


نسعد باستخدامكم ملفات أكاديمية  إشراقة
و  التي تهدف ل ( أسرة أكثر علم و وعي و  سعادة)

 
للحصول على المزيد من الملفات والدورات المجانية والمدفوعة نرحب بكم لزيارة موقع

أكاديمية إشراقة
www.eshraka-academy.com

 
أو  زيارة صفحة الفيس بوك

/https://www.facebook.com/Eshraka.Academy
نتمنى لكم 

رحلة علم ممتعة و مفيدة

هاجر محمد عبد العظيم
فؤادة أشرف فؤاد

إعداد و تصميم



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 

فلطًفا
 

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
www.eshraka-academy.com

دمتم في عالم

شروط اإلستخدام



 جاء العيد ..... جاء العيد
 ونحن نختار أن يكون سعيد أو غير سعيد

فها قد أوشك شهر الصوم وفعل الخيرات ع�� اإلنتهاء
 وهدية هللا لنا �� نهايته هو العيد

 فهيا بنا نخطط للسعادة  �� العيد مًعا
 وكل فرد من األسرة يقرر

 كيف سيكون سعيًدا �� العيد
من خالل هذا اإلصدار من مجلة إشراقة لألطفال
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يوم اإلستعداد للعيد

 كل فرد يختار من القائمة ما سيسعده لنضع خطتنا سوًيا
واختر ما ستفعله لكي تكون سعيًدا

تنظيف المنزل
وترتيبه وتعطيره

تعليق زينة العيد
 ( من الملحقات )

ننفخ الباللين
سوًيا 

نتعرف على سنن
العيد وننفذها
 ( الملحقات )

تشغيل تكبيرات
العيد من على

تجهيز كروت المعايدةالهاتف أو التلفاز 
لكل فرد من أفراد

األسرة ونكتب رسالة
حب فيها 

( الملحقات)

تجهيز هدايا
العيد ألصدقائنا
وأقاربنا وأحبابنا 

نلبس اللبس
الجديد بعد
نشكر ماما على تعبها طوالاالستحمام 

شهر رمضان في تحضير
الطعام وهي صائمة

 ( الملحقات) 
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إقتراحات إضافية 

 
تقوم األم بتخبئة العيدية في مكان قريب
 وتعطي األطفال عالمة ليجدوها بأنفسهم

 

2

يوم العيد 
يوم السعادة والفرحة 

 
فقد قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم:.

( للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه )

يوم العيد األول

نستيقظ و نلبس 

مالبس العيد الجميلة

 ونستعد للصالة 

نصلي صالة العيد

 في جماعة خارج المنزل
 أو داخل المنزل 

مع أفراد األسرة جميًعا 

نأكل التمر

 ونفطر سويًا 

في الصباح

نشغل التكبيرات 

و أناشيد العيد
 خالل اليوم 

نقابل أفراد العائلة

 أو نتواصل معهم فيديو
 عبر الهاتف ونهنئهم بالعيد 

نهادي للجيران

 بعض من
 حلويات العيد

إقتراحات األبناء 

( أسألي األطفال عن اقتراحاتهم وأفكارهم
 للسعادة في العيد ونفذوها مًعا)
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نلعب لعبة السعادة

( الملحقات)

نحكي قصة عن العيد

 من تأليف الجميع
 ( األم تبدأ وتقف ويكمل واحد تلو

اآلخر بدون اتفاق عىل أحداث

القصة مسبًقا )

3

يوم العيد الثاني

يوم العائلة السعيدة

نتناول الفطور مًعا

نشاهد في المساء  فيلم كرتوننأكل من حلويات العيد سويًا 

ونأكل الفشار  مًعا

نشكر بابا عىل تعبه و عمله أثناء رمضان

نلعب بعض األلعاب سويًا  

( كل شخص يقترح لعبة يحبها ونلعبها سويًا )
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اختر ما ستفعله لكي تفرح في العيد



4

لثالث
لعيد ا

يوم ا

يوم الراحة و الهدوء

نتناول الفطور سويًا

مع تشغيل أناشيد

العيد 

نلعب بعض األلعاب

مًعا ونترك ماما وبابا

يستريحون قليًال

نلعب لعبة تلبيس

العرائس

 ( الملحقات )

نساعد ماما في

أعمال المنزل

إقتراحات إضافية 
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أكاديمية إشراقة 
 

أكاديمية إشراقة هى منصة تساعدك على بناء أسرة أكثر وعي وعلم
وسعادة من خالل إمتالكك للمعلومات والمهارات والخبرات التربوية

والنفسية الالزمة

 www.eshraka-academy.com

دورة
صناع محتوى مؤثرون لألطفال  

هى دورة مختصة للتدريب على
 كل ما يخص محتوى األطفال من 

 عمل مجالت ومناهج ودورات وفيديوهات 
هذا اإلصدار هو

 تنفيذ متدربات الدفعة األولى 
 وستبدأ الدفعة القادمة بعد رمضان

يوم 24 مايو 2021

تحتوي أكاديمية إشراقة على مجموعة ميزة
من الدورات للمربين مثل 

دورة قصص األطفال 
دورة منتسوري للسن من 6-9 سنوات

دورة التخطيط 
 BE ONLINE TRAINER دورة

يمكنكم اإلطالع عليها من اللينك

 تحتوى األكاديمية على عدة دورات موجهة
لألطفال فى عدة مجاالت مثل الهندسة

والكهرباء والمشاعر وحكى القصص
والتقوى والكيمياء وغيرها

 هى دورة شاملة لكل ما يخص تربية األطفال
ونفسية األم 

تحتوى على تفاصيل كل مرحلة عمرية على
حدة مع متابعة ودعم من المدربة

دورات األطفال

دورات للمربين 

دورة 
الوعي التربوي

 /https://www.eshraka-academy.com/effective-kids-content-maker

 /https://www.eshraka-academy.com/blog

 /https://www.eshraka-academy.com/for-kids

/https://www.eshraka-academy.com/for-educators

يمكنكم التواصل معنا 
0490156182213 من خلال

https://www.facebook.com/Eshraka.Academy
https://www.instagram.com/eshrakaacademy/
https://www.eshraka-academy.com/effective-kids-content-maker/
https://www.eshraka-academy.com/effective-kids-content-maker/
https://www.eshraka-academy.com/awareness-2/
https://www.eshraka-academy.com/awareness-2/
https://www.eshraka-academy.com/for-kids/
https://www.eshraka-academy.com/for-kids/


نقص الكروت وتثنيها ونضعها داخل علبة ونهزها لخلط الكروت

وبالترتيب كل فرد يسحب كارت وينفذ األمر الموجود فيه

زغزغني من فضلك

 
زغزغ

أخوك أو  أختك أو أمك 

 ازحف إلي المطبخغني أنشودة بصوتك
واحضر شيء لونه أصفر

 أذكر كلمة
قل ما الذي تحبه في بابااحضن ماماتقولها ماما بإستمرار

اذكر اكثر طعام تحبه
من يد جدتك 

اركض علي رجل واحدة

لمدة دقيقة 
اذكر خمس أشياء باللون

األحمر

لو معاك محشي وهدية
وشطة هتعطي كل واحدة

منهم لمين؟

كلمة مشهورة يقولها بابا  اذهب للغرفة و احضر
شيء لونه أخضر

www.eshraka-academy.com



نقص الكروت وتثنيها ونضعها داخل علبة ونهزها لخلط الكروت

وبالترتيب كل فرد يسحب كارت وينفذ األمر الموجود فيه

 لو ستختار أسم جديدقم بتقليد صوت الزرافة
مضحك لك ماهو؟

قلّد مشية البطة

 امشي علي أطراف أصابعك
 واحضر زجاجة مياة

اخبر كل العب بميزة تحبها

في شخصيته أو سلوكياته
قلد صوت وحركة القرد

تشقلب عىل األرض

٣ مرات 
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نام عىل األرض بدون حركة
لمدة دقيقة

اذكر خمس حاجات بتحبها
في العيد



ماذا ستكتب في كروت المعايدة 
لتهديها ألصدقأئك و اقاربك

عيد سعيدعيد سعيدعيد سعيدعيد سعيد

عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد

عيد سعيدعيد سعيدعيد سعيدعيد سعيد

عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد
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بمناسبة إنتهاء إنجازاته في شهر رمضان 
 

ألنه بذل جهًدا كبيًرا في عمل الطاعات والصوم 
 

ونتمني له دائًما الخير و النجاح و السعادة

شهادة حب و إنجاز 
هذه الشهادة مقدمة لـــ /.....................................

توقيع
..........................
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جاء العيييد
هيا نرسم يا أصدقاء آداب العيد   

 www.eshraka-academy.com

التكبير1

التطيب3 اإلغتسال2

التجمل4

التهنئة بالعيد6أداء صالة العيد5



نشكر ك يا بابا
علي مجهودك و تعبك معنا

 طوال شهر رمضان 
تقبل الله منك صالح األعمال

 
ونريد أن نخبرك بأننا نحبك

نشكر ك يا ماما
علي مجهودك و تعبك معنا

 طوال شهر رمضان 
تقبل الله منك صالح األعمال

 
ونريد أن نخبرك بأننا نحبك



لون المالبس بألوانك الجميلة وساعد األصدقاء أن يلبسوا
لبس العيد الجديد ويفرحوا مثلك




