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فؤادة أشرف فؤاد
 

فؤادة أشرف فؤاد
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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
www.eshraka-academy.com

دمتم في عالم

شروط اإلستخدام



في صباح يوم جميل
 بدأ األصدقاء باإلستعداد

 ليوم مميز لمسابقة في المدرسة 
 

وكانت المسابقة 
عمل ألبوم صور و معلومات لقيمة

 تحمل المسؤولية 
 

فقمنا فريق إشراقة بإصطحاب األصدقاء في
جولة نقدمها لكم في هذ المجلة لتستمتعوا

بها ونتعلم معا ً عن قيمة جديدة 
في رحلة مليئة باألنشطة الممتعة و

التحديات و األلعاب الشيقة
 

فهيا نبدأ رحلتنا
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5

عند عثورك على أي صورة أو معلومة في صفحات المجلة
ضعها في مكانها المخصص في األلبوم

1

3

تحمل المسؤولية

ديني مسؤوليتي
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تابع األلبوم
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مجتمعي مسؤوليتيعائلتي مسؤوليتي

أنا مسؤول ... أنا أستطيع

أيهما سيسلك
الطريق الصحيح
ليصل للراية في

المنتصف

8



سمع صديقنا عن مسابقة المدرسة لعمل ألبوم قيمة تحمل المسئولية ، ولكنه لم
يفهم مامعنى تحمل المسؤولية ؟!

 
ظل يفكر و يفكر ولكنه مازال ال يفهم معنى تحمل المسؤولية !!!

فذهب ألمه يسألها ؛ ما معنى تحمل المسؤولية ؟

فقالت األم حديث النبي صلى الله عليه وسلم :.
اِس َراٍع، ِذي َعَلى النَّ ِميُر الَّ ِتِه، َفاْألَ ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع، َوُكلُّ ( َأَال ُكلُّ
ُجُل َراٍع َعَلى َأْهِل َبْيِتِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، ِتِه، َوالرَّ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ
َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْنُهْم، َواْلَعْبُد َراٍع
ُكْم َمْسُئوٌل َعْن ُكْم َراٍع، َوُكلُّ ِدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، َأَال َفُكلُّ َعَلى َماِل َسيِّ

ِتِه) متفق عليه َرِعيَّ
طلبت األم من االبن لكي يعرف معنى تحمل مسؤولية ، أن ينظر للصور

ويفكر ؛ ماذا يحدث لو ؟!
 

هيا معًا يا أصدقائي نتخيل ماذا يحدث لو في كل صورة من الصور اآلتية
في الصفحة التالية

وتنطلق رحلتنا 

خالل صفحات مجلة إشراقة

ماذا يحدث لو ؟! مامعنى 
تحمل المسؤولية ؟!
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 لم يوجد ضابط شرطة

ماذا يحدث لو ؟!

 لم يوجد طبيب

 لم يوجد عامل نظافة
 لم يوجد مهندس

 لم يوجد سائق القطار لم توجد األم
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أحسنت اآلن عرفت معنى تحمل المسؤولية
لون و ضع الصورة في مكانها المناسب في

األلبوم أول الملف 

 لم يوجد شرطي المرور لم يوجد رجل اإلطفاء

ماذا يحدث لو ؟!

أحسنت
1
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شعاري

الله رقيبي ... الله مّطلع علي

من خالل تأملنا في الكون الواسع وما فيه من سماء عالية و أرض واسعة  
و جبال شامخة وطيور تحلق و حيوانات مختلفة ، نستطيع أن نتفكر في

خلق الله ونفكر في كيفية تحمل المسؤولية تجاه هذه المخلوقات ، هيا
نلون ونتفكر 
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رزقنا الله دين اإلسالم هيا نكمل و نتعرف على أركان ديننا
لنطبقها في حياتنا  لنتحمل مسؤولية عبادة الله لننول رضى الله

و ندخل الجنة 

 الشـ...............

.............. إقامة

 إيتاء
ـ...............

 صوم

.......
.......

ـ.

حج

.....
.....

.....
ـ

 أركان
 اإلسالم

ولنجعل دعائنا دائما ًكما قال  معاذ بن جبل أن رسول صلى عليه
وسلم أخذ بيده، وقال: «يا معاذ، والله إني ألحبك، والله إني

ألحبك»، فقال:  أوصيك يا معاذ، ال تدعن في دبر كل صالة تقول:
اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.

 رواه أبو داود, وغيره, وصححه األلباني.
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هل ياترى نستطيع أن نفعل أي شئ دون أن يرانا أي أحد ؟إ
تخيل أحداث القصة و ابدع و ارسم أحداثها  

11 www.eshraka-academy.com
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43

5

اسم الله الرقيب



رسولي قدوتي
 نتعلم من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف كان يتحمل

المسؤولية في صغره وفي شبابه ، فكان في صغره يقوم برعي الغنم
، واشتغل بالتجارة في شبابه .

فما الصفات التي اكتسبها النبي من رعي األغنام و التجارة ؟!
اكتب أو ارسم أيهما تحب .

تعلم من رعي األغنام

اكتسب من التجارة
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عباداتي

خلقنا الله لنعبده و نطيعه ، فكروا معنا وارسموا أو اكتبوا كيف نعبد الله
بطاعات مختلفة لتزدهر حياتنا بروائح الطاعات العطرة  

وصلت اآلن لصورة
جديدة في ألبومك 

ماهي قصة الهدهد و
تحمل المسؤولية ؟!
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شعاري
أنا مسؤول 

                ... أنا أستطيع

 ضع كل مهمة في الوقت الخاص بها  
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هيا نزين لوحتنا وبها دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي كان يداوم عليه ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه في

صحيح البخاري قال أنس : فكنت أسمعه يكثر أن يقول: ,
 

ن
 م

ك
ذ ب

عو
ي أ

م إن
له

 ال
ل ،

س
ك

وال
جز 

لع
وا

ن ، 
حز

وال
م 

له
 ا

بة
غل

 و
ن

دي
ع ال

ضل
 و

ن ،
جب

وال
ل 

بخ
وال

ل .
جا

لر
ا
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كرتي
استعن بماما لتضعوا خطة لتوزيع المواد الدراسية فيمذا

الجدول ليساعدك على أداء مسؤولياتك المدرسية لتحقيق
هدفك في المستقبل

مادة
ال
درس األيام

جديد
درس حل
أسئلة

 درس
 مراجعة

السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الجمعة

الخميس

ساعدها تصل ألدواتها
لتبدأ المذاكرة
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استعن بالله و ادعوه دائما ً قبل و بعد المذاكرة

قبل
 المذاكرة

بعد 
المذاكرة

اللهم إني أسألك 
فهم النبيين 

و حفظ المرسلين
 و إلهام المالئكة المقربين

 
اللهم ال سهل إال و جعلته سهال ً
 و أنت تجعل الحزن إن شئت سهال

اللهم إني استودعتك
 ما قرأت 

و مافهمت 
و ما حفظت 

فرده إلي عند حاجتي إليه

تقديرا ً
لمعلمتي

قص الكارت لمعلمتك واعطه لها لتشكرها على تحملها
المسؤولية تجاه طالبها وتعليمهم العلم 

 
شكرا ً

 
 معلمتي

 
لتحملك المسؤولية
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المسلم و المسلمة يضعون ألنفسهم بعض المهام اليومية
ليصنعوا روتين نجاحهم ، اختاروا بعض المهام البسيطة
لتبدؤوا بها وزودوا كل اسبوع مهمة و كافئوا أنفسكم 

 بالملحقات عند إتمام المهام 

نظافتي
 

الشخصية

األيام

السبت
األحد

اإلثنين

الثالثاء
األربعاء
الخميس

الجمعة
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ملحقات الروتين
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مصروفي

أعطاك والداك 10 جنيهات كيف ستقسمها بين
احتياجاتك و الصدقة و اإلدخار ؟ !

الصدقة

اإلحتياجات

اإلدخار
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زراعة دوار الشمس
دوار الشمس زراعته سهلة جدا و بذوره موجودة في كل مكان ، و نحظى بزهرة جميلة منه 

(( بذور دوار الشمس هي اللب السوري ولكن ليس  محمص ))

خطوة 1

 
لب سوري نئ
 ليس محمصا ً 

نذهب لمقلة اللب و نطلب

خطوة 2

مثقوبة من األسفل 
لتصريف الماء الزائد 

حضر اصيص 
او علبة بالستيك

خطوة 3

 (البيتموس ) هو تربة
زراعية  تباع عند المشاتل

أو نحضر طينة من أي
جنينة

نجهز التربة عبارة عن 
نص بيتموس و نص رمل

نضع التربة في اإلصيص 
ونسقيه جيدا ً بالماء 

 
و ننتظر حتى

 تتشرب اماء جيدا ً

خطوة 4

بنغرز البذور فى التربة 
من ناحية السن المدبب 

عمق حوالى نصف
سنتيمتر

خطوة 5



نضغط على التربة
يبدأ النبات بالنمو  بكف اليد

بعد ال 5 أيام

ننتظر حوالى ٥ أيام 

خطوة 7خطوة 6

لكي ينمو النبات يحتاج لبعض األشياء المهمة جدا ً ، ارسم ما تعبر عنه الكلمات

ثم بعد ذلك

الهواءالماء

الشمس
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وهبنا الله أكبر هدية وهي وجود األب و األم 
و تقديرا ً لهم ارسم لوحة تعبر فيها عن شكرك لهم لتحملهم مسؤولية

تربيتك و تعليمك و اإلهتمام بك 

شعاري
خيركم

 
 خيركم ألهله
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إحترامبرطاعة

ونتذكر أن حقوق والدينا



أخوتي هم مسؤوليتي ، احبهم و اهتم بهم
 و انصحهم عند الخطأ بأسلوب حسن 
بماذا تنصح أخوتك في هذ المواقف

ما أحلى اللعب و اإلستمتاع مع أختي و أخي ، هيا نلون ونستمتع سويا
ً
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عندما اخطئ اتحمل المسؤولية و اعتذر لمن أخطأت في حقه

لون باستخدام قصاقيص ورق الكوريشة بألوانها المبهجة
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خلقنا الله و لكل منا دور في هذه الحياة 
اعقدوا اجتماعًا صغيرًا لألسرة ووزعوا األدوار لكل منكم ، وليعلق كل بطل

دوره على باب غرفته  
ل 

بط
باء

هر
لك

ا
س

حار
فة

ظا
الن

لم
س

لم
ا

وي
لق

ا
شة

فرا
ام

نظ
ال
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ارسم        تحت الصورة التي تعبر عن سلوك حسن ، وارسم    
    تحت الصورة التي تعبر عن سلوك خطأ مع عائلتك   

ممتاز اتممت مهماتك بنجاح
وصلنا لصورة جديدة في

ألبومك 
نملة سليمان

ماقصتها وعالقتها بتحمل
المسؤولية ياترى ؟!
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يحب الله العمل الصالح و من يفعله ، اختر عمًال مع أصدقائك و
 وقوموا بفعله  

ً
أخوتك لتتعاونوا  معا

ى 
َ

 َعل
ْ

َوَتَعاَوُنوا
ْقَوى ِبرِّ َوالتَّ

ْ
ال

شعاري
وتعاونوا على 
البر و التقوى

 مدينتي
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 حفاظي على مدرستي هو مسؤوليتي ألنها بيتي الثاني
 ودوري أن أذاكر و أتفوق ألحقق هدفي في المستقبل ،،، ترى ماهي مهنتي التي احب أن

أكون عليها في المستقبل ، أكتب مهنتك وعلقها على باب غرفتك   

مدرستي
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ًفي قصة لطيفة دار حوار بين األخوات عن المستقبل
 وماذا يريد أن يصبح كل منهم لينفع دينه وبلده والناس جميعا

(طبيب - مهندسة - معلمة - فنان ) 
لون و قص الشخصيات وقم بتأليف القصة كما تحب

 وأخبرنا ماذا تحب أن تكون في المستقبل ؟!
كيف استخدم الشخصيات

قص الشخصيات بتتبع النقاط على الحروف
افتح الدوائر بالمقص عند األرجل

لونهم إن أحببت 
أدخل أصبعيك السبابة و الوسطى لتحريكهم

واستمتع بقصتك
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قص الشخصيات وأستمتع بتأليف القصص مع أخوتك و أصدقائك
 وقم بتوزيع األدوار 
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قال عليه الصالة والسالم:
ْيٌر، أْو إْنساٌن، أْو

َ
 منه ط

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 (ما ِمن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا، أْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيأ

 كاَن له به َصَدَقٌة) رواه مسلم
َّ

َبِهيَمٌة، إال
هكذا كان علماء المسلمين ، ينفعون الناس بعلمهم  ،هيا قص وانسب 

 كل علم لعالمه

أبو بكر الرازيابن بطوطة

جابر بن حيانالبيرونيالخوارزمي

الجغرافياالجبرالفيزياء

الطبالكيمياء
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لكي اتحمل المسؤولية 
البد أن أعرف كيف أقوم بحل المشكالت 

اقترب ألبومك على اإلنتهاء
ابحث عن قصة راعي الغنم و تحمله

المسؤولية ؟!

هيا نعرف معا ً كيفية حل مشكلة باإلجابة عن هذه األسئلة 

ماهو سبب المشكلة ؟ماهي المشكلة ؟

ما النتيجة
 لهذه المشكلة ؟

أمثلة الحلول ؟

لماذا  ؟!
 

ألن .....
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إلى اللقاء في رحلة جديدة و مغامرة ممتعة 
لنتعلم قيمة مختلفة

سعدنا معكم أصدقائنا  في رحلتنا لقيمة تحمل المسؤولية ، ونمتن لتكملة الرحلة
ًحتى النهاية ، و نقدم لكم لعبة نحولة المسؤولة هدية منا لتستمتعوا بها

 ممتعا
ً

وتقضوا وقتا

هل تعلموا يا أصدقاء  
 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لمن يقوم بمسؤولية تجاه اآلخرين ، كما دعا
على من يشق على الناس فيما كلف من أمرهم .

فعن عبدالرحمن بن شماسة قال ((أتيت عائشة أسألها عن شئ ، فقالت : ممن أنت ؟
فقلت :رجل من أهل مصر .

فقالت : كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه  ؟فقال : مانقمنا منه شيئا" ، إن كان
ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ، ويحتاج إلى النفقة

فيعطيه النفقة  ، فقالت : أما إنه ال يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكرأخي أن
ًأخبرك ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من

  فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولى من أمر أمتي شيئا
ً

ولى من أمر أمتي شيئا
فرفق بهم فارفق به ))

انتهت رحلتنا
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شرح لعبة نحولة المسؤولة

قص أوراق األرقام المقابلة و اطوها
ويقوم كل العب بسحب ورقة في دوره

ليعرف عدد الخطوات الواجب أن
يمشيها
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عند الوقوف على الرموز التالية اسحب البطاقة المطابقة لكل رمز
ونفذ الموجود بالبطاقة

عندما تمر بهذا الرمز تحدث عن موقف مررت به أو
تخيله و كنت فيه متحمال ً المسؤولية 

عندما تمر بهذا الرمز تحدث عن موقف مررت به أو
تخيله ولم تتحمل فيه المسؤولية وماذا ستفعل

لو تكرر مرة ثانية  

6 5
4 3
2 1 قم بتجميع لوحة اللعبة والصقها 
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ماذا يسمى 
بيت النحل ؟

خلية - قفير

ما عدد أجنحة
النحلة ؟

زوجين من
األجنحة

ما عدد أرجل
النحلة ؟

أرجل 6

من ماذا يصنع
النحل بيته ؟

من الشمع

ما اسم الشكل
الذي يكون عليه

بيت النحل؟

سداسي

ماهو 
غذاء النحل ؟

حبوب اللقاح
غبار الطلع

ماهي 
أنواع النحل ؟

الملكة  
الذكور

الشغاالت

ماهي وظيفة
الملكة؟

تضع البيض

ماهي وظيفة
الذكور ؟

التلقيح

كروت لعبة نحولة المسؤولة
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كم عدد الملكات
في الخلية
الواحدة؟

جمع الرحيق والمئاتملكة واحدة
حبوب اللقاح

كم عدد
الشغاالت في

الخلية ؟

األآلف

ماهو أكبر أنواع
نحل العسل ؟

النحلة 
العمالقة

النحلة 
القزمة

ماهو عمر النحلة
المكلة ؟

من 4 ل 6 سنوات

كم تعيش
الشغاالت ؟

أسابيع 6

مامراحل دورة
حياة النحلة ؟

بيضة 
يرقة

شرنقة
نحلة

كم عدد الذكور
في الخلية
الواحدة؟

ماهي وظيفة
الشغاالت؟

ماهو أصغر أنواع
نحل العسل ؟

كروت لعبة نحولة المسؤولة
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كروت لعبة نحولة المسؤولة

ماهي طريقة
تواصل النحل مع

بعضه ؟

كيلو /ساعة65 الرقص
رأس 
صدر
بطن

كم جرام من
العسل تضع
النحلة في
حياتها ؟
جرام 45

كم بيضة تضع
الملكة يوميا ً ؟

1500:2500
افتح مصحفك

وابحث في سورة
النحل 

كم عدد عيون
النحل ؟

 عيون5
( مركبة 2
بسيطة 3 )

يعيش النحل في
كل القارات 

ماعدا؟
ابحث وأفد الجميع

بمعلومتك

من هم يعاسيب
النحل ؟

الذكور

كم سرعة 
طيران النحلة ؟

ماهي أجزاء 
جسم النحلة ؟

أين تبني النحل
بيوتها ؟
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قم بضيافة
الالعبين

 وقدم لهم
مشروب أو بعض

الحلوى 

اخرج من الغرفة
للحظات وسيقوم كل
العب بإخفاء غرض من
الغرفة وسؤالك عنه
يمكنك طرح بعض

األسئلة عنه

اعطي أمر
 يقوم بتنفيذه
ثاني العب على

يمينك

اطلب من
الحاضرين تقليد
جميع حركاتك
لمدة دقيقة

شارك معلومة
تعرفها مع
الجالسين

وانفعهم بعلمك

اصنع قطار مع
عائلتك

 وتجولوا ثالث
جوالت

 داخل المنزل

كروت لعبة نحولة المسؤولة

رتب غرفتك في
10دق

ضع قبلة 
على جبين كل 
فرد من اسرتك

قدم هدية ألحد
أفراد أسرتك من

المكان الذي
تجلس فيه
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كروت لعبة نحولة المسؤولة

اغسل أسنانك
ثم ارجع لتكمل

لعبتك

مارس الرياضة
لمدة 5 دق مع
أحد من أفراد

أسرتك

قم بعمل تفخر
به عند سؤالك

عن عملك

ساعد أخاك
األصغر منك

في تنظيم يوم
الغد قبل النوم

أنت رئيسا ً للمكان
الذي تجلس فيه

أسأل كل فرد كيف
تخدمه

قل كلمة طيبة
لكل فرد من
الجالسين 

ضع قبلة 
على جبين كل 
فرد من اسرتك

ساعد والدتك
 في عمل شاق

عليها

كم الساعة اآلن
بدون أن تنظر

للساعة في الهاتف
أو على الحائط
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