
 

  

          

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

اعمنا   ن أيدكم خطة حفظ  رب  ع جزء عّم لب  ي بنظام االنتساب وها نحن نطرح بي 
وع البيت القرآنن تواجههم، كان مشر

حة "اخت ي تعزز من الحصيلة الثقافية احباب هللا  لينعم بحفظ ايات هللا إضافة اىل بعض المواضيع المقب 
يارية" الب 

بوية والعقائدية.   والب 

 

 األهداف: 

 حفظ رب  ع جزء عّم بإتقان  -1

 تعزيز العالقة بالقران الكريم -2

بوية والعقائدية  -3  زيادة الحصيلة التعليمية والثقافية والب 

 

 

 

 

  

  



 

 األسبوع " ي نشاط مقترح "اختيار  السورة األسبوع
 6-1الناس من   األسبوع األول 

فضل المعوذات واالستعاذة من  
 الشيطان والوسوسة 

 األسبوع األول 

ي 
 5-1الفلق من   األسبوع الثانن

ن   فضل المعوذات واالستعاذة من العي 
 والحسد

  
 األسبوع الثانن

 األسبوع الثالث - اسم للا  4- 1اإلخالص من  األسبوع الثالث -

 األسبوع الرابع  قصة أبو لهب وزوجته  3-1المسد من   األسبوع الرابع 

 
 األسبوع الخامس 

 / 5-4المسد من
 

 األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس فتح مكة بأسلوب يناسب األطفال 3- 1النرص من  األسبوع السادس 

اء  3-1الكافرون من  األسبوع السابع -  تبسيط الوالء والبر
 األسبوع السابع -

 

 الثامناألسبوع  / 6-4الكافرون من  األسبوع الثامن 

 األسبوع التاسع  معنن الكوثر  3-1الكوثر من  األسبوع التاسع 

 األسبوع العاش   الكذب وعوائقه  3-1الماعون من  األسبوع العاشر 

األسبوع الحادي  
 عشر 

 األسبوع الحادي عش   / 7-4الماعون من 

ي  
األسبوع الثانن

 عشر 
  عش   نعمة الطعام واألمن  4-1قريش من  

 األسبوع الثانن

 المتابعة األوىل 
2021 /1/2 

  الناس اىل قريش  من
 المتابعة األوىل 

2021/1 /2 

األسبوع الثالث  
 عشر 

 األسبوع الثالث عش   قصة أصحاب الفيل (3-1الفيل )

األسبوع الرابع  
 عشر 

 األسبوع الرابع عش   / 5-3الفيل 

األسبوع الخامس  
 عشر 

 عش  األسبوع الخامس  معنن الهمز واللمز  5-1الهمزة  

األسبوع السادس  
 عشر 

 األسبوع السادس عش   / 9-6الهمزة  

األسبوع السابع  
 عشر 

 األسبوع السابع عش   المحافظة عىل األصدقاء  3- 1العرص 

األسبوع الثامن  
 عشر 

 األسبوع الثامن عش   نعم للا علينا  4- 1التكاثر 

األسبوع التاسع  
 عشر 

 األسبوع التاسع عش   / 8- 5التكاثر 

ون  ون اسم يوم القيامة 6-1القارعة  االسيوع العشر  االسيوع العش 

األسبوع الحادي  
ون   والعشر

ون / 11-7القارعة   األسبوع الحادي والعش 



 

  

 

  

ي  
األسبوع الثانن
ون   والعشر

ون وصف الخيل  6-1العاديات    والعش 
 األسبوع الثانن

األسبوع الثالث  
ون   والعشر

وناألسبوع  / 11-7العاديات   الثالث والعش 

األسبوع الرابع  
ون   والعشر

ون أهوال يوم القيامة 5-1الزلزلة   األسبوع الرابع والعش 

األسبوع الخامس  
ون   والعشر

ون / 8-6الزلزلة   األسبوع الخامس والعش 

 المتابعة الثانية   من الفيل للزلزلة المتابعة الثانية

األسبوع السادس  
ون   والعشر

ون عبادة للا وحدة  3-1البينة   األسبوع السادس والعش 

األسبوع السابع  
ون   والعشر

ن  5-4البينة  ون ثواب المؤمني   األسبوع السابع والعش 

األسبوع الثامن  
ون   والعشر

ون  / 7-6البينة   األسبوع الثامن والعش 

األسبوع التاسع  
ون   والعشر

ون جزاء الكافرين 8البينة   األسبوع التاسع والعش 

 األسبوع الثالثون  فضل ليلة القدر 5-1القدر  األسبوع الثالثون 

األسبوع الواحد  
 والثالثون 

 األسبوع الواحد والثالثون  الحث عىل القراءة  7-1العلق 

ي  
األسبوع الثانن
 والثالثون 

  والثالثون  مراحل خلق االنسان  14-8العلق 
 األسبوع الثانن

األسبوع الثالث  
 والثالثون 

 األسبوع الثالث والثالثون / 19-15العلق 

األسبوع الرابع  
 والثالثون 

ن    األسبوع الرابع والثالثون ثمار الجنة  5-1التي 

األسبوع الخامس  
 والثالثون 

ن    األسبوع الخامس والثالثون حسن الخلقة 8-7التي 

األسبوع الساد  
 والثالثون 

ح  ح  8-1الش   األسبوع الساد والثالثون  قصة الش 

ي 
 االختبار النهان 

2021 /8/1 
  حفظ الرب  ع كامل 

  
 االختبار النهان 

2021/8 /1 


