


















.أنها أعظم آيه في القرآن الكريم

أحرص على حفظ آية الكرسي

صالة الفجر وصالة الظهر وصالة العصر و صالة المغرب : الصلوات المكتوبة خمس وهي

.وصالة العشاء



ال معبود بحق اال هللا



تعليق  لوحة في غرفتي  بها سورة الكرسي حتى ال انسى قراءتها 

المداومة عليها  بعد كل صالة تساعد على تذكرها



.عند النوم•

.في الصباح والمساء•

.بعد الصلوات المكتوبة•

الملك هلل وحده





.أن ال ندعو مع هللا أحًدا



الدعاء من أعظم العبادات. 1.

يجلب النفع ويدفع الضرر. 2.

انه أكرم شيء على هللا تعالى. 3.

.ارحمني وارزقني وعافني

.اغفر لوالديا

.حسن خاتمتي



.رب اشفني من مرضي

.رب وسع لي رزقي

رب احفظ أمن بالدي

رب أعز االسالم والمسلمين

.أدعو ربي وال أدعو أحدا غيره







بين اآلذان واإلقامة–أثناء السجود 

.وإنما سيناله الداعي كذلك, تتضمن وعدا بأن الخير الذي ستدعو به لن يصل إلى المدعو له فقط



.أحمد هللا سبحانه وتعالى في بداية الدعاء•

.الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم•

.حضور القلب واستشعار عظمة هللا•

اهدنا الصراط المستقيم

.الدعاء عبادة وطاعة هلل سبحانه وتعالى





رميه بالقلم والضرر منه

اخفاءه عصا جده

ال استهزئ بغيري

االستهزاء بزميله

.وتلفظه ألفاظ خارجة



مزاح مذموم يقع منه ضرر

مزاح محمود ال ضرر منه

مزاح مذموم يقع منه ضرر

المزاح المذموم قد يزرع الحقد بين الناس وربما يسبب أذى لآلخرين

.أنصحه بعدم المزاح في أمور الدين



.عدم الكذب في المزاح•

.عدم المزاح في أمور الدين•

.عدم االستهزاء باآلخرين•

.عدم اإليذاء•

. أمزح مع أخوتي بأدب ال أكذب وال أوذيهم وال أستهزء بهم

كأن أمزح معهم أثناء اللعب بألعابنا أو أمزح أثناء التنزه مع والدينا خارج المنزل 

.ويجب أن ال نمزح وقت الطعام والشراب أو أثناء النوم والراحة



أن تعبر عما بداخلك

اللسان

ال نستطيع التعبير



استغفر هللا وأتوب إليهاللهم صلي وسلم على نبينا محمد



.عند دخول المسجد

.في يوم الجمعة

.جزاك هللا خيًرا

سيء

طيب



.ال أغتاب أحد.  ال أسب أحد

غيبة

نميمة





.حفظ هللا للعبد من وسوسة الشيطان

.االحساس بالراحة والطمأنينة

.الدعاء لهما والثناء عليهما وشكرهما

.إدخال السرور عليه

.المديح والثناء عليهم

.تقديم الشكر والعرفان له

.االعتزاز بهم وتقديرهم

.السالم عليهم ومقابلتهم بالبشاشة والسرور

.ال أغتاب اآلخرين وال أذكر عيوبهم وال أسخر منهم





.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

.وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته



.أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط وبشوش ومرح

.يتفسحوا في المجالس



.وفي افشائه ألفة المسلمين وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم, السالم أول أسباب التآلف ومفتاح استجالب المودة

دخل منصور بوجه بشوش

سلم على الحاضرين

لم يفسح له أحد الحاضرين

.التفسح في المجلس للداخل
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فيها نصح وإرشاد 

وتالوة القرآن
غيبة ونميمة 

واستهزاء باآلخرين



ذكر هللا

الصالة على النبي 

كفارة المجلس

االستهزاء باآلخرين

المزاح الكثير

الغيبة

.سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك



نظيف

نظيف

طيبة



.أال يصف العورة

.أال يحمل صورا لذوات أرواح

.أال يحمل عبارات محرمة





الرجل

إطالة ثيابها





اليمين

صور                                 محرمة

االسراف

اتصدق





.ليستيقظ ألداء صالة الفجر ويتميز بدراسته فيرضي ربه ويرضي أبويه

عدم الخلود للنوم دون تناول العشاء الخفيف ألن 

أن تكون غرفة النوم . الجوع سيعيق عملية النوم

والتخلص من األشياء التي يمكن أن , هادئة ومريحة

تمنع النوم كأجهزة التلفاز واألجهزة االلكترونية 

.والضوء والضجة



.االمام أكبرهم سنا أحفظهم لكتاب هللا

.صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرين درجة وهذا يدل على عظم شأن الجماعة



.تحفيز الذاكرة–حماية الجسم من األمراض –راحة الجسم 

.أنام مبكرا وأستيقظ مبكرا



المساءالصباح



تناوله لوجبة اإلفطار قبل الذهاب الى 

.المدرسة

.عدم التفريط في وجبة االفطار



.أفراد العائلة يتناولون وجبة االفطار

.أب وأمي وأخوتي

.قول بسم هللا في أول الطعام والحمد هلل في آخره

.األكل باليمين

.يجب أن تحرص على الطعام مع أهلك ألنه يزيد األلفة والمودة بينكم



.ذكر هللا عز وجل يطمئن القلوب

الصحة

األنشطة

فهم

إدخال السرور على األهل–األنس بالجماعة –حصول البركة 

.أداوم على األذكار الشرعية اليومية وقراءة القرآن الكريم



.أؤدي الواجبات المدرسية وال أهملها

االعتناء بالحديقة
قراءة القرآنقراءة الكتب النافعة



.ممارسة بعض الهوايات النافعة, زيارة األقارب, حفظ القرآن

مساعدتهما في 

أعمال المنزل

تلبية حاجاتهما

ادعو لهم وأحرص عليهمطاعتهما

االحسان الى الوالدينتوحيد هللا عز وجل



.التزم الهدوء

.ال استخدم العنف معهم



دق الباب بعنف                                                 االسراف في الماء

تشويه الجدران                                        المزاح بعنف مع االصدقاء



.طاعة لمعلمي وحرصا على زيادة مستواي التعليمي

الخاالت –العمات –االخوال –االعمام –األجداد 

أنت مقصر في صلة رحمك وتفوت على نفسك خيرا كثيرا

أنا ال أوذي أحد أو أسخر منه أو حتى أضربه وال أتلف اشياء اآلخرين 

.طاعة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم










