


 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 هذه خطط دراسیة لتحفیظ القرآن ومراجعته، تحتوي على عصارة ما شاهدته وطّبقته خالل عشر سنوات الماضیة من
 مسیرتي مع القرآن حفظًا وتحفیظًا ومراجعًة.. إعداد: سمیة نعمت جان حمیدوفا ،،

sumayya4444@gmail.com  : للمالحظات واالستفسارات التواصل على      

 
 یشمل الملف على ثالث خطط دراسیة، كالتالي:

 1- خطة تحفیظ القرآن طوال العام.
 2- خطة دورة تحفیظ القرآن في دورة مكثفة.

 3- خطة دورة مراجعة القرآن خالل شهر.
 
 

 1- خطة تحفیظ القرآن طوال العام:
  المتطلبات :

 1- محّفظ متقن یتحّلى بالصبر.
 2- طالب یقرأ القرآن بدون أخطاء، ِبَغضِّ النظر عن مستواه الحفظي.

 
  مّدة الدراسة الیومیة :

  من ثالث إلى أربع ساعات.-
 ویمكن تطبیق هذه الخطة فترة الصباح أو العصر.

 
  آلیة التدریس :

 1- یحفظ الطالب المقدار المقرر له، حسب استطاعته. "یمكن تحدید مستوى كل طالب عند الَقبول بإجراء اختبار حفظ
 لمعرفة مستواه الحفظي، ثم ُیقّرر له بناًء على قوة الحفظ والذاكرة".

 2- ُیسمع المحفوظ "الجدید" للمحّفظ.
  3- ُیسمع الجوار والمراجعة سردًا للمحّفظ.

 4- تسمیع الطالب یكون بالترتیب التالي: الجدید، ثم الجوار، ثم المراجعة، ویمكن الفصل بین كل تسمیع للتحضیر.
 مالحظة : إن كان مستوى الطالب ضعیف في القراءة، فیمكن للمعلم أو معاوِنِه أن ُیْقرئه الدرس الجدید حتى ال یحفظ بشكل

 خاطئ.
 

 الجوار : هو تسمیع المحفوظ لتسعة أیام متتالیة، ویكون تراكمیا، وفي الیوم العاشر یخرج المحفوظ األول، وهكذا تباعًا.
 مثال: من یحفظ كل یوم وجه واحد، في الیوم التاسع یكون جواره 9 أوجه، تقریبًا ما یعادل نصف جزءًا، ویكون تسمیعه

 للمحّفظ سردًا، وبذلك یضمن عدم إفالت الحفظ، ویكون الحفظ ثابتًا.
 

 المراجعة : تسمیع نصف جزء أو جزء كامل أو جزء ونصف سردّا للمحّفظ.
 مالحظة : یزید مقرر المراجعة المطلوب من كل طالب حسب مقدار حفظه السابق.

 مثال: طالب یحفظ 5 أجزاء، یكون مقرر المراجعة لدیه نصف جزء یومّیا.

 مثال: طالب یحفظ 15 جزءًا، یكون مقرر المراجعة لدیه جزء كامل یومّیا.
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 2- خطة دورة تحفیظ القرآن في دورة مكثفة:
 تعریف:  هي دورة تقام لمدة معینة، 40 یوم، أو شهرین، یحفظ فیها الطالب خاللها المقدار المحّدد له، وعلیه اجتیاز

 االختبار عند نهایة الدورة.  وتقام عادة في اإلجازات الصیفیة أو الشتویة، لالستفادة من وقت الفراغ.
 

 الهدف:  حفظ وإتقان أجزاء معینة من القرآن خالل مدة قصیرة، و یستفید منها الطلبة الذین یملكون موهبة الحفظ.
 

 خطة العمل:  قبل بدایة الدورة بمدة كافیة، ُتْنشُر اإلعالنات التي تحتوي على أهم أهداف الدورة وبرامجها، ثم یتم تخصیص
 یوم "یوم تجریبي"، یحضر فیها الطلبة الراغبون باإللتحاق، ثم ُیْخَتبر  "قابلیتهم للحفظ"  بأن ُیكلَّف كل طالب بحفظ وجه لم
 یسبق له حفظه، فتقاس المدة التي یستغرقها الحفظ. فمنهم من یحفظ في 20 دقیقة ، أو في 30 دقیقة أو في ساعة كاملة ،

 وبناء علیه یتم َقبوله في الفئة المناسبة له.
 

 البرنامج :
 1- ُیقّسم فئات الحفظ، "قرآن كامل" ، "20 جزء" ، "15 جزء" ، "10 أجزاء" ، "5 أجزاء" ، "3 أجزاء".

  2- ُیحدد لكل فئة مقدار التسمیع الیومي:
 أمثلة لدورة مدتها 40 یوم:

  فئة 3 أجزاء: یقوم فیها الطالب بحفظ وجه ونصف یومّیا.
 فئة 5 أجزاء: یقوم فیها الطالب بحفظ وجهین ونصف یومّیا.

 فئة 10 أجزاء: یقوم فیها الطالب بحفظ 5 أوجه یومّیا.
 

  طریقة استخراج األوجه الالزمة للحفظ لكل یوم:
 مثال : مدة الدورة 40 یوم:

  3 أجزاء تحتوي على 60 وجه، نقسم عدد األیام على عدد األوجه:
  فیخرج لنا: 60∻40 = 1.5 وجه یومیا.

  مثال:  مدة الدورة شهرین: ما یعادل 60 یوم:
 3 أجزاء تحتوي على 60 وجه، نقسم عدد األیام على عدد األوجه،

  فیخرج لنا: 60∻60= 1 وجه واحد یومیا.
 

 المتطّلبات :
 1- محّفظ.

 2- طالب یقرأ القرآن بدون أخطاء، لدیه قابلیة لحفظ وجه أو أكثر.
 

  مّدة الدراسة الیومیة : من ست إلى سبع ساعات، یتخّلله استراحة فطور لمدة نصف ساعة.
 

 آلیة التدریس:
 1- یقوم الطالب بحفظ األوجه المطلوبة منه، وتسمیعها لدى المحّفظ وجهًا وجهًا.

 2- ُیسّمع الجوار سردًا.  "الجوار: هو تسمیع الحفظ لتسعة أیام متتالیة، ویكون تراكمیا، وفي الیوم العاشر یخرج حفظ الیوم األول، وهكذا تباعًا".

 3- بعد أسبوع، یبدأ الطالب بتسمیع المراجعة، وهي األوجه التي خرجت عن الجوار.
 4- یكون هناك اختبار أسبوعي، عند بدایة كل أسبوع، یشمل االختبار كل المقرر السابق.

 5- یكون هناك اختبار نهائي عند نهایة الدورة، وال ُتسّلم الشهادات لمن لم یحصل على نسبة أعلى من ٪80.
 6- ًیْفَصل الطالب في حال تأخره عن حفظ المقّرر الیومي لمدة ثالثة أیام.
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 3- خطة دورة مراجعة القرآن الكریم خالل شهر:
 

 تعریف:  هي دورة تقام لمدة شهر، یراجع فیها الطالب خاللها محفوظه القدیم من القرآن ویقوم بتثبیته، وعلیه اجتیاز
 االختبار عند نهایة الدورة.

 
 الهدف:  تثبیت وإتقان كمیة معینة من القرآن خالل مدة قصیرة، و یستفید منها الطلبة الذین یحتاجون إلى تثبیت.

 
 خطة العمل:  قبل بدایة الدورة بمدة كافیة، ُتْنشُر اإلعالنات التي تحتوي على أهم أهداف الدورة وبرامجها، ثم یتم  مقابلة كل

  طالب ،  واختبار حفظه المراد تثبیته  بسؤاله مقاطع من األجزاء التي یرید تثبیتها.
 مثًال: الطالب الذي یحفظ 10 أجزاء ویرید تثبیهم، وعند سؤاله ال یستطیع القراءة بسبب النسیان الشدید، ال ُیقبل في فئة 10

 أجزاء، وإنما في فئة 5 أجزاء.
 

 البرنامج :
 1- ُیقّسم فئات المراجعة، "قرآن كامل" ، "20 جزء" ، "15 جزء" ، "10 أجزاء" ، "5 أجزاء".

  2- ُیحدد لكل فئة مقدار التسمیع الیومي.
 مثال: القرآن كامل: مقدار تسمیعه الیومي جزء ونصف.

 مثال: 20 جزء: مقدار تسمیعه الیومي جزء واحد.
 

 المتطّلبات :
 1- محّفظ.

 2- طالب یحفظ األجزاء المراد تثبیتها.
 

  مّدة الدراسة الیومیة : خمس ساعات، یتخّلله استراحة لمدة ربع ساعة.
 ویمكن تطبیق هذه الخطة فترة الصباح أو العصر.

 
 آلیة التدریس:

 1- یقوم الطالب بتحضیر الكمیة المطلوبة منه قبل الحضور عند المدرس.
 2- عند بدایة وقت الدراسة: یقوم المحّفظ بتقسیم الطالب، كل طالب معه شریك، یقومان بالتسمیع لبعضهما البعض، بكتابة

 األخطاء في دفتر المتابعة الخاص بهما.
 أو یقوم المحّفظ بالتسمیع للجمیع، ویقرأون مقرر الیوم بالتناوب آیة آیة.

 3- بعد االنتهاء من التسمیع یحضران عند المحفظ، فیقوم بسؤالهما  مقاطع  "أي: سؤالین أو ثالثة" من الجزء الذي قاما
 بتسمیعه لبعضهما.

 4- مهمة المحّفظ تكون في مراقبة الطالب عند تسمیعهم لبعضهم البعض، وبسؤالهم عند االنتهاء من التسمیع.
 5- بعد انتهاء جمیع الطالب من تسمیع المقرر الیومي، هناك عّدة أمور یمكن أن یقوم بها المحفظ، منها:

             - یقوم بإعادة تسمیع المقرر للجمیع، حیث یقرأ كل طالب آیة آیة.
              - یقوم باستخراج المتشابهات من المقرر، فیتشارك الطالب في استخراج اآلیات المتشابهة، فیزید من قابلیة

                التثبیت لدیهم. ویمكن أن یستفید المحّفظ من الكتب الخاصة بمتشابهات القرآن.
             - یكّلف الطالب بمراجعة مقرر الیوم الماضي، ویمكنه اإلبقاء على الشریك أو تغییره إذا لزم األمر.

 6- یكون هناك اختبار أسبوعي، عند بدایة كل أسبوع، یشمل االختبار كل المقرر السابق المثّبت.
 7- یكون هناك اختبار نهائي عند نهایة الدورة، وال ُتسّلم الشهادات لمن لم یحصل على نسبة أعلى من ٪85.
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 جدول المتابعة وملحقاته:

  أهمیته :
 تكمن أهمیة جدول المتابعة، في سهولة متابعة حال الطالب ومتابعته من ِقَبل المشرف وولّي األمر.

 وكذلك في معرفة مستواه وأدائه، وحالته هل هي في تحّسن أم انخفاض.
 

 التقدیر عدد األخطاء إلى آیة من آیة السورة نوع التسمیع

      جدید

      جوار

      مراجعة
 

 الرموز:
  "_" یعني بدون أخطاء.

   "\" تنبیه.
 "X" فتح.

 
 التقدیر:

          - "م" ممتاز:
X إذا حصل في الوجه الواحد على: _ أو \ أو \\ أو     

          - "ج ج" جید جدا:
\X إذا حصل في الوجه الواحد على:  \\\ أو      

          - "ج" جید:
.\\X أو XX إذا حصل في الوجه الواحد على: \\\\ أو     

          - "إعادة":
      في حال زادت األخطاء.
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