
 
رمضان مبارك

هيا نشجع أطفالنا عىل فعل

الخير في هذا الشهر الفضيل. 

اطبعوا البطاقات التالية وقدموا

 واحدة منها

 لطفلكم لكل يوم في رمضان 
 

 

النسخة األصلية تجدونها عبر الرابط: 

https://www.maktabatee.com/pages/arabic-printables 

الحقوق محفوظة

 



ساعد ماما في ترتيب

السفرة ألول إفطار في 

رمضان! 
 

قال قال رسول هللا

َر َصائًِما (ص) : َمْن َفطَّ
كَاَن َلُه ِمْثُل أَْجِرِه، َغْيَر

أَنَُّه َال َيْنُقُص ِمْن أَْجِر
ائِِم َشْيًئا الصَّ
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قدم للجيران صحناً من
إفطاركم أو صحن حلويات

وحدثهم عن رمضان.
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اختر أحد األنبياء وابحث

عن قصته عبر االنترنت

أو الكتب المتوفرة في
البيت ثم اخبر العائلة ما

تعلمت. 
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اكتب دعاء  اإلفطار

 عىل ورقة وعلقه جانب

طاولة الطعام: 

 

"اللهم لك صمت وعىل
رزقك أفطرت. ذهب الظمأ

وابتلت العروق وثبت األجر

ان شاء هللا."

 



راجع سورة حفظتها من

قبل ونسيتها.

 

 قال رسول هللا (ص):
َخْيُركُْم َمن َتَعلََّم الُقْرآَن

وَعلََّمُه.
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ساعد أحد من أسرتك

واستحضر النية لتنال

األجر.  

 

قال رسول هللا (ص):

 إنما األعمال بالنيات،

وإنما لكل امرئ ما

نوى...

 

اصنع صندوقاً للصدقة من

المواد المتوفرة في البيت و

ضع ما توفر لك من مصروف

للتصدق به خالل الشهر.  
 

كان رسول هللا -صىل هللا

عليه وسلم- أَْجَوَد الناِس،
وكان أَْجَوَد ما يكوُن في

رمضاَن ِحيَن َيْلقاُه

جبريُل...

 

 

اقرأ كتاباً باللغة العربية

عن رمضان.

 

 قال تعاىل:
اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق * َخَلَق اْإلِ

* اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم
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اذهب لزيارة جدك

وجدتك أو أحد أقاربك

(أو اتصل بهم).

 

 قال رسول هللا (ص): 

من سرَّه أن يبسط له

رزُقه، وأن يُنَسأَ له في
أثِره، فْلَيِصْل َرِحَمه.

 

اقرأ صفحة من القرآن

أو استمع إليها وتابع

مع المصحف.

 

 

اجلس في الحديقة

وتأمل في خلق هللا .
 

 قال تعاىل: ِإنَّ ِفي َخْلِق
َماَواِت َواْألَْرِض السَّ

َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر

ُولِي اْألَْلَباِب َآلَياٍت ألِّ

 

عن عائشة رضي هللا عنها

قالت: قلت: يا رسول هللا

أرأيت إن علمت أي ليلة

القدر ما أقول فيها؟ قال: 

 قولي: اللهم إنك عفو

تحب العفو فاعف عني.
 

 إحفظ الدعاء وردده طول

شهر رمضان.
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ارسم صورة تعبر عن

ما تحب في رمضان

وشاركها مع عائلتك. 

 

 اكتب دعاء لماما
وبابا وأقاربك

وللمسلمين وادع

فيه بعد كل صلواتك
اليوم.

ساعد في
ترتيب طاولة

االفطار

تطوع لتنظيف حديقة

عامة أو الحي الذي

تعيش فيه. 
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اكتب رسالة شكر لعامل

النظافة في مدرستك وعبر

له عن امتنانك له.

 

 قال رسول هللا (ص):
من ال يشكر الناس ال

يشكر هللا

 

إقرأ قصًة
رمضانية لنفسك

أو ألخيك. 
 

حضر طبقاً بسيط من

إعدادك لتشارك في

تحضير مائدة الطعام

(سلطة فواكه، تمر
محشي، شوربة)

 

 

تعلم اسماً من أسماء هللا

الحسنى وادعو بها في

صالتك. 

 

قال تعاىل :"ولله

األسماء الحسنى

 فادعوه بها"
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ابتسم كثيراً اليوم! 

 

قال رسول هللا (ص):

تبسمك في وجه أخيك

صدقة

 

 

 

 اكتب دعاًء
للمسلمين واقرأه

عند اإلفطار.

 إقرأ تفسير سورة
الماعون وتأمل في

معانيها. 
 

 

صل عىل النبي 10 مرات

في الصباح و 10 في

المساء. 

 

قال تعاىل: ِإنَّ هللاََّ َوَمَالئِكََتُه

يَُصلُّوَن َعَىل النَِّبيِّ ۚ َيا أَيَُّها

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه

َوَسلُِّموا َتْسِليًما
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 استغفر هللا مئة مرة

طوال اليوم.

 

 قال تعاىل: َواْسَتْغِفُروا
هللاََّ ِإنَّ هللاََّ َغُفوٌر َرِحيم

 

 

 

تطوع للمساعدة

في تنظيف

المسجد في

مدينتك. 

 

 ابحث عن كتب
وألعاب لم تعد

تستخدمها وتصدق

فيها للمحتاجين. 
 

 

 

إهدي فريق اإلطفاء في

مدينتك طبق من الحلويات

واشكرهم عىل خدمتهم. 
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اكتب بطاقات معايدة

للعيد ألصدقائك. 
 

 

 

 

اسقي نبتة داخل أو

خارج البيت. 

 


