
 

  

          

 
 منهاج حفظ  جزئي عّم وتبارك  

 " 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 

ي عم وتبارك إضافة  
ن أيدكم خطة حفظ جزن  ي بنظام االنتساب وها نحن نطرح بي 

وع البيت القرآنن تواجههم، كان مشر

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

بوية والعقائدية  حصيلة الحافظ الثقافية والت 

 

   

 األهداف:  

ي عم ّوتبارك                                                 -1
 حفظ ومراجعة جزن 

 تعليم احكام التجويد -2

 تعزيز العالقة بالقران الكريم -3

بوية والعقائدية زيادة الحصيلة التعليمية والثقافية   -4  والت 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 " ي نشاط مقترح "اختيار  احكام التجويد  السورة األسبوع

 آخر الكافرون  – الناس  األسبوع األول 
 تعريف القران الكريم 
 االستعاذة والبسملة

 
 فضل المعوذات 

ي 
 الفيلقصة أصحاب  تعريف النون الساكنة والتنوين  آخر العص  –الكوثر  األسبوع الثانن

 فضل الخيل وصفاتها  االدغام وانواعه ( 5-1البينة ) - التكاثر  األسبوع الثالث -

ح   –( 8-6البينة ) األسبوع الرابع   فضل ليلة القدر تطبيق عىل االدغام آخر الشر

 فتور الوح   تطبيقات عىل االدغام  الناقص  الضىح و الليل األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس -
 

 تزكية النفس  تطبيقات عىل االدغام الكامل الشمس والبلد 

 سبب هالك األمم السابقة االظهار الفجر األسبوع السابع 

  خلق االبل  تطبيق عىل االظهار الغاشية األسبوع الثامن 
 ايات هللا ف 

 االشقى واالتقى من هما؟؟  تطبيق عىل االدغام واالظهار األعىل األسبوع التاسع 

 االخفاء الطارق األسبوع العاشر 
 وقفة

 "اصل خلق االنسان"

األسبوع الحادي  
 عشر 

وج  قصة أصحاب االخدود تطبيقات عىل االخفاء  البر

ي  
األسبوع الثانن
 عشر 

 عالمات الساعة  مراجعة احكام النون الساكنة االنشقاق 

  احكام النون الساكنة 2/ 2021/1 المتابعة االواى 

الثالث  األسبوع 
 عشر 

 حكم التطفيف تطبيقات عىل االدغام واالظهار واالخفاء المطففي   

األسبوع الرابع   
 عشر 

 عالمات الساعة  االقالب األنفطار

األسبوع الخامس  
 عشر 

  الجاهلية  مراجعة االقالب التكوير 
 وأد البنات ف 

األسبوع السادس  
 عشر 

 سورة عبىسسبب نزول  مراجعة تعريف النون والتنوين  عبس

األسبوع السابع  
 عشر 

 من وظائف المالئكة مراجعة تعريف االدغام النازعات

األسبوع الثامن  
 عشر 

  سورة عم   مراجعة تعريف االظهار عم  
 النعم ف 

األسبوع التاسع  
 عشر 

  الجنة  مراجعة تعريف االخفاء  المرسالت 
 نعيم المؤمني   ف 

ون   ما اعده هللا للمؤمني    تعريف االقالب مراجعة  االنسان  األسبوع العشر



 

األسبوع الواحد  
ون   والعشر

 أنواع النفوس  احكام الميم الساكنة  القيامه

ي  
األسبوع الثانن
ون   والعشر

 ثم نظر من هو ومن قصته؟؟؟ االظهار الشفوي  ( 30- 1المدثر )

األسبوع الثالث  
ون   والعشر

 المعرضي   عن الدعوة وصف  االدغام الشفوي  ( 56-31المدثر )

األسبوع الرابع  
ون   والعشر

ل   حكم قيام الليل لالمة  مراحعة احكام النون والتنوين  المزم 

  احكام النون الساكنة والتنوين  1/ 2021/4 المتابعة الثانية

األسبوع الخامس  
ون   والعشر

اق السمع  االقالب الشفوي (13-1الجن )  حجب الجن من اسبى

السادس  األسبوع 
ون   والعشر

 المساجد خالصة لل  تطبيق عىل أحكام الميم  ( 28- 14الجن )

األسبوع السابع  
ون   والعشر

 فوائد االستغفار  تعريف الالم الساكنة ( 14-1نوح )

األسبوع الثامن  
ون   والعشر

 يدعو النتر  عىل قومه الالم الشمسية ( 28-15نوح )
 متى

األسبوع التاسع  
ون   والعشر

 سبب نزول المعارج  الالم القمرية ( 25- 1المعارج )

 صفات المصلي    الم الفعل واالسم والحرف  ( 44-26المعارج ) األسبوع الثالثون 

األسبوع الواحد  
 والثالثون 

 تنوع هالك  األمم السابقة تطبيق احكام الالم  (24-1الحاقة )

ي األسبوع 
  الثانن
 والثالثون 

 تطبيق عىل الم الفعل ( 52- 25الحاقة )
كي   للرسول صل هللا  اتهام المشر

 عليه وسلم 

  الثالثهاألسبوع 
 والثالثون 

 قصة أصحاب الجنة تطبيق عىل الم الحرف  ( 33- 1القلم )

االرب  ع األسبوع 
 والثالثون 

 قصة صاحب الحوت  تطبيق عىل الم االسم  ( 52-34القلم )

  الخامس األسبوع 
 والثالثون 

 فضل سورة تبارك  تطبيق  ( 18-1تبارك )
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  السادس األسبوع 
 والثالثون 

 قدرة هللا  تطبيق  ( 30-19تبارك )

ي 
 االختبارالنهان 

 
  جميع االحكام 1/ 2021/8


