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 لألطفال إسالميسلسلة 

 رمضان اءب لفأ  .1
 علومات وأنشطةفردات ومم

 ( سنوات 8-4سن ) ل

     

 

 

 

 

 مقدمة من:   
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 فطارإ   أ
! تتجمع األسرة على اإلفطار مع أذان المغربما أجمل أن 

 ة أن نعج ل باإلفطار فور سماع األذان.ومن السن  

ُ عَلَيهِه روى مسمل أ ن عَائَِشَة  ٍد َصَّله اَّلله َاِب ُمَحمه َا س ئلت عن رجل ِمنه أَْصه ُ َعْنه َرِِضَ اَّلله

 ِ فهَطاَر ، فََقالَته : َهَكَذا ََكَن َرُسوُل اَّلله
ِ
ُل الهَمغهرَِب َواإل َ )وهو عبد هللا بن مسعود( يَُعج ِ َوَسمله

نَعُ  َ يَصه ُ عَلَيهِه َوَسمله   .َصَّله اَّلله

ذان المغرب اليوم بتوقيت مدينتك في تمام أفلو كان 

 م ، فما هو أفضل وقت لإلفطار؟ 6:35الساعة 

 (6:35 – 7:00 – 6:45اختر : ) 

 ��نعرف هيا فلوبماذا سنبدأ فطورنا؟ 
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 لحب ب

 .ة أن نبدأ اإلفطار بالبلح )التمر أو الرطب(من السن  

عليه وسمل يفطر عَّل رطبات قبل أ ن يصيل، َكن النيب صَّل هللا : قال أ نس بن ماكل عن

 .فا ن مل يكن رطبات فمترات، فا ن مل يكن مترات حسا حسوات من ماء

كثر دول العالم إنتاجا  هل تعلم أن مصر هي أ

 للتمور وتليها المملكة العربية السعودية؟

 .......... بإنتاج التمور في مصر.تشتهر واحة 

وصالة وبعد أن ننتهي من اإلفطار 

 المغرب..ماذا سنفعل بعد ذلك؟
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 راويحتت 

 .بحسب المقدرة تهد في صالة التراويح بعد العشاءنجس

من قام "رسول هللا صَّل هللا عليه وسمل: قال : رِض هللا عنه قال أ يب هريرة روى الش يخان عن

ميااًن واحتسااًب غفر هل ما تقدم من ذنبه  "رمضان ا 

ع الحروف المتبقية ابحث عن الكلمات اآلتية    كلمة السر ! عرفلتوجم 

 رمضان .1

 تهجد .2

 قيام .3

 شفع .4

 وتر .5

 كلمة السر: .................

 م ر ت ش ت

 ا و ف ا هــ

 ي ع ح ي ج

 ق ر ت و د

 ر م ض ا ن
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 وابث ث

 الضبط.بعنه لم يخبرنا هللا ؟صيام رمضان ثوابهل تعلم 
"قال هللا عز  :رِض هللا عنه أ ن رسول هللا صَّل هللا عليه وسمل قال أ يب هريرة عن

نه يل وأ ان أ جزي به"  وجل: لك معل ابن أ دم هل ا إل الصيام؛ فا 

فحتى نحتسب الثواب الكبير للصيام، علينا أن نقدمه 

ن صيامنا لله في أحسن صورة..اختر كل ما   :يحس 

 المساعدة في إعداد الطعام           لشكوى من الجوعكثرة ا 

 قضاء اليوم أمام التلفاز               التطوع في أعمال الخير      

 النوم طوال الليل والنهار                 وضع خطة للعبادات     

 ترك الجدال والخصام           اإلسراف في طعام اإلفطار       
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 ةماعج ج
سواء مع صالة الجماعة لها فضل كبير، كلنا نعلم أن 

 ، لكن بكم مقدار؟بالبيت أو بالمسجد ةسر األ

َصالُة اجلََماعَِة أَفَضُل ِمنه قَاَل: " ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن مَعر رِض اَّلله عْنام أَنه رسوَل اَّلله 

ِيَن دَرَجًة" )الفذ = الفرد( عٍ َوِعْشه به  َصالِة الفَذ ِ بِس َ

 :ةامام العبارات التالي)×( او )√ ( ضع عالمه هيا ن

 )     (           صالة الجماعة تكون سرية في المغرب            •

 )     (          يصلي المأموم الواحد على يسار اإلمام            •

 )     (     تقضيها بعد التشهد األخير  إذا فاتتك أول ركعة، •

 )     (           يكون اإلمام األكبر سًنا أو األعلم بالقرآن          •
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 ساءح ح
ا وهاًما في رمضان، حيث أنها  ُتعد  الحساء طعاًما شهي 

تعوض السوائل المفقودة أثناء الصيام، ويمكن للحساء 

أن تحتوي على كل العناصر الغذائية لتصبح وجبة 

 متكاملة.

 :ارسم مكونات طبق الحساء الخاص بك كما تفضلههيا 

 لسان عصفور •

 شعرية •

 بصل •

 طماطم •

 بسلة •

 جزر •

 كوسة •

 لحم/دجاجقطع  •
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 يرخ خ

رمضان هو شهر الخير، وتكثر فيه أفعال الخير التي يزيد 

تعرف نصل كل كلمة بما يناسبها حتى هيا نبها الثواب. 

 على أفعال الخير في رمضان:

 المساكين     صلة

 األذى     زيارة

 مالرح      إطعام

 الجمعيات الخيرية    إماطة

 المريض    التطوع في
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 عاءد د

بعد يوم طويل من الصيام، يرزقنا هللا بدعوة مستجابة 

  �� كل يوم مع آذان المغرب قبل اإلفطار

َوُُتُمه إل تَُردُّ  "ثالثة : َعنه أيَِب ُهَريهَرَة قَاَل قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسمل َماُم  :َدعه
ِ
اإل

اِِئُ ِحنَي يُفهِطرُ الهَعاِدُل  لُومِ  َوالصه َوُة الهَمظه  ".......َوَدعه

 ؟تدعو ُترى.. ماذا تحب أن تدعو هللا على اإلفطار؟ ولمن

 أدعو لمن أحبهم:      أدعو هللا بأن يرزقني:

..........................................  ...................................... 

..........................................  ...................................... 

..........................................  ...................................... 
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 كرذ ذ

كلما كانت ألسنتنا رطبة بذكر هللا، كلما اطمأنت قلوبنا، وزادت 

 �� جبال حسناتنا يوم القيامة

مثل اذلي يذكر ربه، واذلي إل »قال النهيب صَّل هللا عليه وسمل: عن أ يب موىس رِض هللا عنه قال: 

 )رواه البخاري ، ومسمل(.« يذكر مثل احلي وامليت

 المربعات بأسماء الذكر:امأل 

 ال إله إال هللا .1

 سبحان هللا .2

كبر .3  هللا أ

 الحمد لله .4

 أستغفر هللا .5

        

        

        

        

        

        

        

        

1 

2 

3 

4 

5 
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 حمةر  ر

وتكثر مظاهر في شهر رمضان، تتنزل علينا رحمات هللا، 

 رحمة اإلنسان بغيره.

 ؟الصور التي تدل على مظاهر الرحمة ُترى ما هي
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 ينةز  ز

 هل تحب تزيين منزلك 

 الملونة لنشر باألوراق

 البهجة بقدوم الشهر 

 ؟المبارك 

 ة صور لو ن هذه ال

 �� لةالمفض بألوانك
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 حورس س

ة أن نبدأ الصيام بوجبة السحور  حتى  ل من السن  نتحم 

 الجوع والعطش، واألفضل تأخير السحور لما قبل الفجر.

اَن َمَع النهيِب ِ صَّل هللا عليه وسمل،  ره يف حديث زيد بن اثبت رِض هللا عْنام قال: "تََسحه

َ الَ  اَلِة، قلت: ََكه ََكَن بنَيه ََل الصه
ِ
ِسنَي أ يًَة" ر ُُثه قَاَم ا ُر ََخه ُحوِر؟ قَاَل: قَده واه َذاِن َوالسه

.البخاري  

فلو كان آذان الفجر اليوم في الساعة الثالثة والثلث، فما 

تناول السحور؟ تبدأ فيه أفضل وقت  
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 هرش ش

م إلى   أشهر حرم. 4شهر، منها  12العام الهجري مقس 

ِ اثهنَا َعَْشَ َشههًرا يِف ِكتَاِب ﴿ هُوِر ِعنَد اَّلله َة الشُّ نه ِعده
ِ
َض ا َره َماَواِت َواله َم َخلََق السه ِ يَوه اَّلله

بََعٌة ُحُرمٌ  َا أَره  36سورة التوبة أ ية  ﴾ِمْنه

 ضع دوائر على األشهر الحرم:نرتب األشهر الهجرية ، وهيا ن

 )      (شعبان       (    )ربيع أول      (     )صفر

 )      (ربيع ثاني         (     )رجب ( )جمادى ثاني

 )      (محرم          ( )شوال  (      )الحجةذو 

 )     (جمادى أول    (     )ذو القعدة  ( )رمضان

 ...ما هو الشهر التاسع في التقويم الهجري؟ ................

 رمضان

13 
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 دقةص ص

، الصدقة تطفئ غضب الرب، وتزيد من بركة المال

 كما أن ثوابها عظيم مهما صغرت.

اذلين ينفقون أ مواهلم يف سبيل هللا مكثل حبة أ نبتت س بع س نابل يف مثل ﴿قال تعاَل: 

 261سورة البقرة أ ية  ﴾لك سنبةل مائة حبة وهللا يضاعف ملن يشاء وهللا واسع علمي

حسنة على كل جنيه  700فلو افترضنا أن هللا سيعطينا 

من أموال الصدقة، فكم حسنة ستأخذ إذا ذهبت 

        للمسجد اليوم ووضعت في صندوق الصدقة جنيهان؟                                

 ةسآخذ ........... حسن

 ��إن شاء هللا     
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 عفض ض

رخ ص لنا الفطر هل تعلم أن من رحمة هللا بنا أن 

 ؟في رمضان في حاالت الضعف

ٍم فَ قال تعاَل: ﴿َ  نه أََّيه ةٌ م ِ ُه ۖ َوَمن ََكَن َمرِيًضا أَوه عَََّلٰ َسفٍَر فَِعده ههَر فَلهَيُصمه ن َشهَِد ِمنُُكُ الشه

َ َوإَل يُرِيُد  ُ ِبُُكُ الهيُْسه َ أَُخَر ۗ يُرِيُد اَّلله  185سورة البقرة أ ية  ﴾ِبُُكُ الهُعْسه

 ؟حاالت الضعف التي رخ ص هللا فيها الفطرما هي 

 المساعدة في المنزل    اإلرضاع  المرض الشديد 

 السفر   كبر السن  قدم مباراة كرة 

كرة لالمتحان  الحمل   عملية جراحية المذا
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 عامط ط

نسرف في  فهلمع أذان المغرب نبدأ في طعام اإلفطار، 

 ؟حتى نستطيع االجتهاد في الصالة لياًل أم ال تناول الطعام 
أ نه قال: )ما مل  ابن أ دم وعاء  -صَّل هللا عليه وسمل  -عن النيب  روى املقداد بن معد يكرب

فاعاًل فثلث لطعامه وثلث رشًا من بطنه، حبسب ابن أ دم لقاميت يقمن صلبه، فا ن َكن إلبد 

 .وحس نه الرتمذي رواه لْشابه وثلث لنفسه(

 لو ن معدتك حسب كمية كل

 شئ كما أمرنا رسولنا الكريم: 

 النفس         الشرابالطعام                 
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 مأظ ظ

من المهم على اإلفطار أن نروي ظمأنا بمشروبات مفيدة 

 ، ونردد الدعاء:الصيامحتى نعو ض نقص السوائل أثناء 

ذا أ فطر قال:  عن عبد هللا بن معر رِض هللا عْنام قال: َكن رسول هللا صَّل هللا عليه وسمل ا 

نه َشاَء هللا( رواه أ بو داود والنسايئ.
ِ
ُر ا َجه هِت الهُعُروُق، َوثَبََت اله َمأُ، َوابهَتل  )َذَهَب الظه

 لمشروب رمضاني مميز:تكو ن اسًما لرتب حروف كل كلمة هيا 

 ب( ..............–خ –و–)ر د(.....................-هـ–ر-ي–ك–)ك

 ب(.............-ا-س-ي-د(................... )و-م-ن-ر-ي -ت-)هـ

 ن( ................................................–ر–ا–ي–ل–ق–د–)م
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 تقع ع
الدعاء بأن يعتقنا هللا من علينا في كل ليلة أن نجتهد في 

 النار  فال ندخلها أبًدا ويرزقنا الخلود في الجنة.

أ ن رسول هللا صَّل هللا عليه وسمل قال: ا ن هلل عند  -رِض هللا عْنام  -عن أ يب أ مامة وجابر

 لك فطر عتقاء وذكل يف لك ليةل. ْصحه ال لباين.

 ��تخيل وارسم منزلك وحديقتك في الجنة 
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 فرانغ غ
رمن فضل هللا علينا أنه جعل   رمضان شهر المغفرة، يكف 

 .ما لم نرتكب كبائر الذنوبمن رمضان الماضي فيه ذنوبنا 

ِ صَّل هللا عليه وسمل ََكَن يَقُوُل:  ُس، َعنه أيَِب ُهَريهَرَة رِض هللا عنه، أَنه َرُسوَل اَّلل  لََواُت الهَخمه "الصه

تَنََب الهَكبَائَِر". رو َذا اجه
ِ
، ا ََل َرَمَضاَن، ُمَكف َِراٌت َما بَيهَْنُنه

ِ
ََل الهُجُمَعِة، َوَرَمَضاُن ا

ِ
 .اه مسملَوالهُجُمَعُة ا

ن أصدقائك ستغفر له وتسامحه على تصرفه الذي  َمن م 

 أحزنك؟

1. ............................................ 

2. ............................................ 

3. ............................................ 
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 انوسف ف

 هل تحب اللعب بالفوانيس؟ كلنا نحب ذلك !

 الفوانيس من التقاليد الرمضانية التي يرجع تاريخها 

 الفاطمي،  للعصر

 وتوارثتها األجيال 

 �� حتى يومنا هذا

 ن هذ الفوانيسلو  

لة:   بألوانك المفض 
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 درقَ  ق

ماذا تعرف عن ليلة القدر؟ هي الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن على 

ويغفر له ما  عاًما ! 83 قام ، ومن يقوم هذه الليلة فكأنهنبينا محمد

م من ليالي الولكن متى هي؟ ال نعرف تحديًدا إال أنها في ذنبه !  تقد 

ع سورة القدر. هي  العشر األواخر من رمضانالوترية من   �� ا بنا نسم 

ِحميِ  َِن الره ْحه ِ الره ِم اَّلله  بِسه

انه َأنهَزلهنَاُه يِف لَيهةَلِ 
ِ
َراَك َما1).............ا ر ) ..............( َوَما َأده ةَلُ 2الهقَده ( لَيه

ٌ ِمنه  ِر َخْيه نِ  ................( تَََنهُل 3).....................الهقَده ذه
ِ

وُح ِفهيَا اِب  َوالرُّ

ٍر) ............. لَعِ  ...............( 4ِمنه لُكِ  َأمه  (5)...............ِِهَ َحَّته َمطه
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 عبةك ك

 ك؟أفراد أسرتأو أحد هل زرت الكعبة المشرفة قبل ذلك؟ 

كبر من غيره من الشهور.  إن فضل الُعمرة في رمضان أ

عن أ يب معقل رِض هللا عنه أ ن النيب صَّل هللا عليه وسمل قال: )معرة يف رمضان، تعدل 

 جحة( رواه أ ْحد وابن ماجه.

 هيا نصل األرقام

 بالترتيب حتى 

 ��الصورة  تكتمل 
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 للتلفاز ال ل

برأيك هل يصح  أن نترك وقت رمضان الثمين يضيع 

أمام المسلسالت واإلعالنات والبرامج الغير هادفة؟ أم 

 نُحسن استغالله في كل ما يجلب لنا النفع والثواب؟

 هل تعرف الساعة الرملية

 التي كانت تستخدم   

 الوقت قديًما؟  قياسل

ف ما تعبر عنه هذه   الصورة.ص 
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  سجدم م

 عن أ يب هريرة رىض هللا عنه قال : 

 قال رسول هللا صَّل هللا عليه وسمل :

 " من تطهر يف بيته ، ُث مىش ا َل بيت 

 من بيوت هللا ليقيض فريضة من فرائض 

 هللا ، َكنت خطواته ا حداهام حتط خطيئة، 

 .أ خرجه مسمل "وال خرى ترفع درجة 

 هيا نجد طريقنا للمسجد

 ��لنحصل على هذا الثواب
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 يةنن 

 هل تعلم أن النية لصيام الفرض هي أول أركان الصيام؟

عن حفصة رِض هللا عْنا أ هنا قالت أ ن رسول هللا صَّل هللا عليه وسمل قال: )من مل يبيت 

 الصيام قبل الفجر فال صيام هل( رواه أ ْحد وأ ْصاب السنن.

 :ةالعبارات التاليامام )×( او )√ ( ضع عالمه 

 بالعمل من نسي أن يأكل ويشرب طوال اليوم النشغاله •

 )       (      فصيامه صحيح

من منع الطعام والشراب إلنقاص الوزن وليس للقيام  •

 )       (     بالفرض فصيامه صحيح

 )        (       علينا أن ننوي الصيام بقلوبنا ال بالجهر بالنية        •
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 اللههـ 

هل تتابع شكل القمر الذي يتغير على مدار الشهر 

 الهجري؟ إنها آلية من آيات هللا في الكون !

َس ِضَياًء َوالهقََمَر نُوًرا  مه ي َجَعَل الشه ِ ننَِي قال تعاَل: ﴿ُهَو اذله لَُموا عََدَد الس  ِ َرُه َمنَاِزَل ِلتَعه َوقَده

 5َوالهِحَساَب﴾ سورة يونس أ ية 

 ظلل الجزء المظلم من القمر لترى الجزء المضئ في المراحل المختلفة:

 

 

 

 بدر              أحدب       تربيع  هالل    
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 ردو   و

لو كنت ُتجيد القراءة وواظبت على و رد القرآن في رمضان، 

 ��! الف من الحسنات قد حصلت على اآلف

رِض هللا عنه أ ن النيب صَّل هللا عليه  عبد هللا بن مسعود من حديث الرتمذي فقد حص عند

أ قول: "أ مل" ن قرأ  حرفًا من كتاب هللا فهل به حس نة، واحلس نة بعْش أ مثالها، إل م ) :وسمل قال

 ف( .حرف، ولكن "أ لف" حرف، و"إلم" حرف، و"ممي" حر 

 هل تعلم كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ .............. جزًءا

 وما عدد سوره؟ .................. سورة

 وما هي أطول سورة في القرآن؟ سورة ...................
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 اميشيي 

هل تعرف ما هي مكونات الخشاف اللذيذ الذي نتناوله 

صل كل مكو ن بإسمه والفاكهة المجففة على اإلفطار؟ 

 المصنوع منها

 مشمشية  برقوق مجفف   

   زبيب  تين مجفف   

 قراصيا  مشمش مجفف   

 عنب مجفف   
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م كلمات ومعلومات من تعل  قد انتهينا ف نآلاو

.. وبعد رمضان يأتي عيد وأحاديث عن رمضان

 ��هجة وسعادة ه من بالفطر بكل ما يحمل

ماذا أنجزت هذا الشهر وتنوي هيا نكتب 

 المواظبة عليه طوال العام:

1. ............................................ 

2. ............................................ 

3. ............................................ 

4. ............................................ 

5. ............................................ 

 

 


