
 

  

          

 
 جزء عم  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 

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

ن ايدكم خطة حفظ جزء عم اضافة الحكام   ي بنظام االنتساب  وهانحن نطرح بي 
وع البيت القرانن تواجههم ,كان مش 

حة الب   تعزز من حصيلة الطفل الثقافية التجويد بما يناسب المستوى من احكام التجويد وكذلك بعض المواضيع المقت 

بوية والعقائدية.   والت 

 

 األهداف:
 حفظ جزء عم باتقان  -1

 تعليم احكام التجويدا -2

 تعزيز العالقة بالقران الكريم -3

بوية والعقائدية  -4  زيادة الحصيلة التعليمية والثقافية والت 

 

 

 

 



 

 

  

  

 نشاط مقترح  احكام التجويد  السورة االسبوع
 المسد  -االخالص  –الفلق  – الناس  االسبوع االول

 تعريف القران الكريم 
 

 فضل المعوذات 

ي 
 نهر الكوثر  االستعاذة والبسملة الكوثر  - الكافرون -النرص االسبوع الثانن

 قصة اصحاب الفيل تعريف النون الساكنة والتنوين  الفيل-قريش–الماعون  االسبوع الثالث -

 االسبوع الرابع
 العرص -الهمزة 1

 
 عاقبة الهمز والتكبر عاى الناس  االدغام 

 فضل الخيل ومكانتها باالسالم  تطبيقات عىل االدغام  الناقص  العاديات-القارعة  –التكاثر  االسبوع الخامس 

 يوم القيامة تطبيقات عىل االدام الكامل  "5- 1البينة "  -الزلزلة االسبوع السادس 

 فضل الصيام وليلة القدر االظهار "+القدر 8-6البينة" االسبوع السابع -

 تطبيق عىل االظهار " 10-1العلق " االسبوع الثامن 
مناسبة سورة العلق"بعثة الرسول  

 صل هللا عليه وسلم" 

 خلق االنسان "العلق"  تطبيق عىل االدغام واالظهار " 19-11العلق " االسبوع التاسع 

ح -التي    االسبوع العاش    فضل التي   والزيتون االخفاء "نصف االحرف  الشر

االسبوع الحادي  
 عش  

 مناسبة السورة  تابع االخفاء  الضح 

ي  
االسبوع الثانن

 عش  
 فضل الصدقة  تطبيقات عىل االخفاء  " 11- 1الليل "

   2/ 2021/1 المتابعة االوىل

االسبوع الثالث  
 عش  

 قصص عن البذل  واالظهار واالخفاءتطبيقات عىل االدغام  " 21-12الليل "

االسبوع الرابع  
 عش  

 قصة الناقة  االقالب الشمس 

االسبوع الخامس  
 عش  

 نعم هللا علينا نعمة البرص  مراجعة االقالب " 10- 1البلد"

االسبوع السادس  
 عش  

 نعمة اللسان والتذوق  مراجعة نعريف النون والتنوين  20-11البلد"

االسبوع السابع  
 عش  

 فضل العطف عىل اليتيم  مراجعة تعريف االدغام " 15- 1الفجلر"

االسبوعالثامن 
 عش  

 نعمة المال  مراجعة تعريف االظهار " 30-16الفجر "

االسبوع التاسع  
 عش  

 نعيم اهل الجنة  مراجعة تعريف االخفاء  " 16-1الغاشية "

ين   النارحياة اهل  مراجعة تعريف االقالب  " 26-17الغاشية " االسيوع العش 

االسبوع الداي  
ين   والعش 

 اسم هللا االعىل  تطبيقات عىل ماتم اخذه  " 10-1االعىل "



 

  

 

  

ي  
االسبوع الثانن
ين   والعش 

 اسم هللا العليم  تطبيق  19-11االعىل "

االسبوع الثالث  
ين   والعش 

 تطبيق  الطارق"
مراحل خلق االنسان ويحبذ عرض 

 فيديو

االسبوع الرابع  
ين   والعش 

وج  قصة اصحاب االخدود  تطبيق  البر

   1/ 2021/4 المتابعة الثانية

االسبوع الخامس  
ين   والعش 

 اليوم االخر وتوزي    ع الصحف  تطبيق  االنشقاق 

االسبوع السادس  
ين   والعش 

"  معن  التطفيف وجزاء المطففي    تطبيق  " 21-1المطففي  

االسبوع السابع  
ين   والعش 

"  "عي   تسنيم"وصف الجنة  تطبيق  " 36- 22المطففي  

االسبوع الثامن  
ين   والعش 

 تطبيق  االنفطار
مالئكة الحفظة"الرقيب  

 والعتيد"الذان يحفظان افعال العباد 

االسبوع التاسع  
ين   والعش 

 الحديث عن يوم القيامة تطبيق  "14-1التكوير"

ن   صفات الشيطان  تطبيق  " 29- 15التكوير" االسبوع الثالثي 

االسبوع الواحد  
ن   والثالثي 

 مناسبة السورة  تطبيق  " 23-1عبس"

ي  
االسبوع الثانن
ن   والثالثي 

 التفكر بنعم الطعام والماء  تطبيق  " 42-24عبس"

االسبوع الثالث  
ن   والثالثي 

 صفات بعض المالئكة تطبيق  " 26-1النازعات"

االسبوع الرابع  
ن   والثالثي 

 تطبيق  " 46  -27النازعات "
كب    الساعة 

اطها" والبر ووقتها"اشر
 عىل االيمان بالغيب 

االسبوع الخامس  
ن   والثالثي 

 الحديث عن النبأ العظيم  تطبيق  " 20-1عم "

االسبوع السادس  
ن   والثالثي 

 ندم الكافرين وتمنيهم لو كانوا ترابا تطبيق  "40-21عم "

المتابعة الثالثة  
ي 
 االمتخان النهانئ

2021/8 /1   

    


