
 

  

          

 
 جزء تباركخطة حفظ   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 : 

ئ القران الكريم  انطالقا من الدور البارز الذي  اخذه المركز عىل عاتقه من تعليم هذا النش 

ي بنظام االنتساب   
وع البيت القران  ي تواجههم ,كان مش 

وعلومه وتذليل الصعاب الب 

وهانحن نطرح بي   ايدكم خطة حفظ جزء تبارك اضافة الحكام التجويد بما يناسب  

حة الب  تعزز من حصيلة  الطفل الثقافية  المستوى وكذلك بعض المواضيع المقت 

بوية والعقائدية.   والت 

 

 األهداف:

 حفظ جزء تبارك باتقان -1

 تعليم احكام التجويد -2

 تعزيز العالقة بالقران الكريم -3

بوية والعقائدية -4  زيادة الحصيلة التعليمية والثقافية والت 

  

  



 

 نشاط مقترح  احكام التجويد  السورة االسبوع

 " 7-1تبارك " االسبوع االول
 القران الكريم تعريف 

 االستعاذة والبسملة
 

 فضل قراءة سورة تبارك 

ي 
 الهدف من خلق االنسان تعريف النون الساكنة والتنوين  " 14- 8تبارك" االسبوع الثان 

 جنود للا  االدغام وانواعه " 22-15تبارك" االسبوع الثالث -

 والحفاظ عليها "اخر اية"نعمة الماء  تطبيق عىل االدغام " 30-23تبارك " االسبوع الرابع

 تطبيقات عىل االدغام  الناقص  " 16-1القلم" االسبوع الخامس 
 وانك لعىل خلق عظيم

الوقوف عاى اخالق الرسول صل 
 للا عليه وسلم 

ة منها تطبيقات عىل االدغام الكامل " 33-17القلم  االسبوع السادس   قصة أصحاب الجنة والعبر

 االسبوع السابع -
 

ن  االظهار " 43-34"القلم  ن والمجرمي   درجة المسلمي 

 قصة صاحب الحوت  تطبيق عىل االظهار " 52-44القلم " االسبوع الثامن 

 أسماء يوم القيامة تطبيق عىل االدغام واالظهار " 12-1الحاقة" االسبوع التاسع 

 القيامةعظمة الملك سبحانه يوم  االخفاء "نصف االحرف  " 24-13الحاقة" االسبوع العاش  

االسبوع الحادي  
 عش  

 استالم الكتب  تابع االخفاء  " 37-25الحاقة"

ي  
االسبوع الثان 

 عش  
 فضل التسبيح  تطبيقات عىل االخفاء  " 52- 38الحاقة "
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االسبوع الثالث  
 عش  

 معنن المعارج  تطبيقات عىل االدغام واالظهار واالخفاء " 14-1المعارج"

االسبوع الرابع  
 عش  

 وصف عذاب جهنم  االقالب " 35- 15المعارج"

االسبوع الخامس  
 عش  

 رهبة يوم القيامة "اخر اية" مراجعة االقالب " 44- 36المعارج"

االسبوع السادس  
 عش  

 قصة سيدنا نوح  مراجعة نعريف النون والتنوين  " 7- 1نوح"

االسبوع السابع  
 عش  

 تابع قصة سيدنا نوح عليه السالم االدغاممراجعة تعريف  " 20- 8نوح"

االسبوعالثامن 
 عش  

 فضل الدعاء للوالدين مراجعة تعريف االظهار " 28-21نوح "

االسبوع التاسع  
 عش  

 اسالم وايمان الجن  مراجعة تعريف االخفاء  " 7-1الجن"

ين  اق السمع وجزاء  مراجعة تعريف االقالب  " 13- 8الجن " االسيوع العش   الجن اسبر

اي  حاالسبوع ال
ين   والعش 

 فضل الذكر  تطبيقات عىل ماتم اخذه  " 21-14الجن "



 

  

 

  

ي  
االسبوع الثان 
ين   والعش 

 االيمان بالغيب احكام الميم الساكنة  28- 22الجن"

االسبوع الثالث  
ين   والعش 

 االظهار الشفوي  " 19-1المزمل"
ي 

نزول الوحي وموقف خديجة رضن
 للا عنها

االسبوع الرابع  
ين   والعش 

 فضل قيام الليل وعدم هجر القران االدغام الشفوي  " 20المزمل"اية  
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االسبوع الخامس  
ين   والعش 

 النظافة وطهارة الثياب  االقالب الشفوي "30-1المدثر" 

االسبوع السادس  
ين   والعش 

ن وسبب  تطبيق عىل احكام الميم  " 47- 31المدثر"   دخولهم النارحال المجرمي 

االسبوع السابع  
ين   والعش 

 وصف الحمر  تعريف الالم الساكنة 56- 48المدثر" 

االسبوع الثامن  
ين   والعش 

 معجزة بصمة االنسان الالم الشمسية " 15-1القيامة"

االسبوع التاسع  
ين   والعش 

 الحديث عن يوم القيامة الالم القمرية " 30-16القيامة"

 اصل االنسان  الم الفعل واالسم والحرف  " 40-31القيامة"" االسبوع الثالثي   

االسبوع الواحد  
 والثالثي   

 ثواب االبرار بالجنة  تطبيق احكام الالم  " 7-1االنسان"

ي  
االسبوع الثان 
 والثالثي   

 التفكر بنعم الطعام والماء  تطبيق عىل الم الفعل "16-8االنسان"

االسبوع الثالث  
 والثالثي   

ن  تطبيق عىل الم الحرف  "25-17االنسان"  فضل اطعام الطعام للمساكي 

االسبوع الرابع  
 والثالثي   

 المشيئة هلل سبحانه وتعاىل تطبيق عىل الم االسم  "31-26االنسان

االسبوع الخامس  
 والثالثي   

 صفات المالئكة واسمائهم  تطبيق  "23-1المرسالت" 

االسبوع السادس  
 والثالثي   

ن  تطبيق  " 50- 24المرسالت"   عذاب وجزاء الكاذبي 

المتابعة النهائية  
 االختبار

2021/8 /1   


