
 

  

          

 
 القرآن كاملا 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 

أخذه المركز عىل عاتقه من تعليم هذا النشء القران الكريم وعلومه وتذليل الصعاب الب 

ن أيدكم خطة حفظ القرآن كامال إضافة ألحكام   ي بنظام االنتساب وها نحن نطرح بي 
وع البيت القرآنن تواجههم، كان مشر

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

بوية والعقائدية.   الحافظ الثقافية والت 

 األهداف:
 حفظ ومراجعة للقرآن الكريم كامال                                                        -1

 تعليم احكام التجويد -2

 تعزيز العالقة بالقران الكريم -3

بوية والعقائدية زيادة الحصيلة التعليمية والثقافية   -4  والت 

 

 

 

  

  



 

 االسبوع نشاط مقترح  السورة االسبوع
ح "اختياري"  احكام التجويد  السورة  األسبوع   نشاط مقتر

 األسبوع األول 
سورة البقرة الجزء  -  سورة الفاتحة

 األول
 141إىل اآلية  1من اآلية 

 القرآن الكريم
 

 وقفة عن اهل هللا وخاصته

  
 األسبوع الثان 

  من اآلية 
  142سورة البقرة الجزء الثان 
 252إىل اآلية 

 تالوة القرآن وأساليب التالوة 
  
مقدمة سورة  البقرة من تفستر ف 

 ظالل القرآن

 األسبوع الثالث 
سورة البقرة الجزء الثالث من اآلية 

 91إىل سورة آل عمران اآلية   253
 فضل اية الكرس   االستعاذة والبسملة 

 األسبوع الرابع 
إىل سورة   92سورة آل عمران من اآلية  
 23النساء اآلية 

 وقفات مع آل عمران  الالمات كاملة

 األسبوع الخامس 
 147إىل اآلية   24سورة النساء اآلية 

 
 أهمية تطبيق قانون المواريث  تطبيق عىل الالمات

 األسبوع السادس 
 

إىل سورة   148سورة النساء من اآلية 
 81المائدة اآلية 

 النون الساكنة والتنوين
 االظهار 

 أهمية الوفاء بالعقود 

 األسبوع السابع 
إىل سورة   82سورة المائدة من اآلية 
 110االنعام اآلية  

 االدغام 
 العالمير  رحمة رب 

 اسم هللا الرحمن والرحيم 

 األسبوع الثامن 
إىل سورة   111سورة األنعام من اآلية 
 87األعراف اآلية 

 أصحاب األعراف االقالب -االخفاء

 األسبوع التاسع 
سورة   إىل  88سورة األعراف من اآلية
 40األنفال اآلية 

  سبيل هللا  أحكام الميم الساكنة
 مكانة الجهاد ف 

 األسبوع العاش  
إىل سورة   41سورة األنفال من اآلية 
 92التوبة اآلية 

تطبيقات عىل النون الساكنة والتنوين  
 واحكام الميم 

اء  الوالء والتر

المتابعة األوىل  
2021 /1 /2 

ة أجزاء ٍمن سورة البقرة اىل سورة   عش 
 االنفال

  احكام النون والميم الساكنة والتنوين

الحادي  األسبوع  
 عش  

إىل نهاية  93سورة التوبة من اآلية  
 سورة يونس

 المد وأقسامه
 "  المد الطبيع  "األصىل 

 وقفات مع قصة سيدنا يونس 

   
األسبوع الثان 
 عش  

إىل سورة   1سورة هود من اآلية 
 52يوسف اآلية 

"  قصة الناقة المد الطبيع  "الفرع 

األسبوع الثالث  
 عش  

إىل نهاية  53سورة يوسف من اآلية 
 52سورة إبراهيم اآلية 

 وقفات مع قصة سيدنا يوسف  السكون -المد بسبب الهمز

األسبوع الرابع  
 عش  

إىل نهاية  1من اآلية  الِحجر سورة 
 128سورة النحل اآلية 

 فوائد العسل  تطبيقات عىل المدود 

األسبوع الخامس  
 عش  

إىل نهاية  1سورة اإلشاء من اآلية 
 110سورة الكهف  

 مكانة المسجد األقىص عقائديا  مخارج الحروف

األسبوع السادس  
 عش  

إىل نهاية سورة   1سورة مريم من اآلية 
 135طه اآلية 

 آداب الدعاء "قصة زكريا"  اللسان-والحلق  –الجوف 

األسبوع السابع  
 عش  

إىل نهاية  1سورة األنبياء من اآلية 
 78سورة الحج اآلية 

اب الساعة "الحساب" صفات الحروف   اقتر

األسبوع الثامن  
 عش  

إىل نهاية   1سورة المؤمنون من اآلية 
 64سورة النور اآلية 

 سورة البيت المسلم النور"  صفات متضادة 



 

  

 

  

األسبوع التاسع  
 عش  

نهاية إىل  1سورة الفرقان من اآلية 
 227سورة الشعراء اآلية 

 اسم هللا العزيز الحكيم  صفات غتر متضادة 

ون   األسبوع العش 
إىل نهاية سورة   1سورة النمل من اآلية 

 69العنكبوت اآلية 
 وقفة مع بيت العنكبوت  تطبيق عىل الصفات والمخارج 

 المتابعة الثانية 
2021 /4 /1 

ة أجزاء من سورة التوبة اىل سورة   عش 
 العنكبوت 

  المخارج والصفات

األسبوع الواحد  
ون   والعش 

إىل سورة   1سورة الروم من اآلية 
 30األحزاب اآلية 

 وصايا لقمان  متجانسير  -ادغام متماثلير  

   
األسبوع الثان 
ون   والعش 

إىل سورة   31سورة األحزاب من اآلية 
 45فاطر اآلية 

 "األحزاب"وقفات مع غزوة الخندق  ادغام متقاربير  

األسبوع الثالث  
ون   والعش 

مر   1اآلية  من سورة يس إىل سورة الزُّ
 31اآلية 

 الحروف النورانية
مالئكة الحفظة "الرقيب والعتيد 
 "اللذان يحفظان أفعال العباد 

األسبوع الرابع  
ون   والعش 

مر من اآلية  إىل سورة  32سورة الزُّ
 54فصلت اآلية 

 اإلدغام تطبيق عىل أنواع 
 الحديث عن يوم القيامة

 وفتح أبواب الجنة وابواب النار 

األسبوع الخامس  
ون   والعش 

إىل نهاية  1سورة الشعراء من اآلية 
 سورة الجاثية

قيق   آيات هللا  التفخيم والتر
 التفكر ف 

األسبوع السادس  
ون   والعش 

إىل نهاية  1سورة االحقاف من اآلية 
 45سورة ق اآلية 

 واالبتداء الوقف 
 اقسام الوقف 

 أزواج ثالثة 

األسبوع السابع  
ون   والعش 

إىل نهاية  1سورة الذاريات من اآلية 
 29سورة الحديد اآلية 

 أنواع الوقف 
 اختباري -اضطراري 

 فضل الصدقات 

األسبوع الثامن  
ون   والعش 

إىل نهاية  1سورة المجادلة من اآلية 
 12سورة التحريم اآلية  

 وقفات بجزء المجادلة الوقفعالمات 

األسبوع التاسع  
ون   والعش 

إىل نهاية سورة   1سورة الملك من اآلية 
 50المرسالت اآلية 

 التكبتر وختم المصحف 
 

 فضل سورة الملك 

 كانوا تراباندم الكافرين وتمنيهم لو   تطبيق عام لجميع المخارج  إىل سورة الناس  1سورة َعمَّ من اآلية   األسبوع الثالثون 

  
 االختبار النهان 

2021 /8 /1 
  القرآن الكريم كامال

  ف 
  جميع االحكام  االمتحان النهان 

    


