






إعطائهم مكافئة يومية لمن يحفظ االذكار •

عمل مسابقة فيما بينهم لمن يحفظ االذكار أكثر ، وتشجيعهم عليها•



خاطيء

صحيح

صحيح

خاطيء



يشعرون باألمن والمحبة والحنان والعطف

على رحمته صلى هللا عليه وسلم وحسن معاملته للصغار

أنه كان يزور األنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم





االبتسامة والمزاح معهم•

اللعب معهم•

نصحهم وتوجيههم•

اهداء الهدايا لهم•



الستقبال أن مالطفة الصغير تجعله يشعر بالثقه والمحبة ، فيكون مستعدا  

التوجيه والنصح



كسب محبتهم واحترامهم وثقتهم وادخال السرور عليهم، وتهيئتهم الستقبال التوجيه والرشد

لم إن كان النبي صلى هللا عليه وس: عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال 

(يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ : ) ليخالطنا حتى يقول ألخ لي صغير 

يمازحهم ويالطفهمكان الرحمة بهم  حيث 

كان يوجههم ويرشدهم





كسب محبتهم واحترامهم•

ة تنشأتهم تنشئة اسالمي•

صحيحة

توجيههم للخير•

ينفرهم من الكبير•

ال يتعلمون السلوك •

الصحيح

الخوف وضعف الثقه•



–االعيادفي شراء لعبة لهم –المناسبات في اهدائهم  بعض المال 

اوقات النجاحفي اهدائهم بطاقة دخول المالهي 



إهداء الصغير يؤدي الى كسب محبته وثقته ، وإدخال الفرح والسرور

على قلبه، وتهيئته لتقبل التوجيه واالرشاد من الكبير

هللا كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به الى النبي صلى: عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال 

ا، وبارك اللهم بارك لنا في ثمرنا ، وبارك لنا في مدينتن: )عليه وسلم، فإذا أخذه رسول هللا قال 

ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر: قال( لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مدنا 

يشعرون بالفرح والسرور والمحبة والحنان والعطف

كسب محبتهم وثقتهم ، وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم، وتهيئتهم الستقبال التوجيه واالرشاد





إهداؤه اليهم     الدعاء لهممالطفته لهم    توجيههم

االنتهاء من حل الواجبات 

طاعة الوالدين 

التزامه بحسن الخلق

تقبل االمل كان النبي صلى هللا عليه وسلم يهتم بالصغار كثيرا النهم مس

فكان يشجعهم على العمل الحسن وكان رحيم بهم ويهدي لهم



لإلكثار منهتعليم الصغار أهمية العمل الحسن 

وحبه لهم،إلدخال الفرح والسرور على قلوبهم 

(اللهم علمه الحكمة : ) أنه ضم ابن عباس الى صدره يوما وقال 



احترام الكبير 

مالطفته والمزاح معه

إهداؤه الحلوى وما يحب



احترامه ومعرفة قدره

استشارته في المشكالت ، واألخذ برأيه

رحمة الصغار والعطف عليهم من الصفات التي حث عليها االسالم و أمر بها

توقير الكبير واحترامه من الصفات التي حث عليها االسالم و أمر بها



(اخضر )التبسم له 

(احمر)الضحك عليه  
(اخضر )الصبر

(احمر)السخرية منه 

(أخضر)ممازحته  

(احمر)الشدة عليه 

(احمر)الضرب  

(اخضر)تقديم الهدية 

ظلل بلون+ الصفات 



تنتشر المحبة والمودة في المجتمع ويسود االحترام والتقدير بين أفراده

لضعفهم وعدم قدرتهم على أخذ حقوقهم

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا







الثناء عليهم       دعوتهم ومناصحتهم     مشاركتهم أحزانهم



عدم الزيارة  . كثيرة: 1

عدم التواصل عن طريق وسائل التواصل الحديثة . متوسطة: 2

عدم الوقوف بجوارهم وقت الشدة . كثيرة:3

عدم صلتهم بالمال وقت الحاجة . كثيرة: 4

عدم السؤال عنهم وقت المرض . قليلة: 5

-وفاطمة –ام كلثوم–زينب -بناته -خويلدخديجة بنت 

علي بن أبي طالب

يدل ذألك على ثقتهم بالرسول  صلى هللا عليه وسلم 



الزيارة والهدية وعيادة المريض وغير ذلك: االحسان الى االقارب وتكون بأمور متعددة منها 

جود هذا العباس بن عبدالمطلب أ: )قوله صلى هللا عليه وسلم لعمه العباس بن عبدالمطلب 

(قريش كفا  وأوصلها

أوالد العم–العم –أوالد االخوة –الجد -األم  





بأن أزور أقاربي في االعياد والمناسبات وأقدم لهم 

الهدايا أو اتواصل معهم عن طريق الهاتف أو وسائل 

ينناالتواصل االجتماعي فتنمو المحبة والمودة واأللفة ب



، محبتهم والثناء عليهم ، احترام كبيرهم ، دعوتهم ومناصحتهم

مالطفة صغيرهم ، مشاركتهم أحزانهم ، زيارة مريضهم

محبتهم والثناء عليهم

يحترم الكبير  ويرحم الصغير ويمازحه

تقدم الهدايا لهم ، والسؤال عن حاجاتهم ، وتقديم المساعدة لهم وقت الحاجة



األول

الثاني

الثالث



الجنهصلة الرحم سبب من أسباب دخول •

شرط قبول االعمال  التوحيد هلل•

أهمية الصالة ومكانتها •

قال رسول هللا: عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها قالت 

من: ) الرحم معلقة بالعرش تقول : صلى هللا عليه وسلم

(وصلني وصله هللا ومن قطعني قطعه هللا 



قارب تعد صلة الرحم من العبادات البدنية ، النها تكون بزيارة األ

المال   النها تارة  تكون بصلتهم ب: ، وأحيانا بخدمتهم ،   والمالية 

ألنها تعبر من محبتهم وإكرامهم: والقلبية 

أهمية صلة الرحم ومكانتها حيث اقترنت بالصالة والزكاة

ألنه شرط قبول  االعمال  ومنها صلة الرحم 

حصول الثواب من هللا ، وزياد الحسنات ودخول الجنة: أثر صلة الرحم على الواصل 

زيادة المحبة والمودة واأللفة بينهم: أثرها على األقارب 



احترام الثناء عليهم

مكبيره

مالطفة 

صغيرهم

دعوتهم 

ومناصحتهم





يلقي السالم عند دخول المجلس. 1

انصحه ب. للمعلماالصغاء 2

نصحهم بالكف عن ذلك . 3

نصحه بضرورة السالم . 4

على الجالسين

االصغاء اليه حتى ينتهي. 5

اقوم له. 6

اصافحه حتى بعد االنتها. ء 7

من حديثه



وكفارة المجلسهللامغفرة للذنوب ودخول الجنة بإذن 



لتواضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين جلسائه

كراهيته أن يقوم أصحابه له إذا دخل المسجد

اذا جاء الغريب ال يدري  من هوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

لم يرفع رأسه حتى يرفع المتحدث رأسه إصغاء له

كان الصحابة ال يقومون للنبي إذا دخل المسجد





ذكر هللا . 1

التسبيح. 2

المناقشة في أمور الدين. 3

قراءة القرآن الكريم. 4

:اداب المجلس

تعميرها بذكر هللا•

اختيار الرفيق الصالح•

إذا رجع الى مجلسه فهو أحق به•

رفع األذية عن الجلساء•

السالم في القدوم وفي الذهاب•

أن يجلس حيث ينتهي به المجلس•

:مخالفات المجلس

معصية هللا بالقول أو الفعل•

عدم السالم•

أذية الجلساء•

التسمع على االخرين•

مقاطعة المتحدث•

تناجي اثنين إذا كانوا ثالثة•

اقامة الرجل من مجلسه•



يدل على تواضعه صلى هللا عليه وسلم وحسن معاملته لجلسائه

لى ما حجبني النبي ص: عن جرير رضي هللا عنه قال

ي هللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رأني اال تبسم ف

وجهي

لكثرة تبسم النبي صلى هللا عليه وسلم وحسن إنصاته لجلسائه

التبسم والبشاشةاالصغاء للمتحدثالتواضع





angel
Typewriter
حرص الإسلام على نشر المحبة

angel
Typewriter
 والالفة بين الجالسين 



االقتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم

الحرص على احترام جلسائي وتقديرهم

انصت لحديث جلسائي وال أقاطعهم

ال أقيم أحد من مجلسه وأجلس فيه

االصغاء الى الحديث ولو كان فيه غلظة

عدم السالم عند الدخول للصف. 1

الغيبة والنمية. 2

أذية بعض الطالب سواء بالقول أو الفعل. 3

أن يقيم أحد الطالب زميله من مقعده ليجلس مكانه. 4



عدم السالم عند دخول الصف

أخبره بأهمية السالم عند دخول الفصل

أن يقيم أحد الطالب زميله من مقعده لكي يجلس مكانه

أخبره بآداب المجلس وأن هذا التصرف غير صحيح وأن يجلس مكانه

الغيبة والنمية 

ى احذرهم من هذا العمل  وانا  النبي صلى هللا عليه وسلم قد نه

عن ذلك



الحكمة هي منع استنقاص حق المسلم وألن اقامة الرجل من مجلسه يولد العداوة والبغضاء

الحدائق أو المساجد أو المدرسةكامن سبق في الجلو  مثل

الجلوس حيث ينتهي المجلس ولو انتهى به الى مكان متواضع

angel
Typewriter
س





مساعدته. 1

مشاركته االفراح واالحزان. 2

االهداء لهم. 3



كانوا سعداء وشكرونا على مشاركتنا لهم الطعام



أزوره وأخفف عنه

أعزم جيراني على تلك الوليمه

أشاركه أحزانه

أشاركه أفراحه



اي الجزء الذي تصدقت به هو المتبقي عند هللا من أجر وثواب اال الذراع

يدل على كرمه ومحبته لجيرانه وكافة المسلمين

االهداء لهم

االحسان الى جيرانه





عدم معرفة حقوق الجار وفضل االحسان اليه

التوعية بحق الجار•

بيان فضل االحسان الى الجار•

لحل  المشاكل  والخالفالتعاون بين الجيران

نشوب  مشاكل او خالفات أدت الى اإلساءة بينهم



كسب محبتهم ونشر أخالق االسالم بينهم وطاعة هللا عز وجل: أثر الصبر على أذى الجار 

يدل على عظم حق الجار . 1

أن االحسان الى الجار من شروط االيمان. 2

صبره على أذى جيرانه مع مشركين قريش

سبه وشتمه                   رمي القمامة أمام بيته

عدم السالم عليه                    االمتناع عن مساعدته وقت الحاجه



حق الجار

الجيرانالمحبة بين 



angel
Typewriter
حقوق الجار شرط من شروط دخول الجنة

angel
Typewriter
عزيمة الجيران على الولائم



خير الجيران. 1

االحسان الى الجار. 2

النهي عن احتقار الجار. 3

فضل صنع الطعام. 4



القيام بحق الجار يساهم في نشر المحبة واأللفه بين المسلمين

يدل على أن الجار كاد أن يكون بدرجة القريب أو الوارث

أن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال رسول هللا: عن عائشة رضي هللا عنها قالت 

الى أقربهما منك بابا  : صلى هللا عليه وسلم 





كان للصغار مكان كبير عند الرسول صلى هللا عليه وسلم•

كان الرسول يداعب ويالعب الصغار وكان يوجههم لفعل الخير•

كان الرسول كثير االهداء للصغار•

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم رحيم بالصغار•

في السنالكبارالوالدان واالخوة واالخوات 

إذا أسر اليه حديثا  في أذنه لم يرفع رأسه حتى يرفع المتحدث رأسه إصغاء  له

اذا  جاء قبله وكان جالس  

احترام الكبير ومالطفة الصغير-مشاركتهم احزانهم وافراحهم-محبتهم والثناء عليهم 



(أنه ولٌي حميمادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة  ك: ) كان النبي يتمثل بقوله تعالى 

angel
Typewriter
جبريل عليه السلام هوا الملك الذي كان ينزل على

angel
Typewriter
تدل على الاستمرار وكثرة الوصية 

angel
Typewriter
رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم 



تعلمت أن رحمة الصغار من الصفات التي أمر بها االسالم•

وأيضا احترام الكبار وتوقيرهم واتباع هدى النبي•

صلة الرحم هي االحسان الى االقارب وهي من اسباب دخول الجنه•

التواضع مع الجلساء•

تعلمت االحسان الى الجار من مكارم االخالق التي أوصى بها هللا عز وجل•

حسان أنوي االقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في معاملته لجيرانه واال•

الى جيراني

انوي أداء حق المجلس باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر•

أنوي أن أصل رحمي وأبين لهم أهمية صلة الرحم•

اعطف على الصغار واحترم من هم أكبر مني•



angel
Typewriter
أفكار مسابقات ثقافية

angel
Typewriter
اقتراحات لطرق تنفيذ المسابقات 

angel
Typewriter
سحب أرقام الأسئلة، حيث توضع الأسئلة على شكل بطاقات مرقمة

angel
Typewriter
فيسحب المتسابق الرقم الذي يريده، ويجيب على السؤال

angel
Typewriter
 الذي تتضمنه البطاقة المرقمة. سحب أرقام الهدايا والجوائز 

angel
Typewriter
حيث توضع مجموعة من الأرقام المطوية، وكل رقم يرمز إلى هدية معينة

angel
Typewriter
 فهدية كلّ متسابق بحسب الرقم الذي يشير إليه 

angel
Typewriter
 التنافس وتجميع النقاط

angel
Typewriter
حيث يكون هناك فريقان، أو متسابقان 

angel
Typewriter
ومن يجمع أكبر عدد من النقاط يكون هو الفائز




