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كرام تالوة القرآن الك�يم - بر الوالدين -  إقامة الصالة  - الصدقة – إ
الضيف

رغبة � رضى هللا تعا� ودخول الجنة

المغفرة ومضاعفة األجر









القرآن الك�يم حجة لقارئه يوم القيام، فيطلب من هللا تعا�
ألصحابه المغفرة، والمضاعفة � األجر حتى يدخلوا بسببه أعلى

درجات الجنة.

المداومة على تالوة سورة الملك سبب لنيل شفاعة القرآن
.الك�يم يوم القيامة، فهي تطلب لقارئها وحافظها مغفرة الذنوب



ألنه يداوم على
قراءته.

ألنه يحرص على
 قراءته وتدبر

معانيه.
ألنه يحرص

على
ألنه ال يداوم حفظه.
على

 قراءته.





ينال بكل حرف من
القرآن

 يقرأه عشر حسنات.
يلبس والديه تاجاً يوم

القيامة.
فيه شفاء وتنقية لنفس

 اإلنسان من الحسد
ينال منزلة خاصة عند هللاوالكراهية.

تعا�.



كثر من مرة يساعده على االستماع لآليات وتكرارها أ
الحفظ.

تدوين المقررات وإجابات
الطالب.

االستماع للمقريء وتقليده بالترداد
خلفه.

التعرف على حكم التجويد
من

 خالل األلوان المميزة لكل
المصحف المعلمحكم.

اإللكترو�.





الوفاء
بالعهد.

العفو عن اآلخ�ين- ترك
الجدال.
الصد
ق.

التعاون على
الخير.

التثبت من
األخبار.



يجيد القراءة وتكون مخارج الحروف لديه
صحيحة،

كثر اتساعاً، وعنده قدرة على تحليل النصوص ويكون عنده ثراء بالمفردات اللغوية. يكون تفكيره أ
وفهمها.

خلقه القرآن، فيحسن التعامل مع اآلخ�ين بالقول والعمل ،فينال
محبة الناس.

يتحلى بحسن الخلق، فيبتعد عن كل ما حرم هللا، ويسارع
للعمل النافع.



كز تحفيظ القرآن الك�يم للكبار * أنشأت مرا
والصغار.

* أقامت مسابقات عالمية
ومحلية.

* طبعت المصاحف
ونشرتها.

* خصصت إذاعة للقرآن
الك�يم.

* بث البرامج اإلذاعية التي تهتم بتعليم القراءة
وتصحيحيها.



اآليات الك�يمة تحث على القراءة،
والحديث الش�يف يبين فضل قراءة القرآن الك�يم فهو خير

ما يقرأ.



القرآ
ن

مغفرة
شفاعةالذنوب
دخول أعلى درجاتالقرآن له

الجنة

القرآ
ن

سبب لسعادة
استقامة اإلنسان على طاعة.األسرة

.الرحمن












