




المداومة علي ذكر هللا -1

تذكير النفس بفضل الصالة -2

الحرص علي الصالة عند سماع االذان -3



ألنه بذلك يكون كلف نفسه ماال يطيق 



االكثار –االستماع لالغاني 

–السهر –من اللعب واللهو 

تكليف–صحبة جلساء السوء 

النفس بما يشق عليها 

التنويع في عبادة التطوع 

بين صوم وصالة وقراءة 

–مالزمة الذكر –القران 

صحبًة الصالحين

الحج –الزكاة –الصوم –الصالة 



المحافظة على صالة الضحى 



الصالة 

العمل 

قراءة القران 

نشاط صيفى 



ألنه بالمداومه علي القليل من العمل تستمر الطاعة وتكثر بركتها 

✓

✓ ✓

✓



أعوذ باهلل من الشيطان 

الرجيم 



تقديم الهدايا له اذا أتم حفظ مجموعة من االيات 

أخذه للتنزه اذا أتم حفظ مجموعة سور 



حفظ القران من أعظم األمور التي يجب 

ان يلتزم بها كل مسلم 

كان يفتتح قراءته باألستعاذه 

(بسم هللا الرحمن الرحيم  ويفتتح السور ب (

وكان يحسن صوته عند قراءة القران 

التأني في قراءه القران مما يعين علي الخشوع والتدبر 

(بسم هللا الرحمن الرحيم )كان النبى يفتتح السورة ب 



األن فهمت يا معلمىيفهم ويتعقل أياته



قراءة كتاب فى تفسير 

القرأن الكريم

قراءة القرأن بتأن-

حضور درس فى تفسير -

القرأن

االستماع لشريط 

تعليم التالوة 

االستماع -

لبرنامج عند 

تجويد القرأن 

االنصات عند 

تالوة القرأن

االستعاذة 

والبسملة 



قسوة القلب 

تغلب الشيطان وأعوانه من شيباطين الجن واالنس 

حرمان العبد من فضل التالوة والتعبد بها 

الحرمان من شفاعته له يوم القيامه

اقرأ علي :قال لي النبي : عن عبد هللا بن مسعود قال 

اني أحب أن : قال ! أأقرأ عليك وعليك أنزل :و قلت 

أسمعه من غيري و فقرأت عليه سورة النساء حتي 

فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علي :بلغت 

هؤالء شهيدا

أي تدمعان ,فاذا عيناه تذرفان , أمسك : فقال





قيس األشعري 

الصيام وقيام الليل بالصالة وكان كثير العلم 



القرأن يشفع

لصاحبه

شفاعة 

القرأن 

ضرورة تعليم 

القرأن وتعلمه 

خير 

الناس

قرأة القرأن 

عليها فضل كبير 

فضل قرأة 

القرأن 



الذى يقرأ القرأن 

التمرة

ألنه امن وعمل الصالحات 

ولكنه تكاسل عن قرأة القرأن 

الذي يقرأ القرأن 

الخنظلة

ألنه بال ايمان وال 

قرأن 



✓



✓

✓

اقرأوا القرأن فانه يأتي شفيعا ألصحابه يوم القيامه 



نعم
الكرة

الفاكهة

أصبحنا وأصبح الملك هلل والحمد هلل ال اله اال هو واليه النشور 



أمسكتباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فان 

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واالكرام 

نفسي فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين 



شرح لهم هدي النبي في الذكر 

توضيح فضل الذكر 

✓

يكتب الطالب األذكار التي يقرأها أهل بيته 





كسب رضا هللا عز وجل 

ابعاد الهم والحزن عن القلب 

جلب الرزق وطرح البركه فيه

يستشعر المسلم مراقبه هللا عز وجل له في جميع األوقات 

قسوة القلب والشعور بالغم 

تمكن الشيطان منه 

ال اله اال هللا وحده ال شريك له و هللا أكبر كبيرا و الحمد هلل كثيرا و 

سبحان هللا رب العالمين و ال حول وال قوة اال باهلل العزيز الحكيم 



الميتالحي 

ازالة الهم 

قلة الرزق 



عند دخول المنزل 

التحميد والتمجيد 



يختار الطالب من يشاء 

من القائمة التي أمامه 



✓

✖

✖

ألن الذي ال يذكر ربه ال منفعه منه وال فائدة 

ينال غضب هللا 

يتمكن الشيطان مثله 
ينال رضا هللا عنه 

هللا يحميه من كيد الشيطان 



المسجد النبوي               مسجد قباء 



بناءها واالعتناء 

بنظافتها 

الصالة والذكر وتالوة 

القرأن واالعتكاف 



✓

✓

بناء المسجد وعمارته عمارة حسية 
الذكر والطاعة والتعليم عمارة معنوية



تطيب المسجد–االهتمام بنظافة المسجد : السلوكيات الصحيحه 

–عدم وضع مصاحف كافية : السلوكيات الخاطئة 

عدم تشجيع األطفال علي الصالة 



ال يكون المسجد نظيفا 

نفور الناس من الصالة فيه 

توجيه الناس لضرورة التعاون علي الخير 

اكرامه لمن ينظف المنزل 

أخبر أبو هريرة أن امرأة كانت تقم في المسجد فسأل النبي عنها 

(أي أخبرتموني )أفال كنتم اذنتوني بها : ماتت و قال : فقالوا 

قبرها فصلي عليه فأتي دلوني علي قبرها 



(بناء المساجد)عمارة حسية 



شرح لهم جزاء من يساهم في بناء المساجد 

وضع الفتات تحث علي التبرع لبناء 

المساجد 



تحفيظ القرأن الكريم 



✓

✓

بنى هللا له بيتا في الحنة 

بيضهاأى المكان الذى تضع فيه 

و القطاة طائر يشبه الحمامه 



(الصالة)عمارة معنوية 



نشاط صيفي 

تقوية الروابط بين المسلمين 

مكان ألداء الصالة 

مكان لتوجيه الناس لفعل الخيرات 

مكان لتعليم المسلمن 



مكان ألداء الصالة-تقوية الروابط بين المسلمين    

مان لتوجيه الناس لفعل الخيرات  

يدل ذلك علي أهمية أداء صالة تحية المسجد 



سبب اتصال القلب بخالقه وبعده عن الغفلة
حصول محبة هللا 

النجاة من الشدائد والمصائب 

يدل علي أهمية االستغفار وعظم شأنه 

الذكر المطلق 

االنصات عند سماعة القرأن -2الخشوع وحضور القلب     -1
سالمة التالوة واتقانها -4حسن االبتداء والوقف     -3

لبيان أهمية المسجد ودوره عند المسلمين

أبو هريرة أن امرأة كانت تقم في المسجد فسأل النبي عنها أخبر 

قبرهادلوني علي ( أي أخبرتموني )بها أفال كنتم اذنتوني : ماتت و قال : فقالوا 

فأتى فصلى عليها

ال اله اال هللا وحده ال شريك له وهللا اكبر كبيرا والحمدهلل كثيرا

سبحان هللا رب العالمين وال حول وال قوة اال باهلل العزيز الحكيم



حرص النبي علي بناء المساجد 

عمارة النبي للمساجد     

حرص النبي علي نظافة المسجد 

العمل القليل الدائم أفضل من 

العمل الكثير المنقطع     

النبي كان يداوم علي ذكر هللا 

أحرص علي بناء المساجد 

أحاول عمارة المساجد 

أن أستمر في عمل الخير 

أن أداوم علي أذكار الصباح والمساء 

واالستغفار اقتداءا بسيد األنام عليه الصالة 

والسالم 






