  

مايحل ف 
ي هللا عنه

 عمر رض 

االسبوع الخامس  
 عشر 

 مكانة الذكر وعظيم فضله المدود تطبيقات عىل  ( 210-197البقرة )

األسبوع السادس  
 عشر 

 فضل االنفاق مخارج الحروف  ( 219-211البقرة )

االسبوع السابع  
 عشر 

 احكام الحيض  الجوف  ( 230-220البقرة )

االسبوع الثامن  
 غشر 

 احكام الطالق  الحلق  ( 237-231البقرة )

االسبوع التاسع  
 عشر 

 طالوت وجالوت قصة  اللسان ( 248-238البقرة )

ين   فضل اية الكرسي  تطبيقات عىل مخارج الحروف  ( 256-249البقرة ) األسبوع العشر



 

  

 

  

االسبوع الواحد  
ين   والعشر

 قصة إبراهيم واحياء الموت   صفات الحروف  ( 264-257البقرة )

ي  
االسبوع الثانن
ين   والعشر

 والمحفيةمكانة الصدقة الظاهرة  الصفات المتضادة  ( 274-265البقرة )

االسبوع الثالث  
ين   والعشر

 الصفات الغير متضادة  ( 282-275البقرة )
 الربا واثارة 

 واحكام الدين

االسبوع الرابع  
ين   والعشر

 معن  ايات محكمات تطبيق عىل الصفات آل عمران( 9-283البقرة )

   1/ 2021/4 المتابعة الثانية

االسبوع الخامس  
ين   والعشر

 ادغام المتماثلير   ( 22- 10)آل عمران 
 الدين عند هللا 

 اإلسالم

االسبوع السادس  
ين   والعشر

اء  ادغام المتجانسير   ( 37- 23آل عمران )  الوالء والير

االسبوع السابع  
ين   والعشر

 قصة ال عمران وزكريا عليه السالم ادغام المتقاربير   ( 52- 38آل عمران )

االسبوع الثامن  
ين   والعشر

 64وقفة مع اية الحروف النورانية ( 70- 53)آل عمران 

االسبوع التاسع  
ين   والعشر

قيق  ( 83- 71آل عمران )  صفات اهل الكتاب التفخيم والي 

 ( 100- 84آل عمران ) االسبوع الثالثون 
 حروف االستعالء

 
 درجة الير باالنفاق

االسبوع الواحد  
 والثالثون 

 االعتصام بحبل هللا حروف االستفال (115-101آل عمران )

ي  
االسبوع الثانن
 والثالثون 

قيق  (132-116آل عمران )  وقفة مع غزوة بدر  تطبيقات عىل التفخيم والي 

االسبوع الثالث  
 والثالثون 

 صفات المتقير   الوقف واالبتداء  (148-133آل عمران )

االسبوع الرابع  
 والثالثون 

 غزوة احد وقفة مع  اقسام الوقف  (157-149آل عمران )

االسبوع الخامس  
 والثالثون 

 مكانة الشهيد  الوقف االضطراري واالختباري  (180-158آل عمران )

األسبوع السادس  
 والثالثون 

 التكبير وختم القرآن (200-181آل عمران )
 العمل الية"فمن زحزح عن النار"

 وفضل حفظ الزهراوين"

ة   المتابعة االخت 
ي 
 االمتحان النهان 

2021/8 /1   


