
 

 

 هل تعلم عن رمضان لالطفال

شهُر رمّضان هو شهر الرحّمة والغفران، وهو أفضل شهور العام، وفي التعريِف ّبه ندرج مجموعة نقطّية من هل تعلم 

 :كاآلتيّ 

 هل تعلّم أّن شهر رمضان هو الشهر التاسع من أشهر السّنة الهجرية، إذ يأتي بعد شهر شعبان، وقبل شوال. 

  رمضان على المسلمين في شهر شعبان في السنة الثانية  فرض صيام شهر -سبحانه وتعالى-هل تعلّم أن هللا

 .للهجرة

 صوم رمضان من العبادات المحددة بوقت معين، حيث ال يصح أدائها إال في شهر رمضان  فريضة هل تعلّم أن

 .من كل عام

 هل تعلّم أّنه يوجد عدة أقوال لتسمية شهر رمضان، مّنها أنه من الرمض، أي شدة الحر، أو بسبب رمّضه 

 .لإلنسان الصائم، أي شدة الجوع، كما قيل أنه مأخوذ من رمض أي احترق، فرمضان يحرق الذنوب

 معلومات عن شهر رمضان لالطفال

ال بّد من تثقيف األطفال حول شهر رمضان المبارك، لما فيه من الرحمة والفضل والعفو والغفران، وفيما يأتي مجموعة 

 :رك لألطفالمن المعلوماِت عن شهِر رمضاْن المبا

  هل تعلّم أنه وقعت الكثير من األحداث في شهر رمضان المبارك، منها غزوة بدر الكبرى، وفتح مكة، ومعركة

 .القادسّية، وبعض أحداث غزوة تبوك، والكثيُر غيرها

 هل تعلم أن الصيام هو الركن الثاني من أركان اإلسالم، وقد فرضه هللا تعالى على عباده في السنة الثانية 

 .للهجرة

  ،هل تعلم أنه يوجد عدة مبطالت للصيام، منها األكل والشرب عمًدا، والتقيؤ عمًدا، والجماع في النهار

 .واالستمناء عمًدا، ووجود نية جازمة باإلفطار وإن لم تطبق

 دء بهل تعلم أنه يوجد عدة سنن لرمضان، منها التعجيل باإلفطار، والتأخير بالسحور، والدعاء عند اإلفطار، و

 .اإلفطاء بحبة من التمر أو ماء

 هل تعلم عن رمضان لالذاعة المدرسية

 :بحيُث تشمُل فقرة هْل تعلْم على معلومات تعريفّية عن شهر رمضان، وعظيم فضلّه، كما في اآلتيّ 

  هل تعلّم أّنه في شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطّين، وتضاعف

 .حسنات، ويزيد هللا تعالى فيه أرزاُق العّباد، وفيه العتق من النيرانْ ال

  جعل صيام رمضان فرض من فرائض الدين، وركًنا من أركان اإلسالم  -سبحانه وتعالى-هل تعلّم أن هللا

 .-صلى هللا عليه وسلم-الخمْس، وقد ثبت الفرضية في كتابه تعالى، وفي سنة نبيه 

 ي اإلمساك عن الطعام والشراب والجماع وغيره من المفطرات منذ طلوع الفجر وحتى هل تعلم أن الصيام يعن

 .غروب الشمس

  هل تعلّم أن صيام رمضان هو فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، مقيم في بلد معين، قادر عليه، سواء أكان

 .ذكًرا أو أنثى، يخلو من الموانع، مثل الحيض أو النفاس

 هل تعلم عن رمضان

 :من المعلومات عن شهر رمضان الُمبارك ندرّجها في النقاِط اآلتّيةمزيٌد 

  هل تعلّم أن ليلة القدر تأتي في أواخر شهر رمضان المبارك، وهي الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن الكريم

 .-صلى هللا عليه وسلم-على سيدنا محمد 

 هل تعلّم أن الليالي العشرة األخيرة في شهر رمضان هي أفضل ليالي السّنة، وذلك ألن فيها ليلة القدر. 

 هل تعلّم أن صالة التراويح تؤدى في رمضان بعد صالة العشاء، وتعتبر من أصناف قيام الليل. 



 

 

  في بداّيته، ثم شرعت هل تعلّم أنه يوجد الكثير من األحكام التي شرعت في شهر رمضان، حيث شرع الصيام

 .زكاة الفطر في نهايّته

  

 


