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صلة الرحم وحؽؿفا

 -حوار

ادعؾؿة

 -عرض مؼطع ( مرئي أو صويت )

الطالبات

 -مجع معؾومات

مسؤولة الـشاط

 -كؾؿة

اشتعراض اآليات واألحاديث التي تتـاول صؾة

 أوراق عؿلجفاز عرض

أشبوعني

الرحم .
بقان حؽم صؾة الرحم .

عرض من األرحام الذين جتب صؾتفم .

 عصف ذهـي -صؾة األرحام مػفوم ,وفضائل ,وآداب ,وأحؽام يف ضوء الؽتاب والسـة  -د .شعقد بن عيل بن وهف الؼحطاين

http://saaid.net/book/13/5120.rar

-أحذ الؽالم عن صؾة األرحام ويؾقه حتذير ادسؾم من قطع الرحم  -ماجد إشالم البـؽاين

http://saaid.net/book/11/4343.rar

-تذكر صباب اإلشالم بز الوالدين وصؾة األرحام  -عبد اهلل بن جار اهلل اجلار اهلل

http://saaid.net/Doat/aljarallah/j41.zip

-من فضائل اإلشالم األخوة وصؾة األرحام  -هاين شعد غـقم

http://www.saaid.net/book/9/2231.zip
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كقف نصل الرحم وفوائدها وفضائؾفا

بقان كقػقة صؾة الرحم .

 -حوار

رشح فضائل صؾة الرحم .

ادعؾؿة

 -عرض مؼطع ( مرئي أو صويت )

كتابة تغريدات عن فوائد صؾة الرحم .

الطالبات

 -مجع معؾومات

مسؤولة الـشاط  -كؾؿة

 أوراق عؿلجفاز عرض

أشبوعني

اشتعراض األمور ادعقـة عذ صؾة الرحم .
اشتخدام وشائل التواصل يف كرش ققؿة صؾة الرحم .
اشتعراض الـتائج ادستبة عذ صؾة الرحم عذ الػرد

 -عصف ذهـي

وادجتؿع .
 -صؾة األرحام مػفوم ,وفضائل ,وآداب ,وأحؽام يف ضوء الؽتاب والسـة  -د .شعقد بن عيل بن وهف الؼحطاين

http://saaid.net/book/13/5120.rar

-أحذ الؽالم عن صؾة األرحام ويؾقه حتذير ادسؾم من قطع الرحم  -ماجد إشالم البـؽاين

http://saaid.net/book/11/4343.rar

-تذكر صباب اإلشالم بز الوالدين وصؾة األرحام  -عبد اهلل بن جار اهلل اجلار اهلل

http://saaid.net/Doat/aljarallah/j41.zip

-من فضائل اإلشالم األخوة وصؾة األرحام  -هاين شعد غـقم

http://www.saaid.net/book/9/2231.zip

3

مظاهر عدم صلة الرحم وأشباهبا و اآلثار ادستبة عذ قطع األرحام

ادعؾؿة
الطالبات
مسؤولة الـشاط

 -حوار

بقان مظاهر عدم صؾة الرحم .

 -عرض مؼطع ( مرئي أو صويت )  -أوراق عؿل

كتابة تغريدات عن أشباب قطع الرحم .

 -مجع معؾومات

جفاز عرض

أشبوعني

اشتعراض اآلثار ادستبة عذ قطع الرحم .
ضرح أفؽار عؿؾقة إلعادة الصؾة لؾؿتؼاضعني .

 -كؾؿة

 -صؾة األرحام مػفوم ,وفضائل ,وآداب ,وأحؽام يف ضوء الؽتاب والسـة  -د .شعقد بن عيل بن وهف الؼحطاين

http://saaid.net/book/13/5120.rar

-أحذ الؽالم عن صؾة األرحام ويؾقه حتذير ادسؾم من قطع الرحم  -ماجد إشالم البـؽاين

http://saaid.net/book/11/4343.rar

-تذكر صباب اإلشالم بز الوالدين وصؾة األرحام  -عبد اهلل بن جار اهلل اجلار اهلل

http://saaid.net/Doat/aljarallah/j41.zip

-من فضائل اإلشالم األخوة وصؾة األرحام  -هاين شعد غـقم

http://www.saaid.net/book/9/2231.zip
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اجلران و اإلحسان إلقفم

ادعؾؿة
الطالبات
مسؤولة الـشاط

اشتعراض اآليات واألحاديث التي تتـاول

 -حوار

اجلار واشتـباط فضؾه .

 عرض مؼطع ( مرئي أو صويت )  -أوراق عؿل -مجع معؾومات

جفاز عرض

أشبوعني

بقان فضل اإلحسان إىل اجلار يف اإلشالم.
اشتعراض أكواع اجلران .
كرش تغريدات عن آثار حسن اجلوار.

 -كؾؿة

كرش آثار حسن اجلوار عز وشائل التواصل .
حقوق اجلار لإلمام الذهبي

http://shamela.ws/index.php/book/11064
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آداب معامؾة اجلران

ادعؾؿة
الطالبات
مسؤولة الـشاط

اشتعراض حؼوق اجلران .

 حوار عرض مؼطع ( مرئي أو صويت )  -أوراق عؿل -مجع معؾومات

جفاز عرض

 -كؾؿة

حقوق اجلار لإلمام الذهبي

عرض كامذج من اإلحسان إىل اجلار.

أشبوعني

بقان أمهقة اختقار اجلار الصالح .
كرش تغريدات عن آثار حسن اجلوار.
اشتـباط اآلثار ادجتؿعقة لتؽامل اجلران .

http://shamela.ws/index.php/book/11064
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