
 

  

          

 
 جزء عم  نصف 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 : 

باالسرة كاملة انطلق  انطالقا من الدور البارز الذي اخذه المركز على عاتقه من العمل لكتاب هللا والعناية 
 مشروع البيت القرآني لحفظ وتدبر القرآن الكريم تالوة وتجويدا على رواية حفص عن عاصم 

للكبار والحفظة ضمن خطة  ابتداء من حفظ  ربع جزء عم لألطفال الى مراجعة حفظ القران الكريم كامال 
 دراسية ممنهجة وهانحن  نضع بين ايدكم خطة حفظ نصف جزء عم 

 

 األهداف:
 

 حفظ نصف جزء عم باتقان -1

 توثيق العالقة بكتاب للا  -2

 االطالع عىل بعض قصص القران من خالل الجزء المقرر -3

بوية والعقائدية  -4  تعزيز الحصيلة التر
 

 

 



 

 

  

  

 االسبوع مقترح نشاط  السورة االسبوع
 الناس  االسبوع االول

فضل المعوذات والتقية من الشيطان 
 والوسوسة

 االسبوع االول 

ي 
 الفلق  االسبوع الثان 

ن   فضل المعوذات واالستعاذة من العي 
 والحسد

  
 االسبوع الثانن

 اإلخالص االسبوع الثالث -
اسم هللا الصمد )كتاب ألنك هللا( واسم  

 هللا األحد 
 االسبوع الثالث -

 االسبوع الرابع  قصة أبو لهب وزوجته حمالة الحطب المسد االسبوع الرابع

 النرص االسبوع الخامس 
فضل التسبيح واالستعغار مبسط  

 لالطفال
 

 االسبوع الخامس 

اء  الكافرون االسبوع السادس   االسبوع السادس  تبسيط الوالء والبر

 معنن الكوثر  الكوثر  االسبوع السابع -
 االسبوع السابع-

 

 االسبوع الثامن  الكذب وعواقبه  الماعون االسبوع الثامن 

 االسبوع التاسع  نعمة الطعام واألمن  قريش  االسبوع التاسع 

 االسبوع العاش   قصة أصحاب الفيل وهدم الكعبة الفيل االسبوع العاش  

االسبوع الحادي  
 عش  

 االسبوع الحادي عش   بأسلوب مبسطمعنن الهمز والرياء   الهمزة 

ي  
االسبوع الثان 
 عش  

  هللا  العرص
  عش   األخوة والصداقة والحب فن

 االسبوع الثانن
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االسبوع الثالث  
 عش  

  االيات  التكاثر 
 االسبوع الثالث عش   الوقوف عاى بعض معانن

االسبوع الرابع  
 عش  

 االسبوع الرابع عش   أهوال يوم القيامة القارعة 

االسبوع الخامس  
 عش  

 العاديات
 

  اإلسالم
 االسبوع الخامس عش   وصف الخيل ومكانتها فن

االسبوع السادس  
 عش  

 االسبوع السادس عش   أهوال يوم القيامة، الزلزلة 

االسبوع السابع  
 عش  

 السابع عش  االسبوع  عبادة هللا وحده  (4-1البينة )

االسبوعالثامن 
 عش  

ن وجزاء  للكافرين  (8-5البينة )  االسبوعالثامن عش   ثواب للمؤمني 

االسبوع التاسع  
 عش  

 االسبوع التاسع عش   فضل ليلة القدر والشوق لها القدر

ين  ين  فضل العلم والقراءة )أول آية( ( 10- 1العلق ) االسيوع العش   االسيوع العش 



 

  

 

  

الواحد  االسبوع 
ين   والعش 

  الصالة  ( 19-11العلق )
ين  حكم السجود عند التالوة وفن  االسبوع الواحد والعش 

ي  
االسبوع الثان 
ين   والعش 

ن  ين  حسن الخلقة وبقضل عرض فيديو التي    والعش 
 االسبوع الثانن

االسبوع الثالث  
ين   والعش 

ح   الش 
 فضل هللا عىل نبينا محمد 
 ال يغلب العش يشان

ين  االسبوع الثالث والعش 

االسبوع الرابع  
ين   والعش 

ين مناسبة نزول السورة  الضح   االسبوع الرابع والعش 
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االسبوع الخامس  
ين   والعش 

 ( 11- 1الليل )
 ثواب الصدقة

 
ين   االسبوع الخامس والعش 

االسبوع السادس  
ين   والعش 

ين  ثواب الزكاة  ( 21-12)الليل   االسبوع السادس والعش 

االسبوع السابع  
ين   والعش 

ين  التفكر بالكواكب  ( 10-1الشمس )  االسبوع السابع والعش 

االسبوع الثامن  
ين   والعش 

ين  قصة الناقة  ( 15-11الشمس )  االسبوع الثامن والعش 

االسبوع التاسع  
ين   والعش 

ين  مالمقصود بالبلد (10-1البلد )  االسبوع التاسع والعش 

ن  نعم هللا علينا بالحواس  (20- 11البلد ) االسبوع الثالثي     االسبوع الثالثي 

االسبوع الواحد  
 والثالثي   

ن  قصة قوم عاد ( 14-1الفجر )  االسبوع الواحد والثالثي 

ي  
االسبوع الثان 
 والثالثي   

   اكرام اليتيم  ( 30-15الفجر )
ن االسبوع الثانن  والثالثي 

االسبوع الثالث  
 والثالثي   

ن  أسماء يوم القيامة ( 16-1الغاشية )  االسبوع الثالث والثالثي 

االسبوع الرابع  
 والثالثي   

غيب فيها ( 26-17الغاشية ) ن  وصف الجنة والبر  االسبوع الرابع والثالثي 

االسبوع الخامس  
 والثالثي   

ن  )األعىل(أسماء هللا الحسنن  ( 9-1األعىل )  االسبوع الخامس والثالثي 

االسبوع السادس  
 والثالثي   

ن  أسماء كتب األنبياء (19-10األعىل )  االسبوع السادس والثالثي 

المتابعة النهائية  
 االختبار
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