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نشكركم على حرصكم لنفع أبنائكم بإستخدامكم مطبوعات أكاديمية إشراقة 
 

نسأل الله تعالى
 أن يجعل فيها النفع لكم و يتقبل منا ويجعله عمال ً خالصا ً لوجهه الكريم 

 مطبوعات إشراقة هدفها تقديم كل ما يساعد األم في تربية األطفال
بشكل ممتع و مفيد ، ألننا نسعى  لجعل األسرة أكثر علم و وعي وسعادة

وقد وضعنا بعض الشروط حفاظا ً على عمل و جهود األكاديمية وفريق  العمل فهي أمانة
سيحاسب عليها من ضيعها 

فلطفا ً
 

ال نسمح بإستخدام أي منتج من منتجات إشراقة بشكل تجاري أو طباعتها بغرض البيع
 لإلستخدام الشخصي و مراكز التعليم فقط مع ذكر المصدر

ً
  فهي متاحة مجانا

 
 ، أو إزالة لوجو األكاديمية من على أي منتج يخص

ً
 أو جذريا

ً
ال نسمح بالتعديل على المطبوعات جزئيا

إشراقة بعد أو قبل الطباعة أو نسبها لجهة أخرى .
 

ال نسمح بإعادة رفع أي ملف من ملفات أكاديمية إشراقة على أي مواقع أخرى شخصية أو تجارية أو
وسائل للتواصل اإلجتماعي

 
 بذكر الرابط األصلي لألكاديمية لمن أراد التحميل منه .

ً
 المشاركة تكون دائما

بإمكانكم التواصل معنا من خالل
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دمتم في عالم

شروط اإلستخدام



كان ياما كان في مدرسة جميلة 
اجتمع المعلم بتالميذه ليفاجأهم

 برحلة إلى حديقة الحيوان المفتوحة والتى 
تسمى محمية

   فرح التالميذ كثيًرا و شكروا معلمهم على 
مفاجئته الرائعة 

 
 واآلن سنأخذكم معنا يا أصدقاء لنتجول مع المعلم

 والتالميذ ونرافقهم في مغامرة ممتعة 
مع صحبة حيوانات مختلفة   

 
فاستعدوا معنا و احزموا أمتعتكم

 لنرى ما الذي سنعرفه و نتعلمه في هذه الرحلة الشيقة
 من خالل المهمات التي سيبلغنا بها المعلم لتنفيذها 

 
فهيا بنا ننطلق في رحلة سعيدة مفيدة 

مع المعلم و األصدقاء 
في مجلتكم  الحبيبة إشراقة
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في بداية الرحلة ومع إنطالق الحافلةقال المعلم للتالميذ :.
لماذا ياُترى كانت رحلتنا مجموعة مع بعضنا البعض، ولم يذهب كل منا وحده!!!

 
.: 

ً
 ، وسألوه لماذا ؟   ... أجابهم المعلم قائال

ً
فكر التالميذ قليال

خلقنا  الله  يا أصدقاء بطبيعة بشرية تحب أن تعيش في جماعة و وسط أهلنا و أصدقائنا 
 

فقد قال الله تعالى
ِه

َّ
ْم ِعْنَد الل

ُ
َرَمك

ْ
ك

َ
 ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ أ

َ
ْم ُشُعوًبا َوَقَباِئل

ُ
َناك

ْ
ْنَثى َوَجَعل

ُ
ٍر َوأ

َ
ْم ِمْن َذك

ُ
ْقَناك

َ
ا َخل اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
{ َيا أ

َه َعِليٌم َخِبيٌر } [الحجرات 13] 
َّ

ْم ِإنَّ الل
ُ

ْتَقاك
َ

أ
وفي هذه الرحلة إصطحبتكم مًعاكأصدقاء ؛ فهل تعلمون  لماذا  يحتاج اإلنسان إلى الصديق؟!
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تعالوا ننظر لهذه الصور ونتخيل ماذا ستكون مشاعرنا في كل صورة
 لنعرف مًعا أهمية الصداقة في حياتنا ��

ليس هناك أحد يساعدني



هل تخيلتم يوًما أن 
 يعيش اإلنسان 
وحيًدا  في الدنيا 

 www.eshraka-academy.com

6

بينما تتحرك الحافلة و األصدقاء في طريقهم لحديقة الحيوان دار حوار 
بين المعلم و التالميذ يسألونه عن معنى الصداقة ، فكان بينهما هذا الحوار 

نعم صحيح ، و لمن سأتكلم
في وقت الضيق ، و من

ينصحني وقت الغضب ؟!

نعم معك حق 
الصداقة شئ رائع 

ونعمة من الله تستحق
الشكر

ولكن من سيساعدني
حينما احتاج للمساعدة
ومن سيلعب معي !!

و أنا أحب أن أتشاور مع
صديقاتي في بعض األفكار ،
المشاكل في بعض األوقات

أظنه سيرتاح من
المشاكل و

المتاعب مع غيره
وسيهتم به والداه

كثيًرا ويلعب بكل
األلعاب بمفرده

 هكذا لن أجد أى أحد
ً

لكن مهال

يلعب معى أو يتحدث معى ... ال

ال هكذا لن يكون عندى أصدقاء

ألعب معهم هذا شيئ سيئ

ً
جدا

اآلن أدركتم
بأنفسكم أهمية

الصداقة  ، و هذه
نعمة تستوجب
الشكر يا أبنائي

الحمد لله
 رب العالمين



 وصل المعلم والتالميذ إلى حديقة الحيوان و رأينا لوحة كبيرة ترحب باألصدقاء
 واختار كل منهم صديق ليلون معه لوحة الترحيب وقمنا بتلوينها مًعا

اآلن دورك لتلون لوحة الترحيب اختر صديقك أو أخيك أو أمك ولونوا مًعا لوحة
الترحيب بألوانك الزاهية

أهلا بالأصدقاءأهلا بالأصدقاء
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نعم هذا صحيح 
فلكل دلفين صفير يميزه عن غيره  

سبحان الله الخالق
 جعل الله الدالفين من أجمل الكائنات 

 في تواصلها حتى 
 اإلنسان

سبحان الله  ، لقد علمت
 أن الصفير هو وسيلة التواصل بين

الدالفين وبعضها ؛ فهل هذا صحيح
يامعلمي ؟!

و أنا أيًضا سمعت هذا 
وعلمت أيًضا من برنامج تلفزيوني
  أن الدالفين تقوم بإلقاء التحية
 على بعضها البعض ؛فهل هذا

حقيقي ؟!

نعم هي لطيفة جًدا
و أهم ما يميزها تواصلها مع بعضها

البعض لذلك عالقتهم جيدة ؛ وتعطينا
درًسا في أهمية التواصل الجيد

مع األصدقاء
وهي أيًضا

تعيش في جماعات
 وهي ودودة  و لطيفة ، وتذكرني

باألصدقاء 

نادى المعلم على التالميذ وقال لهم : هيا لنتعرف على أول حيوان فى رحلتنا الجميلة ، وذهبوا
 بحركات بهلوانية مرحة 

ً
مع المعلم ناحية الدلفين  الذي قدم لهم عرًضا مذهال
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وهنا دار هذا الحوار بين األصدقاء و المعلم

نعم فقد رأيت تصرفاتها 
و أنا أيًضامع مدربها ؛ فهي لطيفة جًدا

 أحببتها جًدا

 ......... مهم لفهم األصدقاء
ا ت ل ص و ا لرتبوا الكلمة لتكملوا مكان النقاط يا أصدقاء



السالم
و رحمةعليكم

الله

صل النقاط يا صديقي و لونها لتكتشف من في الصورة

أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية اإلسالم للتواصل مع اآلخرين عندما نقابلهم   
 رتب الكلمات لتحصل على تحية اإلسالم واكتبها بنفسك
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لقد علمت من الحارس

 بأن أحد األفيال مريض ؛ 

وهذا الفيل الهائج كان بجانب

صديقه الفيل

 حتى أخذوه 

إًذا من محتمل 
أنه كان يعبر عن حزنه على صديقه

 فمن المعروف أن األفيال حيوانات عاطفية ، و
يظهر حزنها وتوترها إذا رأت فيل آخر ميت

 تماًما مثل اإلنسان
فالصديق يحزن على صديقه إذا فارقه ،  

فمن أهم صفات الصديق الحسن
  صفة الوفاء

إنه الفيل !!! 

ماذا حدث ؟!

لماذا صوته عالي هكذا ؟!

عادًة يخشى الفيل
  النار واألصوات العالية

 وله ذاكرة قوية فتعرف األشياء
واألماكن لسنوات عديدة

بعد إنتهاء عرض الدالفين بينما يستعد المعلم و التالميذ لإلنتقال لرؤية حيوان آخر 
سمعوا صوًتا عالًيا ؛ يبدو عليه عراك ألحد الحيوانات ، فتوجهوا جميًعا

لمصدر الصوت ليعرفوا ماذا حدث 

10
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من يسأل عنك دائًما
 ويلعب معك  من أصدقائك ؟!

صديقي ....................
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يا أصدقائي ساعدوني من خالل  تلوين القلوب أن أتعرف على
الوفاء من مواقف األصدقاء 
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قص القناع لترتديه وتؤلف قصة من تأليفك
 وشارك صديقك تمثيل األدوار لتقضوا وقًتا ممتًعا



ذهب األصدقاء برفقة المعلم ليتعرفوا على حيوان جديد 
وفي طريقهم تعثر أحد األصدقاء الصغار بحجر على األرض ، و أصيب بجرح صغير ؛ 

فأسرع األصدقاء ليساعدوه على النهوض ، و ذهبوا إلى العيادة 
فهيا نتعلم معهم ماهي اإلسعافات األولية للجروح ورتب الصور لكي تساعد أصدقائك

عند الحاجة ألي جرح صغير حتى تحصل على المساعدة 
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بعدها أطلب المساعدة إذا كان األمر خطيرا ًأساعد صديقي على الجلوس بشكل مريح

أغطية الجرح كي ال يتلوث بضمادة  أغسل الجرح تحت ماء جاري بلطف



و اآلن حان دورك لكي تجهز شنطة إسعافاتك األولية
 لتساعد صديقك عند الحاجة فعليك ياصديقي أنت تحدد ما المهم تواجده

في شنطة إسعافاتك األولية وتصله بالشنطة

شنطة 
اإلسعافات األولية 
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تشتهر القرود بالمشاركة و مساعدة بعضها البعض 
 استعن  بالصور القادمة لتأليف و رسم باقي  مشاهد قصة  القرد بهلول و أصدقائه
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في أثناء التنقل بين الحيوانات رأت البنت مجموعة من الطيور الجميلة تقف  على 
 ،  فرأها المعلم ودار بينهما هذا الحوار   

ً
 شجرة ؛ فوقفت لتنظر  إليها وسرحت قليال
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الحمد لله معلمي أنا بخير
 حينما رأيت العصفور على الشجرة ؛ تذكرت شجار بيني وبين صديقتي أمل ،

وكيف أن حنان كانت كحمامة السالم جاءت تصلح بيننا  .

16

وماذا فعلت حنان لتصلح بينكم؟!

هل أنت ِ بخير يا ابنتي ؟!
يبدو شيًئا مهًما يشغل تفكيرك فهل هناك مشكلة ما ؟!

بعد أن رأتنا وعلمت بشجارنا ؛ طلبت منا أن تحكي كل منا المشكلة
من وجهة نظرها ، و بعدها تصرفت بحكمة ؛ فذكرتنا بذكرياتنا

الجميلة معا وسرعان ما تفاهمنا وتصالحنا .
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هيا نعرف مًعا يا أصدقائي أصل الكلمات ومن أين جاءت
لون كل كلمة و أصلها بنفس اللون

َسَمَح

الَتَساُمح

الَصَداقة

ة
َ

الُمَشاَرك

عاُون التَّ

َشاَرَك َعْون

َصَدَق



قص الصور و ضع تحت كل حيوان ما يميزه
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تسامح حكمة وفاءمشاركةتواصل
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ما أجمل أن نعبر عن الصداقة بكلمات رائعة
 استمع لهذا الفيديو واكتب الكلمات داخل المربع وغنيها لصديقك لتعبر له عن حبك

https://youtu.be/o9c05BkAHs4



بعد انتهاء اليوم جلس المعلم برفقة التالميذ ليستعدوا للرجوع 
فعّبر لهم عن مدى فخره بهم لتعاونهم مًعا وسألهم : هل تعرفون ماهي أعظم

قصة للصداقة على مر التاريخ مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ؟!
هيا نحل الشيفرة لنتعرف على أعظم صديقين 

لماذا سمي
 أبي بكر بالّصديق

ابحث عن هذه المواقف في سيرة النبي مع صديقه لتعرف كيف كان خير صديق

……………………….......................................................................................
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عند نزول الوحي في غار حراء
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م رب كح د أوي
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األمانة من الصفات المهم تواجدها في صديقي 
أي من السلوكيات تدل على األمانة عبر داخل الدائرة برسم الشعور  المناسب للصورة

الكلمة
 الطيبة



الودود
 هو المحب لعباده 

فهو خلقهم و رزقهم
 و أنعم عليهم بنعم كثيرة

الودود بأنه 
يغفر لعباده و يقبل توبتهم 

و يستجيب
 دعائهم

أتعلم من اسم الله الودود
أن أحب جميع الناس و
أعاملهم بود و إحترام

 قال الله تعالى
إن الذين  آمنوا و عملوا 
الصالحات سيجعل لهم

 الرحمن ودا
مريم96
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هيا بنا نتعرف على إسم الله الودود
قص القلوب وقم بعمل النشاط كما هو موضح بالشكل  
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اصنع وردة جميلة لتهديها ألحد أصدقائك بعد أن تصنع العلبة في الصفحة القادمة
وتضع الوردة بها
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أكمل هديتك ياصديقي و اصنع علبة هدايا لتضع بها الوردة لصديقك لتطبق حديث
النبي صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا)

قص الشكل المحدد من الخارج وقم بثني الخطوط المنقطة ثم تقفيل الصندوق 



مواقف
صديقي مرآتي

برفقة ماما الجميلة عرفها على صديقك المفضل
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من هو أقرب صديق لك ؟!
و لماذا ؟!

كيف ألتقيت بصديقك ؟! 
و أين كانت أول مرة قابلته؟!

ماهي الصفة 
التي تحبها في صديقك

 وتعتبرها صفة جميلة

ماهي الصفة 
التي ال تحبها في صديقك

 وتعتبرها صفة سيئة

هل قام أحد أصدقائك
 بموقف يخذلك ، وماذا

تعلمت منه ؟!

هل تفضل أن تكون عائلتك
وعائلة صديقك أصدقاء أم ال ،

و لماذا؟!

ماهو أجمل موقف حدث 
بينك و بين صديقك !!

من هو الصديق الذي
 ستأخذه معك لقضاء أجازتك  في

السفر وألي بلد ستذهبان ؟!

هل تخبر صديقك بكل أسرارك
  أم تحتفظ ببعضها لنفسك ؟!

ماهو المكان المفضل 
الذي تحب أن تأخذ

 صديقك إليه ؟!
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كيف ستتصرف إن 
قام صديقك المقرب باإلبتعاد 

عنك دون سبب تعرفه ؟!

ماذا ستفعل إن اكتشفت أن صديقك
المقرب قد أوقع نفسه في مشكلة

كبيرة!!

إن أخطأ صديقك أمام اآلخرين 
هل ستقف معه وتسانده 

أم ستنصحه وتنتقده ؟!

إن أحببت أن تهدي صديقك
هدية ؛ فماذا ستكون ؟!

ماذا ستفعل إناكنشفت أن
صديقك يكذب عليك ؟!

ما أكثر كلمة أو جملة
 يرددها صديقك ؟!

كيف تصف صديق 
بثالث صفات

ما االسم
 المحبب لصديقك ؟!

إلى أي مدى تثق
 في صديقك !!!

ماذا ستفعل
 إن قام صديقك بإفشاء سرك؟!

www.eshraka-academy.com
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نلقاكم على خير في رحلة سعيدة مع قيمة جديدة

روى البخاري ومسلم أيًضا عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا رسول الله 
 كيف ترى في رجٍل أحب قوًما ولم يلحق بهم؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:.
﴿ المرء مع من أحب ﴾

سعدنا بصحبتكم يا خير أصدقاء ، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في
الجنة على سرر متقابلين كما قال الله تعالى  في سورة الحجر 

قيمة 
في معلومة

انتهت رحلتنا


