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דבר מנכ"ל משרד החינוך 
צופי בתי הספר הערביים הינה מסגרת ותיקה בארץ, היא קיימת מאז שנות 50 כמסגרת 
חינוכית בלתי פורמאלית, ייחודית הפועלת רק בתוך בתי הספר בחברה הערבית.  צופי בית 
הספר מטפחים ומחזקים את השייכות אצל התלמידים לקבוצת השווים, לבית הספר, 

לקהילה, לחברה הערבית ולמדינת ישראל. 
האוגדן החדש שמונח לפניכם ושהושקעו בו שעות רבות, הינו פתח לאינספור חוויות חדשות 
ולבניית העולם הערכי של כל אחד ואחד מכם. דרך הטיולים, הסיורים והמחנות הארציים מחנכים 
צופי בית הספר לאהבת האדם ואהבת החי והצומח. המעורבות החברתית של התלמידים 
הישוב  עם  ההכרות  ואת  התלמידים  הייחודית של  הזהות  את  ומצמיחה  בקהילה מטפחת 
והקהילה הסובבת את בית הספר. ההתנסות בהדרכה ובהובלת קבוצות תלמידים צעירים 
מפתחת אחריות ודרכה מגלים בעצמם התלמידים והתלמידות יכולות הובלה ומנהיגות. 
אנו במשרד החינוך גאים על המסגרת הייחודית הזו לתלמידים בחברה הערבית, נמשיך 

להשקיע בה, לפתח אותה, להקים עוד ועוד קבוצות, גדודים ושבטים. 

שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך 

إفتتاحية كراسة كشافة املدارس 

ـــم يف البـــاد، لقـــد تأسســـت يف خمســـينيات القـــرن املـــايض كإطـــار  ـــارة عـــن إطـــار قدي ـــة عب كشـــافة املـــدارس العربي
ـــي وتعـــزز  ـ ـــدارس تـُـنـَـمِّ ـــدارس يف املجتمـــع العـــريب. كشـــافة امل ـــز يعمـــل فقـــط داخـــل امل ـــوي ال منهجـــي، ممي ترب
ـــريب وإىل  ـــع الع ـــي، إىل املجتم ـــع املح ـــة، إىل املجتم ـــاوية، إىل املدرس ـــات املتس ـــاب إىل املجموع ـــدى الط ـــاء ل االنت

ـــل. ـــة إرسائي دول
ـــذة  ـــة ناف ـــي مبثاب ـــل، ه ـــن العم ـــة م ـــاعات طويل ـــرة س ـــي مث ـــي ه ـــم والت ـــن أيديك ـــة ب ـــدة املوضوع ـــة الجدي الكراس
لتجـــارب جديـــدة ال تعـــد وال تحـــى ولبنـــاء عـــامل القيـــم األخاقيـــة لـــكل واحـــد منكـــم. بواســـطة الرحـــات، 
ـــل  ـــوان. تداخ ـــات والحي ـــة النب ـــاد ومحب ـــة الب ـــى محب ـــدارس ع ـــافة امل ـــريب كش ـــة، ت ـــات القطري ـــوالت واملخي الج
ـــد واملجتمـــع  ـــهم إىل البل ـــزة وتـَـعـرُّفـَـ ـــة الطـــاب املمي الطـــاب االجتاعـــي يف املجتمـــع املحـــي تطـــور وتنمـــي هوي
ـــن  ـــي املســـؤولية وم ـــباب تنم ـــات طـــاب ش ـــادة ومجموع ـــاد وري ـــة اإلرش ـــرور بتجرب ـــة. امل ـــط باملدرس املحـــي املحي

ـــادة. ـــادة وقي ـــدرات ري ـــهم ق ـــات بأنفس ـــاب والطالب ـــف الط ـــه يكتش خال
ـــل  ـــوف نواص ـــريب، وس ـــع الع ـــاب يف املجتم ـــز للط ـــار املمي ـــذا اإلط ـــورون به ـــم فخ ـــة والتعلي ـــن يف وزارة الرتبي نح

ـــات. يـَّـ ِ ـــاط والسَّ ـــات واألره ـــن املجموع ـــد م ـــة املزي ـــره وإقام ـــه وتطوي دعم

شموئيل أبوآب
املدير العام لوزارة الرتبية والتعليم  
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״ إّن األرض تقّدم لكم خرياتها، ولو عرفتم كيف متلؤون أيديكم من خرياتها ملا خربتم طعم الحاجة يف حياتكم״ 

جربان خليل جربان

كّنا عىل استعداد 

فكونوا مستعّدين 

انطالقًـــا مـــن املســـؤوليّة الفرديّـــة والجامهرييّـــة، فإنّنـــا نعمـــل جاهديـــن مـــن أجـــل إيجـــاد ســـبل 
ـــارق  ـــى مف ـــون ع ـــن يقف ـــابّات الذي ـــباب والش ـــن الش ـــب م ـــيل املهي ـــذا الس ـــع ه ـــال م ـــل واالتّص التواص

العمـــر يوّدعـــون جيـــل الطفولـــة، يحملـــون أحالمهـــم يف طريقهـــم إىل املســـتقبل الواعـــد.
ـــام  ـــم واالنتظ ـــعوب يف التنظي ـــارة الش ـــم عص ـــن أيديك ـــع ب ـــفّي، نض ـــم الكش ـــالل التنظي ـــن خ ـــا، وم إنّن
ـــم  ـــة والقي ـــم األخالقيّ ـــى النظ ـــة ع ـــانيّة املبنيّ ـــة اإلنس ـــّب التجرب ـــم بل ـــب، نأتيك ـــرّي ومتقلّ ـــامل متغ يف ع

ـــض. ـــا البع ـــنا وببعضن ـــا بأنفس ـــي تربطن ـــانيّة الت اإلنس
ـــر  ـــاد األط ـــل إيج ـــن أج ـــن م ـــل جاهدي ـــريّب، نعم ـــم الع ـــم التعلي ـــباب وقس ـــع والش ـــا يف إدارة املجتم إنّن
ـــأيت  ـــه القـــوى اإلنســـانيّة الكامنـــة يف أعامقكـــم مـــن أجـــل ترجمتهـــا إىل أفعـــال وأعـــامل ت الســـليمة لتوجي

ـــا. ـــاء مجتمعن ـــد ألبن بالخـــري والرغ
ـــة يف  ـــروح االجتامعيّ ـــة النواحـــي اإلنســـانيّة وال ـــدف إىل تنمي ـــّي يه النشـــاط الكشـــفّي هـــو نشـــاط تطّوع
ـــة  ـــة املجتمـــع يف النواحـــي البيئيّ ـــاء شـــخصيّته ويدفعـــه إىل خدم ـــاّم يســـاعده عـــى بن ـــذ، م نفـــس التلمي
ـــذ  ـــدى التالمي ـــؤوليّة ل ـــل املس ـــادة وتحّم ـــي روح القي ـــفّي ينّم ـــاط الكش ـــة، فالنش ـــة واالجتامعيّ والصّحيّ

ـــاون. ـــة والتع ـــامء إىل الجامع ـــّزز االنت ويع
ا، عبـــارة تخطّـــت كونهـــا عنـــوان للفّعاليّـــات الكشـــفيّة. بـــل أصبحـــت نـــور الـــدرب  كـــن مســـتعدًّ
ـــاة يف كّل  ـــات الحي ـــم ملجري ـــم القوي ـــليم والتقوي ـــري الس ـــى التفك ـــي ع ـــل املبن ـــق للتعام ـــاح الطري ومصب
ـــة  ـــامن حّريّ ـــن، لض ـــن والبعيدي ـــع القريب ـــاء املجتم ـــع أبن ـــل م ـــل للتعام ـــق األمث ـــي الطري ـــا. وه مجاالته

ـــرّيات.  ـــن تغ ـــه م ـــا يحمل ـــايّن وم ـــع اإلنس ـــات املجتم ـــن مكّون ـــري ضم ـــل والتفك ـــول والعم الق
فالنظـــام والتنظيـــم، املســـاعدة واملعاضـــدة، األلفـــة والتســـامح، الحـــّق والواجـــب، العلـــم والعمـــل، 
ـــل  ـــس العم ـــات وأس ـــن مكّون ـــا م ـــذه وغريه ـــؤوليّة، كّل ه ـــوّي واملس ـــم املعن ـــاركة، الدع ـــرتاك واملش االش

الكشـــفّي والثقافـــة املســـنودة إليـــه. 
ـــادم  ـــل الق ـــة الجي ـــا يف تنمي ـــا مّن ـــباب، وإميانً ـــع والش ـــم املجتم ـــريّب، وقس ـــم الع ـــم التعلي ـــن يف قس نح
ــن  ــفيّة״ وتتضّمـ ــاق كشـ ــة ״آفـ ــداد كرّاسـ ــا بإعـ ــع، قمنـ ــا يف املجتمـ ــا صالًحـ ــرج مواطًنـ ــه ليخـ وتهيئتـ
ـــع  ـــة م ـــة، ممتع ـــة هادف ـــاب تربويّ ـــات وألع ـــات لفّعاليّ ـــفيّة واقرتاح ـــات كش ـــن معلوم ـــواب م ـــّدة أب ع

التوجيهـــات لبنـــاء أنشـــطة تالئـــم التالميـــذ وأبنـــاء الشـــبيبة. 
ـــن  ـــل م ـــمو ونعم ـــه نس ـــن خالل ـــذي م ـــج ال ـــذا الربنام ـــداد ه ـــى إع ـــن ع ـــود كّل العامل ـــارك جه ـــا نب إنّن
أجـــل الشـــبيبة يف املجتمـــع العـــريّب. وأتوّجـــه لـــكّل فـــرد منكـــم وأقـــول: لدينـــا الكثـــري مـــن العمـــل 

ـــتعدًّ ـــن مس ـــد ... فك والجه

  باحرتام،
جالل صفدي                                                           عبد الله خطيب 

مدير قسم املجتمع والشباب                                       مدير قسم التعليم العريب                                  
    املجتمع العريب                                                    املجتمع العريب
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مقّدمة
تتحّقـــق إنجـــازات الشـــعب واملجتمـــع، مـــن خـــالل تنميـــة القـــدرات لـــدى شـــبابه مبـــا لديهـــم مـــن إمكانيّـــات 

ـــوب  ـــه الشـــباب، فاملطل ـــا يفخـــر بســـواعد أبنائ ـــاين. وإذا كان مجتمعن ـــاء والتف ـــم العط ـــم نحـــو قم ـــي به ـــز، لريتق وحواف

ـــا إىل  ـــح ترجمته ـــة تتي ـــة صلب ـــباب عـــى بُني ـــات الش ـــل طموح ـــة بتحوي ـــر الكفيل ـــة واألط ـــرص املالمئ ـــاد الف ـــو إيج ه

ـــأيت التجّمعـــات الشـــبابيّة لتصـــّب يف إطـــار العمـــل الشـــبايّب التطّوعـــي  ـــا ت ـــة. مـــن هن ـــع، وضمـــن مجموعـــات فاعل الواق

ـــة. ـــة وثابت ـــادرة إيجابي ـــكّل مب ـــع ب ـــد املجتم ـــّي، ورف واملؤّس

ـــة  ـــيّة موّجه ـــري سياس ـــة غ ـــة تطّوعي ـــة تربويّ ـــي حرك ـــفيّة: فه ـــة الكش ـــر الحرك ـــّص بذك ـــب، نخ ـــق الرح ـــذا املنطل ـــن ه م

للفتيـــان والفتيـــات، ومفتوحـــة للجميـــع دون متييـــز يف األصـــل أو الجنـــس أو العقيـــدة، وفًقـــا لألهـــداف واملبـــادئ 

ـــاول. ـــادن ب ـــرت ب ـــورد روب ـــة الل ـــس الحرك ـــا مؤّس ـــرّب عنه ـــي ع ـــة الت والطريق

ـــفّي  ـــئ الكش ـــا للناش ـــن ومالمئته ـــودة املضام ـــث ج ـــن حي ـــي م ـــّول نوّع ـــة تح ـــون نقط ـــة لتك ـــذه الكرّاس ـــا به ـــد أتين وق

ـــم  ـــط القي ـــّص ويضب ـــذي ين ـــاف״ ال ـــون الكّش ـــم ״قان ـــرف باس ـــا يُع ـــر، أو م ـــاف الع ـــم الكّش ـــرب قي ـــايل، ع ـــر الح بالع

والطقـــوس والروتـــن الســـلويكّ املتوقّـــع مـــن كّل شـــاّب وشـــابّة، إضافـــة إىل مالءمتهـــا إىل مهـــارات القـــرن الحـــادي 

ـــن. والعري

خلفّية عاّمة 
يعمـــل كّشـــافة املـــدارس العربيّـــة كحركـــة شـــبيبة ضمـــن إطـــار قســـم املجتمـــع والشـــباب، منـــذ العـــام 1954، 

بحســـب نظـــام الرتبيـــة الـــال منهجيّـــة وبـــروح الرتبيـــة القيّميـــة االجتامعيّـــة الجامهرييّـــة، مـــن خـــالل فّعاليّـــات 

كشـــفيّة نظريّـــة وإرشـــاد بديـــل يف الحقـــل. 

ترتكـــز فّعاليّـــات كّشـــافة املـــدارس العربيّـــة بإرسائيـــل عـــى دعـــم منشـــور مديـــر عـــام وزارة الرتبيـــة والتعليـــم 

תשס״ב/  10א(.   -  2002(

التصّور الفكرّي
ـــق، يف  ـــن الحقائ ـــث ع ـــى البح ـــذ ع ـــّث التلمي ـــة تح ـــم، بيئ ـــرية للتعلّ ـــة مث ـــري بيئ ـــق بتوف ـــاح يتعلّ ـــارص النج ـــد عن إّن أح

ـــات وطرائـــق وإســـرتاتيجيات تفكـــري وعمـــل  ـــر آليّ ـــوّي يســـعى إىل تفعيـــل الكفـــاءات، والقـــدرات، وتطوي ـــاخ ترب ظـــّل من

ـــة تتناســـب  ـــز باســـتمرار بجـــودة عالي ـــة لتتميّ ـــة إنســـانيّة شـــاملة، ومتكـــن املعرف ـــات مهنيّ ـــة وأخالقيّ ـــري قيميّ وفـــق معاي

ـــر هـــذه  ـــأيت الحركـــة الكشـــفيّة لتوفّ ـــا أكـــر فأكـــر. وت ـــري، لرفـــع مســـتوى خدماتن ـــة رسيعـــة التغي ـــة التكنولوجيّ مـــع البيئ

ـــاف. ـــون الكّش ـــادئ قان ـــروح مب ـــة لتمكـــن الناشـــئ مـــن التطـــّور والتجـــّدد باســـتمرار ب ـــة هادف ـــة فهـــي حرك البيئ

بنـــاًء عـــى ذلـــك يجـــب عـــى التالميـــذ أن يكتســـبوا مصطلحـــات العـــادات والتقاليـــد االجتامعيّـــة الحميـــدة، وأن 

ـــة. ـــدات عريّ ـــات وتجدي ـــوح إلبداع ـــل، ومفت ـــوّي بدي ـــج ترب ـــل كنه ـــدرات يف الحق ـــارات وق ـــام مبه ـــى إمل ـــوا ع يكون

بُنيـــت هـــذه الكرّاســـة عـــى أســـاس قانـــون الكّشـــاف، حيـــث يتطـــرّق كّل شـــهر تعليمـــّي إىل قيمـــة هاّمـــة مـــن 

قيـــم خلقيّـــة وســـلوكيّة بـــروح قانـــون الكّشـــاف، ويعتـــرب كّل بـــاب مـــن أبـــواب هـــذه الكرّاســـة بابًـــا موّجًهـــا مـــن 

ـــي  ـــن معلّم ـــة م ـــة، بتوصي ـــس القيم ـــق بنف ـــي تتعلّ ـــات الت ـــل الفّعاليّ ـــكاًرا ألفض ـــي أف ـــّي، ويعط ـــون القيم ـــث املضم حي
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الكّشـــافة املدرســـيّة/ مديـــري املـــدارس واملرشـــدين وتجربتهـــم بالحقـــل.  

ـــذا  ـــار أن يعطـــي له ـــى اعتب ـــا بنمـــط واحـــد، ع ـــدارس كلّه ـــا بامل ـــو الساي ـــل معلّم ـــذه الكرّاســـة أن يعم ـــا به ـــام حرصن ك

ـــن  ـــّي م ـــفّي مبن ـــاء كش ـــكّل لق ـــه، ف ـــذه وتلميذات ـــع تالمي ـــالءم م ـــا يت ـــخصيّة، مب ـــة الش ـــه اإلبداعيّ ـــد صبغت ـــط املوّح النم

ثالثـــة أقســـام رئيســـيّة: أّواًل: الســـري النظامـــّي والعـــزف والتشـــكيالت. ثانيًـــا: فّعاليّـــة القيمـــة الرتبويّـــة واالجتامعيّـــة 

ـــة. ـــفيّة الحقليّ ـــة الكش ـــا: الفّعاليّ ـــهر. ثالثً للش

إضافـــة إىل القيـــم العـــر، تعتمـــد هـــذه الكرّاســـة عـــى مبدئـــن أساســـيّن: التعلّـــم باملامرســـة وتجنيـــد العامـــل 

ـــة  ـــة الحقليّ ـــى باملامرس ـــدة تعن ـــات عدي ـــك فّعاليّ ـــة هنال ـــذه الكرّاس ـــن ه ـــاين م ـــم الث ـــرّي.  يف القس ـــّي الع التكنولوج

ـــة  ـــائل التكنولوجيّ ـــد الوس ـــادّي، أن نجّن ـــم قي ـــا، كطاق ـــام ارتأين ـــك، ك ـــة بذل ـــة املصحوب ـــروح املتع ـــة، ب ـــة العمليّ وبتجرب

ـــد. ـــنات وفوائ ـــة إىل حس ـــص التكنولوجيّ ـــل النواق ـــّي، وتحوي ـــوّي تعليم ـــدف ترب ـــال ه إليص

ـــة ملموســـة وحّســـيّة متّكـــن مـــن الوصـــول إىل االهـــداف املنشـــودة مـــن كّل وحـــدة  مـــن املهـــّم اســـتعامل وســـائل تعليميّ

ـــم ال يحتاجونهـــا، أي عندمـــا يصبـــح عندهـــم  ـــذ هـــذه الوســـائل امللموســـة عندمـــا يشـــعرون بأنّه ـــة. يـــرتك التالمي تعليميّ

نـــوع مـــن النضـــوج لذلـــك، وقـــد يصـــل التالميـــذ إىل هـــذا النضـــوج بأوقـــات مختلفـــة نتيجـــًة للفـــروق الفرديّـــة 

ـــم. ـــودة بينه املوج

نظرة نحو شخصّية الناشئ
تصبـــو حركـــة الكّشـــافة باملـــدارس العربيّـــة إىل تطويـــر شـــخصيّة الكاشـــف لتكـــون مســـتقلة وحصينـــة، شـــخصيّة 

ـــئ  ـــم الناش ـــش، ودع ـــرتام والتعاي ـــادئ االح ـــت مب ـــل تذوي ـــن أج ـــل، وم ـــايّل بإرسائي ـــع مث ـــاء مجتم ـــل بن ـــن أج ـــل م تعم

ـــن  ـــوار ب ـــة والح ـــس الدميقراطيّ ـــة، وأس ـــاف العامليّ ـــادئ الكّش ـــطة مب ـــيل بواس ـــع اإلرسائي ـــيًّا باملجتم ـــزًءا أساس ـــون ج ليك

ـــباب(. ـــع والش ـــم املجتم ـــل )قس ـــة إرسائي ـــادئ دول ـــع مب ـــالؤم م ـــارات، بت الحض

ميثاق القادة الكشفّيني
ـــاف  ـــة الكّش ـــادة الكشـــفيّن التابعـــن لحرك ـــاق الق ـــزم مبيث ـــادر، نطـــّور ونلت ـــادّي واإلداري، نب ـــم القي نحـــن، أعضـــاء الطاق

ـــة العريقـــة، كريكـــة  ـــة بإرسائيـــل، الـــذي يســـتقي قيمـــه ومبادئـــه مـــن دســـتور حركـــة الكّشـــافة العامليّ باملـــدارس العربيّ

ـــع  ـــباب باملجتم ـــع والش ـــم املجتم ـــن قس ـــه م ـــة عمل ـــتقي أنظم ـــام يس ـــايّن، ك ـــرتاث اإلنس ـــامل وال ـــارة الع ـــة يف حض فّعال

ـــريّب. الع

نعتـــّز مبـــا تحّققـــه الحركـــة مـــن إنجـــازات، تتمثّـــل يف ثقافـــة تنظيميّـــة تقـــوم يف جوهرهـــا عـــى: كرامـــة اإلنســـان 

ورفاهيّتـــه، حّريّـــة التعبـــري واالختيـــار، إنتـــاج املعرفـــة ونرهـــا والتميّـــز والجـــودة. 

ـــة، باقتـــدار، حـــراكًا يف املجتمـــع العـــريّب يف إرسائيـــل، يقـــي إىل تحقيـــق النمـــّو  تقـــود حركـــة الكّشـــاف باملـــدارس العربيّ

ـــة  ـــالل تربي ـــن خ ، م ـــيّلّ ـــّي واملح ـــد العامل ـــوّي عـــى الصعي ـــّي ترب ـــل دور اجتامع ـــا إىل تفعي ـــع أيًض ـــار، وتتطلّ واالزده

ـــه،  ـــريّب.  وعلي ـــع الع ـــع والشـــباب باملجتم ـــم الرئيســـة لقســـم املجتم ـــروح القي ـــه العـــر، والتطـــّور ب ـــا يتطلّب الناشـــئ مب

ـــع. ـــى أرض الواق ـــاف ع ـــون الكّش ـــة وقان ـــق رشيع ـــى تحقي ـــل ع ـــزم بالعم ـــا نلت فإنّن
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أهداف الكّراسة
1. الرتبية بحسب قيم الكّشافة والقيادة باملرحلة االبتدائيّة.

2. تربية الناشئ للمواطنة الحسنة والنافعة بروح قيم ووعد الكّشاف.

3. متكن معلّم الّسيّة من قيادة الّسيّة بنجاعة ومهنيّة.

4. الرتبية الدميقراطيّة، التعايش، االنفتاح الفكرّي وتقبّل اآلخر.

5. صقل وتطوير القائد عن طريق التوجيه والتطّور املهنّي والتعلّم من الزمالء.

6. تربية الناشئ بحسب معايري إنسانيّة عامليّة ترتكز عليها الدولة.

7. تعزيز عامل االنتامء للدولة، ومركّبات املجتمع اإلرسائييّل.

منوذج العمل املهنّي
أ. مرحلة التأّسيس: 

1. التأهيل

2. تخصيص املوارد

3. فتح باب التسجيل

4. تجنيد املنتسبن

ن/ اإلدارة التنظيمية
ّ
ب. مرحلة التمك

1. إدارة تنظيمية للّسيّة

2. تقديم التقارير

3. تخطيط لوجيستي

4. بناء مبنى قوى عاملة

ن التربوّي القيمّي
ّ
ت. مرحلة التمك

1. لقاءان كّل اسبوع )مفّضل(

2. تدريبات عمليّة/ حقليّة

3. مضامن تربويّة قيميّة وقيادة شابّة

4. تواصل دائم مع املجتمع املحيط 

ن الخارجّي
ّ
ث. مرحلة التمك

1. فّعاليّات قطريّة

2. فّعاليّات تجريبيّة

3. دعم من الطاقم املوّجه
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 نشيط

 متألّق

 خدوم

 باحث

 اجتامعّي

 مبادر

 قدرة إداريّة

 صاحب رؤيا تربويّة

 إملام بالرتبية الاّلمنهجيّة 

 مرحلة أ : مبتدئ

 مرحلة ب : متقّدم

 تحديث املعرفة واملهارات- مرّة كّل 3 سنوات

مواصفات شخصية

مواصفات تربوية

تأهيل

مواصفات معلّم الرّسيّة الكشفّية
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الباب األول

مصطلحات وطرق عمل

كتيبة األشبال
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كتيبة األشبال \ كتيبة الغزاالت
ـــة  ـــبة للمجموع ـــب نس ـــن الذئ ـــه اب ـــة بأن ـــفية واألدبي ـــب الكش ـــض الكت ـــد ببع ـــة,  ويقص ـــد باللغ ـــن االس ـــو اب ـــبل ه الش

ـــج  . ـــارد كيبلين ـــاين رودي ـــب الربيط ـــهرية لألدي ـــام 1894(  الش ـــال" )ع ـــاب األدغ ـــة "كت القصصي

 ويف كتيبـــة األشـــبال يتّصـــف الشـــبل بالذئـــب بحـــّدة الـــذكاء والجـــرأة. وهـــو الفتـــى الـــذي يـــراوح عمـــره بـــن 

السادســـة والحاديـــة عـــرة مـــن عمـــره، وميكنـــه االســـتمرار يف الكتيبـــة بوظيفـــة رئيـــس ســـادس إىل ســـن الثانيـــة 

عـــرة، وتدعـــى الفرقـــة كتيبـــة األشـــبال. تقســـم الكتيبـــة إىل عـــّدة أقســـام وكّل قســـم منهـــا يدعـــى: "ســـادس"، 

ومجموعهـــا ســـوادس.

يتألف كّل سادس من ستّة أعضاء، مبا يف ذلك رئيس السادس ومساعده:

ـــري،  ـــب الكب ـــا هـــو الذئ ـــو واالخـــر باغـــريا، أكي ـــان واحـــد بال ـــا، ومســـاعداه يدعي ـــا يدعـــى أكي ـــة أو معلّمه ـــس الكتيب رئي

ـــذر  ـــة الح ـــبال كيفيّ ـــم األش ـــود ومعلّ ـــد األس ـــو الفه ـــريا ه ـــاب، باغ ـــون الغ ـــبال قان ـــم األش ـــذي يعلّ ـــدّب ال ـــو ال ـــو ه بال

ـــادس". ـــى "س ـــادس يدع ـــس الس ـــّي، رئي ـــري النظام ـــاه والس واالنتب

ـــث  ـــوادس للتباح ـــاء الس ـــريا، ورؤس ـــو، باغ ـــا، بال ـــع أكي ـــث يجتم ـــبال حي ـــة األش ـــس كتيب ـــي مجل ـــورة: ه ـــرة الش صخ

ـــا. ـــاور مًع ـــا بالتش ـــة ونواقصه ـــّدم الكتيب ـــأن تق بش

تحّية األشبال:
ـــتعداد  ـــة اس ـــون الشـــبل يف حال ـــبال، ويجـــب أن يك ـــة لألش ـــة، وال يوجـــد نصـــف تحيّ ـــا كامل ـــبال دوًم ـــة األش ـــؤّدى تحيّ ت

ـــة: ـــاالت التالي ـــة يف الح ـــة. تســـتعمل التحيّ ـــت التحيّ ـــل وق كام

ـــب  ـــا والرت ـــاء الرساي ـــاعديه ورؤس ـــا ومس ـــة أكي 1. لتحيّ

ـــة. ـــفيّة العالي الكش

واملناســـبات  الحفـــات  يف  األعـــام  لتحيّـــة   .2

. ت ضا الســـتعرا وا

4. يف حفلة التدشن عند تأدية العهد.3. عند رفع العلم وإنزاله.
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قانون األشبال: 
ـــبل  ـــه الش ـــا، ويحفظ ـــس خطيًّ ـــد ولي ـــق الردي ـــن طري ـــبال ع ـــم لألش ـــب أن يعلّ ـــود. يج ـــة بن ـــن أربع ـــبال م ـــون األش قان

ـــرّد: ـــرار ال ـــن تك م

1. الشبل يتمثّل بأكيا.

2. الشبل يساعد الكتيبة عىل التقّدم.

3. الكتيبة تساعد الشبل عىل التقّدم والنجاح.

4. الشبل يعطي املثل الصالح.

عىل معلّم األشبال ومساعديه أن يعلّموا األشبال املاّدة كلّها حفظًا، دون كتابة وبالتدريج رويًدا رويًدا.

عهد األشبال:
ـــة  ـــا يف حال ـــة وهـــم وقوفً ـــة التحيّ ـــن تأدي ـــاف الحارضي ـــف اليمـــن )أو العهـــد( يجـــب عـــىل كّل األشـــبال والكّش ـــد حل عن

اســـتعداد:

1. أن أكون مستقيًم.

2. أن أطيع قانون كتيبة األشبال وأساعد اآلخرين.

ـــأٍن يك  ـــا وبت ـــا وافيً ـــبال رشًح ـــاّدة األش ـــن م ـــة م ـــد وكّل كلم ـــى كّل بن ـــبل معن ـــوا للش ـــبال أن يرح ـــي األش ـــىل معلّم ع

ـــرّدد. ـــا ي ـــبل م ـــتوعب الش يس

ـــر أيّهـــا الشـــبل أنّـــك إذا وعـــدت فعيـــب عليـــك أاّل تعمـــل مبـــا تعـــد بـــه، كيـــا ينعتـــك االخـــرون بالكـــذب والتقصـــري،  تذكّ

ـــم أن الجهـــد يجـــب أن يكـــون مضاعًفـــا عـــن أي ولـــد آخـــر. وعندمـــا تعهـــدت أن تبـــذل جهـــدك، يجـــب أن تعلّ

ـــّق  ـــا بح ـــًدا، منصًف ـــذب أب ـــك، ال تك ـــك وأفعال ـــا يف أقوال ـــّوج، صادقً ـــري مع ـــتقيًم أي غ ـــا مس ـــتقيًم– طبًع ـــون مس أن أك

ـــون مـــن الخـــوف ولكـــن الشـــبل مبـــا  ـــوا خطـــأ، فيكذب ـــن هـــم أكـــرب منهـــم إذا عمل ـــريون يخافـــون مـــن الذي ـــع. كث الجمي

ـــن  ـــه إن كان يظ ـــيعاقب، ألنّ ـــه س ـــم بأنّ ـــى عل ـــو حتّ ـــّق، ول ـــول الح ـــاف أن يق ـــو ال يخ ـــجاًعا، فه ـــون ش ـــد أن يك ـــه يري أنّ

ـــذا  ـــتقبل )حب ـــًم يف املس ـــح عظي ـــه أن يصب ـــل صاحب ـــدق يؤّه ـــا، والص ـــا وأنج ـــدق أنج ـــه فالص ـــي صاحب ـــذب ينج أّن الك

ـــنطن(. ـــورج واش ـــة ج ـــم قّص ـــبال عليه ـــم األش ـــّص معلّ ـــث ويق ـــو يبح ـــا ل هن

ـــابًقا–  ـــم س ـــت لك ـــم قل ـــدت ك ـــا وع ـــل مب ـــو العم ـــون ه ـــة القان ـــن – إطاع ـــاعد اآلخري ـــبال وأس ـــون األش ـــع قان أن أطي

ومســـاعدة الغـــري تـــأيت مـــن مســـاعدة إخوانـــك يف الكتيبـــة الجـــدد أو مســـاعدة األوالد الذيـــن هـــم دون ســـّنك– 

مســـاعدة الفقـــري والجائـــع وكّل مـــن يطلـــب املســـاعدة وأنـــت قـــادر عـــىل مســـاعدته.

شعار األشبال:
ابذل جهدك

إّن رأس الذئب هو شعار األشبال وهو ينبّه الشبل عىل أنه يجب أن يكون منتبًها وحذًرا.

1. تحيّة الشبل تذكّر الشبل أنّه يجب أن يكون حذًرا ومنتبًها كأذين الذئب.

2. االصبعن تذكّر الشبل بالعهد الذي تعّهده أمام الجميع.

3. شعار الشبل يذكّره بأّن عليه أن يعمل جهده دامئًا للتحّسن وخدمة الغري، ومنفعة الجميع.
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علم األشبال:
علـــم األشـــبال مـــن القـــمش األصفـــر طولـــه 90 ســـم وعرضـــه 60 ســـم، ويتوّســـطه رأس الذئـــب، وبأســـفل الـــرأس 

ـــن كّل  ـــة م ـــة فارغ ـــري مزروع ـــو أرض غ ـــبل ه ـــا أّن الش ـــر يذكّرن ـــون األصف ـــدك. والل ـــذل جه ـــبال اب ـــعار األش ـــب ش يكت

يشء لكّنهـــا خصبـــة، فمهـــم زرعـــت فيهـــا ينبـــت، فـــإن زرعـــت مثـــرًا أو قمًحـــا أو خـــريًا نتـــج عنـــه مـــا ينفـــع وإن 

زرعـــت رشًّا حصلـــت عليـــه.

أّمـــا مـــاّدة الغـــزاالت، فهـــي كـــمّدة األشـــبال؛ إاّل أّن عامـــة الغـــزاالت أو الزهـــرات، كـــم يســـميها البعـــض، فهـــي 

ـــد أّي األعـــمل  ـــاه واليقظـــة، ومتفتّحـــة كالزهـــرة، وتعطـــي األريـــج الجيّ ـــة عـــىل أّن الغزالـــة رسيعـــة االنتب ـــة، للدالل الغزال

ـــا. ـــن حوله ـــنة مل ـــمعة الحس ـــة أّي الس ـــة الطيّب ـــة والرائح الصالح

يتلّخص برنامج املرحلة األوىل يف ما ييل:

1. الربية الدينيّة.

2. املواطنة الصالحة.

3. الربية االجتمعيّة.

4. الربية الرياضيّة.

5. الربية الصّحيّة.

6. معلومات كشفيّة أّوليّة.

7. معلومات عاّمة.

1. الرتبية الدينّية
ـــن  ـــاد ع ـــري، االبتع ـــل الخـــري للغ ـــاد، عم ـــة واألعي ـــوس الدينيّ ـــىل: الطق ـــأن يواظـــب ع ـــة للشـــبل ب ـــة الدينيّ ـــص الربي تتلّخ

ـــون  ـــب وأن يك ـــذا الواج ـــة ه ـــريه يف تأدي ـــااًل لغ ـــون مث ـــة، وأن يك ـــه الدينيّ ـــم واجبات ـــرف ويتعلّ ـــه أن يع ـــتائم. وعلي الش

ـــه. ـــة بدين ـــاة الخاّص ـــيّل الص ـــف يص ـــم كي ـــلوك ويتعلّ ـــن الس ـــا، حس مهّذبً

2. املواطنة الصالحة
إذا كان للشـــبل فائـــدة يف البيـــت واملدرســـة وأثنـــاء وجـــوده يف الكّشـــاف، ويف كّل مـــكان وأطـــاع األوامـــر، وســـاعد الغـــري 

ـــًا ألن يدعـــى  ـــه املـــديّن يكـــون عندهـــا أِه واعتمـــد عـــىل نفســـه بامللبـــس واملـــأكل، وابتعـــد عـــن الشـــتائم وعمـــل واجب

ـــاده. ـــا لشـــعبه وب ـــا صالًح مواطًن

3. الرتبية االجتامعّية
ـــرًدا، فيشـــّجعونه  ـــواًل منف ـــة خج ـــون يف البداي ـــن، إذ يك ـــع اآلخري ـــاج الشـــبل م ـــوا باندم ـــبال أن يهتّم ـــي األش ـــىل معلّم ع

ـــتطيع أن  ـــى يس ـــذا حتّ ـــور وهك ـــض الجمه ـــام بع ـــّم أم ـــن ث ـــبال، وم ـــن األش ـــة ب ـــة أو أغني ـــة أو قّص ـــديل بنكت ـــأن ي ب

ـــه يف كّل يشء  ـــع إخوان ـــاد الشـــبل عـــىل املشـــاركة م ـــك يجـــب أن يعت ـــع املجتمـــع دون خـــوف أو وجـــل. كذل ـــج م يندم

ـــري. ـــع الغ ـــه م ـــا مع ـــم م ـــل يقتس ـــا ب ـــون أنانيًّ ـــب، وأاّل يك ـــاألكل واللع ب
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4. الرتبية الرياضّية والصّحّية
عـــىل الشـــبل أن يكـــون رياضيّـــا ليتمّكـــن مـــن مســـاعدة الغـــري وعليـــه أن يذكـــر أّن العقـــل الســـليم يف الجســـم 

ـــا الحركـــة والركـــض  ـــي تكـــر فيه ـــة واأللعـــاب الت ـــن الرياضيّ ـــار مـــن التمري ـــي األشـــبال اإلكث ـــك عـــىل معلّم الســـليم، لذل

ـــا  ـــا دامئً ـــبل نظيًف ـــون الش ـــأن يك ـــمم ب ـــا االهت ـــبل وأكي ـــىل الش ـــك ع ـــأّول. كذل ـــبل أّواًل ب ـــّوى الش ـــي يتق ـــابقات ل واملس

ومرتبًـــا ويغتســـل بعـــد اللعـــب وخصوًصـــا غســـل األيـــدي قبـــل األكل وبعـــده وبعـــد دخـــول املنافـــع، وليعلـــم أّن 

ـــم  ـــىل الفه ـــادًرا ع ـــه ق ـــن وتجعل ـــح الذه ـــاماته تفت ـــم ومس ـــة الجس ـــراض، ونظاف ـــن األم ـــة م ـــري وقاي ـــي خ ـــة ه النظاف

ـــف. ـــري النظي ـــول غ ـــبل الكس ـــبال للش ـــة األش ـــود يف كتيب ـــه ال وج ـــبل أنّ ـــم الش ـــي األوالد، وليعل ـــن باق ـــر م أك

ـــى وبعـــد  ـــد اليمن ـــا بالي ـــم التقاطه ـــن، وث ـــم الشـــبل لقـــف الكـــرة باليدي ـــة يجـــب أن يتعلّ ـــة األلعـــاب الرياضيّ مـــن جمل

ـــرسى. ـــد الي ـــك بالي ذل

5. املعلومات الكشفّية والعاّمة
ـــة ربطهـــا واســـتعملها واملحافظـــة  عـــىل الشـــبل أن يتعلّـــم العقـــد الكشـــفيّة عـــىل األقـــّل يف املراحـــل األربعـــة األوىل؛ كيفيّ

عـــىل الحبـــل.

ـــن  ـــم ع ـــام. أن يتعلّ ـــب باألع ـــن التخاط ـــن م ـــن دورت ـــاف، أن يتق ـــم الكّش ـــبال وعل ـــم األش ـــن عل ـــم ع ـــه أن يتعلّ علي

ـــة،  ـــورة عاّم ـــد بص ـــة البل ـــه...، معرف ـــادر مياه ـــّكانه؟ مص ـــم س ـــل معظ ـــاذا يعم ـــتهر؟ مب ـــاذا يش ـــّكانه؟ مب ـــدد س ـــده؛ ع بل

ـــرايّف. ـــه الجغ ـــه، مكان ورئيس

يف أثار أكيال
ـــا أن تحفـــظ وتعمـــل األشـــياء  ـــك بعـــد أن أصبحـــت شـــبًا حقيقيًّ ـــون األشـــبال علي ـــا الشـــبل حســـب قان ـــل أيّه ـــي تتمث ل

ـــل  ـــك، أه ـــا، معلّمي ـــك، أكي ـــرب من ـــم أك ـــن ه ـــري م ـــك أن تستش ـــخ. وميكن ـــة ال ـــّم الثاني ـــة األوىل ث ـــال النجم ـــة لتن اآلتي

ـــة: ـــع التالي ـــن املواضي ـــة ع ـــات كافي ـــك معلوم ـــون لدي ـــك لتك بيت

املحافظة عىل الطبيعة:
ـــجارها  ـــا أش ـــور بادن ـــن طي ـــيئًا ع ـــرف أّواًل ش ـــك أن تع ـــة علي ـــىل الطبيع ـــظ ع ـــف تحاف ـــبل كي ـــا الش ـــرف أيّه ـــي تع  ل

ـــن: ـــتفيد م ـــاذا نس ـــرف م ـــا، وأن تع نباتاته

1. الحيوانات املوجودة يف بادنا.

2.ما هي النباتات املحمية واملوجودة يف جبالنا وسهولنا وملاذا يجب أن نحتقظ بها.

3.أنواع الطيور وماذا تعمل هذه الطيور.

4.ازرع شتلة يف الحديقة أو البستان واعنِت بها

5. قم بزيارة لحديقة الحيوانات وتعرّف عىل بعضها

ـــبل  ـــّدم الش ـــع تق ـــد م ـــرة يزي ـــابقة، وكّل ف ـــات الس ـــن املعلوم ـــزًءا م ـــة ج ـــبل يف البداي ـــن الش ـــب م ـــا أن يطل ـــىل أكي ع

ـــة ـــر واملرتب يف العم

 

األشغال اليدويّة:
ـــة  ـــجر ملعرف ـــض أوراق الش ـــق بع ـــة تلصي ـــة، وكيفيّ ـــاكوش واملطرق ـــار والش ـــتعمل املنش ـــة اس ـــبل كيفيّ ـــا الش ـــم أيّه تعلّ

ـــة ـــّر الكتيب ـــوماتك يف مق ـــرض رس ـــون، واع ـــدف والكرت ـــتعمل الص ـــياء، اس ـــض األش ـــم بع ـــا، ارس نوعه
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استعامل الحبل:
يجب أن تتعلّم العقد التالية وتعرف كيفيّة استعملها:

تاريخ البالد:
ـــا  ـــيّة فيه ـــدن الرئيس ـــض امل ـــّكانها، بع ـــدد س ـــا، ع ـــم فيه ـــة الحك ـــا، نوعيّ ـــاده تاريخه ـــن ب ـــم ع ـــبل أن يتعلّ ـــىل كّل ش ع

ـــتهر. ـــاذا تش ومب

اللياقة البدنية:
ـــا إىل  ـــا ويعلمه ـــة قوانينه ـــع معرف ـــل م ـــىل األق ـــن ع ـــن لعبت ـــه أن يتق ـــّم علي ـــاه. ث ـــة أع ـــد الرياض ـــا يف بن ـــا عنه تكلّمن

ـــه. ـــر من ـــبال أصغ أش

معلومات دينّية:
ـــّم  ـــه، ث ـــوم ب ـــه وأن يق ـــوب من ـــّي املطل ـــًم بالواجـــب الدين ـــه أن يكـــون مل ـــذا علي ـــافًا، ل ـــرة ســـيصبح الشـــبل كّش بعـــد ف

ـــرة. ـــك يف كّل ف ـــّدم يف ذل ـــه ويتق ـــن دين ـــيئًا ع ـــرف ش ـــه أن يع علي

الشبل يبتسم دامئًا
ـــل الشـــدائد مبتســـمة. فالشـــبل يبتســـم  ـــل تقاب ـــًدا ب ـــي أب ـــا ال تب ـــاب إذ أنّه ـــل بالذئ ـــذي يتمثّ ـــد هـــو ال إّن الشـــبل الجيّ
ـــت  ـــة تثب ـــك قّص ـــه. وإلي ـــون علي ـــات ته ـــألمل والصعوب ـــن يبتســـم ل ـــر أّن م ـــريًا، وتذكّ ـــا أو كث ـــو كان صعبً ـــى ل ـــل حتّ للعم
ـــر  ـــا ح ـــه وعندم ـــرست رجل ـــف، فُك ـــمه يوس ـــريًا اس ـــًدا صغ ـــيارة ول ـــت س ـــام دهس ـــن األيّ ـــوم م ـــدث أّن يف ي ـــك: ح ذل
ـــن األمل؟  ـــم م ـــف تبتس ـــألوه: كي ا وس ـــدًّ ـــوا ج ـــم فتعّجب ـــو متألّ ـــم وه ـــف يبتس ـــدوا يوس ـــب وج ـــعاف والطبي ـــم اإلس طاق

ـــجاعته. ـــا لش ـــه مضاعًف ـــوا ب ـــع واعتن ـــش الجمي ـــي. فده ـــبل ال يب ـــبل والش ـــا ش ـــاب: أن فأج

1

3

5

2

4

6

الوتديّةاألفقيّة

اإلنقاذ أو الخليّةالتوصيليّة

كيفيّة ربط نهاية الحبل للمحافظة عليهالتقصرييّة
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نظام الرتاتبّية والدرجات الكشفّية
يتقّدم الناشئ بكّشافة املدارس العربيّة بسلّم الدرجات بناء عىل عاملن أساسيّن:

1. الجيل:  انظر الرتيب العمرّي لكّل مرحلة من مراحل التقّدم كشفيًّا.

2. االستحقاق:  انظر املهاّم املتطلّبة من كّل ناشئ ألنجازها واستحقاق الدرجة.

بطاقة الدرجات الكشفّية الشخصّية

تاريخ االنضمم:االسم:

الصّفالدرجة

الفصل الثالثالفصل الثاينالفصل األّول

مهّمةمهّمةمهّمة

شبل/ غزالة مبتدئ/ ة

شبل/ غزالة 2

شبل/ غزالة 1

كّشاف/ مرشدة مبتدئ/ ة

كّشاف/ مرشدة   -   2

كّشاف/ مرشدة   -   1

كّشاف متقّدم/ مرشدة متقّدمة - 3

كّشاف متقّدم/ مرشدة متقّدمة - 2

كّشاف متقّدم/ مرشدة متقّدمة - 1

فرقة الجوالة

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العارش

الحادي عر

الثاين عر

جيل 18 عام فم فوق



18

التحّية الكشفّية

شعار الكّشاف وشارة الكّشاف
ـــي كانـــت شـــعاًرا لفرنســـا. والزنبقـــة  ـــي اقتبســـت مـــن زهـــرة السوســـن الت ـــة هـــي الزنبقـــة والت  الشـــارة الكشـــفيّة الدولي

تتألــّـف مـــن ثـــاث أوراق ترمـــز إىل عهـــد الكّشـــاف. )اإلخـــاص- املســـاعدة- الطاعـــة(. والنجمتـــان الخامســـيّتان يف الورقتـــن 

ـــت  ـــط تح ـــاف ورشي ـــة الكّش ـــود رشيع ـــدد بن ـــر إىل ع ـــعابها الع ـــن، وش ـــاف اليقظت ـــّي الكّش ـــزان إىل عين ـــن ترم الجانبيت

ـــرّي  ـــل الخ ـــاف بالعم ـــر الكّش ـــود يذكّ ـــل معق ـــط حب ـــن الري ـــدىّل م ا". ويت ـــتعدًّ ـــن مس ـــارة "ك ـــه عب ـــب علي ـــة كُت الزنبق

ـــتعداد  ـــة اس ـــون بحال ـــاف أن يك ـــى الكّش ـــه ع ـــي أنّ ا" يعن ـــتعدًّ ـــن مس ـــدويّل "ك ـــاف ال ـــعار الكّش ـــح. وش ـــّي الصال اليوم

ـــل. ـــرّم أو متل ـــة جـــأش دون أي ت ـــه بصـــدر رحـــب ورباط ـــي تواجه ـــع األحـــداث الت ـــة جمي ـــة ملواجه دامئ

معنى التحّية
ـــر،  ـــى الصغ ـــف ع ـــر يعط ـــة( وأّن الكب ـــاعدة - الطاع ـــاص- املس ـــاث ) اإلخ ـــد الث ـــواّد العه ـــاف مب ـــر الكّش ـــة تذكّ التحيّ

ـــه. ـــر ويطيع ـــرم الكب ـــر يح والصغ

أنواع التحّية
1. التحيّة النصفيّة: وتكون برفع اليد اليمنى مبحاذاة الكتف.

ـــه  ـــا لباس ـــاف مرتديً ـــون الكّش ـــا يك ـــن، عندم ـــب األمي ـــى الحاج ـــى إىل أع ـــد اليمن ـــع الي ـــون برف ـــة: وتك ـــة الكامل 2. التحيّ

ـــل. ـــفّي الكام الكش

ـــا إذا  ـــد( أّم ـــة. )الوع ـــّف بوضـــع التحيّ ـــى والك ـــاه األع ـــام وباتّج ـــى إىل األم ـــد اليمن ـــع الي ـــون برف ـــرف: وتك ـــة ال 3. تحيّ

ـــة  ـــة مطابق ـــح املدبّب ـــة الرم ـــون نهاي ـــى، وتك ـــاه األع ـــام وباتّج ـــا إىل األم ـــع العص ـــون برف ـــا فتك ـــًاً العص ـــاف حام الكّش

ـــاف. ـــاعد الكّش ـــة س لنهاي

4. تحيّة الجنازات: وتكون بوضعيّة االستعداد مع حني الرأس إىل األسفل.

ـــل،  ـــة للرج ـــم ومامس ـــة للجس ـــا– ماصق ـــى جانبً ـــده اليمن ـــاه بي ـــًكا بعص ـــاف ماس ـــا الكّش ـــا: ويؤّديه ـــة بالعص 5. التحيّ

ـــا. ـــة العص ـــا مامس ـــمه أفقيًّ ـــع جس ـــدر لتقاط ـــاواة الص ـــع مس ـــر م ـــه األي ـــام ذراع بين

ـــم  ـــافن وثقته ـــة الكّش ـــى صداق ـــل ع ـــي دلي ـــن، وه ـــابك الخنرصي ـــرى وتش ـــد الي ـــون بالي ـــفيّة: تك ـــة الكش 6. املصافح

ـــر. ـــد باآلخ الواح

ملحق – أنواع التّحيّات
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التقاليد الكشفّية
تقاليد األعالم

يعتـــرب العلـــم األهـــيل شـــعاًرا للدولـــة ورمـــزًا لقّوتهـــا وعزّتهـــا، لذلـــك وجـــب أن يكـــون موضـــع إجـــال واحـــرام يف 

جميـــع حاالتـــه، وإال يســـتعمل يف غـــري األغـــراض الرســـّمة.

تحيّة العلم 

ـــدات  ـــم كّل وح ـــّدم العل ـــب أن يتق ـــه، ويج ـــد تحيّت ـــم عن ـــاف العل ـــه الكّش ـــره يواج ـــه أو ن ـــم وأنزال ـــع العل ـــد رف عن

ـــة الكشـــفيّة إاّل إذا كان  العـــرض، كـــم يجـــب عـــىل املشـــاهدين تحيّتـــه عنـــد مـــروره أمامهـــم. وال يـــؤّدي الكّشـــاف التحيّ

ـــم. ـــاة العل ـــتعداد باتّج ـــة االس ـــف يف حال ـــفّي يق ـــزّي الكش ـــه ال ـــدم ارتدائ ـــة ع ـــفّي، ويف حال ـــه الكش ـــا زيّ مرتديً

حفظ العلم
ـــا  ـــب فيه ـــة يكت ـــا وثيق ـــع كّل منه ـــع م ـــاّص، وتوض ـــدوق خ ـــظ يف صن ـــب أن تحف ـــتعملها يج ـــي اس ـــي ينته ـــام الت األع

ـــا. ـــع فيه ـــي رف ـــات الت ـــداث واملهرجان ـــه، واألح تاريخ

ـــرى  ـــي تج ـــش الت ـــم التفتي ـــب مراس ـــا عق ـــة يوميًّ ـــة واملؤقّت ـــفيّة الدامئ ـــمت الكش ـــاريات املخيّ ـــىل س ـــم ع ـــع العل ويرف

ـــم. ـــّي للمخي ـــج الصباح ـــدء الربنام ـــل ب ـــاركة، وقب ـــات املش ـــىل الجمع ع

ـــه  ـــزء من ـــس أي ج ـــدم مل ـــاة ع ـــب مراع ـــم يج ـــة، ك ـــة بطيئ ـــة إنزال ـــون عمليّ ـــة، وتك ـــم رسيع ـــع العل ـــة رف ـــون عمليّ تك

ـــه. ـــد إنزال ـــألرض عن ل

لتنكيس العلم يف الحداد الرسمّي يرفع أّواًل حتّى نهاية السارية، ثّم ينزل بعد ذلك مبقدار الثلث.

يراعى عند نقل العلم األهيل إىل املخيّم أن يكون موضوًعا يف حقيبة أو كيس خاّص به للمحافظة عليه.

القواعد العاّمة لسري ووضع العلم
عند سري العلم مع عّدة أعام اخرى فإّن حامله يجب أن يسري يف املقّدمة ويف وسط األعام األخرى.

عنـــد نقـــل العلـــم مـــن مـــكان آلخـــر وهـــو موضـــوع بســـاريّته، فعـــىل حاملـــه أن يلّفـــه ويضعـــه داخـــل الجـــراب 

الخـــاّص بـــه وأن يحمـــل عـــىل الكتـــف االأميـــن عـــىل هيئـــة )كتفـــا عصـــا(.

 رفـــع العلـــم األهـــيل وحـــدة عـــىل ســـارية مســـتقلّة، بحيـــث يكـــون يف مـــكان الصـــدارة، وإذا رفعـــت مـــع العلـــم 

األهـــيل أعـــام أخـــرى، فرفـــع عـــىل ســـاريات مســـتقلّة أو متّصلـــة بالســـارية األصليّـــة.

 إذا رفـــع العلـــم مـــع عـــّدة أعـــام أخـــرى عـــىل ســـاريات مختلفـــة يف خـــّط واحـــد فيجـــب أن يكـــون عـــىل ميينهـــا 

جميًعـــا ويف نفـــس ارتفاعهـــا.

طريقة طّي العلم
ـــا  ـــوق بعضه ـــم ف ـــة للعل ـــراف األربع ـــون األط ـــظ أن تك ـــرض، وياح ـــى بالع ـــّم يثن ـــن ث ـــول مرّت ـــم بالط ـــوى العل 1.  يط

ـــم. ـــف العل ـــا نص ـــم ثنيت ـــفل وبينه ـــان إىل أس ـــىل واثن ـــان إىل أع ـــض اثن البع

ـــا أســـطوانيًا مـــع ماحظـــة أن يكـــون اتّجـــاه اللـــّف مـــن وســـط العلـــم إىل جهـــة  2.  يلـــّف العلـــم بعـــد ذلـــك لفًّ

األطـــراف.

ـــة  ـــيكون جه ـــذي س ـــو ال ـــفل وه ـــن األس ـــارية م ـــة الس ـــيكون جه ـــذي س ـــل ال ـــرف الحب ـــوى ط ـــم يط ـــّف العل ـــد ل 3.  بع
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ـــم  ـــه حـــول العل ـــل بطرف ـــّف الحب ـــث يل ـــم حي ـــّف العل ـــة ل ـــاه مضـــاّد لجه ـــه يف اتّج ـــّم لّف ـــة، ويت ـــذه الحال ـــارج يف ه الخ

ـــراس  ـــع االح ـــزالق. )م ـــة واالن ـــرّة الحرك ـــروة ح ـــه ع ـــل من ـــة وتعم ـــذه اللف ـــت ه ـــل تح ـــال الحب ـــّم إدخ ـــّم يت ـــرّة، ث م

ـــره(. ـــب ن ـــل فيصع ـــد الحب ـــذا يعق ـــم ألن ه ـــول العل ـــت ح ـــي عمل ـــة الت ـــل يف اللف ـــل الحب ـــدة وص ـــال عق ـــن إدخ م

متى تؤّدى التحّية للعلم؟
ـــتعمل  ـــى، وتس ـــة اليمن ـــن الجه ـــة م ـــبّابة الجبه ـــس الس ـــى تلم ـــىل حتّ ـــا ألع ـــى جانبً ـــد اليمن ـــع الي ـــة برف ـــؤّدى التحيّ ت

ـــة: ـــاالت التالي ـــة يف الح ـــذه التحيّ ه

1. عند رفع وإنزال العلم الوطنّي للدولة للمنظّمة/ للحركة.

2. عند عزف النشيد الوطنّي للدولة/ نشيد عصبة الكّشاف.

ـــد  ـــفيّة عن ـــام الكش ـــة األع ـــد تحيّ ـــن، وعن ـــاعدين واملفّوض ـــادة واملس ـــن الق ـــة م ـــىل رتب ـــم أع ـــن ه ـــة م ـــد تحيّ 3.  عن

ـــا. ـــد مروره ـــة عن ـــائر الجّوال ـــافة وعش ـــرق الكّش ـــبال وف ـــرق األش ـــة ف ـــات، وتحيّ ـــا يف الحف حمله
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حفل التدشني
حفالت الوعد واالنتقال وامليثاق

ـــك  ـــر يف متّس ـــدر كب ـــهم بق ـــي تس ـــافة، والت ـــة الكّش ـــة يف حرك ـــد املوروث ـــن التقالي ـــال م ـــد واالنتق ـــات الوع ـــّد حف تع

ـــى  ـــة تبق ـــات عميق ـــايّب وذكري ـــّي إيج ـــر نف ـــن أث ـــم م ـــه لديه ـــا ترتك ـــا، مل ـــتمرار فيه ـــم الكشـــفيّة، واالس ـــان بحركته الفتي

ـــه. ـــدة يف حيات ـــرّة واح ـــو م ـــات ول ـــذه الحف ـــه ه ـــدت ل ـــن عق ـــدى كّل م ـــدة ل خال

 

ملحق – املنديل الكشفي

 

 أّوًل: حفل وعد الشبل
ـــة  ـــد، والتحيّ ـــبال، والوع ـــون األش ـــن: قان ـــذي يتضّم ـــدئ ال ـــج املبت ـــدرس منه ـــب أن ي ـــبًا، يج ـــى ش ـــح الفت ـــد أن يصب بع

ـــّدم  ـــًدا للتق ـــد موع ـــه القائ ـــّدد ل ـــار، يح ـــاز االختب ـــن يجت ـــه، وم ـــاره في ـــده باختب ـــوم قائ ـــه يق ـــد أن يتّم ـــفيّة. وبع الكش

ـــد. ـــة الوع لحفل

وتتّم هذه الحفلة بالنظام التايل:

- يقف األشبال يف دائرة العرض، ويقف القائد وسط الدائرة.

- ينادي القائد عىل الشبل املطلوب قبوله شبًا مبتدئًا فيتقّدم إىل أن يقف أمام القائد،

وتدور بينهام املحادثة التالية:

القائد: هل أنت مستعّد لالتحاق بفرقة األشبال؟

الشبل: نعم. أنا مستعّد.

القائد: هل تعّد برشفك أن تبذل جهدك يف: أن تقوم بواجبك نحو الله والباد، وأن تعمل بقانون األشبال؟

الشبل: نعم، أعد أن أبذل جهدي يف: أن أقوم مبا يجب عيَل نحو الله والباد وأن أعمل بقانون األشبال.

)وعندمـــا يبـــدأ الشـــبل يف أداء هـــذا الوعـــد يـــؤّدي عامـــة الكّشـــافة، بينـــام يقـــف أشـــبال الفرقـــة وقفـــة انتبـــاه، 

مؤّديـــن العامـــة الكشـــفيّة أيًضـــا(.
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مالحظات:
-1 يالحظ أن تكون الحفلة بسيطة يحّف بها الروعة والرهبة والجالل.

ـــامية،  ـــداف س ـــن أه ـــبال م ـــة األش ـــه حرك ـــي إلي ـــا ترم ـــوا م ـــل، ليتفّهم ـــور الحف ـــور لحض ـــاء األم ـــوة أولي ـــن دع -2 يحس
ـــليمة. ـــئة س ـــال تنش ـــئة األطف ـــد يف تنش ـــاعدة القائ ـــم مبس ـــوا بدوره فيقوم

ـــور بعـــض األلعـــاب  ـــاء األم ـــا األشـــبال عـــى أولي ـــة ســـمر بســـيطة يعـــرض فيه ـــة الوعـــد، حفل ـــو أعقـــب حفل ـــذا ل -3 حب
ـــات القصـــرة. والصيحـــات واألناشـــيد والتمثيليّ

ثانيًا- حفل انتقال شبل إىل مرحلة الكّشافة
ـــى الشـــبل  ـــافة، وال يبق ـــة الكّش ـــبال إىل فرق ـــة األش ـــن فرق ـــه م ـــاز انتقال ـــره ج ـــن عم ـــة عـــرة م ـــغ الشـــبل الحادي إذا بل

ـــا. ـــي عـــر عاًم ـــن اثن ـــره ع ـــه إذا زاد عم يف فرقت

مراسم الحفل:
-1 يقف األشبال عى محيط دائرة العرض، ويقف القائد يف وسط الدائرة.

-2 يرسم عى األرض خطًا مستقيًم، وميكن تحديده بالجر كأنّه فاصل بني مرحلة األشبال ومرحلة الكّشافة.
ـــة يف وســـط الحـــدوه،  ـــم الفرق ـــم يكـــون عل ـــد، بين ـــة الوع ـــم يف حفل ـــافة عـــى شـــكل حـــدوه كوقفته -3 يصطـــّف الكّش

ـــا. ـــافة يف حدوته ـــة الكّش ـــد فرق وقائ
-4 ينادي قائد األشبال الشبل الذي سينتقل فيتقّدم، حتّى يقف أمام القائد.

ـــرًا  ـــة، ومع ـــبل املاضي ـــمل الش ـــا أع ـــوًرا، ممتدًح ـــواًل مأث ـــه ق ـــمع إخوان ـــمعه، ومس ـــى مس ـــبال ع ـــد األش ـــي قائ  -5 يلق
ـــى  ـــه ع ـــن محافظت ـــتوثق م ـــّم يس ـــة، ث ـــه القادم ـــعادة يف حيات ـــق والس ـــه التوفي ـــا ل ـــه، راجيً ـــه لفراق ـــف إخوان ـــن أس ع

ـــبال. ـــة األش ـــرّة يف فرق ـــر م ـــده آلخ ـــبل لوع ـــد الش ـــك بتجدي ـــد ذل ـــده، ويؤكّ وع
-6 ثّم تحييه الفرقة بصيحة كشفيّة.

ـــه إىل الخـــّط الفاصـــل، حيـــث  ـــذي يتقـــّدم ب ـــد األشـــبال ال ـــع قائ ـــّم يتب ـــه، ث -7 يصافـــح الشـــبل كّل فـــرد مـــن أفـــراد فرقت
ـــه. ـــافة برعايت ـــد الكّش ـــه خـــرًا فيعـــّد قائ ـــد األشـــبال ب ـــه قائ ـــذي يوصي ـــافة، ال ـــد الكّش ـــه قائ يتســـلّمه من

ـــه  ـــي يجدهـــا يف انتقال ـــه الوحشـــة، الت ـــه، وتٌذهـــب عن ـــافة بالشـــبل بكلـــمت رقيقـــة تؤنّس ـــد فرقـــة الكّش -8 يرّحـــب قائ
ـــه الجديـــدة. إىل فرقت

-9 يقّدمه قائد فرقة الكّشافة إىل عريف طليعته الجديد، وبذلك تنتهي مراسم الحفلة.

ملحق – عارضة - وعد وقانون الكشاف
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ملحق – عارضة - شعار وشارة الكشاف

الغرض منها

تسيري العروض الكشفيّة بغرض إظهار النشاط الكشفّي يف االحتفاالت واملناسبات اإلقليميّة والقوميّة واملحليّة.

نظام االصطفاف:
تنقسم طوابري العرض الكشفّي إىل:

1. األعام                  2. طوابري \ ارهاط مشاة             3. فرق العزف الكشفيّة.

األعالم
أ- يسري علم الدولة يف مقّدمة الطابور.

ـــوزارة  ـــة هـــي ل ـــإّن التبعيّ ـــل، ف ـــة بإرسائي ـــدارس العربيّ ـــافة امل ـــة كّش ـــيّل. بحال ـــاد الكشـــفّي اإلرسائي ـــم االتّح ـــه عل ب- يلي

ـــم. ـــعار القس ـــع ش ـــايل فرُيف ـــريّب، وبالت ـــع الع ـــباب باملجتم ـــع والش ـــم املجتم ـــة بقس ـــم، ممثّل ـــة   والتعلي الربي

ت- يليه علم الحركة/ املنظّمة التي تتبع إليها الرّسيّة )العلم األخر(. 

ـــن/  ـــافة متقّدم ـــدات/ كّش ـــاف/ مرش ـــزاالت/ كّش ـــبال/ غ ـــة )أش ـــودة بالرّسيّ ـــفيّة املوج ـــرق الكش ـــام الف ـــم أع ث- يليه

ـــرق. ـــمء الف ـــة ألس ـــب األبجدي ـــب ترتي ـــري، أو بحس ـــري إىل الكب ـــن الصغ ـــمر، م ـــل األع ـــب تسلس ـــب ترتي ـــة( بحس جّوال

الفرق املشرتكة
تسري بالنظام التايل:

1. فرقة األشبال/ الغزاالت 2. فرقة الكّشافة/ املرشدات 3. فرقة الكّشافة املتقّدمن 4. فرقة الجّوالة

العروض الكشفّية
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نظام سري الفرق
1. تســـري الطوابـــري بعـــرض يتناســـب مـــع األعـــداد املشـــركة يف العـــرض، عـــىل أن يتناســـب الفاصـــل بـــن كّل فرقـــة 

ـــاث  ـــن ث ـــّل ع ـــوات وال يق ـــر خط ـــن ع ـــل ع ـــد الفاص ـــث ال يزي ـــا، وبحي ـــة  بأكمله ـــام للفرق ـــر الع ـــع املظه ـــرى م وأخ

ـــوات. خط

ـــور األميـــن بثـــاث خطـــوات واملســـاعد أمـــام  ـــد أمـــام الطاب ـــد ومســـاعده عـــىل أن يكـــون القائ ـــة القائ 2. يتقـــّدم كّل فرق

ـــور األيـــرس. الطاب

ـــدم  ـــري أق ـــة يس ـــذه الحال ـــبًا، ويف ه ـــا مناس ـــن عدده ـــات إذا مل يك ـــة يف مجموع ـــرق املختلف ـــراد الف ـــّم أف ـــن ض 3. ميك

ـــة. ـــة للمجموع ـــرى املنضّم ـــرق األخ ـــادة الف ـــي ق ـــاره باق ـــىل يس ـــوات، وع ـــاث خط ـــن بث ـــور  األمي ـــام الطاب ـــادة أم الق

مشاركة املوسيقا
1. إذا اشركت يف العرض فرقة موسيقية واحدة فأنّها تسري خلف املشاة مبارشة.

2. إذا اشـــركت يف العـــرض أكـــر مـــن فرقـــة موســـيقيّة فـــإّن الفـــرق تكـــون خلـــف املشـــاة وتـــوزّع باقـــي الفـــرق 

عازفيهـــا بنفـــس النمـــط بحيـــث ال تتداخـــل أصواتهـــا مـــع بعـــض.

ـــون يف  ـــيّة( تك ـــة النحاس ـــا )الفرق ـــيّة إنّه ـــة نحاس ـــا فرق ـــن بينه ـــيقيّة وكان م ـــة موس ـــن فرق ـــر م ـــراك أك ـــة اش 4. يف حال

ـــام(. ـــف األع ـــة )خل املقّدم

التحّية عند املنّصة
ـــا  ـــراوح م ـــة بخمـــس خطـــوات وتنتهـــي بعدهـــا مبســـافة ت ـــل املنّص ـــذات( قب ـــة )نقطـــة ال ـــدأ منطقـــة نقطـــة التحيّ 1. تب

ـــور. ـــن خمـــس وعـــر خطـــوات حســـب عمـــق الطاب ب

ـــدم  ـــاء الق ـــد التق ـــداء عن ـــون الن ـــذ"، ويك ـــة خ ـــادي "تحيّ ـــة ين ـــة التحيّ ـــة منطق ـــور لبداي ـــد الطاب ـــول قائ ـــد وص 3. عن

ـــم. ـــرسى إىل الجس ـــد الي ـــت الي ـــع تثبي ـــن، م ـــات إىل اليم ـــع االلتف ـــة م ـــة كامل ـــؤّدي التحيّ ـــاألرض، وي ـــرسى ب الي

ـــة  ـــي الفرق ـــك باق ـــن، وكذل ـــك الذراع ـــع تحري ـــن م ـــد لليم ـــاعدو القائ ـــت مس ـــذ( يلتف ـــة خ ـــداء )تحيّ ـــمع ن ـــد س 4. عن

ـــور(. ـــدة )الطاب ـــاه الوح ـــام واتّج ـــا للنظ ـــك حفظً ـــن... وذل ـــط اليم ـــدا خ ـــا ع ـــة م أو املجموع

5. الفرق الوسيقيّة ال تؤّدي التحيّة، أما إذا كان يسري أمامها قائد فإنّه يؤّدي التحيّة بااللتفات لليمن فقط.

6. الفرق املوسيقيّة تنّسق عزفها أو عدمه مع الفرقة املستقِبلة.

7. ال ينادي القائد )أمام انظر( إال بعد الوصول إىل نهاية منطقة التحيّة.

ملحق – عارضة – التحية الكشفية
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اللباس الكشفّي

ـــا خـــاصًّ  ـــه لباًس ـــإّن ل ـــز الشـــبل عـــن باقـــي األوالد ف ـــاس مييّ ـــا عـــن باقـــي األوالد، وهـــذا اللب ـــا مختلًف الشـــبل يلبـــس لباًس
ـــة  ـــا يف حال ـــه نظيًف ـــىل لباس ـــظ ع ـــبل أن يحاف ـــىل الش ـــك ع ـــة. لذل ـــة والرتب ـــة واملنظم ـــم الكتيب ـــىل اس ـــدّل ع ـــارات ت وش
ـــرم  ـــبل أن يح ـــىل الش ـــا. وع ـــراء غريه ـــر ل ـــه ويضط ـــع من ـــا تضي ـــًدا لئ ـــارات جيّ ـــىل الش ـــظ ع ـــا، ويحاف ـــدة مرتّبً جيّ
ـــاء  ـــع أنح ـــودة يف جمي ـــرية موج ـــة كب ـــة عامليّ ـــًوا يف مؤّسس ـــح عض ـــه أصب ـــره أنّ ـــه يذكّ ـــم أّن لباس ـــفّي، وليعل ـــه الكش لباس

ـــن. ـــّد املاي ـــامل وتع الع
ـــبال  ـــي األش ـــىل معلّم ـــا. ع ـــبًا حقيقيًّ ـــون ش ـــن ليك ـــزًا للتدش ـــح جاه ـــّدم يصب ـــا تق ـــع م ـــبل جمي ـــي الش ـــد أن ينه بع
اإلكثـــار مـــن األلعـــاب لألشـــبال وأن تعطـــى الـــدروس لهـــم عـــن طريـــق األلعـــاب والضحـــك ويف الســـاحات وعـــن 
طريـــق املســـابقة بـــن الســـادس واآلخـــر واإلكثـــار مـــن الرياضـــة ولعبـــة قـــّوة املاحظـــة لتنميـــة حواســـهم وتعلّـــم 

الحـــذر واالنتبـــاه.

1. يجب مراعاة الدقّة يف ارتداء املابس ونظافتها.

2. إذا كان هناك غطاء للرأس فيجب أن يرتديه الجميع، وإال سار الجميع عاري الرؤوس.

3. انظر الفيديو املرفق.

تقاليد ارتداء الزّي الكشفّي

ملاذا نرتدي الزّي الكشفّي؟
ـــاّص  ـــع خ ـــة ذات طاب ـــي إىل جمع ـــاف ينتم ـــه كّش ـــى بأنّ ـــعر الفت ـــي تُش ـــع الت ـــن الدواف ـــزء م ـــفيّة ج ـــس الكش إّن املاب
ـــم أو  ـــة أو مخيّ ـــاركة يف رحل ـــب للمش ـــه متأّه ـــعر بأنّ ـــى يش ـــا الفت ـــا يرتديه ـــا، فعندم ـــلوكها وانضباطه ـــمتها وس يف س
ـــن يك  ـــط، ولك ـــاف فق ـــو كّش ـــا ه ـــن يرتديه ـــات أّن م ـــس إلثب ـــس لي ـــداء املاب ـــن ارت ـــدف  م ـــفّي، واله ـــاط كش أي نش
ـــإّن  ـــريّب عليهـــا الكشـــفيّة، ف ـــدة التـــي ت ـــل والســـلوكيّات الحمي ـــم واملث ـــا بالقي ـــة متمثّ ـــه اليوميّ يعيـــش الكّشـــاف يف حيات

ـــل. ـــافًا أفض ـــون كّش ـــى ألن يك ـــاعد الفت ـــفيّة تس ـــس الكش املاب
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مكّونات املالبس الكشفّية:
ـــل–  ـــدة للمندي ـــة– عق ـــزام– قبّع ـــل– ح ـــون– مندي ـــاب– بنطل ـــاء ق ـــم غط ـــكّل منه ـــدر ل ـــىل الص ـــن ع ـــص ذو جيب قمي

ـــة. ـــارات مختلف ـــة إىل ش ـــدّي– باإلضاف ـــذاء جل ـــرة– ح ـــل للصاف ـــرة– حب صاف

متى يتّم ارتداء الزّي الكشفّي؟
ـــة–  ـــة أو الفرق ـــة بالطليع ـــات الخاّص ـــم– االجتمع ـــة العل ـــد تحيّ ـــة: عن ـــبات التالي ـــفيّة يف املناس ـــس الكش ـــدى املاب ترت

ـــة ودور  ـــات الخاّص ـــس الكشـــفيّة يف الحف ـــداء املاب ـــع ارت ـــات...، ومين ـــميّة– الدراس ـــارات الرس ـــا– الزي الرحـــات بأنواعه

ـــي–  ـــب والطه ـــاء التدري ـــة أثن ـــة خفيف ـــس رياضيّ ـــا واســـتعمل ماب ـــة، ويجـــب املحافظـــة عليه ـــارات العاديّ ـــو والزي الله

ـــد  ـــا الجيّ ـــر بشـــكل هندامه ـــدة تؤثّ ـــس الكشـــفيّة الجيّ ـــا. واملاب ـــا يف مـــكان مناســـب لتكـــون نظيفـــة دامئً ويجـــب وضعه

ـــو إىل  ـــب يدع ـــق ومرتّ ـــاس أني ـــع بلب ـــروا يف املجتم ـــافن أن يظه ـــب الكّش ـــن واج ـــك فم ـــع، لذل ـــا يف املجتم ـــن يراه مل

ـــرام. االح

تقاليد وضع الشارات عىل الزّي الكشفّي:

1. علم الدولة يوضع أعىل الجيب األيرس.

2. شعار الكّشاف العاملي يوضع عىل الجيب األيرس.

3. شعار املنظّمة/ الحركة يوضع عىل الجيب األمين.

4. شعار قسم املجتمع والشباب باملجتمع العريّب يوضع أعىل الجيب األمين.

5. اسم الرّسيّة يوضع أعىل كّل من الذراع اليمنى واليرسى )تحت الكتف(.

3. نجوم الخدمة/ شعار الرتبة الكشفّية يوضعون فوق الجيب األمين– بجانب شعار قسم املجتمع والشباب.

ـــن  ـــط م ـــف األميـــن ويرب ـــن عـــىل الكت ـــس الوشـــاح م ـــم، ويلب ـــات توضـــع عـــىل وشـــاح بشـــكل منظّ 6.  شـــارات الهواي

ـــر. ـــًرا حـــول الصـــدر والظه ـــط االأرس دائ تحـــت اإلب

أخالقّيات ارتداء الزّي الكشفّي:
ـــا رســـميًا،  ـــداء شـــارات مل يحصـــل عليه ـــع ارت ـــم مين ـــا، ك ـــاف شـــارات ال حاجـــة له ـــدي الكّش ـــن غـــري املســـتحّب أن يرت م

ـــه. ـــه واحرام ـــاره وهيبت ـــزّي الكشـــفّي وق ـــى يظـــل لل حتّ

ـــة ذات  ـــي لجمع ـــفّي ينتم ـــزّي الكش ـــدي ال ـــن يرت ـــن. م ـــفّي بالتدخ ـــزّي الكش ـــدو ال ـــوم مرت ـــة أن يق ـــن اللياق ـــس م لي

طابـــع ســـلويكّ مميّـــز، لـــذا مـــن الواجـــب عليـــه أن يتحـــىّل باألخـــاق الفاضلـــة التـــي تنبـــع مـــن قيمـــه الدينيّـــة 

واحرامـــه للعـــادات والتقاليـــد الحميـــدة، والتزامـــه بوعـــد وقانـــون الكّشـــافة. يجـــب أن يحافـــظ الكّشـــاف عـــىل 

ـــىل  ـــرص ع ـــه، والح ـــبتها ملقاس ـــقها ومناس ـــه، وتناس ـــة مابس ـــة ونظاف ـــث األناق ـــن حي ـــفّي، م ـــره الكش ـــه ومظه هندام

كيّهـــا واملحافظـــة عـــىل رونقهـــا، فالكّشـــاف بزيّـــه عنـــوان للحركـــة الكشـــفيّة.

ملحق – الرأس الرتيكملحق – عقدة سليامنملحق – عارضة – الزّي الكشفي
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املسريات واالستعراضات

الكشفّية

ملحق – الّسري الّنظاميملحق – عارضة – االستعراضات الكشفية
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قواعد السري النظامّي

أشكال االصطفاف
ميكـــن للقائـــد أو مـــن يقـــوم مقامـــه أن يطلـــب مـــن أعضـــاء الفرقـــة، أو جميـــع الفـــرق الوقـــوف بعـــّدة أشـــكال.. 
وذلـــك بحســـب الغـــرض مـــن الجمـــع، وقـــد يتحّكـــم يف شـــكل االصطفـــاف )الجمـــع( مســـاحة املـــكان، أو عـــدد 

األعضـــاء، أو عـــدد الفـــرق املـــراد جمعهـــا، وعـــادة مـــا يتـــّم تنظيـــم الوقـــوف كالتـــايل:

أّواًل: يف حالة الوقوف عىل هيئة قاطرة:
- عريف الطليعة: يقف يف مقّدمة طليعته.

- نائب عريف الطليعة: يقف يف مؤّخرة طليعته.
- بقية األعضاء: يقفون بن العريف والنائب عىل أن يكون األقرص يف األمام، واألطول يف الخلف.

ثانيًا: يف حالة الوقوف عىل هيئة صّف:
- عريف الطليعة: يقف عىل مين طليعته.
- نائب العريف: يقف عىل يسار طليعته.

- بقية األعضاء: يقفون بن العريف والنائب عىل أن يكون األقرص إىل اليمن، واألطول إىل الشمل.
ثالثًا: بالنسبة للطائع:

ـــن،  ـــى اليم ـــرية يف أق ـــة األخ ـــار، والطليع ـــى اليس ـــة األوىل يف أق ـــون الطليع ـــه تك ـــا فرقت ـــد مواجًه ـــف القائ - إذا وق
ـــم. ـــع بينه ـــة الطائ ـــب بقيّ وترتّ

 
 ويف ما ييل توضيح ألشكال االصطفاف مع ماحظة اآليت:

- اللون العّنايب: القائد، أو من يقوم مقامه.
- اللون األزرق: عريف الطليعة، أو رئيس السدايّس.

- اللون الربتقايل: نائب عريف الطليعة، أو نائب رئيس السدايّس.
- اللون األخر: األعضاء.
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الباب الثاين

فعاليات

القيم الرتبويّة
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 فّعالّيات القيم الرتبويّة الكشفّية

قانون الكّشاف:
ـــة  ـــروف الحياتيّ ـــاىش والظ ـــا، تت ـــق عليه ـــادئ متّف ـــس ومب ـــى أس ـــة ع ـــة، مبنيّ ـــانيّة النظاميّ ـــات اإلنس ـــم املجتمع معظ
ـــفّي  ـــو كش ـــا كّل عض ـــق عليه ـــد يتّف ـــي قواع ـــاّم ه ـــكل ع ـــاف بش ـــع الكّش ـــي تجم ـــور الت ـــن األم ـــات. وم ـــذه املجتمع له
ـــخصيّة  ـــل ش ـــى صق ـــل ع ـــة وتعم ـــي عامليّ ـــفيّة ه ـــادئ الكش ـــذه املب ـــذا ه ـــه، ل ـــه ولغت ـــه، دين ـــه، تبعيّت ـــم موطن وال يّه
ـــة  ـــادئ الحرك ـــه. مب ـــي تحوي ـــة الت ـــه والطبيع ـــش في ـــذي تعي ـــع ال ـــة واملجتم ـــم البيئ ـــة مســـؤوليّة، تدع ـــة صاحب اجتاعيّ

ـــا: ـــا تربويًّ ـــا هدفً ـــب أعينه ـــت نص ـــها وضع ـــذ تأسيس ـــة، ومن ـــة، عامليّ ـــانيّة، اجتاعيّ ـــادئ إنس ـــفيّة مب الكش
"تربية إنسان ناجع ملجتمعه وبيئته وموطنه والعامل الذي يعيش فيه"

نورد املبادئ الكشفيّة العامليّة التي تجمع كّل منظمة كّشاف أو رّسيّة أو عضو كشفّي تحت ظلّها:
1. الكّشاف يقول الحّق

2. الكّشاف مخلص لوطنه

3. الكّشاف عضو نافع يف املجتمع

4. الكّشاف أخ لكّل كّشاف وصديق لكّل إنسان

5. الكّشاف مؤّدب

6. الكّشاف يرفق بالحيوان والنبات ويحافظ عليها

7. الكّشاف مطيع للنظام واألوامر

8. الكّشاف بشوش ويُقابل الشدائد بصدر رحب

9. الكّشاف مقتصد

10. الكّشاف طاهر يف أقواله وأعامله

تصبـــو منظمـــة كّشـــافة املـــدارس العربيّـــة إىل تطويـــر شـــخصيّة الكّشـــاف لتكـــون مســـتقلّة وحصينـــة، شـــخصيّة تعمـــل 
مـــن أجـــل بنـــاء مجتمـــع مثـــايّل يف الدولـــة، ومـــن أجـــل تذويـــت مبـــادئ االحـــرام والتعايـــش، ودعـــم الناشـــئ ليمثّـــل 
ـــًة مـــع  ـــن الحضـــارات، مالءم ـــة والحـــوار ب ـــة، وأســـس الدميقراطيّ ـــاف العامليّ ـــادئ الكّش جـــزًءا أساســـيًّا باملجتمـــع بواســـطة مب

ـــريّب(. ـــع الع ـــباب باملجتم ـــع والش ـــم املجتم ـــم )قس ـــة والتعلي ـــّررات وزارة الربي ـــداف ومق أه
ـــج  ـــن برنام ـــا ضم ـــول به ـــب واملعم ـــاح القل ـــج مفت ـــة وبرنام ـــم االجتاعيّ ـــع القي ـــالؤم م ـــات هـــذه بالت ـــة الفّعاليّ ـــت حقيب بُني

ـــة. ـــع الكشـــفيّة العامليّ ـــادئ والرشائ ـــدايّئ واملب ـــم االبت ـــواة للتعلي الن
الفّعاليّـــات مبنيّـــة بشـــكل لولبـــّي إذ يتطـــرّق كّل شـــهر تعليمـــّي إىل قيمـــة هاّمـــة مـــن قيـــم مفتـــاح القلـــب وبتـــالؤم 
ـــادئ  ـــد املب ـــبة ألح ـــة مناس ـــفيّة مالمئ ـــكاًرا كش ـــي أف ـــة يعط ـــكّل فّعاليّ ـــّي ل ـــون القيم ـــاف، واملضم ـــادئ الكّش ـــد مب ـــع أح م
ـــة  ـــات كونهـــا مبنيّ ـــّي للفّعاليّ ـــافة املدرســـة/ رؤســـاء األرهـــاط بالعمـــل حســـب الرتيـــب الزمن الكشـــفيّة.  نـــويص مرشـــدي كّش
ـــا بنمـــط واحـــد، عـــى  ـــة أن يعمـــل مرشـــدو الكّشـــاف باملـــدارس كلّه ـــا بهـــذا الحقيب ـــّي.   كـــا حرصن بأســـلوب تفاضـــّي ولولب
ـــّي  ـــذ، فـــكّل لقـــاء كشـــفّي مبن ـــة الشـــخصيّة مبـــا يتـــالءم مـــع التالمي ـــه اإلبداعيّ ـــار أن يعطـــي لهـــذا النمـــط املوّحـــد صبغت اعتب
مـــن ثالثـــة أقســـام رئيســـية: أّواًل الســـر النظامـــّي والعـــزف والتشـــكيالت، ثانيًـــا فّعاليّـــة القيمـــة الربويّـــة واالجتاعيّـــة 

ـــة. ـــفيّة الحقليّ ـــة الكش ـــا الفّعاليّ ـــهر، وثالثً للش
ـــم باملارســـة وتجنيـــد العامـــل التكنولوجـــّي  إضافـــة إىل القيـــم العـــرش، تعتمـــد هـــذه الحقيبـــة عـــى مبدئـــن أساســـيّن: التعلّ
ـــة،  ـــة العمليّ ـــة وبالتجرب ـــي باملارســـة الحقلي ـــدة تعن ـــات عدي ـــك فّعاليّ ـــاين مـــن هـــذه الكرّاســـة هنال العـــرّي، يف القســـم الث
ـــوّي  ـــدف ترب ـــال ه ـــة إليص ـــائل التكنولوجيّ ـــد الوس ـــادّي أن نجّن ـــم قي ـــا كطاق ـــا ارتأين ـــك، ك ـــة بذل ـــة املصحوب ـــروح املتع وب
ـــي  ـــّم أن نعط ـــن امله ـــم فم ـــاليب التعلي ـــبة ألس ـــا بالنس ـــد. أّم ـــنات وفوائ ـــة إىل حس ـــص التكنولوجيّ ـــل النواق ـــّي، وتحوي تعليم
ـــة.  ـــدة تعليميّ ـــن كّل وح ـــودة م ـــداف املنش ـــول إىل األه ـــية للوص ـــة وحّس ـــائل ملموس ـــتعال وس ـــع اس ـــاليب طاب ـــذه األس ه
ـــن  ـــوع م ـــم ن ـــح عنده ـــا يصب ـــا، أي عندم ـــم ال يحتاجونه ـــعرون بأنّه ـــا يش ـــة عندم ـــائل امللموس ـــذه الوس ـــذ ه ـــرك التالمي ي

ـــم. ـــودة بينه ـــة املوج ـــروق الفرديّ ـــًة للف ـــة نتيج ـــات مختلف ـــوج بأوق ـــذا النض ـــذ إىل ه ـــل التالمي ـــد يص ـــك، وق ـــوج لذل النض
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اإلرشاك واملشاركة

التصّور الفكرّي 
تعتـــر عمليّـــة القيـــادة الكشـــفيّة ووجـــود قائـــد جيّـــد لطاقـــم العمـــل الكشـــفّي مهّمـــة يف غايـــة األهّميّـــة، لذلـــك 
ـــاركة.  ـــة اإلرشاك واملش ـــن ناحي ـــد م ـــة كّل قائ ـــد وظيف ـــذ وتحدي ـــة التلمي ـــادة يف بيئ ـــة القي ـــى نوعيّ ـــوء ع ـــلط الض سيُس
فالقائـــد الكشـــفّي هـــو الشـــخص الـــذي يســـتطيع أن يجـــذب اآلخريـــن إليـــه، ولديـــه القـــدرة عـــى التأثـــر فيهـــم 

ـــده. ـــّم تحدي ـــّن ت ـــدف مع ـــق ه لتحقي
ترتكز القيادة عى ثالثة أركان: القائد، األتباع والهدف  املشرتك الذي يجب تحقيقه.

ـــن  ـــا. وم ـــاء حوله ـــوار بّن ـــا وإدارة ح ـــد، وتصنيفه ـــا القائ ـــّى به ـــب أن يتح ـــي يج ـــات الت ـــد الصف ـــذ تحدي ـــى التلمي ع
ـــة، مـــن خـــالل مســـاعدتهم عـــى إبـــراز قدراتهـــم  املهـــّم العمـــل عـــى دعـــم شـــخصيّة التالميـــذ يف هـــذه املرحلـــة العمريّ

ـــة. ـــخصيّات قياديّ ـــل ش ـــل صق ـــن أج ـــدرات م ـــذه الق ـــة ه ـــة وتنمي القياديّ

أغراض للتعارف

الدائرة

البدايات

ملصقات وبدايات التوّقعات

نفوز مًعا

الكّشاف
مؤدب

أحيانًا أنا متشابه وأحيانا أنا مختلف

الصداقة الوفّية

نتعرف إىل بعضنا كمجموعة

نتعرّف إىل معنى مجموعة والعمل ضمن املجموعة

الكّشاف أخ 
لكّل كّشاف 

وصديق 
لكّل إنسان
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يقّدر التلميذ العالقات االجتاعيّة

الهدف  التعليمّي
•  أن يتعرّف التلميذ إىل أعضاء املجموعة من خالل الغرض الشخيّص.

املّدة الزّمنّية
 30 دقيقة 

املواّد املطلوبة      
يطلب املرشد من كّل تلميذ أن يحرض معه إىل اللقاء األّول يف املجموعة غرًضا له عالقة بهويته: مشاعره، أفكاره، هواياته 

وما إىل ذلك.

سري الفّعالّية
يطلب املرشد من كّل تلميذ أن يعـلــِّـل كّل بدوره سبب اختياره الغرض الذي أحرضه.

)يف حالة أّن تلميًذا مل يحرض غرًضا، يجيب عن السؤال: "أي غرض كنت تختار لو طلب منك أن تحرضه معك إىل اللقاء(.

فّعالّية: أغراض للتعارف

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ما هي األغراض التي لها عالقة بهوياتكم؟

هل تعلّمت شيئا عن زمالئك يف املجموعة مل تعرفه من قبل؟

كيف ساهم اختيار األغراض يف تجديد التعارف بينكم يف املجموعة؟

األهداف

الكشاف 
مؤدب
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فعالية: الدائرة

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة التوجيه السليم ألفراد املجموعة 

الهدف  التعليمّي
• أن يفحص التالميذ العالقات بن أفراد املجموعة

املّدة الزّمنّية
25 دقيقة

سري الفّعالّية

يخرج ثالثة تالميذ من الصّف. ويطلب املرشد من باقي التالميذ أن ينتظموا يف دائرة– كتف ملتصق بكتف.

يطلب املرشد من أحد التالميذ الدخول إىل الصّف، ويطلب منه أن يندمج مع املجموعة وهكذا الثاين والثالث تعليات: 

- الساح للتلميذ باالندماج يف الدائرة فقط إذا توّجه بأدب وكالم جميل.

-عى التلميذ املوجود يف الخارج إيجاد الشخص املهّم الذي يشّكل املفتاح لالندماج يف الدائرة

يجب تعين مراقبن ملراقبة سر الفّعاليّة، وإعطاء تقرير لسر األحداث يف املجموعة.

الكشاف 
مؤدب

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

األهداف

يناقش املرشد مع التالميذ:
التالميذ الذين خرجوا من الغرفة:
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 كيف كان شعوركم عندما كنتم خارج الغرفة؟

 كيف شعرتم عندما دخلتم ورأيتم املجموعة؟

 كيف قّررتم العمل لالندماج يف الدائرة؟

 ملن توّجهتم وملاذا؟

 بأّي أسلوب توّجهتم وملاذا؟

  ماذا شعرتم عندما قوبلتم بالرفض؟

 ماذا توّقعتم من املجموعة أو من أعضاء معّينني من املجموعة؟

ب- أسئلة للمجموعة داخل الدائرة:

 ماذا شعرتم عندما طلب منكم الوقوف يف الدائرة؟

 ملاذا رفضتم االستجابة للتلميذ من خارج املجموعة؟

 ملاذا تجاوبتم معه؟

 ماذا شعرتم عندما ُرفضتم/ عندما استجبتم؟

 هل شعرتم بتوتّر بني تضامن أعضاء املجموعة وبني التعاطف مع أحاسيس الفرد خارج الدائرة؟



37

فّعالّية: البدايات

الكشاف 
مؤدب

الهدف  الرتبوّي 
• أن يقّدر أهّميّة املشاعر املثارة يف البدايات الجديدة

الهدف  التعليمّي
• أن يعّر التلميذ عن املشاعر التي ترافقه يف البدايات الجديدة. 

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقة مشاعر )ملحق(، بطاقات مهاّم وفق عدد املجموعات، بريستول وفق عدد املجموعات، أقالم ملّونة.  

سري الفّعالّية
ـــدة  ـــة جدي ـــر بداي ـــذ أن يتذكّ ـــن كّل تلمي ـــب م ـــات املشـــاعر عـــى األرض )ملحـــق(، ويطل ـــوزّع املرشـــد الكشـــفّي بطاق ي
ـــالل  ـــا خ ـــعر به ـــي ش ـــاعر الت ـــة، واملش ـــاء املجموع ـــل لق ـــا قب ـــعر به ـــي ش ـــاعر الت ـــن املش ـــه ع ـــة، ويحّدث ـــع املجموع م
اللقـــاء األّول. يختـــار كّل تلميـــذ بطاقـــة واحـــدة أو أكـــر ويعـــّر عـــن املشـــاعر التـــي رافقتـــه، ثـــّم يقـــوم املرشـــد 

ـــدة. ـــات الجدي ـــع البداي ـــل م ـــة التعام ـــا كيفيّ ـــون مًع ـــوح. يناقش ـــى الل ـــاعر ع ـــجيل املش ـــفّي بتس الكش
ثـــّم يـــوزّع املرشـــد الكشـــفّي التالميـــذ إىل مجموعـــات، تتألّـــف كّل مجموعـــة مـــن أربعـــة أعضـــاء. تحصـــل كّل مجموعـــة 
عـــى بطاقـــة قّصـــة، يقـــرأ التالميـــذ القّصـــة ويتابعـــون أحداثهـــا فيكتبـــون لهـــا نهايـــة جديـــدة عـــى بريســـتول يف 

ـــات(. ـــس )فقاع ـــات كوميك ـــة مربّع أربع

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

تعرض كّل مجموعة أمام الصّف النهاية التي كتبتها. 
يسأل املرشد الكشفّي:

-كيف ميكن لنفس البداية أن تؤّدي إىل نهايات مختلفة؟
-مباذا تتعلّق استمراريّة القّصة؟

يجمل املرشد الكشفّي الفّعاليّة بطريقته وأسلوبه الخاّص 

األهداف
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بطاقة قّصة

انتقلـــت شـــرين إىل بيتهـــا الجديـــد، وهنـــاك يف ســـاحة البنايـــة كانـــت حديقـــة ألعـــاب صغـــرة، وفيهـــا 
حبـــال للتســـلّق تحبّهـــا شـــرين كثـــرًا.  شـــعرت شـــرين ببعـــض امللـــل حـــن كانـــت والدتهـــا مشـــغولة 
بتفريـــغ صناديـــق املالبـــس واأللعـــاب واألدوات. ســـمحت لهـــا والدتهـــا بالذهـــاب إىل حديقـــة األلعـــاب، 
لكـــن كان هنـــاك عـــدد مـــن األوالد والبنـــات يلعبـــون عـــى الحبـــال، وقفـــت شـــرين جانبًـــا وخجلـــت 

بعـــض الـــيء مـــن أن تنضـــّم إىل األوالد. 
تخيّلوا مًعا ما الذي حدث الحًقا؟

هل تحّدث األوالد مع شرين؟
ماذا قالوا لها؟

هل تسلّقت عى الحبال؟
تابعوا القّصة بكتابة نهاية جديدة عى بريستول بأربعة مربّعات كوميكس

ملحق: بطاقات املشاعر )للقّص(

إرتياحخوفذنبمفاجأةسعادة

خيبة املإثارة فرحإشتياقفخر

خجلوحدةكرهإهانةبأس

ندمإشمئزازغضبهدوءإساءة

رعب كراهيةإكتئابهلعحزن

خزيحبقلقإحباط
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فّعالّية: ملصقات وبطاقات

الكشاف 
مؤدب

الهدف  الرتبوّي 
• أن يحرم التلميذ قوانن وتعليات املجموعة.

الهدف  التعليمّي
• أن يعر التلميذ عن توقعاته من املجموعة، املرشد ومن نفسه.

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات صورة مع كلمة  

سري الفّعالّية
ـــد،  ـــن املرش ـــة، وم ـــن املجموع ـــات م ـــس التوقّع ـــط تعك ـــى الحائ ـــات ع ـــور ، كل ـــات ،ص ـــق بطاق ـــد بتعلي ـــوم املرش يق

ـــخيّص.  ـــتوى الش ـــى املس ـــن ع ـــن املضام وم
يحصل كّل مشارك عى 3 ملصقات ويلصقها عى 3 صور تعّر عن توقّعاته.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

 يسأل املرشد:
- أين توجد معظم امللصقات؟ ملاذا اخرتم هذه البطاقة؟ 

- هل هناك بطاقة مل يلصق أّي أحد منكم أّي ملصقة عليها؟  
- هل لديكم توقّع آخر مل يظهر يف الصور؟

- ماذا عّي أن أفعل كمرشد من أجل أن تتحّقق هذه التوقّعات؟ 
- ماذا عليكم أنتم املشاركون أن تفعلوا يك تتحّقق هذه التوقّعات؟

ما هي السلوكيّات الفرديّة والجاعيّة التي ينبغي أن نقوم بها من أجل تحقيق تلك التوقّعات؟ 
ب. يكتب املرشد بجانب كّل من التوقّعات التي تّم االتّفاق عليها السلوكيّات املطلوبة من أجل تحقيقها.

تشّكل كتابة السلوكيّات أساًسا لدستور جاعّي.

األهداف
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فّعالّية: نفوز مًعا

الكشاف 
مؤدب

الهدف  الرتبوّي 
أن يشرك التلميذ يف العمل ضمن مجموعة.

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ  ظروف العمل يف مجموعته.

املّدة الزمنّية
25 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بحسب ما هو مطلوب يف كّل فّعاليّة. مفّصلة الحًقا.

سري الفعالية

1. السلســـلة األكـــر طـــواًل- يصنـــع كّل مشـــرك يف املجموعـــة، ضمـــن زمـــن محـــّدد، سلســـلة مـــن األوراق 

ـــة  ـــا بسلس ـــخصيّة مًع ـــل الش ـــذ السالس ـــع التالمي ـــّدد، يجم ـــت املح ـــاء الوق ـــد انته ـــض، عن ـــا البع ـــة ببعضه املتّصل

ـــة. ـــلة ورقيّ ـــول سلس ـــّون أط ـــي تك ـــي الت ـــزة ه ـــة الفائ ـــدة، املجموع واح

2. الحديقـــة املزهـــرة- عـــى كّل مجموعـــة أن تصنـــع أزهـــاًرا مـــن أوراق، ورق كريـــب، أوراق ملّونـــة أو أّي مـــواد 

أخـــرى، املجموعـــة الفائـــزة هـــي التـــي تصنـــع أكـــر مجموعـــة مـــن األزهـــار.

ـــدًدا  ـــوي ع ـــر يح ـــارغ واآلخ ـــا ف ـــابهن، أحده ـــن متش ـــى وعائ ـــة ع ـــل كّل مجموع ـــاء- تحص ـــرز يف الوع 3. خ

ـــًوا أو صناديـــق بأحجـــام متســـاوية أو قنينـــة بالســـتيكية(.  يبعـــد  كبـــرًا مـــن الخـــرز )ميكـــن أن يكـــون الوعـــاء دل

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــن  ـــدد م ـــر ع ـــارغ بأك ـــاء الف ـــأ الوع ـــة أن مت ـــى كّل مجموع ـــوات، ع ـــرش خط ـــافة ع ـــر مس ـــن اآلخ ـــاء ع كّل وع

ـــق. ـــس دقائ ـــن خم ـــارة ع ـــّددة عب ـــّدة مح ـــرز، مب الخ

يصطـــف املشـــركون، وعـــى كّل مشـــرك يف املجموعـــة أن ينقـــل خـــرزة واحـــدة بكّفـــه، مـــن الوعـــاء الـــذي 

ـــرى إىل  ـــرّة أخ ـــا م ـــه، أن يرجعه ـــى األرض علي ـــرزة ع ـــقوط الخ ـــة س ـــر، ويف حال ـــاء اآلخ ـــرزًا إىل الوع ـــوي خ يحت

ـــد. ـــن جدي ـــة م ـــادة املحاول ـــاء، وإع الوع

املجموعة الفائزة هي التي تنقل أكر عدد من الخرز، من الوعاء امليء إىل الوعاء الفارغ.

1. كيف شعرتم عندما عملتم كمجموعة؟ ملاذا؟ ماذا أعجبكم؟ ماذا مل يعجبكم؟ ملاذا؟

2. ما الذي ساعد العمل يف املجموعة؟ ما الذي أعاق العمل يف املجموعة؟

3. مباذا ساهم كّل مشرك يف املجموعة لنجاح الفّعاليّة؟

نقاط مركزيّة للنقاش:

ـــة،  ـــن الفّعاليّ ـــرام قوان ـــؤوليّة، اح ـــام مبس ـــذ امله ـــّي )تنفي ـــل الجاع ـــرد يف العم ـــاهمة الف 1. مس

ـــرد...( ـــكّل ف ـــة ل ـــاء فرص ـــامح، إعط ـــن، تس ـــجيع اآلخري تش

2. مساهمة املجموعة للفرد )مثل: تقوية حّس االنتاء، القدرة، والصحبة(

3. مساهمة العمل الجاعّي للمناخ وللمنتوج.
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الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

فّعالّية:أحيانًا أنا متشابه، وأحيانًا أنا مختلف

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ قيمة االحرام واالختالف واملشاركة

الهدف  التعليمّي
• أن يتعرّف التلميذ إىل أعضاء مجموعته من خالل التطرّق إىل التشابه واالختالف.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

  

سري الفّعالّية

ـــرّف  ـــاحة تع ـــر" ومس ـــم "البح ـــرّف باس ـــاحة تع ـــّددون مس ـــة ويح ـــركون يف حلق ـــف املش ـــر"- يق ـــر/ ب ـــاب "بح 1. ألع
ـــورة(. ـــل أو طبش ـــطة حب ـــاحة بواس ـــد املس ـــن تحدي ـــن املمك ـــة" )م ـــم "اليابس باس

2. يذكر املرشد مميّزات مختلفة، مثل:
َمن هو البكر لوالديه فليقفز إىل"بحر/ بر"

َمن لديه عيون الزرقاء فليقفز إىل"بحر/ بر"
َمن يريّب حيوانًا أليًفا...
َمن يحّب الرياضيّات...

َمن ُولَِد يف فصل الصيف...
املشركون الذين يجيبون عن املميّزات الّتي ذكرها املوّجه يقفزون "بحر/ بر" بحسب التعليات.

ـــر"( ويســـأل  ـــن: "بحـــر" أو "ب ـــن املجموعت ـــة )م ـــكّل مجموع ـــه أســـئلة ل ـــادًة بتوجي ـــوم املرشـــد ع ـــة يق 3. خـــالل الفّعاليّ
ـــة األخـــرى. ـــن املجموع ـــة وب ـــم كمجموع ـــالف بينه املشـــركن عـــن أوجـــه الشـــبه واالخت

مثاًل: كلّكم دخلتم إىل "بحر" ألنّكم تحبّون الرياضيّات، ولكن مباذا أنتم تختلفون؟

األهداف
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كلّكم دخلتم إىل " بر" ألنّكم تربّون حيوانات أليفة، ولكن مباذا أنتم متشابهون مع املجموعة األخرى؟
ـــن اللعـــب "بحـــر/  ـــم م ـــات ومتكينه ـــع املشـــركن ملجموع ـــن توزي ـــن املمك ـــة م ـــة الكامل ـــع املجموع ـــة م ـــد الفّعاليّ • بع

ـــة. ـــن أحـــد أعضـــاء املجموع ـــه م ـــر" بتوجي ب

أسئلة للنقاش يف أعقاب الفّعالّية: 
1. ماذا تعلّمتم عن أوجه التشابه واالختالف بينكم؟

2. ما هي املشاعر واألفكار التي أثرت لديكم أثناء الفّعاليّة؟
ـــة  ـــة تعليميّ ـــاء فّعاليّ ـــن؟ ملـــاذا؟ مـــن املمكـــن التطـــرّق لحـــاالت أثن ـــم مختلفـــون عـــن اآلخري ـــى تشـــعرون بأنّك 3. مت

ـــن(.  ـــم مختلفـــون عـــن اآلخري ـــذ بأنّه ـــة يشـــعر خاللهـــا التالمي أو اجتاعيّ
4. هل هذا شعور لطيف؟ كيف ميكنك أن تشعر بالرضا يف هذه الحاالت؟

5. ملاذا علينا أن نحرم أصدقاءنا رغم أنهم مختلفون عّنا؟

إجامل الفّعالّية بكامل الهّيئة

ــخصيّة،  ــالت الشـ ــلوك، التفضيـ ــات، السـ ــر، الصفـ ــالف )املظهـ ــرام االختـ ــّم احـ ــن املهـ مـ

عـــادات عائليّـــة.

ـــه، ويف حـــاالت أخـــرى يشـــعر  ـــه متشـــابه مـــع زمالئ يف بعـــض الحـــاالت، يشـــعر الشـــخص أنّ

ـــف. ـــه مختل أنّ
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الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

فّعالّية: الصداقة الوفّية

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة قيمة الصداقة الحقيقيّة.

الهدف  التعليمّي
• أن مييّز التلميذ بن رّد الفعل اإليجايّب والسلبّي مع صديقه.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقة قّصة- الصداقة الوفيّة وبطاقات أسئلة حول القّصة 

سري الفّعالّية
ـــه  ـــب من ـــة، ويُطل ـــة القّص ـــذ بطاق ـــتلم كّل تلمي ـــة، ويس ـــول القّص ـــة ح ـــئلة مختلق ـــوي أس ـــات تح ـــد بطاق ـــر املرش يبع

ـــد.  ـــة املرش ـــة مبعي ـــراءة القّص ق
يأخذ كّل تلميذ أحد األسئلة املبعرة أمامه عى األرض ويجيب عنه بطريقته الخاّصة.

يطلب املرشد أن يُعلّق التالميذ عى السؤال إذا كان لديهم رأي آخر.

إجامل الفّعالّية بكامل الهّيئة

يناقش املرشد مع التالميذ قيمة وأهّميّة الصداقة، ويُعطي كّل تلميذ رأيه باألمر.

األهداف
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بطاقة قّصة- الصداقة الوفّية

يحىك أنّه كان هناك صديقان ميشيان يف الصحراء ويف أثناء سرها؛ اختصا!
فصفع أحدها اآلخر فتأمل الصديق لصفعه، فسكت ومل يتكلّم؛

بل كتب عى الرمل: اليوم أعز اصدقايئ صفعني عى وجهي.
وواصال املسر ووجدا واحة فقّررا أن يسبحا يف املاء، 

ـــذي  ـــه ال ـــذه صديق ـــباحة  فأنق ـــاء الس ـــرق أثن ـــه غ ـــن صديق ـــم م ـــع وتألّ ـــذي ُصِف ـــن ال لك
ـــم؛ ـــه ابتس ـــرّد وعي ـــا اس ـــه، ومل صفع

ثّم قام ونحت عى الصخرة اليوم أعّز أصدقايئ أنقذ حيايت  فسأله صديقه: 
عندما صفعتك كتبت عى الرمل...! 

لكن عندما أنقذت حياتك من الغرق 
كتبت عى الصخرة. فلاذا؟

فأبتسم وأجابه:
ـــاح  ـــحها ري ـــل لتمس ـــى الرم ـــدث ع ـــا ح ـــب م ـــا أن نكت ـــّب علين ـــن نح ـــا م ـــا يجرحن عندم

ـــران، ـــامح والغف التس
ـــى يبقـــى يف  ـــه عـــى الصخـــر حتّ ـــا أن ننحت ـــا علين ـــق شـــيئًا رائًع ـــا يعمـــل الصدي لكـــن عندم

ـــاح متحـــوه! ـــب  حيـــث ال ري ذاكـــرة القل

ما رأيك مبا كتبه الصديق عىل الرمل؟

ما رأيك مبا كتبه الصديق عىل الصخرة؟

كيف كنت تترصف لو كنت مكان الصديق الذي ُصفع ؟

كيف كنت تترصف لو كنت مكان الصديق الذي أُنقذ ؟

ملذا اختري الرمل للكتابة والصخر للنحت ؟

لو قام الصديق الذي ُصفع برّد فعل مشابه، ماذا كان سيحدث؟

لو كنت مكان الصديق الذي ُصفع بعد أن ترصف صديقه باملسامحة؟ ما هو رد فعلك؟
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الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

فّعالّية: نتعرف إىل بعٍض كمجموعة

الهدف  الرتبوّي 
•  أن يعّزز التلميذ أوارص التعارف والعالقات بن أفراد املجموعة

الهدف  التعليمّي
• أن يقيّم التلميذ عالقته مع املجموعة التي ينتمي إليها

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
استبانتان مرفقتان      

سري الفعالية

يحصل كّل تلميذ عى االستبانتن التاليتن، ثّم ميأها:

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يعرض التالميذ ما وجدوا من أمور مشركة أو مختلفة بينهم وبن أفراد الرسية.

زمالء لديهم نفس اإلجابات الجوابالسؤال

شهر والديت  

أكلتي املفّضلة  

هوايتي  

الربنامج التلفزيويّن املفّضل لديّ 

أخاف من  

عدد إخويت  

حيوان أحّبه  

مطريب املفّضل  

لعبتي الرياضّية املفّضلة 

لوين املفّضل  

أفرح عندما  

أحزن عندما  

ضع دائرة حول ما يناسبك تقييم الفّعاليّة

أنا أعرف أعضاء الرسيّة وأسامءهم.                                   نعم/ ال  1

أبًدا/ أحيانًا / غالًبا أنا عىل عالقة بأعضاء الرسيّة حّتى بعد الدوام املدريس.    2

أنا أستمتع عندما أتعلّم مع الرسيّة.                                   أبًدا/ أحيانًا / عادة/ دامئًا  3

التعلّم مع الرسية ممتع.                                          أبًدا/ أحيانًا / عادة/ دامئًا  4

أشعر أنهم يحرتمون رأيي.                                         أبًدا/ أحيانًا / عادة/ دامئًا  5

أنا ملتزم بالقوانني داخل الرسيّة.                           أبًدا/ أحيانًا / عادة/ دامئًا  6

ا/ سّيئة العالقات يف الرسيّة.                                                     جّيدة/ جّيدة جدًّ  7

من املهّم بالنسبة يل أن نحّقق األهداف الّتي وضعناها.           نعم/ ال  8

اسمي:--------------------------------------------------

ـــك،  ـــي لدي ـــات الّت ـــس اإلجاب ـــم نف ـــالء لديه ـــد زم ـــاف لتج ـــة الكّش ـــاء رسيّ ـــه إىل أعض ـــّم توّج ـــتبانة ث ـــة االس ـــم بتعبئ ق

ـــاءهم. ـــّجل أس وس
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الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

فّعالّية: نتعرف إىل بعض كمجموعة والعمل ضمن املجموعة  

الهدف  الرتبوّي 
•  أن يدرك التلميذ أهّميّة الفرد يف املجموعة ومساهمته املميزّة فيها.

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ مقّومات املجموعة

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات صور

سري الفّعالّية
يوّزع املرشد التالميذ إىل مجموعات. 

تجيب كّل مجموعة عن السؤال: ما معنى مجموعة؟
ـــا، ليقـــف ويجيـــب عـــن الســـؤال  ـــا منه ـــار مندوبً ـــى مجموعـــة تخت ـــورة تعريـــف ملعن ـــل كّل مجموعـــة إىل بل  بعـــد توّص

ـــع املجموعـــات. أمـــام جمي

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يعرض املرشد اإلجابات املشركة الّتي كانت يف جميع املجموعات. 

يعرض املرشد أمام كّل مجموعة صوًرا متنّوعة، ليميّز التالميذ الرسومات الّتي تحوي العمل ضمن مجموعة.

للمرشد:

تعريف مصطلح "املجموعة"
املجموعة عدد من االشخاص الذين يقيمون فيا بينهم عالقات متبادلة.

األهداف
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ملحق : بطاقات صور

أي صور ماّم ييّل تعترب مجموعة؟
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املشاركة االجتامعّية
التصّور الفكرّي 

ترتكـــز العمليّـــة التعلّميّـــة واملارســـة عـــى تنميـــة النظـــرة االجتاعيّـــة القيميّـــة املنبثقـــة مـــن قيمـــة املشـــاركة 

ــة. االجتاعيّـ

يتيح التعلّم واملارسة االجتاعيّة- القيميّة للمشاركن من خالل اللقاء الكشّفي:

• االنتباه ملا حولنا: يف العائلة، يف الصّف، يف البلدة، يف املجتمع، يف الدولة ويف العامل.

• املشاركة يف حوارات اجتاعيّة- قيميّة، واملشاركة يف مبادرات شخصيّة وجاعيّة.

ـــن  ـــة، م ـــّف ويف املدرس ـــة، يف الص ـــة يف املجموع ـــام بالوظيف ـــار القي ـــة يف إط ـــادرة واملتابع ـــؤوليّة، املب ـــاس باملس • اإلحس

ـــا. ـــذ وغره ـــس التالمي ـــة، مجل ـــان صّفيّ ـــبوع، لج ـــاوب األس ـــوم، من ـــاوب الي ـــل: من ـــة، مث ـــر مّعين ـــالل أط خ

• املشاركة االجتاعيّة الفّعالة يف املجتمع، معرفة الواجبات والحقوق وغرها.

الكّشاف 
مطيع 

للنظام 
واألوامر

 املرشد الجّيد

 أنا قائد مناسب

 تعرّف عيّل

الكّشاف عضو 
نافع يف 
املجتمع

 التواصل مع اآلخرين

 ما هذه القيادة؟

 َمن يحتاج إىل َمن

 وصايا أيب
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الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

فّعالّية: املرشد الجّيد

الهدف  الرتبوّي 
•  أن يقّدر التلميذ أهّميّة اإلرشاد الجيّد

الهدف  التعليمّي
• أن يتّبع التلميذ تعليات املرشد لتحقيق غايته

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية

يختار املرشد تلميذين؛ األّول يأخذ دور الكفيف والثاين دور القائد املرشد

- عـــى املرشـــد عصـــب عينـــّي التلميـــذ الـــذي ميثّـــل دور الكفيـــف بإحـــكام، ويخرجـــه مـــن الصـــّف لحـــن تلّقـــي 

تعليـــات مـــن املرشـــد بالدخـــول، عـــى التالميـــذ املتبّقـــن وضـــع حواجـــز عـــى األرض، مثـــل حقائبهـــم وغرهـــا

ـــذي  ـــد ال ـــات القائ ـــاء لتعلي ـــه اإلصغ ـــز، وعلي ـــار الحواج ـــدأ مس ـــل ب ـــف قب ـــن، ويق ـــب العين ـــذ معّص ـــل التلمي - يدخ

ـــل  ـــد أن يوص ـــات القائ ـــن واجب ـــذا.. وم ـــن وهك ـــار أو اليم ـــاب إىل اليس ـــل الذه ـــن؛ مث ـــار اآلم ـــه للمس ـــده ويوّجه يرش

ـــرات. ـــن التع ـــن م ـــدد ممك ـــل ع ـــار بأق ـــة املس ـــذ إىل نهاي التلمي

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يجمـــل املرشـــد الفّعاليّـــة بتأكيـــد أهّميّـــة التعبـــر واإلرشـــاد بصـــورة دقيقـــة، وكذلـــك أهّميّـــة اإلصغـــاء 
لتعليـــات القائـــد إلنجـــاز املهّمـــة بســـالمة ونجـــاح.

األهداف
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الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

فّعالّية: أنا قائد مناسب

الهدف  الرتبوّي 
أن يقّدر التلميذ املهاّم القياديّة التي من املمكن أن يتواّلها

 

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية
ـــرة الصـــّف  ـــا يف دائ ـــام به ـــم للقي ـــه مالئ ـــة، يظـــن أنّ ـــة قياديّ ـــراح عمـــل أو مهّم ـــذ اق ـــب املرشـــد مـــن كّل تلمي - يطل

أو املدرســـة
- يحّدد التلميذ الكفاءات املطلوبة لهذه املهّمة

- يكتب رسالة إىل مجموعته، يقنعهم بها أنّه األفضل لهذه املهّمة، ويقوم بإلقائها أمامهم.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــك  ـــة لذل ـــة معيّن ـــام قياديّ ـــذ مه ـــى تنفي ـــدرة ع ـــخص الق ـــكّل ش ـــد أن ل ـــة، ويؤكّ ـــد الفّعاليّ ـــل املرش يجم
ـــدرات.  ـــذه الق ـــع ه ـــب م ـــي تتناس ـــة الت ـــام القياديّ ـــز امله ـــدرات، ومتيي ـــذه الق ـــخيص ه ـــّم تش ـــن امله م

األهداف
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الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

فّعالّية: تعرّف عيّل

الهدف  الرتبوّي 
 أن يعي التلميذ دور القائد

الهدف  التعليمّي
أن يجرّب التلميذ دور القائد يف إدارة الفّعاليّة

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية

- يختار املرشد قائًدا لكّل مجموعة

- يرشح املرشد لكّل قائد مهّمته يف املجموعة وهي إدارة فّعاليّة تعارف بن أفراد املجموعة

- يطلب القائد من كّل فرد أن يذكر اسمه وأمرًا آخر يتعلّق بذاته )صفة، حدث، أمنية...(

- يف نهاية جولة التعارف يقوم القائد باستعراض أساء املجموعة ويشكرهم عى تعاونهم

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــدون  ـــدث ب ـــد تح ـــي ق ـــات الت ـــّن الصعوب ـــات ويب ـــد إلدارة الفّعاليّ ـــة دور القائ ـــد أهّميّ ـــر املرش يذك
ـــن ينتمـــون إىل  ـــة األشـــخاص الذي ـــل االجتاعـــّي، ومعرف ـــة التكتّ ـــد مـــدى أهّميّ ـــد، ويؤكّ وجـــود القائ

ـــا يجـــول يف خاطرهـــم. ـــة وم ـــس املجموع نف

األهداف
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الكّشاف

عضو نافع 

باملجتمع

فّعالّية: التواصل مع اآلخرين

الهدف  الرتبوّي 
•  أن يقّدر التلميذ أهّميّة ومعنى االختالف والتشابه

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ املختلف واملتشابه بن أوالد الصّف من جوانب مختلفة.

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية
 مرحلة أ: نتشابه ونختلف من الناحية الخارجيّة

1. يدعو املرشد خمسة مشركن ملركز الحلقة بحيث يكون ألربعة منهم ميزة خارجيّة مشركة.
ـــاًل:  ـــس؟ )مث ـــرك الخام ـــز املش ـــاذا مييّ ـــركن، أو م ـــة مش ـــركة لأربع ـــة املش ـــزة الخارجيّ ـــا املي ـــة م ـــن املجموع 2. تُخّم

ـــد ال(.  ـــة وواح ـــوزة غامق ـــون بل ـــة يلبس ـــد ال، أربع ـــارت وواح ـــون نظّ ـــة يضع أربع
3. تحّدد املجموعة ميزة مشركة للمشركن الخمسة.
مرحلة ب: متشابهون ومختلفون من جوانب مختلفة

ـــل:  ـــركة، مث ـــا مش ـــة م ـــم صف ـــة منه ـــون ألربع ـــث يك ـــة بحي ـــز الحلق ـــن ملرك ـــركن آخري ـــة مش ـــد خمس ـــو املرش 1. يدع
ـــس  ـــم يف نف ـــرك أربعته ـــارع، أو يش ـــس الش ـــم يف نف ـــكن أربعته ـــف، أو يس ـــرف األل ـــم بح ـــد منه ـــم كّل واح ـــدأ اس يب

ـــدورة... ال
2. تُخّمن املجموعة ما الصفة املشركة للمشركن االربعة، أو ماذا مييّز املشرك الخامس؟ 

ـــا  ـــريّب حيوانً ـــا، واحـــد ي ـــران ألهله ـــان هـــا بك ـــاًل: اثن ـــة )مث ـــن أعضـــاء املجموع ـــرّق ب ـــات تف ـــة صف 3. تحـــّدد املجموع
ـــا(. أليًف

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

1. ماذا تعلّمتم عن أوجه التشابه واالختالف بينكم؟

2. ما هي املشاعر واألفكار التي أثرت لديكم أثناء الفّعاليّة؟

ـــة  ـــاء فّعاليّ ـــن التطـــرّق لحـــاالت أثن ـــن املمك ـــاذا؟ )م ـــن؟ مل ـــن اآلخري ـــون ع ـــم مختلف ـــى تشـــعرون بأنّك 3. مت

ـــن(. ـــن اآلخري ـــون ع ـــم مختلف ـــذ بأنّه ـــا التالمي ـــة يشـــعر خالله ـــة أو اجتاعيّ تعليميّ

4. هل هذا شعور لطيف؟ كيف ميكنك أن تشعر بالرضا يف هذه الحاالت؟

5. ملاذا علينا أن نحرم أصدقاءنا رغم أنّهم مختلفون عّنا؟

نقاط مركزيّة للنقاش:

1. من املهّم احرام االختالف )املظهر، الصفات، السلوك، التفضيالت الشخصيّة، عادات عائليّة.

 2. يف بعض الحاالت، يشعر الشخص أنّه متشابه مع زمالئه، ويف حاالت أخرى يشعر أنّه مختلف.

4. يُطْلـــب مـــن املشـــركن توجيـــه أســـئلة لبعضهـــم البعـــض ملـــّدة 3 دقائـــق، مـــن أجـــل إيجـــاد أوجـــه التشـــابه 
واالختـــالف بينهـــا )هوايـــات، مواهـــب، عـــدد األخـــوة واألخـــوات، صفـــات...(.

ـــل  ـــن أج ـــة م ـــة للمجموع ـــاء الفرص ـــركة أو إعط ـــات مش ـــى صف ـــور ع ـــة العث ـــرى ومحاول ـــة أخ ـــوة مجموع ـــن دع ميك
ـــرى. ـــات أخ ـــكيل مجموع تش
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فّعالّية: تخّوفايت وتوّقعايت

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ املخاوف والصعوبات يف حياته

الهدف  التعليمّي
• أن يعّر التلميذ عن مشاعر مناسبة للتعامل مع املخاوف والصعوبات الحياتيّة املختلفة. 

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية
يطلـــب املرشـــد مـــن التالميـــذ اإلجابـــة عـــن األســـئلة املرفقـــة الّتـــي ممكـــن مـــن خاللهـــا أن يســـتدّل عـــى قـــدرة 

التالميـــذ يف التعبـــر عـــن مخاوفهـــم، ويف نفـــس الوقـــت التعـــرّف إىل اتّجـــاه تفكـــر كّل تلميـــذ. 
 يطلب من كّل تلميذ أن ميأ املطلوب:

توقّعايت من نفيس:

توقّعايت من أبناء صّفي/ أهي:

الكّشاف

عضو نافع 

باملجتمع

األهداف
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مخاويف هي:

الصعوبات الّتي تواجهني: 

طرق بديلة ملواجهة الصعوبات: 

اجامل الفّعالّية يف كامل الهيئة
يناقش التالميذ مع املرشد

ما هي املخاوف والصعوبات التي تطرقوا لها.



59

فّعالّية: ما هي القيادة ؟

الهدف  الرتبوّي 
• أن يذّوت التلميذ معنى القيادة الناجحة

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ أهّم صفات القائد الناجح

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية
- يعرض املرشد فيلم "قائد الغربان" من اليوتيوب أو أّي فيلم يحمل نفس الفكرة

- يناقش املرشد مع تالميذه دور قائد الغربان يف الفيلم 
- يوّجه املرشد السؤال التايل للتالميذ: وفقا لصفات القائد، من منكم يعتر نفسه قائًدا ناجًحا؟

- يدور نقاش بن تالميذ الصّف حول القائد الناجح، أهّميّته داخل رسية الكّشاف وتحديد صفاته. 

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يتّم تحديد صفات القائد الناجح، ويقوم كّل تلميذ بتعليق الصفات املالمئة عى لوحة خاّصة.

الكّشاف

عضو نافع 

باملجتمع

رابط الفيلم  

األهداف

https://youtu.be/Q71qWlHgVPk :رابط الفيلم 
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فّعالّية: من يحتاج إىل من ؟

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ طبيعة العالقات املَرُْجّوة بينه وبن ومجتمعه.

الهدف  التعليمّي
• أن يختار التلميذ القول الذي يتمثّل به يف املجتمع

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقة َمَهّمة جاعيّة وبطاقات أقوال

سري الفعالية
تـُعلــًّـق األقوال التالية يف أركان الغرفة األربعة: 

الكّشاف

عضو نافع 

باملجتمع

قامئة األقوال:

املجتمع ال يحتاج إىل التالميذ ونحن لسنا بحاجة إىل املجتمع.

املجتمع ال يحتاج إىل التالميذ ولكننا بحاجة إىل املجتمع.

املجتمع بحاجة إلينا، لكن التالميذ ليسوا بحاجة إىل املجتمع.

املجتمع بحاجة إىل التالميذ، والتالميذ بحاجة إىل املجتمع.

األهداف
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املرحلة األوىل- بشكل فردّي: 
يقرأ التالميذ االقوال ثّم يقف كّل تلميذ بجانب أكر قول ميثّـل رأيه وموقـفه. 

املرحلة الثانية- يف مجموعات: 
يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات حسب ما اختاروه.

1. تأخذ كّل مجموعة بطاقة مهّمة.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

1. تعرض كّل مجموعة املهّمة الجاعيّة.
2. إذا كان هناك قول مل يخره أحد، فيجب استيضاح ما يي:

 ما معنى القول؟ وملاذا مل يخره أحد؟
3. نقاش:

؟ أ. يف أي مجاالت، يكون فيها تداخل التالميذ يف مجتمعهم ُمهاًّ
ب. أي إسهام تقّدمه عمليّة التداخل يف املجتمع لكّل فرد؟

موا أمثلة.  ج. أي إسهام يجنيه املجتمع من تداخل التالميذ فيه؟ قـَدِّ

مّهمة جامعّية

1  كيف ستبدو صورة املجتمع، اذا تَبَنّينا جميعا القول الذي اخرتمتوه؟
 2  علّلوا وارشحوا ملاذا اخرتتم هذا القول

 3  ماذا يربح الفرد واملجتمع وماذا يخرسان حسب هذا القول؟
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فّعالّية: وصايا ايب

الهدف  الرتبوّي 
أن يستشعر التلميذ قيمة العطاء يف املجتمع

الهدف  التعليمّي
أن يقارن التلميذ بن أنواع العطاء املختلفة. 

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقة نص – وصايا أيب

بطاقة أسئلة 

سري الفّعالّية
1. يوّزع املرشد التالميذ إىل مجموعات مكّونة من 7-6 أفراد.

2. يعطي كّل مجموعة بطاقة النّص "وصايا أيب" وبطاقة األسئلة ويطلب منهم اإلجابة عليها.
3. يطلب من املجموعة أن تجيب عن سؤال رقم 8 عى ورقة منفردة

4. يجمع املرشد ورقة إجابات سؤال 8 من التالميذ.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
بعد أن تعرض املجموعات إجاباتها، يعرض املرشد حّل سؤال رقم 8 عى اللوح.

1. من منكم يريد أن يقّدم خدمة معيّنة أو يقوم بعطاء معّن؟
2. يخّصص املرشد مّدة زمنيّة قصرة للتفّكر يف سؤال 8، ويسّجل من منهم يريد أن يقّدم خدمة أو يقوم بعطاء 

ما، ويف أّي مجال؟

الكّشاف

عضو نافع 

باملجتمع

األهداف
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وصايا أيب

" يـــا ابنتـــي أحبّـــي أصدقـــاءك كنفســـك 

واعمـــي مـــا بوســـعك إلدخـــال الـــرسور إىل 

قلوبهـــم، فتشـــعري باالرتيـــاح والســـعادة. 

اخدمـــي يـــا ابنتـــي املـــرىض واملعوزيـــن 

منـــك.  أضعـــف  هـــم  مـــن  وجميـــع 

النفســـيّة  الراحـــة  فبخدمتهـــم ســـتجدين 

ـــي تكمـــن  والســـعادة هـــي العطـــاء، وهـــي الت

يف مـــا نبـــذل ونضحـــي تجـــاه اآلخريـــن. 

لتكـــن يـــدك معطـــاءة، وتوخـــي الجـــال يف 

كّل يشء واجعليـــه ســـبيال إىل الخـــر، ودليـــاًل 

ــّق.  ــى الحـ عـ

فاللـــه يـــا ابنتـــي جـــال وحـــّق ومحبّـــة 

وعطـــاء، وهـــو ال يعيـــش إال يف النفـــوس 

املتيّقظـــة  والضائـــر  الطاهـــرة  الجميلـــة 

الخـــر  معطيـــات  إىل  دامئًـــا  املتعطّشـــة 

والجـــال. 

يـــا ابنتـــي ال تكـــوين أنانيّـــة كالنملـــة التـــي 

التـــي  كالعنكبـــوت  وال  لنفســـها،  تجمـــع 

ـــة  ـــدك كالنحل ـــل أري ـــة، ب ـــا واهي تنســـج خيوطً

ـــة،  ـــم واألدب والحكم ـــق العل ـــقن رحي تستنش

وتعطـــن أعـــااًل مثمـــرة شـــهية كالعســـل".

) ناديا نويهض:

قناديل- بريوت 1974 صفحة 190(

األسئلة:
1(  مباذا يويص األب ابنته نحو أصدقائها؟ ومباذا 

يعود عليها ذلك؟

2(  مباذا يويص األب ابنته نحو املرىض واملعوزين 
والضعفاء؟ ومباذا يعود ذلك عليها؟

3(  "ُخذ الَعْفو وأْمر بالُعرِْف وأْعرِض عن 
الجاهلني"

سورة األعراف،
 ما هي عالقة اآلية الكرمية بالقطعة ؟

4(  يقول السّيد املسيح: "مغبوٌط هو العطاُء 
أكرث من األخِذ" ) أعامل الرسل 20،35( 

ما هي عالقة القول بالقطعة ؟

5(  ما صفات كّل من النملة، العنكبوت والنحلة 
يف القطعة؟

6(  هل توافق عىل أّن "السعادة هي العطاء"؟ 
علّل!

7( هل تعرف أحداثًا اجتامعّية تنطبق عليها 
الوصايا؟

8( اذكر جميع القيم يف القطعة ورتّبها حسب 
أهّمّيتها لك.
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كيف أحّب أن يكون قائدي؟

من هو الصديق؟

موهبة خاّصة لكّل واحد

نتعارف لنتقابل

الكّشاف
 عضو نافع 

يف املجتمع

االختالف
التصّور الفكرّي  

ـــي  ـــة الت ـــات مختلف ـــة، ومشـــاركة العضـــو الكشـــفّي يف فّعاليّ ـــة- القيميّ ـــح النظـــرة االجتاعيّ ـــالف تتي قيمـــة االخت
ـــن خـــالل: ـــن م ـــكار اآلخري ـــواء ألف ـــًا واحت ـــه فه ـــي لدي تنّم

ـــخصيّة،  ـــات الش ـــة، الصف ـــات الخاّص ـــة، الهواي ـــب الفرديّ ـــى املواه ـــد ع ـــرد، التأكي ـــزة كّل ف ـــرض مي ـــار وع • إظه
ـــا. ـــة وغره ـــات العاّم االهتام

• مارسة تطبيق القيم مثل: احرام اآلخر، تقبّل املختلف، التسامح مع اآلخر...
ـــاة  ـــع مراع ـــراد م ـــن األف ـــاون ب ـــف، التع ـــاء باملختل ـــد اللق ـــل عن ـــد تحص ـــي ق ـــات الت ـــور والترّف ـــص األم • فح

ـــر.  ـــد اآلخ ـــا عن ـــات واألذواق واحرامه ـــاعر، االحتياج املش

التضامن والتعاون

لدّي ما أجّدد لكم

ماذا تعني يل األمثال؟

عرض  نفيس بعني اآلخر 

الكّشاف أخ 
لكّل كّشاف 

وصديق 
لكّل إنسان
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: كيف أُِحب ان يكون قائدي ؟

الهدف  الرتبوّي 
أن يعي التلميذ مفهوم القيادة

الهدف  التعليمّي
أن يصّنف التلميذ صفات القائد اإليجابيّة والسلبيّة 

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
ورقة الصفات

سري الفّعالّية
يكتب املرشد كلمة قائد عى اللوح ويسأل: ما معنى كلمة قائد؟

يسأل املرشد التالميذ: كيف يحبون أن يكون قائدهم 
يقوم املرشد برشح مفهوم القيادة وأهمية القائد يف الحياة اليومية 

يـــوّزع املرشـــد ورقـــة الصفـــات، ويطلـــب مـــن تالميـــذه أن يصّنفـــوا الصفـــات املوجـــودة داخـــل اإلطـــار إىل صفـــات 
ـــوذج(. ـــق من ـــلبيّة )مرف ـــرى س إيجابيّـــة وأخ

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يجمـــل املرشـــد الفّعاليّـــة مـــع التالميـــذ، فيُعـــرّف باختصـــار مـــا معنـــى مفهـــوم القائـــد، ويعـــرض الصفـــات التـــي 

يحبّـــون أن تكـــون لـــدى قائدهـــم.

األهداف
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قائدي أحّب أن يكون...

صفات سلبية ال تحب ان تكون لدى القائدصفات ايجابية تحب ان تكون لدى القائد

ال يتدخل 
بامور غريه

عصبي

اجتامعي
لديه القدرة 

عىل مواجهة 
الصعوبات

قوّي

محبوب بني 
الجميع

خجول

جميل املنظر منطو

عنيف

مبدع
ال يراعي 
مشاعر 
االخرين

ال يحب 
املساعدة

 منوذج:

أنيق
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بخيل

متسلّط

مرتّب

ـه موجِّ

فّعال

متفّهم لآلخرين

مخلص لعمله

ُمتفهم 

يتحمل املسؤولية

منـظـّم

أنايّن

ملتزم باملواعيد

أخالقه حسنة )كالصدق والشجاعة(

إداري

قوي الشخصّية

اجتامعي

لديه إملام مبا يجري

مبادر

عميّل

ُمـِحـّب لعمله

متابع

منصت لآلخرين

محّب لإلستطالع

مجتهد



68

الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: من هو الّصديق ؟

الهدف  الرتبوّي 

أن يستشعر التلميذ قيمة الصداقة.

الهدف  التعليمّي

أن مييّز التلميذ أموًرا مختلفة يف العالقات بن األصدقاء.

املّدة الزّمنّية

45 دقيقة

املواّد املطلوبة      

منوذج أسئلة

سري الفّعالّية

يوّزع املرشد استبانة: "من هو الصديق؟" ويطلب من التالميذ تعبئتها 

ـــان  ـــع إنس ـــاء م ـــاًل: لق ـــد )مث ـــرة األم ـــة قص ـــبة لصداق ـــر بالنس ـــوّد أن تتوفّ ـــي ت ـــات الت ـــى الصف ـــارة ع ـــع إش ض

ـــة  ـــرة الدراس ـــالل ف ـــك خ ـــيكون صديق ـــاًل: س ـــد )مث ـــة األم ـــة طويل ـــبة لصداق ـــبوع(، أو بالنس ـــة األس ـــاء عطل أثن

ـــة( الثانويّ

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يجمل املرشد مع التالميذ صفات الصديق ومقّومات الصداقة طويلة األمد/
 قصرة األمد

* ممكن إضافة صفات أخرى يراها التالميذ.

صداقة طويلةصداقة قصريةالصفات

طّيب القلب

كريم

اب جذَّ

جميل

يجيد اإلصغاء

محبوب

مَسّل

صاحب نكتة

ودود

واسع اآلفاق

طموح

مؤدَّب

مستقّل

خفيف الظّل

مغامر

حكيم

مّتزن
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: موهبة خاّصة لكل واحد

الهدف  الرتبوّي 
أن يعي التلميذ أهّميّة العمل ضمن املجموعة )طاقم(

الهدف  التعليمّي
أن يربط التلميذ بن مواهبه الشخصيّة ودوره يف املجموعة )طاقم(

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات عى شكل هديّة

مواّد فّنيّة: ألوان، صمغ، مقصات، أوراق ملّونة....

سري الفّعالّية
يبعـــر املرشـــد بطاقـــات يف مركـــز الحلقـــة. تعـــرض البطاقـــات الصفـــات اإليجابيّـــة واملواهـــب والهوايـــات )مثـــل: 
حكمـــة، حـــّب اســـتطالع، حساســـيّة، اهتـــام، اجتهـــاد، كـــرم، التـــزام باملواعيـــد، مســـؤوليّة، نظـــام، رقـــص، رياضـــة، 

شـــغف قـــراءة الكتـــب، الرســـم، فـــّن الطبـــخ(.
ـــاءه  ـــّدث أصدق ـــة. يُح ـــة الهديّ ـــا عـــى بطاق ـــزه، ويكتبه ـــة متيّ ـــة أو موهب ـــة تصـــف هواي ـــار بطاق وعـــى كّل مشـــرك اختي

ـــم.  ـــردوًدا منه ـــى م ـــه ويتلّق ـــا كتب م
• أريد أن أثني عليك عى..

• لقد اكتشفُت أنّك... وأريد أن أقرح عليك...
• أوّد أن أدعوك إىل...

•  بعد األمور التي قلتها عن نفسك، أريد أن أسألك...
• أوّد أن أشكرك عى...

ـــا  ـــه، وينتجـــون مًع ـــة وألصدقائ ـــه للمجموع ـــم املســـاهمة مبوهبت ـــف يســـتطيع كّل واحـــد منه يســـتوضح املشـــركون كي
ـــا" الشـــخصيّة. ـــون "الهداي ـــه يضع ـــا وب ـــدوق الهداي صن

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
1. كيف شعرتم أثناء الفّعاليّة؟ ماذا عرفتم عن أنفسكم؟

2. ماذا عرفتم عن أعضاء املجموعة؟ مباذا تختلفون ومباذا تتشابهون؟
3. كيف ميكن لكّل واحد مّنا تحقيق مواهبه؟

4. كيف ميكننا أن نراعي زمالءنا ونحرم صفاتهم ومواهبهم؟
 مبن ومباذا يتعلّق هذا؟

بطاقات

حكمة
حّب 

استطالع

اهتاممحساسّية

كرماجتهاد التزام 

باملواعيد

نظاممسؤولّية
رقص

شغف رياضة

قراءة 

الكتب

فن

الطبخ

الرسم
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: نتعارف لنتقارب

الهدف  الرتبوّي 
أن يحرم التلميذ كّل عضو يف املجموعة

الهدف  التعليمّي
أن يعّر التلميذ يف املجموعة عن نفسه وعن مشاعره

املّدة الزّمنّية
50 دقيقة

املواّد املطلوبة      
كرتون مقّوى مرسوم عليها دوائر بقطر 30سم، تشكيلة ألوان مختلفة، ورق الصق.

سري الفّعالّية
ـــم  ـــر 30س ـــر بقط ـــا دائ ـــوم عليه ـــّوى واملرس ـــون املق ـــع الكرت ـــرّي، ويوض ـــكل دائ ـــوس بش ـــة الجل ـــن املجموع ـــب م يُطل
ـــه  ـــى بال ـــر ع ـــم أي يشء يخط ـــة أن يرس ـــو يف املجموع ـــن كّل عض ـــب م ـــوان. يُطل ـــكيلة األل ـــع تش ـــة م ـــام املجموع أم
ـــب مـــن كّل عضـــو أن  ـــع، يُطل ـــوان املختلفـــة. بعـــد أن يفـــرغ الجمي ـــه باســـتعال األل ـــه عـــن شـــخصيته وصفات ليُعـــّر في
ـــا وتعـــّر عـــن  ـــي يتعاطـــف معه ـــون الت ـــر املرســـومة عـــى الكرت ـــرة مـــن الدوائ ـــا إىل رســـم آخـــر موجـــود يف دائ ميـــّد خطًّ
ـــه  ـــذي خطّط ـــكل ال ـــمة/ الش ـــن الرس ـــو ع ـــرسد كّل عض ـــة، ي ـــذه املرحل ـــن ه ـــاء م ـــد االنته ـــره. بع ـــول يف خاط يشء يج
ـــاره الرســـمة/التخطيط املوجـــود  ـــّم يـــرشح ســـبب اختي ـــه عـــن شـــخّصيته، ث ـــّر في ـــذي يع ـــر ال ـــرة وعـــن األم داخـــل الدائ
ـــى  ـــذا حتّ ـــدود... وهك ـــّط املم ـــه الخ ـــع علي ـــي وق ـــذي ي ـــخص ال ـــون للش ـــدور يك ـــا. ال ـــا خطًّ ـــّد إليه ـــي م ـــرة الت يف الدائ

ـــة. ـــاء املجموع ـــع أعض ـــدث جمي يتح

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يُجمل املرشد مع املشاركن حول مشاعرهم عن املجموعة التي تعرّفوا إليها للتّو.

األهداف
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فّعالّية: التضامن والتعاون

الهدف  الرتبوّي 
أن يعي التلميذ أهّميّة املساعدة والتعاون كمصلحة متبادلة.

الهدف  التعليمّي
أن يقارن التلميذ بن التسامح وعدمه.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
https://youtu.be/W1Ct0EwV43Y :فيلم عى الرابط التايل

سري الفّعالّية
ـــه  ـــرسد ليوج ـــن ال ـــد ع ـــف املرش ـــث يتوقّ ـــذ حي ـــامع التالمي ـــى مس ـــة ع ـــن القّص ـــم األّول م ـــرسد القس ـــد ب ـــوم املرش يق

ـــه: ـــي تلي ـــئلة الت األس

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
أي العر ميكن أن نتعلّمها من القّصة؟

ملحق: قصة 
 

ـــَة ثـــريان، أبيـــض وأســـود وأحمـــر كانـــت يف أََجمـــٍة )غابـــة(، وكان أســـد هنـــاك،  ـــروى أنَّ ثاَلثَ يُ

ـــدّل  ـــر :  ال ي ـــن األســـود واألحم ـــا للثوري ـــال األســـد يوًم ـــه، فق ـــا علي ـــا الجتامعه ـــِدُر عليه ال يق

ـــو تركتـــامين  ـــُه مشـــهور ولـــوين عـــىل لونكـــام، فل ـــا إال الثـــوُر األبيـــُض فـــإن لونَ ـــا يف أََجمتن علين

ـــىل  ـــوين ع ـــر :  ل ـــال لألحم ـــّم ق ـــه، ث ـــه، فأَكَلَ ـــَك فكُلْ ـــاال :  دونَ ـــة، فق ـــا األَجم ـــْت لن ـــه صَف آكُلُ

ـــال  ـــّم ق ـــه، ث ـــه، فأكل ـــَك فكُلْ ـــال :  دونَ ـــة، فق ـــا األَجم ـــو لن ـــود لِتصف ـــي آكل األس ـــك، َفَدْعن لون

ـــادى أالَ إين  ـــل، فن ـــال :  افَع ـــا، فق ـــادي ثالث ـــي أُن ـــال :  َدعن ـــة، فق ـــَك ال َمحاَل ـــر :  إين آِكلُ لألحم

ـــد. ـــُه األس ـــاًل، وأكلَ ـــَب َمث ـــض، وَذَه ـــوُر األبي ـــوم أِكَل الث ـــُت ي أُِكلْ

أسئلة للنقاش أمثلة:

- هل استطاع الثور األسود أن ينجو من األسد؟

-  ماذا لو اعتمد الثوران اآلخران سلوك آخر؟

- ملاذا مل ينج أحد الثران؟

وما شابه من أسئلة تثر النقاش 



75

فّعالّية: لدّي ما أجّدد لكم ...

الهدف  الرتبوّي 
أن يدرك التلميذ أهّميّة االنتاء والتداخل يف املجموعة

الهدف  التعليمّي
أن يحّدد التلميذ املتشابه واملختلف بن أعضاء املجموعة.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات، أقالم ملّونة، ألوان.

سري الفّعالّية

يطلـــب املرشـــد مـــن املشـــركن التفكــيـر بأمـــور يعرفهـــا أصدقاؤهـــم عنهـــم )التطـــر ق ...(ّالتجـــارب 
الشـــخصية.... 

ـــة  ـــع البطاق ـــه، ويض ـــاؤه عن ـــه أصدق ـــًدا  ال يعرف ـــرًا واح ـــة أم ـــى البطاق ـــب ع ـــم \ يكت ـــرشك أن يرس ـــى كّل م ع
ـــة  ـــا ملعاين ـــوا عليه ـــموا / كتب ـــي رس ـــات الت ـــول البطاق ـــة ح ـــكل حلق ـــركون بش ـــس املش ـــة. يجل ـــط الغرف يف وس

ـــت.  ـــي كتب ـــور الت األم
يوزع املرشـــد املجموعـــة إىل أزواج- كّل عضـــو يعـــرض أمـــام صديقـــه األمور التي رسمها/ كتبها 

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف



76

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

-مـــا هـــي األمـــور الجديـــدة التـــي تعرّفتـــم إليهـــا عـــن أصدقائكـــم؟ مـــا هـــي األمـــور املفاجئـــة 

بالنســـبة لكـــم؟ وهـــل أســـعدتكم هـــذه األمـــور؟

- ملاذا من املهّم أن نتعرّف إىل بعضنا من عّدة نواٍح؟

- ماذا تعلّمتم عن املتشابه واملختلف بينكم؟ 

-كيف مُيكنكم أن تساعدوا كّل واحد يك يشعر باالنتاء واألمن باملجموعة؟
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فّعالّية: ماذا تعني يل األمثال ؟

الهدف  الرتبوّي 
• أن يحرم التلميذ القيم املختلفة عنه

الهدف  التعليمّي
• أن يعّر التلميذ عن نفسه بواسطة األمثال.

املّدة الزمنّية
60 دقيقة

املواّد املطلوبة      
ـــة  ـــوال املوجـــودة يف ملحـــق 1 )يســـتطيع املرشـــد إضاف ـــال واألق ـــا األمث ـــب عليه ـــات تكت ـــون بريســـتول، صمـــغ، بطاق كرت

ـــال مالمئـــة(. أمث

سري الفّعالّية
يوّزع املرشد البطاقات عى التالميذ.

يقرأ كّل تلميذ بطاقته ويكتب عى ورقة خارجيّة رشًحا ومالحظات حول القول.
ـــم،  ـــود معه ـــول املوج ـــبيه بالق ـــول ش ـــى ق ـــوي ع ـــة تحت ـــون بطاق ـــن يحمل ـــالء آخري ـــن زم ـــث ع ـــذ بالبح ـــوم التالمي يق

ـــراد. ـــن 5-2 أف ـــات م ـــّون مجموع ـــذا تتك وهك
تأخـــذ كّل مجموعـــة بريســـتول، يُناقـــش أفـــراد املجموعـــة جميـــع البطاقـــات ويتّفقـــون  حـــول مالحظـــات عـــن األقـــوال، 

وتلصـــق األقـــوال عـــى الريســـتول وتحتهـــا مالحظـــات بحيـــث تبـــدو كالتـــايل:

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

1. كيف كانت الفّعاليّة؟ هل استمتعتم بها؟
2. هل تعلّمتم شيئًا جديًدا عنها؟

3. كيف تنظر األمثال إىل القيم اإلنسانية؟
4. هل تعرف قواًل، بيتًا شعريًا تريد إضافته؟

للمرشد
ــتول  ــى الريسـ ــم عـ ــوا عملهـ ــذ أن يعرضـ ــى التالميـ ــرح عـ اقـ
ــا هـــم. ــار واألشـــجار وأشـــكال يختارونهـ ــّي كاألزهـ بشـــكل فّنـ

تعلّق املجموعات الريستول عى جدران الغرفة، ويقوم مّمثل عن املجموعة بعرضها.

القول 1

الرشح 2

القول 2

الرشح 2

القول 3

الرشح 3
القول 4

الرشح 4

َمن أّمنك ال تخونه. 

لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك.

زي الشمعة بتحرق نفسها وتنّور ع غريها.

زي اإلبرة تكيس الناس وهي عريانة.

ملحق األمثال: 
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أحسن الناس أعذرهم للناس.

أهل السامح مالح.

تاج املروءة التواضع.

التائب عن ذنبه كمن ال ذنب له.

َصفِّ النية ونام يف الربّية.

الصلح سّيد األحكام.

العفو عند املقدرة.

كبري القوم خادمهم.

ال تكن ليَنا فتعرص وال قاسًيا فتكرس.

اصرب َع الحرصم بتوكله عنب.

إّن الله مع الصابرين.

أّول الصرب مر وآخره حلو.

أقعد اعوج واحِك صحيح.

الرجل برتبط من لسانه.

عليك بالصدق ولو أنّه أحرقك بنار الوعيد.

إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون.

أنا أّول من طاع وآخر من عيص.

القيني وال تغديني.

أكل واحد بكفي عرشة.

األدب أحسن من الذهب.

لسانك ال تذكر به عورة امرئ
فكلّك عورات وللناس ألسن

الطمع رّض ما نفع

إخوان بالحليب وكّل واحد عىل "دينه".

رّب أخ مل تلده أمك 

اعمل خري وارمه يف البحر.

أعط األجري حّقه قبل ما يجف عرقه.

اليل خلّفه أبوك إلك وألخوك.

حّق يرّض خري من باطل يرّس.

الرجوع للحّق مش عيب.

احفظ قرشك األبيض لليوم األسود.

إن كنت َع بري ارصف بتدبري.

لقمة هنّية بتكفي مّية.

الناس أجناس 

البطن بستان

االختالف يف الرأي ال يفسد للوّد قضّية 
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فّعالّية: عرض نفيس بعني اآلخر

الهدف  الرتبوّي 
• أن يذوت التلميذ الصفات االيجابية لديه ويعمل بها.

الهدف  التعليمّي
• أن يقارن التلميذ بن الصفات اإليجابية والسلبية

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات قصيدة، أوراق تويج

سري الفّعالّية
يعـــرض املرشـــد مكّعـــب اللعبـــة ويوّضـــح أنّـــه مكّعـــب خـــاّص: يف كّل جانـــب منـــه هنـــاك شـــخصيّة مـــن حياتنـــا. 
)الوالـــدان، األخـــوة، األصدقـــاء وغـــر ذلـــك(.. وكّل تلميـــذ يرمـــي املكّعـــب يتحـــّدث عـــن نفســـه مـــن وجهـــة نظـــر 
ـــظ  ـــؤول، وأحاف ـــخص مس ـــول إيّن ش ـــت تق ـــي كان ـــال أّوال: أخت ـــد مبث ـــأيت املرش ـــب.  ي ـــرت يف املكّع ـــي ظه ـــخصيّة الت الش
ـــتطيع  ـــة يس ـــاء املجموع ـــة ألعض ـــة العمريّ ـــى الفئ ـــاًدا ع ـــراح: اعت ـــا )اق ـــاعدها دامئً ـــول إيّن أس ـــّديت تق ـــا، ج ـــا دامئً عليه
املشـــاركون أن يتحّدثـــوا عـــن أنفســـهم بضمـــر الغائـــب: أنـــا ســـعاد، والـــدة توفيـــق، وهـــو يحـــّب أن يســـاعدين يف 
ـــة، نســـأل:  ـــوح أو عـــى بريســـتول، ويف النهاي ـــي يذكرهـــا املشـــاركون عـــى الل ـــة الصفـــات الت ـــذ كتاب ـــخ(.  مـــن املحبّ الطب
ـــزة وفريـــدة؟ مـــاذا عـــرف كلٌّ منكـــم أشـــياء عـــن اآلخـــر مل يعرفهـــا  ـــا صفـــات مميّ مـــا هـــي الصفـــات التـــي تكـــّررت وأيّه

ـــة؟ ـــف املختلف ـــر يف املواق ـــكل مغاي ـــرّف بش ـــات أو الت ـــر الصف ـــم تغي ـــب رأيك ـــن حس ـــل ميك ـــل؟ ه ـــن قب م
ـــهم يف  ـــا أن تس ـــدة ميكنه ـــة واح ـــة إيجابيّ ـــمه وصف ـــب اس ـــه أن يكت ـــب من ـــا، ويطل ـــرك تويًج ـــكّل مش ـــد ل ـــي املرش يعط
ـــا  ـــة ويعلّقه ـــات جاعيّ ـــج زهـــرة صف ـــع أوراق التوي ـــن جمي ـــع املرشـــد م ـــّم يصن ـــج. ث ـــن التوي ـــة وأن يزيّ عمـــل املجموع

ـــة.   يف الغرف

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــتخدام  ـــن اس ـــة.  ميك ـــز للمجموع ـــاص والتميّ ـــل الخ ـــي متثّ ـــة الت ـــات الجاعيّ ـــرة الصف ـــد: زه ـــص املرش يلّخ
واســـتعال الصفـــات اإليجابيّـــة التـــي يتمتّـــع بهـــا أعضـــاء املجموعـــة، خاّصـــة وأّن كّل واحـــد مّنـــا لديـــه 
ـــا البعـــض لتحســـن الصفـــات الســـلبيّة املوجـــودة  ـــر عـــى بعضن ـــا نســـتطيع التأث ـــد مـــن الصفـــات، وأنّن العدي

ـــة.   يف املجموع

بطاقات قصيدة

ملحق 1: بطاقات قصيدة

إذا سألتم عّني أمي
فأنا شقّي وأبًدا غر صغر
ال أجمع قطع لعبة البازل
وال أريد النوم يف الوقت

الطفلة، اسمها سعاد
ال تتكلّم، ال زالت صغرة

ولّكنني بالنسبة لها أخ
الذي يحرض لها هديّة

جديت تحّدثني عن ولد
يحّب الشوكوالته  جًدا

هادئ كمثله مل أعرف من قبل
تقول جارة يف الحديقة

ألنّها دامئا تسأل
وهي نفسها دوًما تجيب.

جّدي يشتيك: هو مزعج
وعندي يف األذن منه وجع!

دالل طبًعا ستقول:
وهي معلّمة فنون

حسن موهوب، كيف ال 
وهو دامئًا يدخل الخيط يف االبرة
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ملحق 2: قصيدة

من أنا/   شلوميت راونر

من أنا؟ ينادونني حسن
ــر  ــا غـ ــك، أنـ ــن ذلـ ــر مـ أكـ

متأكّـــد
هذا متعلّق مبن تسأل
وقلياًل متعلّق باملزاج

إذا سألتم عني أمي
فأنا شقّي وأبًدا غر صغر
ال أجمع قطع لعبة البازل
وال أريد النوم يف الوقت

الطفلة، اسمها سعاد
ال تتكلّم، ال زالت صغرة

ولكّنني بالنسبة لها أخ
الذي يحرض لها هديّة

جديت تحّدثني عن ولد
يحّب الشوكوالتة جًدا

جّدي يشتيك: هو مزعج
وعندي يف األذن منه وجع!

ـــن  ـــرف م ـــه مل أع ـــادئ كمثل ه
ـــل قب

تقول جارة يف الحديقة
ألنّها دامئًا تسأل

وهي نفسها دوًما تجيب.

دالل طبًعا ستقول:
وهي معلّمة فنون

حسن موهوب، كيف ال 
وهو دامئًا يدخل الخيط يف اإلبرة

فمن أنا إذن؟ ينادونني حسن
وأكر من ذلك، أنا غر متأكّد

هذا متعلّق مبن تسأل
وقلياًل متعلٌّق باملزاج. 

ملحق 3: مكعب لعب

1 أخ/ أخت
2 جّد/ جّدة

3 معلّم
4  صديق/ صديقة

5 جار/ جارة
6 َمن ترغبون؟  
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اكتشف قدراتك بإدارة الرصاعات

االحرتام املتبادل يف إدارة الرصاعات

املسؤولّية يف إدارة الرصاعات

جريان

الكّشاف

بشوش ويقابل 

الشدائد بصدر 

رحب

إدارة الرصاعات

التصّور الفكرّي  
ـــات  ـــاكل والراع ـــك املش ـــك هنال ـــب ذل ـــن إىل جان ـــًى، ولك ـــعيدة وذات معن ـــات الس ـــيء باللحظ ـــوّي م ـــل ترب كّل عم

ـــذ. ـــع التالمي ـــه م ـــالل تعامل ـــن خ ـــفّي م ـــد الكش ـــا املرش ـــرّض له ـــي يتع ـــات الت واألزم
ـــار أثنـــاء التواصـــل مـــع التالميـــذ والراعـــات واألزمـــات  عـــى املرشـــد الكشـــفّي أن يُديـــر يف آٍن واحـــد املشـــاكل التـــي تُث

ـــة أخـــرى لهـــا دور يف النشـــاط الكشـــفّي والربـــوّي. داخـــل املجموعـــة أو هيئـــات خارجيّ
ـــاًء  ـــة، والتـــي مـــن خاللهـــا نديـــر حـــواًرا بّن ـــة- قيميّ ـــا الركيـــز عـــى قيمـــة "إدارة الراعـــات" كقيمـــة اجتاعيّة-تربويّ آثرن

ـــه. ـــه مـــع أقران ـــذ الكشـــفّي وعالقت يعمـــل عـــى شـــخصيّة التلمي
ــفّي،  ــة العمـــل الكشـ ــبة مـــن خـــالل مارسـ ــة املكتسـ ــة والتجربـ ــات باألســـاس عـــى املارسـ ــز إدارة الراعـ ترتكـ

ــليم. ــكل سـ ــاج إىل إدارة بشـ ــف تحتـ ــة مواقـ ومواجهـ
لـــكّل موقـــف هنالـــك طـــرق مواجهـــة مختلفـــة وذلـــك يعتمـــد عـــى معطيـــات الحـــدث أو املوقـــف الـــذي نحـــن 
ـــان واحـــرام  ـــى كي ـــاظ ع ـــع الحف ـــف م ـــع املوق ـــلوكه م ـــه وس ـــة تعامل ـــد الكشـــفّي يف طريق ـــرع املرش ـــا ي بصـــدده، وهن

ـــراع. ـــاركة يف ال ـــراف املش لأط

التعاون

التفاهم بالحوار

الحكمة يف إدارة الرصاعات

دور القائد يف إدارة الرصاعات

الكّشاف
مطيع 

للنظام 
واالوامر
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فّعالّية: اكتشف قدراتك بإدارة الرصاعات

الهدف  الرتبوّي 
• أن يبني التلميذ ثقة بنفسه ملواجهة الصعاب

الهدف  التعليمّي
• أن يطرح التلميذ حلواًل ملواجهة صعوبة ما.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
https://youtu.be/fPOy5EirSIw :مقطع فيلم عى الرابط التايل

 

سري الفّعالّية
ـــا  ـــاء مًع ـــش األبن ـــه يناق ـــذي في ـــوب، ال ـــع اليوتي ـــن موق ـــاء، م ـــاء وأبن ـــم آب ـــن فيل ـــو م ـــع فيدي ـــد مقط ـــرض املرش - يع

ـــع. ـــذا الوض ـــة ه ـــول ملواجه ـــرح حل ـــب وط ـــادّي الصع ـــع امل الوض
ـــاب، وأّن  ـــة الصع ـــاعدة يف مواجه ـــاهمة واملس ـــى املس ـــدرة ع ـــا الق ـــد مّن ـــى أّن يف كّل واح ـــد ع ـــوار والتأكي ـــّم الح - يت

ـــخصيّتهم. ـــم ش ـــم ودع ـــداء به ـــب االقت ـــار وج ـــادة صغ ـــم ق ـــاء ه ـــؤالء األبن ه

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــًدا  ـــه ال يوجـــد تحدي ـــا، وأنّ ـــًدا ناجًح ـــون قائ ـــا أن يك ـــكان كّل واحـــد مّن ـــأّن بإم ـــة ب ـــل املرشـــد الفّعاليّ يجم
ـــد. ـــل القائ لجي

الكّشاف

بشوش ويقابل 

الشدائد بصدر 

رحب

األهداف
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فّعالّية: اإلحرتام املتبادل يف إدارة الرصاعات

الهدف  الرتبوّي 
• أن يتمثّل التلميذ بأهله ومعلّميه كقدوة يف الشجاعة والقيادة.

الهدف  التعليمّي
• أن يعّر التلميذ عن دور األهل يف مواجهة الصعاب.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

 

سري الفّعالّية
- يختـــار املرشـــد حادثـــة تصـــف مناقشـــة األب واألم للمشـــاكل املاليّـــة التـــي تواجههـــم وكيفيّـــة التغلّـــب عليهـــا 

للمحافظـــة عـــى توفـــر جميـــع متطلّبـــات األوالد.
ـــدى األهـــل التـــي  ـــادة ل ـــاء، وكيـــف تتجـــّى صفـــات القي ـــاة األبن ـــد دور األهـــل يف حي ـــذ وتأكي ـــّم الحـــوار بـــن التالمي -  يت

ـــب عـــى املشـــاكل والصعـــاب. متّكنهـــم مـــن التغلّ

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يجمـــل املرشـــد الفّعاليّـــة بـــأّن األهـــل هـــم نِعـــَم القائـــد املثـــايّل والشـــجاع الـــذي وجـــب تقديـــره 

ــه. واحرامـ

الكّشاف
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الشدائد بصدر 
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فّعالّية: املسؤولية يف إدارة الرصاعات

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ مسؤوليّته يف املساعدة خالل مواجهة الصعاب.

الهدف  التعليمّي
• أن يكتشف التلميذ طرائق ملواجهة املشاكل والراعات.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
 مقطع فيلم عى الرابط التايل:

https://youtu.be/fPOy5EirSIw

سري الفّعالّية
- يعرض املرشد مقطع فيديو من فيلم آباء وأبناء، من موقع اليوتيوب، الذي فيه تتحّمل األخت الكبرة مسؤوليّة تدريس 

إخوتها الصغار، وهو الدور الذي كانت تقوم به والدتها قبل وفاتها.
- يتّم الحوار والتأكيد عى أّن يف كّل واحد مّنا القدرة عى املساهمة واملساعدة يف مواجهة الصعاب وتحّمل املسؤوليّة، 

وتقديم العون واملساعدة، ألّن املسؤوليّة واملساعدة من صفات القائد الشهم.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــد  ـــه ال يوجـــد تحدي ـــا، وأنّ ـــًدا ناجًح ـــون قائ ـــا أن يك ـــكان كّل واحـــد مّن ـــأّن بإم ـــة ب ـــل املرشـــد  الفّعاليّ يجم
ـــا  ـــّزز بنفـــس صاحبه ـــي تع ـــم الت ـــأّن املســـؤوليّة واملســـاعدة والتعـــاون هـــي أســـمى القي ـــد. وب ـــل القائ لجي

الســـعادة.
 

الكّشاف

بشوش ويقابل 

الشدائد بصدر 
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األهداف
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فّعالّية: جريان

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أّن الراع عى املوارد قد يؤدي إىل مظاهر عنف وتخريب

الهدف  التعليمّي
• أن يحلّل التلميذ ترّف الطرف اآلخر.

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      

فيديو "جران"

سري الفّعالّية
مشاهدة الفيلم

بعد مشاهدة الفيلم 
يناقش املرشد مع التالميذ أحداث الفيلم 

1. ما هي الحالة التي يصفها الفيلم يف البداية؟ 
2. حاولوا مراجعة الصورة األخرة يف الفيلم. ما هي أهّميّتها يف مراحل تطّور الراع؟

3. هل بإمكانكم إعطاء أمثلة لحاالت واقعيّة من خالل تجاربكم، حيث أّدى الراع إىل أرضار لكال الجانبن؟

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
ـــام  ـــه أم ـــم عرض ـــراع، وعليه ـــس ال ـــدأ بنف ـــم تب ـــرى للفيل ـــة أخ ـــوا نهاي ـــات ليبن ـــذ إىل مجموع ـــد التالمي ـــوّزع املرش ي

املجموعـــة بالطريقـــة التـــي يرونهـــا مناســـبة. 
ثم تعرض كّل مجموعة نتاج عملها.

الكّشاف
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فّعالّية: الّتعاون

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ قيمة األرباح التي يجنيها من التّعاون

الهدف  التعليمّي
• أن يقارن التلميذ بن التّعاون وعدمه

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
مجموعة من الصور املرفقة حسب عدد التالميذ، صورة واحدة وأوراق وأقالم.

https://youtu.be/t3Ycf1utpOc :قّصة عى الرابط التايل

سري الفّعالّية
- يوّزع املرشد الصورة عى التالميذ 

- يطلب املرشد من التالميذ أن يتأّملوا الصورة جيًّدا حسب مراحلها.
يطلب املرشد من التالميذ التعبر عا يرونه يف الصورة بشكل مفّصل عن املراحل التي يستطيع املرشد أن يطلب منهم 

كتابة قّصة.
- يسأل املرشد مباذا يفكرون يف صورة رقم 4؟  وماذا كانت النتيجة؟

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
- اذكر بعض املواقف يف مجتمعك حدث فيها تعاون وماذا كانت نتائجها؟ 

- هل تعرف قصًصا أو أحداثًا يف التاريخ أو الراث كان أساسها التعاون؟
- اذكر مجاالت معيّنة يكون فيها التعاون رضورة.

- اذكر بعض الحاالت الكشفيّة التي يكون فيها التعاون رضورة.
- اذكر أحداثًا يف مجموعتك برز فيه التعاون وكان أساًسا للنجاح؟

الكّشاف

مطيع للنظام

واألوامر

األهداف
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ملحق
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فّعالّية: التفاهم بالحوار

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ أهّميّة الحوار كقيمة بناءة

الهدف  التعليمّي
• أن يقارن التلميذ بن الربح والخسارة جرّاء الحوار

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بريستول يرسم عليه املرشد الشكل الوارد يف امللحق وألوان.

سري الفّعالّية
بكامل الهيئة:

يعلّق املرشد الرستول عى اللوح، ويطلب من التالميذ الخروح من أماكنهم وكتابة إجاباتهم حول التعبر "التفاهم 
بالحوار يؤّدي إىل.....

للمرشد:
يجب عدم اإلرساع يف إنّهاء الفّعاليّة، يجب إعطاء التالميذ مهلة للتفكر وبعد ذلك تشجيعهم للخروج، نقرح أن تقوم 

أنت ايًضا بكتابة رأيك بعد أن يقوم عدد كبر من التالميذ بحيث توّجههم نحو آفاق جديدة

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
بعد أن ينهي التالميذ كتابة إجاباتهم يوّجه املرشد األسئلة التالية:

١- ما هو الربح من التعامل بأسلوب التفاهم بالحوار؟
٢- هل تعرفون أحداثًا تّم التفاهم حولها بهذا األسلوب؟

٣- ما هو عكس التفاهم بالحوار؟
٤- ما هي الخسارة من التعامل باألسلوب العكيّس

٥- اذكر حالة حصلت معك فيها استعملت األكتفاء بالحوار.
٦- اذكر حالة حصلت معك فيها مل تستعمل التفاهم  بالحوار.

الكّشاف

مطيع للنظام

واألوامر

األهداف
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ملحق

التفاهم

بالحوار

يؤدي اىل
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فّعالّية: الحكمة يف إدارة الرصاعات

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة وجود القائد لحّل الراعات ومعالجة األمور بحكمة

الهدف  التعليمّي
• أن يستنتج التلميذ الصفات القياديّة، والقدرات العالية من الذكاء.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
https://youtu.be/JhD4DL5nGIU

سري الفّعالّية
يعرض املرشد فيلًا للتالميذ: قّصة األرنب واألسد التي تصّور رصاًعا، تّم حلّه بواسطة شخصيّة مركزيّة تحّولت إىل قائد يف 

القّصة.
 قّصة األرنب الذي ينجح بذكائه يف التخلّص من األسد وإنقاذ الحيوانات عى الرابط التايل:

- يناقش التالميذ القّصة بتوضيح الراع القائم، والحّل الذي قّدمه القائد.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

 يجمل املرشد الفّعاليّة بطرح السؤال:

 هل تستحّق الشخصيّة يف القّصة لقب قائد أم ال؟ 

هل تعرفون قصًصا مشابهة لهذه القّصة

الكّشاف

مطيع للنظام

واألوامر

األهداف
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فّعالّية: دور القائد يف إدارة الرصاعات

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ أهّميّة القائد، خاّصة عند نشوب رصاع بن أعضاء املجموعة

الهدف  التعليمّي
• أن يحلّل التلميذ العقالنيّة والرّوي يف مواجهة الراع وحلّه

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
https://youtu.be/O5DFwoRGkLw :فيلم عى الرابط التايل

سري الفّعالّية
- يعرض املرشد مقطع الفيلم، يصّور مشكلة أو نزاع بن مجموعة أفراد، يتّدخل القائد ويحّل النزاع بطريقة سلميّة

- يتّم إجراء مناقشة حول املقطع والتوّصل إىل أهّميّة وجود قائد يف مثل هذه األمور، وكيفيّة التعامل معها.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يجمل املرشد الفّعاليّة بأّن القائد الناجح هو الذي يحّل املشاكل بصورة سلميّة، ويحافظ عى سالمة 

وأمن الجميع.

الكّشاف
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أسامء يف الطبيعة

أسامء نباتات طّبّية

األرض البور

حاجّيات الرحلة

لغز أسامء من الطبيعة

الكشاف يرفق 

بالحيوان 

والنبات 

ويحافظ عليها

التصّور الفكرّي  
ـــأن  ـــفّي ب ـــو الكش ـــخصيّة العض ـــة ش ـــة وتهيئ ـــى تنمي ـــز ع ـــؤوليّة ترتك ـــة املس ـــات قيم ـــة لفّعاليّ ـــم واملارس ـــة التعلّ عمليّ

ـــع. ـــا يف املجتم ـــًوا نافًع ـــون عض يك
ومن أهداف تنمية قيمة املسؤوليّة يف نفس العضو الكشفّي:

• إدراك التالميـــذ لدورهـــم يف صقـــل البيئـــة املحيطـــة وتهيئتهـــا عـــى املشـــاركة يف املبـــادرات والتكافـــل والتداخـــل 
االجتاعـــّي.

• إظهار االهتام عى الصعيد الشخيّص، العائّي، وتطبيقه الفعّي من أجل الفرد، املجموعة واملجتمع.
• االعتـــاد عـــى النفـــس وتحّمـــل املســـؤوليّة التـــي تُكســـب التلميـــذ مهـــارات مبســـتويات مختلفـــة، تســـاعده يف 

ا ملواجهـــة الصعـــاب. مارســـة حياتـــه كعضـــو فّعـــال يف املجتمـــع ومعتمـــًدا عـــى نفســـه، مســـتعدًّ
• التمثل بالقدوة الحسنة ألبناء جيله ومجتمعه.

ـــن  ـــر ع ـــة، التعب ـــط األرّسيّ ـــة، الرواب ـــؤوليّة الجاعيّ ـــة واملس ـــؤوليّة الفرديّ ـــل: املس ـــة مث ـــم مختلف ـــق قي ـــة تطبي • مارس
ـــا. ـــر وغره ـــان لآلخ االمتن

ـــع  ـــام م ـــردود الع ـــص امل ـــات ونشـــاطات كشـــفيّة، وتلخي ـــن فّعاليّ ـــه م ـــام ب ـــّم اســـتكاله والقي ـــا ت ـــص م ـــق وتلخي • توثي
ـــة. أعضـــاء املجموع

أتريدين أن أفيدك أم تريدين أم أساعدك؟

صفات القائد

لعبة كريس القائد

مسؤولية القائد يف اللعبة

الكّشاف
طاهر يف 

اقواله 
واعامله

الكّشاف
ُمقتصد

التكلفة

املسؤولّية أساس القيادة

املسؤولّية
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فّعالّية: اسامء يف الطبيعة

الهدف  الرتبوّي 
• أن يحافظ التلميذ عى االشجار والنباتات.

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ أهّميّة األشجار والطبيعة يف حياتنا.

املّدة الزمنّية
 30 دقيقة

املواّد املطلوبة      
فيديو الشجرة املعطاءة

سري الفّعالّية
ـــة  ـــجار مختلف ـــات وأش ـــع نبات ـــوم كّل زوج بجم ـــة إىل أزواج، يق ـــد املجموع ـــوزّع املرش ـــة  ي ـــان الطبيع ـــذ إىل أحض ـــرج التالمي يخ

ـــه. ـــم صاحب ـــن اس ـــرف األّول م ـــمها بالح ـــدأ أس ـــياء يب ـــرد أش ـــع كّل ف ـــة، يجم ـــن الطبيع م
مثال: خالد – خروب، خردل.

الزوج الذي يعود أّواًل هو الفائز.
مالحظة: يجب تحديد وقت اللعبة وعدد األشياء املطلوبة من كّل زوج.

 تتجّمـــع جميـــع األزواج، حيـــث يتـــّم عـــرض األشـــياء التـــي تـــّم جمعهـــا، ويتـــّم التعـــرّف إليهـــا بواســـطة وصفهـــا أو إعطـــاء 
ـــه الفرصـــة للقيـــام بذلـــك. معلومـــات عنهـــا، إذا كانـــت هنـــاك أشـــياء مل تذكـــر ويرغـــب املرشـــد أو أحـــد التالميـــذ بذكرهـــا تتـــاح ل

مثال: قّصة عن نباتات معيّنة، أمثال شعبيّة حول نباتات معيّنة.
أمثلة: أجاك يا بلوط من يعرفك 

* الشجرة الي بتظلّل عليك ما تدعيش عليها بالقطع 
* ما شجرة إال ولها فيّي 

* الزيتونة مثل ما بدك منها بدها منك.
* ارشب الزيت وناطح الحيط 
* زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون

* اْزَرْع َوالَ تَـَقطَْع  

الكشاف يرفق 

بالحيوان والّنبات 

ويحافظ عليها

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يعرض املرشد فيديو الشجرة املعطاءة ، يناقش مع الطالب: 

* ما هي فوائد الشجرة؟
* ماذا يتوجب علينا ان نعمل من اجل حاية الشجرة.

https://youtu.be/gCD3EGIc8XM

األهداف
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يقّدر التلميذ النباتات يف الحديقة والطبيعة.

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ استعاالت بعض النباتات الطبّيّة الطبيعيّة والتي تزرع يف حديقة املنزل.

املّدة الزّمنّية
30 دقيقة

املواّد املطلوبة      
نباتات ذات رائحة.

سري الفّعالّية
ميكن تنفيذ الفّعاليّة يف الطبيعة يف الصّف او ساحة املدرسة. 

توزيع التالميذ إىل مجموعات، تتكون كّل مجموعة من 6-5 تالميذ، يطلب من كّل مجموعة جمع نباتات أو أجزاء 
نباتات لها رائحة، متكن املشركن من شّمها والتعرّف إليها. 

ثّم تجتمع كّل املجموعات، يطلب من كّل مجموعة أن تختار مندوبًا عنها، يتّم عصب عينيه، ويطلب منه أن يعرّف 
النباتات التي جمعتها مجموعته حسب رائحتها ومن خالل اللمس أو إعطاء معلومات عنها.

مثال: اسم النبتة، شكل الورق، فرة اإلزهار.
املندوب الذي يتعرّف إىل أكر عدد من النباتات تعتر املجموعة التي ميثّلها هي املجموعة الفائزة.

الكّشاف يرفق 

بالحيوان والّنبات 

ويحافظ عليها

فّعالّية: أسامء نباتات طبّية

األهداف



97

الزعرور مريمية شومر

بابونج هليون زعرت

يانسون نعنع زعرت فاريس

 ملحق : انواع مقرتحة من النباتات الطبية ذات الرائحة واللون  

طيون حبق ريحان
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ األشياء املتوفرة يف األرض البور.

الهدف  التعليمّي
• أن يفهم التلميذ مصطلحات متعلّقة يف األرض 

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
حبل شخيص، حذاء، قبعة، مياه للرشب، دفر وقلم. بطاقات عمل، صمغ.

سري الفّعالّية

ـــات ميكـــن تنفيذهـــا يف األرض البـــور. بإمكانـــك كمرشـــد تنفيذهـــا حســـب الرتيـــب املعطـــى  يف مـــا يـــي مجموعـــة فّعاليّ

ـــات. أو أن تختـــار بعضهـــا وتســـتطيع إضافـــة مراحـــل، مســـابقات، ألعـــاب للفّعاليّ

1. أنتـــم طاقـــم ســـفينة قـــد غرقـــت، واســـتطعتم الوصـــول إىل جزيـــرة عبـــارة عـــن قطعـــة أرض بـــور. عليكـــم أن 

ـــرة إىل حـــن قـــدوم  ـــاء عـــى الجزي ـــه مـــن أجـــل البقـــاء أحي ـــرة وإحضـــار كّل مـــا ميكـــن أن يســـتفاد من ـــوا يف الجزي تتجّول

ـــاذ. ـــق اإلنق فري

ـــرك  ـــن كّل مش ـــد م ـــب املرش ـــا يطل ـــرة، بعده ـــات صغ ـــعة مربّع ـــاًّ إىل تس ـــرًا مقس ـــا كب ـــرك مربّع ـــم كّل مش 2. يرس

ـــع كّل  ـــة. ويض ـــل الفرق ـــن قب ـــا م ـــق عليه ـــي اتّف ـــك الت ـــة لتل ـــة مطابق ـــراض مختلف ـــعة أغ ـــع تس ـــدوره بجم ـــوم ب أن يق

ـــع. ـــرض يف مربّ غ

ـــّم تســـجيل  ـــا مـــن الكيـــس ويســـأل مـــن لديـــه غـــرض كهـــذا. يت بعـــد االنتهـــاء مـــن الجمـــع يقـــوم املرشـــد ويتنـــاول غرًض

ـــث يشـــّكل ســـطرًا  ـــبة( بحي ـــراض مناس ـــة )أغ ـــات صحيح ـــى إجاب ـــن يســـتطيع أن يحصـــل ع ـــو م ـــز ه ـــده، الفائ ـــن عن م

الكّشاف يرفق 

بالحيوان والّنبات 

ويحافظ عليها

فّعالّية: األرض البور

األهداف
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ـــه. ـــا يف لوحت ـــا أو عموديًّ أفقيّ

3. يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات:

ـــال أو بغرهـــا. تقـــوم  ـــد القطـــع بالحب ـــّم تحدي ـــع أو أكـــر يت تحصـــل كّل مجموعـــة عـــى قطعـــة أرض مبســـاحة مـــر مربّ

ـــاًل: ـــاًء عـــى البطاقـــات املحـــرّضة مســـبقا مث كّل مجموعـــة بدراســـة هـــذه القطعـــة بن

-عدد النباتات التي بدأ إنباتها من جديد.

- عدد النباتات الكبرة.

- أنواع النباتات.

- عدد الحرشات واألحياء حسب أنواعها )يجب تحريك املوجودات بحذر(.

بعد ذلك تقوم كّل مجموعة بتحضر مقطع علوي للقطعة وإلصاق أوراق أشجار ورسم أشياء أخرى.

ـــا مـــا، هـــذا الغـــرض يجـــب أاّل تعرفـــه املجموعـــات األخـــرى. يطلـــب املرشـــد  ـــوزّع املرشـــد عـــى كّل مجموعـــة غرًض 4. ي

ـــا  ـــة م ـــد ملجموع ـــي املرش ـــال: ُيعط ـــر. مث ـــكل أو بآخ ـــرض بش ـــك الغ ـــط بذل ـــياء ترتب ـــة أش ـــاد خمس ـــركن إيج ـــن املش م

ـــم. ـــون أو الطع ـــا نفـــس الل ـــات أخـــرى، أو أشـــياء له ـــا لنبات ـــة أن يجـــدوا أوراقً ـــة وعـــى أعضـــاء املجموع ـــة نبت ورق

ـــة تخمـــن الغـــرض  يف النهايـــة تعـــرض كّل مجموعـــة مـــا جمعتـــه عـــى أن يقـــوم املشـــركون مـــن الفـــرق األخـــرى مبحاول

الـــذي أعطـــاه املرشـــد للمجموعـــة.

5. يطلـــب املرشـــد مـــن كّل مجموعـــة جمـــع مـــواّد مـــن الحقـــل وتشـــكيل حيـــوان. املـــواّد التـــي تدخـــل يف الركيـــب قـــد 

ـــة  ـــة لقطع ـــات املبني ـــب الحيوان ـــب أن تتناس ـــا. يج ـــان وغره ـــجار واألغص ـــب أو أوراق األش ـــن الخش ـــا م ـــون قطًع تك

ـــور. ـــاء يف األرض الب ـــة االختف ـــم، وإمكاني ـــث الحج ـــن حي ـــه( وم ـــون )التموي ـــث الل ـــن حي ـــك م ـــور، وذل الب

تقـــوم كّل مجموعـــة بإخفـــاء الحيـــوان الـــذي بََنتـــه يف مـــكان مـــا يف الحديقـــة. ومـــن ثـــّم يطلـــب املرشـــد مـــن املشـــركن 

ـــة يف الحقـــل. أن يجـــدوا الحيوانـــات املخفيّ

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

تقوم املجموعة بإعداد متثال من بقايا النفايات واملواّد األخرى التي قد تجدها املجموعة يف حقل البور، 

بعد االنتهاء من ذلك ميكن أن تؤخذ الصور مع التمثال، واالنتقال ملحادثة عاّمة.

أسئلة للنقاش:

1. هل متتّعت بالفّعاليّة؟ 

2. ما هو مدى تجاوب وتنافس األعضاء؟ 

3. ماذا استفدت من الفّعاليّات؟ 
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يتحّمل التلميذ مسؤوليّة اختياراته

الهدف  التعليمّي
• أن مييّز التلميذ بن الحاجات املهّمة واألقّل أهّميّة.

املّدة الزّمنّية
20 دقيقة

املواّد املطلوبة      
ملحق صور

سري الفّعالّية
يوزّع املرشد امللحق للتالميذ  

عى كّل تلميذ أن يختار من مجموعة الصور زوًجا من الحاجيات التي يأخذها معه للرحلة.
يعرض كّل تلميذ ما هي الحاجيّات التي اختارها وسبب اختيارها. 

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يجمل املرشد مع التالميذ الحاجيات املهّمة للرحلة واألقّل أهّمية والتي ميكن االستغناء عنها.

الكّشاف يرفق 

بالحيوان والّنبات 

ويحافظ عليها

فّعالّية: حاجيات الرحلة

األهداف
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ملحق صور
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يستشعر التلميذ قيمة النبات يف بيئته.

الهدف  التعليمّي
• أن يبحث التلميذ عن الكلامت داخل اللغز.

املّدة الزّمنّية
40 دقيقة

املواّد املطلوبة      
جدول اللغز

سري الفّعالّية
يوّزع املرشد الجدول عىل املشرتكني ويطلب منهم حّل اللغز.

يف الجدول التايل تجد عىل األقل 12 نوع من النباتات، جد أسامء هذه النباتات:

الكّشاف يرفق 

بالحيوان والنّبات 

ويحافظ عليها

فّعالّية: لغز أسامء من الطبيعة

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
1. اي من النباتات املذكورة أعاله ينمو قرب بيتك؟ 

2. هل لهذه النباتات استعامالت؟ ما هي؟ 
3. ما هي فرتة منو هذه النباتات؟ 

 

للمرشد:
اإلجابات هي:

ـــزة،  ـــومر، خبي ـــول، ش ـــرت، باص ـــراب، زع ـــل الغ ـــالن، رج ـــزال، بوص ـــرن الغ ـــس، ق ـــم، نرج ـــس، بط  رسي
ـــع . ـــون، نعن ـــة، هلي مرميي

األهداف
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أّن املساعدة الناجحة هي املساعدة التي يرافقها تعلّم.

الهدف  التعليمّي
• أن يفهم التلميذ كيفيّة تقديم املساعدة.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية
يقرأ املرشد النّص : أتريدين أن أفيدك أم تريدين أن أساعدك؟ 

الكشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

فّعالّية: أتريدين أن افيدك أم تريدين أن أُساعدك

ـــّل  ـــف أن يح ـــه يوس ـــن أخي ـــب م ـــل، وطل ـــوم درايّس طوي ـــد ي ـــت بع ـــد إىل البي ـــاد خال ع
ـــوع. ـــذا املوض ـــم ه ـــه ال يفه ـــة إىل أنّ ـــب باإلضاف ـــه متع ـــاًل أنّ ـــات قائ ـــئلة الرياضيّ ـــه أس ل

ا ألن أحـــّل لـــك هـــذه األســـئلة، لـــو أردت  قـــال لـــه يوســـف عندئـــذ: لســـت مســـتعدًّ
أن احلّهـــا فأســـتطيع ذلـــك خـــالل ربـــع ســـاعة، ولّكننـــي مســـتعّد ألن أجلـــس معـــك 
وأعلمـــك كيـــف تحلّهـــا بنفســـك حتّـــى لـــو اضطـــررت للبقـــاء معـــك ثـــالث ســـاعات 

بأكملهـــا.

األهداف
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يوجه األسئلة التالية:

1. أسئلة توضيحيّة:

أ. ماذا طلب خالد من أخيه يوسف؟

ب. كيف علّل خالد طلبه هذا؟

ج. ماذا أجاب يوسف؟

2. تحديد املشكلة:

أ. ما هي مشكلة خالد؟  وما أسبابها؟ 

ب. هل توجد ليوسف مشكلة؟  ما هو هدف يوسف من إجابته؟ 

3. أسئلة حول الحدث:

أ.  ما هو رأيك بسلوك خالد؟

ب.   ما هو رأيكم برّد فعل يوسف؟ هل توافقون مع طريقته؟ وملاذا؟

ج.  ماذا تقرتحون ءىل خالد؟ 

د.  هل حدث معك شئ شبيه بهذا الحدث؟

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يقول املثل الشعبّي: ال تعِط الفقري سمكة لكن علّمه كيف يصطاد 

ما رأيك بهذا املثل وكيف ينطبق عىل القّصة؟  
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ مفهوم القائد.

الهدف  التعليمّي
• أن مييّز التلميذ بني الصفات اإليجاييّة والّسلبيّة للقائد.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية
- يقوم املرشد برشح مفهوم القيادة وأهّميّة القائد، باالعتامد عىل ما يعرفه التالميذ من حياتهم

   اليوميّة، حيث يجري املرشد عصًفا ذهنيّا لكلمة قائد.
ـــن  ـــب م ـــد يطل ـــق بالقائ ـــات تتعلّ ـــا صف ـــب عليه ـــات( عـــىل األرض، كت ـــق منـــوذج للبطاق ـــات )مرف - يضـــع املرشـــد بطاق
ـــوان  ـــت العن ـــدول تح ـــات يف ج ـــب البطاق ـــّم ترتّ ـــن ث ـــة، وم ـــراءة الجمل ـــوايّئ وق ـــكل عش ـــة بش ـــار بطاق ـــذ اختي التالمي

ـــد(  ـــا القائ ـــىّل به ـــىّل/ ال يتح ـــب أن يتح ـــي يج ـــات الت ـــم )الصف املالئ

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــون  ـــي تك ـــد، ل ـــا القائ ـــىّل به ـــب أن يتح ـــي يج ـــات الت ـــرض الصف ـــالل ع ـــن خ ـــة م ـــد الفّعاليّ ـــل املرش يجم
ـــح. ـــق وناج ـــكل الئ ـــه بش ـــوم بصالحيّات ـــتطيع أن يق ـــادة، ويك يس ـــة القي ـــىل مامرس ـــدرة ع ـــه الق ل

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

فّعالّية: صفات القائد

األهداف
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صفات يجب عىل القائد التخلّص منهاصفات يجب عىل القائد الّتحّل بها

أن يصدر األوامر دون نقاش

أن يكون صوته مرتفًعا

أن يكون مبادًرا

أن يكون غنّيا

أن يرتّفع عىل املجموعة 

وأن يعامل املجموعة 

كرئيس

أن تكون شخصّيته قويّة

أن تتوّفر لديه مهارات 

التخاطب واالتّصال

أن تكون له القدرة عىل 

مواجهة الحقائق

أن يهتم باملؤّسسات 

التعليمّية وتطويرها

أن يّتخذ القرارات 

برسعة
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ دور القائد

الهدف  التعليمّي
• أن ميارس التلميذ دور القائد

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات

سري الفعالية
- يحّض املرشد بطاقات صغرية مغلقة )مرفق منوذج( مكتوب بداخلها مسؤوليّات ومهاّم قياديّة.

- يسحب كّل تلميذ بطاقة بالقرعة دون أن يفتحها.
- يجلس التالميذ بشكل دائرّي ويف منتصف الدائرة يضع املرشد عىل أحد الكرايس "تاج القائد"

ـــراءة مســـؤوليّات  ـــه وق ـــح بطاقت ـــوم بفت ـــا يق ـــاج. بعده ـــس الت ـــد ويلب ـــريّس القائ ـــاوب عـــىل ك ـــذ بالتن ـــس كّل تلمي - يجل
ـــق هـــذه املســـؤوليّة.  ـــد ليحّق ـــل كقائ ـــه أن يفع ـــاذا علي ـــه، وم ـــام املجموع ـــه أم ـــة املوجـــودة مع البطاق

- بعدهـــا ينتقـــل التالميـــذ بالكـــرايس داخـــل املجموعـــة حتّـــى يجلـــس الجميـــع عـــىل كـــريّس القيـــادة، ويعرضـــون 
بطاقاتهـــم بنفـــس الطريقـــة.

إجامل الفعالية بكامل الهيئة
ـــة  ـــف معيّن ـــة لوظائ ـــؤولة وقياديّ ـــذ، مس ـــن التالمي ـــة م ـــد مجموع ـــدى املرش ـــح ل ـــة يصب ـــة الفّعاليّ يف نهاي
ـــي  ـــابهة الت ـــؤوليّات املتش ـــب املس ـــان حس ـــه إىل لج ـــيم املجموع ـــه تقس ـــث ميكن ـــه، بحي ـــل املجموع داخ

ـــذ. ـــا التالمي ـــل عليه حص

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

واأعامله

فّعالّية: لعّبة كريّس القائد

األهداف
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منوذج مرفق لبطاقات القائد املسؤول

أنا قائد/ أنا مسؤول 

عن ترتيب طاوالت 

وكرايس غرفة الرسيّة 

الكّشفية

أنا قائد/ أنا مسؤول 

عن نظافة أرضّية  غرفة 

الرسيّة الكّشفية

أنا قائد/ أنا مسؤول 

عن املحافظة عىل 

سلّة مهمالت  غرفة 

الرسيّة الكّشفية أن 

تكون فارغة ونظيفة.

أنا قائد/ أنا مسؤول 

عن النظام والهدوء 

يف الرسيّة الكّشفية

أنا قائد/ أنا مسؤول 

عن زينة  غرفة 

الرسيّة الكّشفية 

والزوايا املختلفة 

أنا قائد/ أنا مسؤول 

عن برنامج الرحالت يف 

الرسيّة الكّشفية

أنا قائد/ أنا مسؤول 

عن تذكري تالميذ الرسية 

باستعامل كلامت 

جميلة ومؤدبة

أنا قائد/ أنا مسؤول 

عن املحافظة عىل 

يومّيات الرسيّة، 

املمحاة وأقالم 

اللوح.
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ األعامل واملسؤوليّات التي يتواّلها القائد

الهدف  التعليمّي
• أن يتذكّر التلميذ أحداث رحلة قام بها برفقة أبناء صّفه

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية
- يطلب املرشد من التالميذ التحّدث عن رحلة قاموا بها

- يسألهم عن القائد الذي رافقهم طيلة الرحلة
- يطلب منهم أن يحّددوا وظيفة القائد يف الرحلة

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
ـــن  ـــك م ـــؤوليّاته لذل ـــة مس ـــيّة، وأهّميّ ـــالت املدرس ـــد يف الرح ـــرشح دور القائ ـــة ب ـــد الفّعاليّ ـــل املرش يجم

ـــه. ـــه وتوجيهات ـــزام لتعليامت ـــب االلت الواج

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

فّعالّية: مسؤلية القائد يف الرحلة

األهداف
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يستشعر التلميذ مع األهل واملصاريف امللقاة عىل عاتقهم

الهدف  التعليمّي
• أن يختار التلميذ الربامج والفّعاليّات املناسبة له.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقة حدث: قامئة الفّعاليّات خالل العطلة

سري الفّعالّية
يوّزع املرشد لكّل تلميذ بطاقة الحدث 

الكشاف

مقتصد

فّعالّية: ما هي التكلفة؟

األهداف
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اقرتبت العطلة الصيفّية، قّرر وسيم توفري مرصوفه اليومّي 

حّتى يتمكّن من متويل الفّعالّيات التي يخطّط لها.

اقرأوا قامئة الفّعالّيات التي يخطّط لها وسيم، اكتبوا التكلفة املتوّقعة: 

)سفر، رسوم الدخول، أكل، استعامل معّدات، وغريها(.

التجّول مع أصدقاء يف املركز التجارّي..................................................

مشاهدة فيلم سيناميئّ...................................................................

سباحة يف البحر والربكة...........................................................

لقاء األصدقاء يف محل البيتسا..................................................................

عطلة مع العائلة..........................................................................

زيارة سوبر الند...........................................................................

لعب كرة القدم مع األصدقاء.................................................................

لقاء األصدقاء يف امللعب..................................................................

فعاليات اخرى ..................................................................

يعرض كّل مشرتك يف املجموعة توقّعاته: ثّم تلّخص كّل املجموعة التوقّعات 
اختاروا فّعاليّتني، وانصحوا وسيم كيف ميكن تقليص التكلفة يف هذه الفّعاليّات.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يعرض ممثلو املجموعات مقرتحاتهم بشأن التقليص من تكلفة مامرسة الفّعاليّات يف العطلة.

ـــة  ـــة يف "لوح ـــة الصيفيّ ـــالل العطل ـــتها خ ـــب مبامرس ـــي يرغ ـــات الت ـــج الفّعاليّ ـــتطيع دم ـــارك يس كّل مش
ـــة. ـــن التكلف ـــص م ـــن التقلي ـــف ميك ـــذ وكي ـــة التنفي ـــه كيفيّ ـــع والدي ـــص م ـــهريّة" ويفح ـــط الش التخطي
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة التعاون من أجل إنشاء مرشوع هادف للمدرسة واملجتمع

الهدف  التعليمّي
• أن يتّخذ التلميذ مهّمة مختلفة لتنفيذ املرشوع

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

  

سري الفّعالّية
- يوزّع املرشد الرسية الكشفية إىل مجموعات

- يطلب املرشد من كّل مجموعة أن تفّكر مبرشوع هادف، تستطيع تنفيذه يف املدرسة أو املجتمع
- تحّدد كّل مجموعة قائًدا ملتابعة سري املرشوع

- يحّدد القائد، مبشاورة أفراد مجموعته، مهّمة لكّل فرد إلنجاز املرشوع عىل أتّم وجه

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
ـــة، ويحـــّث  ـــاز مشـــاريع هادف ـــدة إلنج ـــادة الرائ ـــة املســـؤوليّة والقي ـــد قيم ـــة بتأكي ـــل املرشـــد الفّعاليّ يجم

ـــع. ـــىل أرض الواق ـــم ع ـــذ مخطّطاته ـــرة لتنفي ـــىل املثاب ـــات ع ـــع املجموع جمي

الكّشاف

مقتصد

فّعالّية: املسؤولّية أساس القيادة

األهداف
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أبو بكر الصّديق يساعد جريانه

الخليفة واملرأة العجوز

املساعدة لذاتها

حول العطاء

الكّشاف عضو 

نافع يف 

املجتمع

التصّور الفكرّي  
ـــد يجـــب  ـــل. والقائ ـــار مقاب ـــم دون انتظ ـــرح لفرحه ـــك تف ـــاّم يجعل ـــه نفســـك، م ـــود ب ـــا تج ـــريك مب ـــح غ ـــو من ـــاء ه العط
ـــادّي  ـــوّي وامل ـــاء املعن ـــم العط ـــىل تقدي ـــة ع ـــراد املجموع ـــّجًعا ألف ـــه، ومش ـــذى ب ـــااًل يُحت ـــّكل مث ـــاًء ويش ـــون معط أن يك

ـــتطاع. ـــدر املس ق
من خالل الفّعاليّات يرتكز املرشد عىل معنى العطاء من خالل:

• عطاء من أجل اآلخرين، يف أطر مختلفة قريبة من محيطنا أو بعيدة عنه.
• عطاء محسوس ومجرّد، مع األخذ بعني االعتبار املشاعر، االحتياجات والقدرات.

• مامرسة يف تطبيق قيم مختلفة مثل: املسؤوليّة، املشاركة االجتامعيّة، املبادرة، االلتزام والتضامن.
• محاولة فهم طرق العطاء للطبيعة، العطاء بال حدود، املشاعر، الترصّفات وغريها.

الكّشاف
مطيع 

للنظام 
واالوامر

االحرتام املتبادل يف إدارة الرصاعات

لعبة القيم

الكّشاف 
مقتصد

قائد لعيد ميالد الزمالء

قيادة يف العطاء

العطاء 
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الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

فّعالّية: االحرتام املتبادل يف إدارة الرصاعات

الهدف  الرتبوّي 
• أن يتمثّل التلميذ بأهله ومعلّميه كقدوة يف الشجاعة والقيادة.

الهدف  التعليمّي
• أن يعرّب التلميذ عن دور األهل يف مواجهة الصعاب.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

 سري الفّعالّية
- يختـــار املرشـــد حادثـــة تصـــف مناقشـــة األب واألم للمشـــاكل املاليّـــة التـــي تواجههـــم وكيفيّـــة التغلّـــب عليهـــا 

للمحافظـــة عـــىل توفـــري جميـــع متطلّبـــات األوالد.
ـــدى األهـــل التـــي  ـــادة ل ـــاء، وكيـــف تتجـــىّل صفـــات القي ـــاة األبن ـــد دور األهـــل يف حي ـــذ وتأكي ـــّم الحـــوار بـــني التالمي -  يت

ـــب عـــىل املشـــاكل والصعـــاب. متّكنهـــم مـــن التغلّ

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يجمـــل املرشـــد الفّعاليّـــة بـــأّن األهـــل هـــم نِعـــَم القائـــد املثـــايّل والشـــجاع الـــذي وجـــب تقديـــره 

ــه. واحرتامـ

األهداف
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الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

فّعالّية: لعبة القّيم

الهدف  الرتبوّي 
• أن يذوت التلميذ القيم الكشفيّة. 

الهدف  التعليمّي
• أن يفحص التلميذ عالقته الشخصيّة بالقيم الكشفيّة.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات بريستول عددها 48 بطاقة، بحجم بطاقات لعبة الورق تكتب عليها القيم التالية:

الحق، اإلخالص، املساعدة، األخوة، الصداقة، األدب، الرفق، الطاعة، البشاشة، الطهارة

يحضاملرشد كّل قيمة من القيم املذكورة أعاله عىل 4 بطاقات.

سري الفّعالّية

املرحلة األوىل بشكل فردّي:

ـــة  ـــا، قّص ـــا معيًن ـــر حدثً ـــرتك أن يتذكّ ـــن كّل مش ـــب م ـــرتكني، يطل ـــىل املش ـــوايّئ ع ـــكل عش ـــات بش ـــد البطاق ـــوّزع املرش ي

ـــا. ـــمعها وغريه ـــة س ـــاهده، قّص ـــاًم ش ـــا، فيل قرأه

املرحلة الثانية ضمن مجموعات:

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يقـــوم صاحـــب القّصـــة بعـــرض قّصتـــه أمـــام كامـــل الهيئـــة، يوّجـــه املرشـــد األســـئلة التاليـــة لـــكّل 

مجموعـــة بعـــد عرضهـــا :

١—ملاذا اخرتتم بالذات هذه القّصة؟ 

٢— ما هي عالقة القّصة بالكّشافة؟ 

٣- هل كان يريد أحدكم أن يعرض قّصته ومل يخرتها أفراد مجموعته؟

٤— هل كانت عمليّة تنازلكم عن قّصتكم صعبة؟

ـــه عـــىل  ـــة قّصت ـــراد املجموع ـــن أف ـــة، يعـــرض كّل واحـــد م ـــون نفـــس البطاق ـــن 4 مشـــرتكني يحمل ـــات م ـــّون مجموع تتك

ـــراد. ـــع األف ـــا جمي ـــق عليه ـــة واحـــدة يواف ـــار قّص ـــّم اختي ـــث يت ـــة الصغـــرية، حي ـــه يف املجموع زمالئ
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ملحق:

الحق

األخوة

الصداقة

الرفق

املساعدة

األخالص

األدب

الطاعة

الطهارةالبشاشة
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: أبو بكر الصّديق يساعد جريانه 

الهدف  الرتبوّي 
• أن يذوت التلميذ القيم االجتامعيّة

الهدف  التعليمّي
• أن يناقش التلميذ قّصة أيب بكر الصّديق

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بريستول    اقالم توش.

قّصة أيب بكر الصّديق    

قبـــل أن يصبـــح أبـــو بكـــر خليفـــة، كان يســـاعد جريانـــه 
يف َحلـــب غنمهـــم كّل يـــوم، فلّـــام صـــار خليفـــة قالـــت 
إحـــدى جاراتـــه: مـــن سيســـاعدنا يف حلـــب الغنـــم بعـــد 

اليـــوم؟ 
 سمع أبو بكر قولها، فقال: سأحلبها لكم ولو رصت خليفة. 

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يعرض ممثلو املجموعات النتائج الني توصلّت إليها مجموعاتهم.

أسئلة حول القّصة:

١  ماذا قالت املرأة؟

٢  ماذا قال أبو بكر؟  هل يعجبك هذا الحّل؟ 

٣  اكتب صفات أخرى أليب بكر؟ 

٤  أي صفة من هذه الصفات تعجبك؟ 

٥ ما رأيك يف القّصة؟

٦ هل قدمت املساعدة لغريك؟ اذكر تلك املساعدة

يوزّع املرشد املجموعة إىل مجموعات صغرية
- يعرض املشرتكون داخل املجموعات الصغرية إجاباتهم، تتّم مناقشتها وكتابة اإلجابات عىل برستول.

ينتخب أعضاء املجموعة الصغرية ممثاّل عنهم لعرض النتائج

سري الفّعالّية
يوزّع املرشد قّصة أيب بكر الصديق عىل جميع املشرتكني ويقرأها بصوت عال.

املرحلة األوىل بشكل فردّي:
يعرض املرشد األسئلة التالية عىل اللوح أو عىل بطاقات ويطلب من املشرتكني اإلجابة عنها.
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: الخليفة واملرأة العجوز

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ قيمة املساعدة.

الهدف  التعليمّي
• أن مييّز التلميذ أمناطًا سلوكيّة لشخصيّات معروفة.

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
نّص الخليفة واملرأة العجوز، بطاقة مهّمة.

سري الفعالية
يوزّع املرشد القّصة )الخليفة واملرأة العجوز( عىل التالميذ، ويقرأها بعد ذلك بصوت مسموع.  

كان الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب مـــارًّا ذات ليلـــة يف املدينـــة يتفّقـــد أحـــوال النـــاس، فـــرأى امـــرأة عجـــوزًا 
ـــكاء  ـــا وعـــن ســـبب ب ـــة عـــن حاله ـــال يبكـــون ويرصخـــون، فســـألها الخليف ـــا أطف ـــدر وحوله ـــاًرا تحـــت ق تشـــعل ن

ـــا". ـــه طعاًم ـــرتي ب ـــا أش ـــي م ـــس مع ـــوع ولي ـــن الج ـــون م ـــم يبك ـــت "إنّه ـــال.  فقال األطف
فقال لها: وما الذي يف القدر؟

قالـــت: فيهـــا مـــاء أســـكتهم بـــه، وأوهمهـــم أّن أطبـــخ لهـــم فيـــه طعاًمـــا حتّـــى ينامـــوا، رّق قلـــب الخليفـــة، 
ـــس األوالد  ـــّم أجل ـــرأة، ث ـــع إىل امل ـــه ورج ـــه بنفس ـــني حمل ـــن الطح ـــا م ـــض كيًس ـــه وأح ـــال إىل بيت ـــب يف الح وذه
حولـــه وأخـــذ يلقمهـــم حتّـــى شـــبعوا.  فلـــاّم قامـــوا بـــدأوا يضحكـــون ويلعبـــون حتّـــى غلـــب عليهـــم النـــوم 

ـــهر. ـــا كّل ش ـــا معاًش ـــل ألوالده ـــه، وجع ـــرصف إىل بيت ـــرأة وان ـــة امل ـــك ودّع الخليف ـــد ذل ـــوا. وبع فنام

األهداف
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ملحق : تسجيل صويت للنّص  

يناقش املرشد مع التالميذ موضوع النّص: 
1. االهتامم مبصالح اآلخرين واملباالة هام من الصفات القياديّة.  كيف ترى ذلك يف القصة؟

2. عندما سمع الخليفة رصاخ األطفال توقّع وجود مشكلة، فاقرتب الخليفة من البيت، ملاذا؟
3. عندما سمع الخليفة قّصة العجوز، أشفق عىل األطفال. تكلّم عن صفاته؟

4. حّل املشكلة: "تزويد العائلة الفقرية بحاجاتها"، ما رأيك؟
5. قام الخليفة نفسه بتنفيذ العمل بكّل تواضع. ابحث يف هذه الصفة.

6. هل تعرف قصًصا شبيهة بهذه القصة؟

ثّم يتوزّع التالميذ إىل مجموعات صغرية، تتكّون الواحدة من5-4 أفراد، تناقش املهّمة التالية:

كيـــف تنطبـــق اآليـــات الكرميـــة التاليـــة مـــع القّصـــة: "أمل يجـــدك يتيـــاًم فــــآوى* ووجـــدك 
ـــال  ـــائل ف ـــا الس ـــر* وأّم ـــال تقه ـــم ف ـــا اليتي ـــى* فأّم ـــاًل فأغن ـــدك عائ ـــدى* ووج ـــااًل فه ض

تنهـــر* وأّمـــا بنعمـــة ربـــك فحـــّدث*" )صـــدق اللـــه العظيـــم(

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

بعد االنتهاء يعرض ممثلو املجموعات نتاج مجموعاتهم.

مـــاذا تعلّمتـــم مـــن هـــذه القصـــة؟ هـــل تقرتحـــون أن نتبّنـــى النمـــط الســـلويكّ الـــذي قـــام بـــه عمـــر بـــن 

الخطـــاب أم نطلـــب مـــن غرينـــا القيـــام بـــه؟  ملـــاذا؟

سورة الضحى 93 اآليات 6-11.
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: املساعدة لذاتها

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ قيمة املساعدة.

الهدف  التعليمّي
• أن يعرّب التلميذ عن أحاسيسه تجاه املساعدة.

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقة نّص 

 

سري الفعالية
يوّزع املرشد عىل التالميذ: 

"مثال السامرّي الصالح" من إنجيل لوقا- اإلصحاح العارش 

ـــع  ـــا فوق ـــليم إىل أريح ـــن أورش ـــازاًل م ـــان كان ن ـــال: إنس ـــوع وق ـــاب يس ـــي؟ فأج ـــو قريب ـــن ه ـــأله: وم ـــّم س ث
ـــق  ـــك الطري ـــزل يف تل ـــا ن ـــرض أن كاهًن ـــت. فع ـــّي ومّي ـــن ح ـــوه ب ـــْوا وترك ـــوه ومَض ْوه وجرّح ـــرَّ ـــن لصـــوص فع ب
ـــامريًا  ـــن س ـــه. ولك ـــاز مقابل ـــر وج ـــاء ونظ ـــكان ج ـــد امل ـــار عن ـــا إذ ص ـــك الوي أيًض ـــه وكذل ـــاز مقابل ـــرآه وج ف
ـــه  ـــه عـــى دابّت ـــا وخمـــًرا وأركب ـــا زيًت ـــّدم وضمـــد جراحـــه وصـــّب عليه ـــن.  فتق ـــا رآه تحّن ـــه ومل مســـافًرا جـــاء إلي
ـــال:  ـــدق وق ـــب الفن ـــام لصاح ـــن وأعطاه ـــرج ديناري ـــى أخ ـــا م ـــد مل ـــه. ويف الغ ـــى ب ـــدق واعتن ـــه إىل فن وأىت ب
ـــع  ـــذي وق ـــا لل ـــار قريًب ـــرى ص ـــة ت ـــؤالء الثالث ـــأي ه ـــك. ف ـــي أوفي ـــد رجوع ـــر فعن ـــت أك ـــام أنفق ـــه ومه ـــِن ب اع

ـــذا. ـــع هك ـــا واصن ـــت أيًض ـــب أن ـــوع: اذه ـــه يس ـــال ل ـــة، فق ـــه الرحم ـــع مع ـــذي صن ـــال: ال ـــوص فق ـــن اللص ب

األهداف

https://youtu.be/JMrEgBH5RME
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أسئلة للنقاش: 
1. من هي الشخصيّات يف هذه القّصة؟

2. كيف ترصفت كّل شخصيّة من الشخصيّات؟ هل ترصّفاتهم كانت مالمئة لتوقّعاتك؟ ملاذا؟
3. كلمة توجهها لكل من: اللصوص-الكاهن- الالوي- النامويس- السامري

إجامل الفعالية بكامل الهيئة
احاسيس يعرب عنها التالميذ بعد الفّعاليّة:

من هو قريبك؟
من تختار أن يكون صديًقا لك؟
اي جديد تعلمته من الفّعاليّة؟

للمرشد: بطاقة تعريف

كاهن              سامري              الوي              الناموس

ـــت  ـــة ليس ـــذه املحب ـــوا القريب.وه ـــن ان يحب ـــى املؤمن ـــة ان ع ـــذه القصــ ـــوع يف ه ـــا يس ـــح لن  يوض
كتلـــك التـــي يحب فــــيه االنســـان شـــخصا اخــــر ولكـــــن محبـــــة اللـــه التــــــي اعطـــــيت للمؤمنـــن والتي 
تقودهـــم لالهتـــام ة االعتنــــاء باالخــــرين. قـــال يســــــوع فـــــي ذات مـــــرة لتالميــــذه." بهــــذا يــــعرف 

الجميـــع انكـــم تالميـــذي ان كــــــان لكــــــم مــحبـــــة بــعضـــــكم لبعـــض "

املحبة هـي عالمـــة اتبـاع يـسـوع، مـحبة الــمؤمنـن و القريب بل حتى االعداء.

ـــة  ـــوس الديني ـــكل الطق ـــوم  ب ـــه ان يق ـــق ل ـــذي يح ـــرة، ال ـــك الف ـــن بتل ـــل الدي ـــن: כוהן , رج الكاه
، مثـــل ان يقـــدم ذبائـــح ويـــرى املقدســـات ويفتـــح التابـــوت )تابـــوت العهـــد (.  مـــن معـــروف ان 
ـــض ان يلمـــس الرجـــل  ـــة لدرجـــة ان الكاهـــن رف ـــوس الديني ـــر بالطق ـــوا كث ـــرة اهتم ـــك الف ـــة بتل الكهن

ـــس". ـــن ان  "يتنج ـــا م ـــى االرض خوف ـــي ع املرم

ـــدس،  ـــه ال يق ـــن، أي ان ـــس بكاه ـــه لي ـــة بولكن ـــوس الديني ـــدم بالطق ـــذي يخ ـــخص ال ـــو الش ـــاوي:  ه ال
وال يقـــدم محرقـــات وقرابـــن، وال يصـــي باملصلـــن. اعتبـــاره اقـــل شـــأنًا مـــن الكاهـــن، ولكـــن مـــن 
ـــن ان  ـــه مجـــرد خـــاف م ـــة. ولكن ـــم ايجابي ـــدأ وقي ـــم صاحـــب مب ـــة قي ـــن ناحي ـــون م ـــه يك ـــروض ان املف

ـــذاك . ـــة ان ـــوس الديني ـــب الطق ـــا بحس ـــون منه ـــوا يخاف ـــرة كان ـــذه فك ـــدم ، وه ـــخ بال يتلط

السامري: هو الشخص البسيط، والغر قريب من التعاليم الدينية.
ومعـــروف ان الســـامرين كانـــوا بنـــوع مـــن العـــداوة مـــع اليهـــود  أي انـــه مســـتبعد ان يقـــوم أي 

ســـامري بفعـــل الخـــر تجـــاه أي يهـــودي , والعكـــس صحيـــح .
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: حول العطاء

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ قيمة تقديم العطاء لآلخرين.

الهدف  التعليمّي
• أن يختار التلميذ الفكرة املركزيّة من نّص العطاء.

املّدة الزّمنّية
60 دقيقة

املواّد املطلوبة      
نّص العطاء لجربان خليل جربان. جرائد، بريستول، مقصات، ألوان، دبق.

سري الفّعالّية
 . يوّزع املرشد عىل املشرتكني نّص العطاء لجربان خليل جربان ويطلب منهم قراءته.  يستطيع أيًضا قراءته بصوت جهوريٍّ

ومن املمكن االستامع عليه من خالل الرابط التايل:

يختار كّل مشرتك من النّص الجملة األكرث تأثريًا عليه.

ثّم يتوزّع املشرتكون يف مجموعات تتكّون الواحدة من خمسة أفراد، يعرض كّل مشرتك الجملة التي اختارها ثّم يجرى 
نقاش يف املجموعة الصغرية حول الفكرة األساسيّة ورسالة النّص، بعد ذلك نعطي كّل مجموعة جرائد لتنفيذ املهّمة 

التالية:

األهداف

https://youtu.be/AyC4FtLZvow
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بطاقة مهّمة جامعّية:
ـــاعدة أو  ـــب للمس ـــا طل ـــاالت فيه ـــورأو مق ـــاد ص ـــوا إيج ـــم وحاول ـــي أمامك ـــد الت ـــدا بالجرائ ـــوا جّي متّعن

ـــّف. ـــدران الص ـــى ج ـــق ع ـــات لتعلّ ـــّروا امللصق ـــاعدة. ح ـــم املس ـــة لتقدي إمكاني
 

يتجّول التالميذ يف الغرفة ملشاهدة إنتاج املجموعات وأخذ االنطباعات عنها.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
1. أي واقع اجتامعي ينعكس يف نتاج املجموعات ويف النّص؟

2. ما هو شعوركم تجاه هذا الواقع؟
3. هل يجب أن تثري اهتاممـَنا الحاجاُت األساسية للضعفاء يف املجتمع؟ عللوا إجاباتكم! 

4. ما مدى التزامنا بتقديم املساعدة وكيف؟
5. ما دور املجتمع أو الدولة يف توفري حاجات أفرادها؟

6. ما هي املجاالت التي يستطيع فيها التالميذ تقديم املساعدة لألفراد أو للجامعات الضعيفة يف مجتمعكم؟

ألعطاء  

مـــن النـــاس مـــن يعطـــون قليـــال مـــن الكثـــري الـــذي عندهـــم وهـــم يعطونـــه ألجـــل 
ــم. ــن عطاياهـ ــدة مـ ــع الفائـ ــة تضيـ ــهرة الباطلـ ــة يف الشـ ــم الخفيـ ــهرة، ورغبتهـ الشـ

ومنهم من ميلكون قليالً ويعطونه بأرسه.
ومنهـــم املؤمنـــون بالحيـــاة وبســـخاء الحيـــاة. هـــؤالء ال تفـــرغ صناديقهـــم وخزائنهـــم 

ممتلئـــة أبـــًدا.
ومن الناس من يعطون بفرح. وفرحهم مكافأة لهم.

ومنهم من يعطون بأمل. واألمل معمودية لهم.
ـــا،  وال  ـــون  فرًح ـــم. وال يتطلب ـــألمل يف عطائه ـــى ل ـــون معن ـــن يعطـــون وال يعرف ـــك الذي وهنال
ـــريه  ـــم.  هـــؤالء يعطـــون مـــام عندهـــم كـــام يعطـــي الريحـــان عب ـــون يف إذاعـــة فضائله يرغب

ـــوادي. ـــك ال العطـــر يف ذل
ـــل أن  ـــىل األرض. جمي ـــم ع ـــم يبتس ـــالل عيونه ـــن خ ـــه، وم ـــم الل ـــؤالء يتكل ـــدي ه ـــل أي مبث
ـــن  ـــي م ـــك أن تعط ـــن ذل ـــل م ـــن أجم ـــه. ولك ـــة إلي ـــو يف حاج ـــا ه ـــألك م ـــن يس ـــي م تعط
ـــه  ـــون فرح ـــاء يك ـــه للعط ـــه وقلب ـــح يدي ـــن يفت ـــإن م ـــه. ف ـــرف حاجت ـــت تع ـــألك وأن ال يس

ـــه. ـــاء نفس ـــه بالعط ـــم من ـــه أعظ ـــداء إلي ـــاه واالهت ـــل عطاي ـــن يتقب ـــعيه إىل م بس
وهل يف ثروتك يشء تقدر أن تستبقيه لنفسك؟

فإن كل ما متلكه اليوم سيتفرق وال شك يوًما ما.
لذلك أعِط منه اآلن، ليكون فصل العطاء من فصول حياتك أنت دون ورثتك.

وقـــد طاملـــا ســـمعتك تقـــول متبجًحـــا: »إنّنـــي أحـــب أن أعطـــي، ولكـــن للمســـتحقني 
فقـــط«.

فهـــل نســـيت يـــا صـــاِح، أن األشـــجار يف بســـتانك ال تقـــول قولـــك، ومثلهـــا القطعـــان يف 
مراعيـــك؟

فهي تعطي لي تحيا، ألنها إذا مل تعِط عرضت حياتها للتهلكة.
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ مدى تأثري العطاء عىل املعطي واملتلّقي

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ مواعيد أعياد زمالئه التالميذ ويحتفل بهم.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

 

سري الفّعالّية
- يجلس التالميذ بشكل دائرّي

- يسأل املرشد التالميذ عن تواريخ ميالدهم
- يطلب املرشد من كّل تلميذ عىل التوايل، أن يختار زمياًل له ليكون القائد املرشف لحفلة عيد ميالده

- يكتب كّل تلميذ عن توقّعاته لحفلة عيد ميالده من قبل زميله )عن مكان الحفلة، املدعوين، الزينة...(

إجامل الفعالية بكامل الهيئة
يجمـــل املرشـــد الفّعاليّـــة بتســـجيل أســـامء القـــادة بجانـــب تاريـــخ ميـــالد كّل تلميـــذ، وتشـــجيعهم عـــىل العطـــاء 

املتبـــادل.

الكشاف

مقتصد

فّعالّية: قائد لعيد ميالد الزمالء

األهداف
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة العطاء

الهدف  التعليمّي
• أن يشارك التلميذ زمالءه أدواته الخاّصة  

املّدة الزّمنّية
25 دقيقة

املواّد املطلوبة      
الوان ورسومات غري ملّونة

سري الفّعالّية
- يوزّع املرشد املجموعة إىل مجموعات، وتعنّي كّل مجموعة قائدا لها

- يوزّع املرشد عىل كّل مجموعة لونًا واحًدا من األلوان األساسيّة ورسمة غري ملّونة
- يطلب من كّل مجموعة أن تلّون رسمتها باأللوان واألدوات التي بحوزتها

ـــم،  ـــام بينه ـــوان واألدوات في ـــادل األل ـــات تب ـــادة املجموع ـــن ق ـــب م ـــني، ويطل ـــد دقيقت ـــة بع ـــد الفّعاليّ ـــف املرش - يوق
ـــر ـــكر والتقدي ـــارات الش ـــادل عب ـــة وتب ـــوان إضافيّ ـــمة بأل ـــن الرس لتلوي

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
ـــبّاق  ـــون الس ـــب أن يك ـــة يج ـــد املجموع ـــأّن قائ ـــل، وب ـــر العم ـــاء لتطوي ـــة العط ـــد أهّميّ ـــة بتأكي ـــد الفّعاليّ ـــل املرش يجم

ـــاء. يف العط

الكشاف

مقتصد

فّعالّية: قيادة يف العطاء

األهداف
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 أنا واملجتمع

 انتخابات

 بطاقة هوية

 واحد من أجل الكّل

الكّشاف

 مخلص

 لوطنه

التجانس والتاميز

التصّور الفكرّي  
ترتكز عمليّة التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامعيّة- القيميّة املنبثقة من قيمتي التجانس والتاميز.

ـــي  ـــرْد ه ـــدى كّل فـَ ـــة ل ـــع املختلف ـــة الواق ـــىل تجرب ـــرة ع ـــل املؤث ـــف، فالعوام ـــكل مختل ـــامل بش ـــاس إىل الع ـــر الن ينظ
ـــك.   ـــه ومجتمعـــه وغـــري ذل ـــخ مجموعت ـــة، املـــايض الشـــخيّص، تاري ـــة، الرتبي ـــة، الثقاف ـــة: الشـــخصيّة، الوراث ـــل متنوّع عوام
ـــه  ـــاء، أهداف ـــك اللق ـــج ذل ـــاًم عـــىل نتائ ـــم ســـتؤثر حت ـــة كّل منه ـــة، فثقاف ـــات مختلف ـــن ثقاف ـــي أشـــخاص م ـــا يلتق  عندم

ـــا. ـــّم به ـــي يت ـــة الت والطريق
ـــي باالختـــالف بـــني وجهـــات النظـــر ميكـــن أن يســـاعد عـــىل تخفيـــف املشـــاحنات الناجمـــة عـــن انعـــدام التفاهـــم،  الَوْع

ـــّد. ـــذ مـــن االســـتفادة مـــن اللقـــاء إىل أبعـــد َح ـــن التالمي وميّك
ـــر  ـــا عـــن اآلخـــر. أي أّن ـ جـــزًءا مـــن طريقـــة تـَأثـّ ـــر" بالرغـــم مـــن اختـــالف الواحـــد مّن ـــنا بَشـَ ـــا "كلّـُّ ـــر أنّن يجـــب أن نتذكّ

ـــايّف. ـــردّي والثق ـــالف الف ـــن االخت ـــم م ـــابهة بالرغ ـــع متش ـــاس بالواق الن
ـــن  ـــّدث ع ـــني: أن نتح ـــني التاليت ـــىل النقطت ـــز ع ـــب الرتكي ـــات يج ـــّدد الثقاف ـــاء متع ـــبيبة لِلِق ـــاء الش ـــة أبن ـــد تـَْهيـِئـَ عن
ـــز عـــىل الطاقـــة املخزونـــة للمشـــاركة والتفاهـــم يف اللقـــاء  الصعوبـــات املتوقـَّـــعة مـــن جـِـــهة، ومـــن جهـــة أخـــرى أن نـُرَكـِّ

ـــّددة. ـــات متع ـــن ثقاف ـــخاص م ـــني أش ب
تتيح الفّعاليّات الواردة يف هذا اإلطار:

• فحص التاميز والتجانس يف بيئة التالميذ، يف الصف واملدرسة خاّصة ويف املجتمع عاّمة.
• فحص تأثري فّعاليّات التجانس عىل تنمية الشعور باالنتامء.

• مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل: تسامح، تقبل اآلخر، احرتام اآلخر والتعاون معه وغريها.

 تعارف من مكان آخر

 تقّبل اآلخر

 لدّي ما أجّدد لكم

 لعبة األدوار

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان
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ُمخلص

لوطنه

فّعالّية: أنا واملجتمع

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ املشاعر واألحاسيس بطرق بّناءة

الهدف  التعليمّي
• أن يعرّب التلميذ عن نفسه بواسطة الصور والكلامت

املّدة الزّمنّية
60 دقيقة

املواّد املطلوبة      
مجاّلت وصحف، 4 لوحات بريستول، صمغ.

سري الفّعالّية
الطريقة: تحضري كوالج )التعبريعن النفس بواسطة الصور والكتابات(

املرحلة األوىل:
يوّزع املرشد التالميذ إىل مجموعات عمل. 

يعطي لكّل مجموعة: لوحة كبرية، صمغ، صحف ومجاّلت مصّورة.

املهّمة امللقاة عى عاتق املشرتكن هي:

ـــاة  ـــي تعـــرّب عـــن آرائهـــا وانتقاداتهـــا ملوضـــوع أســـاليب الحي ـــن الت  عـــىل كّل مجموعـــة أن تقـــوم بقـــّص الصـــور والعناوي

يف املجتمـــع معتمديـــن بذلـــك عـــىل خيالهـــم الواســـع يف اســـتغالل الصـــور املختلفـــة والعناويـــن البـــارزة بأســـلوب 

ـــّذاب. ج

األهداف
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*  هل كانت هنالك صعوبة باختيار الصور التي تعرّب عن رأيك وانتقاداتك؟

*  هنالك قول "صورة بألف كلمة" ما رأيك؟ 

* هل استمتعتم بالفّعاليّة؟

*  هل تعلّمت شيئًا جديًدا؟  ما هو؟

ـــه عـــىل  ـــل عـــىل الربيســـتول، وإطـــالق اســـم للموضـــوع وتعليق ـــة بعدهـــا بإلصـــاق الصـــور بشـــكل جمي ـــوم املجموع تق
الجـــدار.

املرحلة الثانية: 
ـــاء  ـــات، ويف أثن ـــي تجّســـدت يف الصـــور والكتاب ـــر عـــن األمـــور الت ـــم تقري ـــا ليقـــوم بتقدي ـــار املجموعـــة أحـــد أعضائه تخت
ـــىل  ـــل ع ـــذا يحص ـــا وبه ـــّدث عنه ـــوّد التح ـــي ي ـــاط الت ـــع والنق ـــوح املواضي ـــىل الل ـــد ع ـــّجل املرش ـــر يس ـــم التقري تقدي

ـــث. ـــث والبح ـــوع الحدي ـــالم ملوض رؤوس أق

للمرشد:
ـــور  ـــطة الص ـــس بواس ـــن النف ـــري ع ـــة التعب ـــة لعب ـــل بطريق ـــن التوّص ميك
ــة،  ــن جميلـ ــة تزيـ ــة يف عملّيـ ــواّد املربمجـ ــة إىل املـ ــات إضافـ والكتابـ
فعندمـــا نقـــص الصحـــف واملجـــالت عـــى شـــكل أشـــجار ويلصـــق عليهـــا 

ـــذا... ـــجار وهك ـــة أش ـــى مجموع ـــل ع ـــم نحص ـــرتكون صوره املش
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الكّشاف

ُمخلص

لوطنه

فعالية: إنتخابات

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ القدرات الكامنة بداخله

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ الصفات الجندريّة املولودة

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

 سري الفّعالّية
يوّزع املرشد عىل التالميذ النّص التايل:

انتخابات
ـــن األّول  ـــذ يف ترشي ـــة التالمي ـــيّة للجن ـــات مدرس ـــنويًا انتخاب ـــتنا س ـــري مدرس تُج

ـــام درايّس.  ـــة كّل ع ـــن بداي م
ـــام  ـــميهام أم ـــيح اس ـــدوح برتش ـــا مم ـــى وزميله ـــت من ـــس قام ـــّف الخام يف الص
ـــان خطـــاب يقـــوم كّل منهـــام مـــن  ـــرة تحضـــري بي ـــذ، فطلبـــت منهـــام املدي التالمي
خاللـــه بتســـويق نفســـه محـــاواًل إقنـــاع التالميـــذ بأهّميّـــة انتخابـــه كمرّشـــٍح 

ـــم. له
ـــدوح،  ـــل مم ـــك فع ـــاة، وكذل ـــا كفت ـــات متيّزه ـــة صف ـــري قامئ ـــى بتحض ـــت من قام

ـــة ـــكرترية املدرس ـــلاّمها لس وس

األهداف
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اخرت الصفات املالمئة ملنى، والصفات املالمئة ملمدوح، واكتبها يف القامئة الّتي أمامك. 
 من املمكن أن تكون الصفة مالمئة لكال الجنسني.
 من املمكن إضافة صفات غري مذكورة يف القامئة.

مخزن الصفات:
حنون/ــــة، جريء/ــــة، شجاع/ــــة، مبدع/ــــة، قـــوّي/ة، مبـــادر/ة، مثابـــر/ة، ذيكّ/ــــة، ذو/ذات رؤيـــة 
مســـتقبليّة، لديـــه/ا القـــدرة عـــىل التعبـــري، بشوش/ــــة، قيادّي/ــــة، لديـــه/ا شـــعبيّة، لديـــه/ا قـــدرة 
ـــة،  عـــىل اإلصغـــاء، لديـــه/ا قـــدرة عـــىل حـــّل املشـــاكل، جميل/ــــة، صاحب/ــــة مســـؤوليّة اجتامعيّ

ـــاكل. ـــع املش ـــل م ـــىل التعام ـــادر/ة ع ق

ممدوحمنى

تعليامت للمرشد:
ـــة،  ـــات املقرتح ـــة الصف ـــاركة بقامئ ـــم املش ـــب منه ـــذ، ويطل ـــع التالمي ـــاش م ـــراء نق ـــد بإج ـــوم املرش يق

ـــوح. ـــىل الل ـــا ع ـــّم يكتبه ث
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يُوجه املرشد األسئلة التالية إىل التالميذ:
 هل هنالك صفات مشرتكة/ مختلفة بني منى وممدوح؟ ما السبب يف ذلك؟

 أي من املرشحني كنتم ستختارون؟ وملاذا؟
 ما هي الصفات املهّمة، بحسب رأيك، الّتي يجب أن تتواجد لدى املنتخبني؟

 هل كنت ستقوم برتشيح نفسك؟ وملاذا؟
 ما رأيك برتَشح النساء والرجال لالنتخابات يف السلطات املحليّة والكنيست؟

 ألي منهم متثيل أكرب يف السلطات املحليّة والكنيست؟ وملاذا؟
 أي نساء قائدات سياسات تعرف؟

تعليامت:
 يسمح لجميع التالميذ التعبري عن آرائهم ضمن قواعد االحرتام وتقبّل اآلخر.

 تعطى الرشعيّة لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
ـــت، العمـــل، الســـلطات  ـــاذ القـــرارات )البي ـــع اتّخ ـــل النســـايّئ يف مواق ـــل التطـــرّق خـــالل النقـــاش إىل التمثي  مـــن املفّض

ـــة والكنيســـت(. املحليّ
 التطرّق إىل األدوار التقليديّة واألفكار النمطيّة املتعلّقة بالصفات الجنسيّة/ الجندريّة املولودة واملكتسبة.
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ُمخلص

لوطنه

فّعالّية: بطاقة هوية

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ أّن التباين يف مركبات الهوية رشعّي ويعود بالفائدة عىل الفرد واملجتمع.

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ مركّبات هوية مشرتكة ومختلفة عند اآلخـَر.

املّدة الزّمنّية
60 دقيقة

املواّد املطلوبة      
ملحق- إستامرة "بطاقة الهوية"

سري الفّعالّية
يحصل كّل مشرتك عىل نسخة من امللحق ويقوم بتعبئتها. ثّم يوّزع املرشد التالميذ  ملجموعات  صغرية 

ـــا  ـــتعّد لعرضه ـــورة، ويس ـــل ص ـــه بأفض ـــن هويت ع ـــا تعربِّ ـــرى أنّه ـــات ي ـــة مركّب ـــه خمس ـــل مجموعت ـــو داخ ـــار كّل عض يخت
ـــة: ـــاًشا مســـتعينني باألســـئلة التالي ـــر أعضـــاء املجموعـــة نـقـ ـــه. يدي أمـــام زمالئ

1. ما هي املركّبات املشرتَكة أو املتشابهة من بني تلك التي طـُرحت داخل املجموعة؟
2. ما هي املركّبات املختلفة التي طـُرحت يف املجموعة؟

3. هل عرض أعضاء مجموعتك مركّبًا مختلفا عن مركّباتك؟ علّل!

األهداف
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يقوم أعضاء كّل مجموعة بعرض النـتاج الفكري للنقاش الذي دار داخل مجموعتهم.

أسئلة للنـقاش:

1. ما املشرتَك بني املجموعات يف اختيار املركّبات؟ وما املختلف؟

2. هل كنـتم ترغبون يف العيش يف مجتمع ذي مركّبات هويّة متامثلة/ متساوية؟

3. مركّبـــات الهويـــة املختلفـــة  التـــي ظهـــرت يف  املجموعـــات، مـــاذا متنحـــك كفـــرد؟ وكيـــف 

تســـاهم هـــذه التشـــكيلة يف املجتمـــع الـــذي تعيـــش فيـــه؟

4. أي جديد تعلّمت من هذه الفّعاليّة؟

ملحق- إستبانة بطاقة الهويّة

حيوان أليف أحبه:             

نوع موسيقى/ غناء أحبه:             

فرع ريايّض أحبّه:             

برنامج تلفزيون أحبّه:             

رها:              شخصيّة أقدِّ

فريق كرة قدم/ سلة أشّجعه:             

كتاب أعجبني:             

طعام أحبه:             

ا:              صفة يف القائد، بنظري مهّمة جدًّ

ا:              صفة يف املعلّم، بنظري مهّمة جدًّ

ا:              صفة يف الصديق، بنظري مهّمة جدًّ

ا:             صفة يف           بنظري مهّمة جدًّ

االسم الشخيّص:                 اسم األب:  

اسم األم:                         اسم الجد:  

اسم العائلة:                    الجنس:                               

العمر:           إخوة/ أخوات:  

البلد:            الحي:       

الرقم التسلسّي يف العائلة:  

الدين:            القومية:           املواطنة:  

الصف:          

أملوضوع املفضـَّـل لدّي يف املدرسة:             

املوضوع األقل تـفضيـال لدي يف املدرسة:             

مكان يف البالد أحب الـتـنـزّه فيه:             

أحب يف ساعات الفراغ أن أعمل:             
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ُمخلص

لوطنه

فّعالّية: واحد من أجل الكّل والكّل من أجل الواحد

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ وجود حاالت مختلفة من العالقات بني الفرد ومجتمعه.  

الهدف  التعليمّي
• أن يحّدد التلميذ مميّزات املجتمع الذي يعيش فيه.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقة مهّمة، ملحق الرسومات حسب عدد التالميذ.

سري الفّعالّية
يتـََمّعن كّل تلميذ يف ملحق الرسومات ويُْعطي عنوانـًا لكّل حالة من الحاالت. 

ثّم يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات:
1.  تأخذ كّل مجموعة بطاقة مهّمة جامعيّة. 

بطاقة مهّمة جامعّية
1. يَْعرِض كّل تلميذ عناوينه أمام املجموعة، ويعلّل العناوين. 

ـــَعرّب، حســـب رأيكـــم، عـــن وضـــع اجتامعـــّي ُمفـَضـّـــل/ غـــري  ـــة التـــي تـُ 2. مـــا هـــي الرســـومات التوضيحيّ
ـــل؟ ارشحوا.  ُمفـَضـّ

ـــوا اختياركـــم واســـتعدوا  ـــه يَِصـــف أفضـــل وضـــع اجتامعـــّي. علّل ـــاروا الرســـم الـــذي تعتقـــدون أنّ 3. اخت
ـــة.    ـــه أمـــام كامـــل الهيئ لَِعرِض

بإمكانكم أن تقّدموا رسمـًا آخـَر يَُعربِّ عن موقفكم. 

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

تَْعرِض كّل مجموعة الرسم التوضيحّي الذي اختارته، وتعلّل اختيارها.

أسئلة للنقاش:
1. كيف تظهر العالقة يف املجموعة يف كّل من الرسوم التوضيحيّة؟

2. أّي شكل يثري أكرب قـَْدر من الغضب حسب اعتقادكم؟ وملاذا؟
3. أّي من الرسوم التوضيحيّة متثّل الحياة التي متيّز املجتمع الذي ترغب يف العيش فيه؟ 

4. أّي من الرسوم التوضيحية متثّل الحاالت التي ال ترغبون بها يف املجتمع؟
5. بأّي مجتمع كنتم تودون العيش؟ ما مييّز الحياة يف هذا املجتمع؟

6. ماذا تعلّمتم من الفّعاليّة، ما هو دوركم يف املجموعة؟

ملحق
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فّعالّية: تعارف من مكان آخر

الهدف  الرتبوّي 
• أن يتقبّل التلميذ من هو مختلف عنه.

الهدف  التعليمّي
• أن مييّز التلميذ الـمـشـابـه والـمـغـايـر بينه وبني التالميذ.

املّدة الزّمنّية
30 دقيقة

 

سري الفّعالّية
يـجـلــــس التالميـــذ يف دائـرتـيــــن الـواحــــدة داخــــل األخــــرى )קרוסלה( بحـيــــث يـقـابــــل كــــّل تلميـــذ مــــن الـدائــــرة 
الـداخـلـيّــــة تلميًذا مــــن الـدائــــرة الخـارجـيّــــة. يـعـلـن الـمـرشد مـوضـوًعـا لـلـنـقــــاش يـنـاقـش كـّل زوج مـن التالميذ 
هــــذا الـمـوضــــوع. بـعــــد ثـــالث دقـائــــق )أو بعـــد زمـــن يحـــّدده املـــريّب(، يـنـتـقــــل كــــّل تلميـــذ يجلــــس يف الـدائــــرة 
الخـارجـيـّة إىل الـكـرسـي الـذي عـىل يـسـاره. بـعـد أن يـتـبـّدل األزواج يـعـلـن الـمـرشد الـمـوضـوع الـتـايل لـلـنـقـاش

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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 مـواضـيـع لـلـنـقـاش- اقرتاحات 

1. كـيـف تحـب قـضـاء عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع؟
2. مـا هي هـوايـاتـك؟

3. اذكر أكرث األماكن التي تحبّها يف البالد. 
4. اذكـر ثـالثـة أماكـن ال تحـبـهـا يف الـبـالد. 

5. اذكـر ثـالث عـادات عربيّـة تحـبّـهـا. 
6. اذكـر ثـالث قـصـائـد تحـبـّهـا. 

7. اذكـر ثـالث شـخـصـيـّات تـُكـّن لـهـا االحـتـرام. 
8. مـا هـو أفضل حـدث وقـع يف الـسـنـيـن الخـمـس األخـيـرة؟

9. أّي حـدث تـتـمـّنى أن يـقـع يف الـسـنـة الـقـادمـة؟

مـاذا اكـتـشـفـتـم مـن خـالل الـفّعالّية؟

1. هـل فـاجـأكـم شـيء مـا؟ مـا هـو؟
2. مــــن بـيــــن األمـور الـتي طـُرحـت خــــالل الـنـقـاش، مـا الـذي يـسـاعـدنـا عـىل بـنـاء 

الجـسـور بـيـنـنـا؟

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
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فّعالّية: تقّبل اآلخر

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة الحوار البّناء.

الهدف  التعليمّي
• أن يدير التلميذ حواًرا بّناء من أجل التوّصل إىل اتّفاق جامعّي

املّدة الزّمنّية
30 دقيقة

 

سري الفّعالّية
- يوزّع املرّشد  املجموعة إىل مجموعات

- تقف كّل مجموعة بصورة دائريّة ومرتاّصة، مع إبقاء أحدها خارج الدائرة
ـــرة  ـــذ يف الدائ ـــىل التالمي ـــّوة، وع ـــتعامل الق ـــطها دون اس ـــول إىل وس ـــرة الدخ ـــارج الدائ ـــف خ ـــذ الواق ـــاول التلمي - يح

ـــك ـــن ذل ـــه م منع
ـــّدة  ـــذ م ـــى للتلمي ـــرة. تعط ـــط الدائ ـــه إىل وس ـــوار إلدخال ـــق الح ـــن طري ـــرة ع ـــه يف الدائ ـــاع زمالئ ـــذ إقن ـــاول التلمي - يح
ـــاوب ـــة بالتن ـــن نفـــس املجموع ـــذ آخـــر م ـــه، وإن مل ينجـــح، تعطـــى الفرصـــة لتلمي ـــاع زمالئ ـــة إقن ـــة ملحاول نصـــف دقيق

- ينجح التلميذ الذي يقنع زمالءه خالل فرتة زمنيّة قصرية ويصبح قائًدا للمجموعة

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
ـــمحون  ـــم يس ـــة، وجعله ـــراد املجموع ـــدى أف ـــريًا ل ـــدث تغي ـــذي أح ـــوار ال ـــرشح الح ـــة وت ـــة الفّعاليّ ـــل كّل مجموع تُْجِم

ـــة. ـــل الهيئ ـــام كام ـــص أم ـــة التلخي ـــد املجموع ـــرض قائ ـــطها، يع ـــول إىل وس ـــرة بالدخ ـــارج الدائ ـــذ خ للتلمي

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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فّعالّية:لدّي ما أجّدد لكم

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ املتشابه واملختلف بني أعضاء املجموعة.

الهدف  التعليمّي
• أن يعرّب التلميذ عن نفسه بطريقة الرسم

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات، ألوان.

سري الفّعالّية
ـــارات،  ـــات، امله ـــة، الهواي ـــرّق للعائل ـــم )التط ـــم عنه ـــا أصدقاؤه ـــور يعرفه ـــري بأم ـــذ التفك ـــن التالمي ـــد م ـــب املُرش 1. يطل

ـــخصيّة...( ـــارب الش التج
2. كّل مشرتك يرسم عىل البطاقة أمرًا واحًدا ال يعرفه أصدقاؤه عنه، ويضع البطاقة يف وسط الغرفة.

3. يجلس املشرتكون بشكل حلقة حول البطاقات التي رسموا عليها ملعاينة األمور التي كتبت.
ـــة ويتحـــاورون حـــول  ـــي رســـمها يف البطاق ـــور الت ـــه األم ـــام صديق ـــرض أم ـــة إىل أزواج- كّل عضـــو يع ـــوّزع املجموع 4. تت

ـــم. ـــف بينه املتشـــابه واملختل

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
ـــة بالنســـبة لكـــم؟ وهـــل  ـــور املفاجئ ـــا هـــي األم ـــا عـــن أصدقائكـــم؟ م ـــم إليه ـــي تعرفت ـــدة الت ـــور الجدي ـــا هـــي األم 1. م

ـــور؟ أســـعدتكم هـــذه األم
2. ملاذا من املهّم أن نتعرّف إىل بعضنا من عّدة نواٍح؟

3. ماذا تعلّمتم عن املتشابه واملختلف بينكم؟ 
4. كيف مُيكنكم أن تساعدوا كّل واحد يك يشعر باالنتامء واألمن باملجموعة؟

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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فّعالّية: لعبة األدوار

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة القائد إلنجاح مهّمة املجموعة

الهدف  التعليمّي
1. أن ميارس التلميذ دور اآلخر املختلف أثناء تنفيذ مهّمة

املّدة الزّمنّية
30 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطافات مهمة 

سري الفّعالّية
- يوّزع املرشد الرسية الكشفية إىل ثالث مجموعات متساوية

- يعطي املرشد لكّل مجموعة دوًرا خاّصا لتقوم به أثناء تنفيذ مهّمة ما:
ـــاب  ـــىل ب ـــوي ع ـــت يحت ـــم بي ـــم رس ـــب منه ـــة ويطل ـــراد املجموع ـــون أف ـــد عي ـــي املرش ـــرى، يغطّ ـــة األوىل: ال ت املجموع

ـــبابيك ودرج وش
املجموعة الثانية: ال تتكلّم، يطلب املرشد من أفراد املجموعة متثيل مشهد مضحك من غري كالم

املجموعة الثالثة: ال تلمس باليد، يطلب املرشد من أفراد املجموعة بناء مجّسم دون استعامل األيدي
- تعنّي كّل مجموعة قائًدا لها يف بداية املهّمة لتوجيه وتنظيم العمل

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
  بعد االنتهاء من الفّعاليّة يتّم إدارة نقاش بني املشرتكني حول شعورهم أثناء تنفيذ املهّمة.

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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ملحق

املجموعة ال ترى: رسم بيت يحتوي عىل

باب وشبابيك ودرج

املجموعة ال تتكلّم: متثيل مشهد

مضحك من غري كالم

املجموعة ال تلمس باليد: بناء مجّسم

دون استعامل األيدي
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ملحق

املجموعة ال ترى: رسم بيت يحتوي عىل

باب وشبابيك ودرج

املجموعة ال تتكلّم: متثيل مشهد

مضحك من غري كالم

املجموعة ال تلمس باليد: بناء مجّسم

دون استعامل األيدي

احرتام اآلخر

أنا إيجايّب

احرتام الحقوق والواجبات

اصغاء

الحبل

لعبة كرة القدم

الكّشاف 

يقول

 الحق

االحرتام

التصّور الفكرّي  
ـــة  ـــني محليّ ـــة، وقوان ـــات الشـــعوب املختلف ـــات الســـامويّة وثقاف ـــع الديان ـــا جمي ـــو إليه ـــا تدع ـــة علي ـــرب االحـــرتام قيم يعت
ـــة  ـــروف الحاليّ ـــة، والظ ـــة- القيميّ ـــات االجتامعيّ ـــات واملامرس ـــل يف العالق ـــدث خل ـــة يح ـــذه القيم ـــدون ه ـــة، وب ودوليّ
التـــي نعيشـــها، ظـــروف تكـــرث فيهـــا النقاشـــات الحـــاّدة لدرجـــة االســـتقطاب يف املواقـــف حـــول مواضيـــع حياتيّـــة 

ـــع. ـــرد واملجتم ـــتوى الف ـــىل مس ـــة ع مختلف
ـــول  ـــام تق ـــح وك ـــع الصال ـــة للمجتم ـــرث أهّميّ ـــّس األك ـــد األس ـــىل أح ـــوي ع ـــري يحت ـــو تعب ـــب" ه ـــّق وواج ـــرتام – ح "االح
ـــا تنبثـــق عنـــه  بروفيســـور روت غابســـون: "حّقنـــا يف االحـــرتام ينبـــع مـــن مجـــرّد كوننـــا بـــرش، ويعتـــرب هـــذا الحـــّق أساًسـ

ـــان". ـــيّة لإلنس ـــوق األساس ـــع الحق جمي
ومن خالل الفّعاليّات لهذه القيمة ميكن أن نتمحور حول:

• مامرسة تطبيق االحرتام يف األزمنة واألماكن املختلفة يف املجتمع.
• احرتام اآلخر، قدراته، رأيه، رغباته، ممتلكاته وجسمه.

ـــتعامل  ـــرتام، اس ـــن االح ـــارات ع ـــه بعب ـــق علي ـــال، التعلي ـــا يُق ـــاء مل ـــق اإلصغ ـــن طري ـــتمعني ع ـــني واملس ـــرتام املتكلّم • اح
ـــك. ـــري ذل ـــرتام وغ ـــن االح ـــرّبة ع ـــم املع ـــة الجس لغ

• إظهار االحرتام لالختالف يف الرتاث، الثقافة، الدين، العادات وطريقة العيش.
مامرسة تطبيق عّدة صور لالحرتام مثل: احرتام الكبري، احرتام القانون، احرتام اآلخر وغريها 

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

الكّشاف

مؤدب

احرتام املختلف

اصغوا يل

التسامح
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ 

الهدف  التعليمّي
• أن يربط التلميذ موضوع القيادة باالحرتام

املّدة الزّمنّية
 45 دقيقة 

املواّد املطلوبة      
صور عائالت 

سري الفّعالّية
- يوّزع املرشد التالميذ إىل مجموعات 

- يعطي لكّل مجموعة بطاقة تحتوي عىل صور لعائلة، ويف كّل عائلة هناك فرد مختلف.
- يطلب املرشد من كّل مجموعة أن تكتب ماذا ميكن أن تعمل املجموعة يك ال يشعر الفرد املختلف بالحرج وعدم 

الراحة، وملاذا يجب الترصّف هكذا؟
- تختار كّل مجموعة مندوبًا يكون قائدها ليقوم بتلخيص وقراءة عمل املجموعة أمام كامل الهيئة

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
-ماذا نتعلّم من الفّعاليّة؟ 

-ما هو شعوركم تجاه الشخص الغريب عنكم؟ 
- اذكر قّصة كنت فيها مختلًفا داخل مجموعة؟ 

- اذكر حادثة مصادفتك ملختلف عن مجموعتك... كيف ترصّفت؟ 
يجمل املرشد الفّعاليّة بتأكيد أهّميّة تقبّل اآلخر كام هو ومساعدته عىل االندماج مع املجموعة، وينّوه بأّن حسن 

القيادة مطلب هاّم ورضورّي من أجل تكتّل املجموعة والحفاظ عىل قيمة االحرتام.

فّعالّية: إحرتام املختلف

الكشاف 
مؤدب

األهداف
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ملحق صور عائالت 
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ معنى العالقات االجتامعيّة.

الهدف  التعليمّي
• أن يتعرّف التلميذ عىل العالقة املركّبة بني األوالد وبني البالغني.

املّدة الزّمنّية
 45 دقيقة 

املواّد املطلوبة      
كاريكاتري لكّل مشرتك 

سري الفّعالّية
يعطي املرشد لكّل مشرتك نسخة عن الكاريكاتري.

 عىل كّل مشرتك أن يضيف عىل الكاريكاتري دوائر)فقاعات( تخرج من أفواه ويكتب يف داخل الدائرة أقوال الشخصيّة. 
يكتب كّل مشرتك عنوانـًا مالمئـًا للكاريكاتري. ثم يعلّق املشرتكون الكاريكاتريات عىل جدران الصّف، ويتجّولون لقراءة ما 

كتبه الزمالء.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
أسئلة للنقاش:

1. ماذا أعجبك، وملاذا؟
2. ماذا فاجأك وملاذا؟

3. يعلن املرشد للمشرتكني أنّه يوجد عىل الكاريكاتري يف األصل القول:
"من حّقي أن يصغوا يل"؟ ويكتبه عىل اللّوح ويسأل: ملاذا توجد عالمة استفهام يف نهاية القول؟

4. كيف تبدو الكرة الكبرية يف الكاريكاتري، وإىل ماذا ترمز؟
5. كيف يظهر األوالد يف الكاريكاتري؟

فّعالّية: أصغوا إيلًّ!

الكشاف 
مؤدب

األهداف
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ـــري  ـــخصيات، تعاب ـــني الش ـــم ب ـــبة الحج ـــني األوالد )نس ـــغ وب ـــري البال ـــني الكب ـــات ب ـــة العالق ـــام طبيع ـــرى الرّس ـــف ي 6. كي
ـــم(؟ ـــركات الجس ـــوه، ح الوج

7. هل عرّبتم عن هذه الجوانب يف الفقاعات التي أضفتموها عىل الكاريكاتري، كيف؟
8. هل يعرض الكاريكاتري وضعـًا حقيقيّـًا؟ أعطوا أمثلة؟

ثّم يطلب املرشد متطّوعني لعرض حوار بني شخصّيتني ألداء لعبة األدوار:
أب - أوالد

معلّم - تلميذ
سائق باص - فتى

لعبة الوظائف هي عبارة عن جلب أمثلة من الحياة لحاالت من الرّصاع بني األوالد وبني الكبار.
ـــوا يل"؟  ـــي أن يضع ـــن حّق ـــول:" م ـــري. إن الق ـــا الكاريكات ـــي يربزه ـــب الت ـــد الجوان ـــع االقرتاحـــات وتحدي ـــد:  تجمي للمرش
ـــم.  ـــي تضايقه ـــور الت ـــن األم ـــهم وع ـــن أحاسيس ـــري ع ـــم يف التعب ـــن حاجته ـــرّب ع ـــا األوالد وتع ـــة يطلقه ـــة رصخ ـــو مبثاب ه
ـــادة التعـــرّف  ـــؤّدي إىل زي ـــك ت ـــة إىل ذل ـــي تثريهـــا، باإلضاف ـــر الت ـــف مـــن حـــّدة التّوت ـــة يخّف التحـــّدث عـــن هـــذه القضيّ

ـــا. ـــا وتحليله ـــىل الحاجـــة إىل التطـــرّق إليه ـــىل املشـــكلة وع ع

ـــس فقـــط يف  ـــة موجـــودة لي ـــة املوضـــوع. هـــذه القضي ـــن عامليّ ـــريًا ع ـــك تعب ـــة وذل ـــرة أرضيّ ـــغ عـــىل شـــكل ك ـــدو البال يب
ـــامل. ـــع الع ـــا يف جمي ـــة إمّن ـــا القريب بيئتن
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ قيمة التسامح

الهدف  التعليمّي
• أن يفهم التلميذ أقوااًل وأمثااًل حول التسامح

املّدة الزّمنّية
 45 دقيقة 

املواّد املطلوبة      

بطاقات مطبوع عليها أبيات شعر، أمثال وأقوال مأثورة وقصص عن التسامح. بطاقات أسئلة، أوراق وأقالم.

 لوال التغايض والتسامح ما مىش يف األرض إنسان إىل إنسان

التسامح من شيم الشجعان

 كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقن متسامحن كام سامحكم الله أيًضا... )اإلنجيل املقدس، أفسس(

)يستطيع املرشد طباعة أمثال وأقوال أخرى يختارها هو عىل البطاقات(

سري الفّعالّية
يعطي املرشد السؤالني التاليني للتحضري قبل الفّعاليّة بيوم واحد عىل األقل أو يف اللقاء السابق.

أ- اذكر أمثااًل عنوانها التسامح.
ب- اذكر أبيات شعر عن التسامح.

فّعالّية: التسامح 

الكشاف 
مؤدب

األهداف
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يطلب املرشد من التالميذ يف نفس الوقت أن يسألوا املسّنني عن حوادث جرت يف أيّامهم أو سمعوها مّمن هم أكرب 
منهم سًنا عن التسامح. ثّم يوّزع املرشد املشرتكني إىل مجموعات صغرية. 

يعطي املرشد لكّل مجموعة بطاقة مطبوع عليها األسئلة التالية:  
- ارشح األقوال املعطاة يف البطاقة السابقة.

- ملاذا يجب أن نكون متسامحني؟ 
- هل الناس بحاجة إىل التسامح؟  ما هي أهّميّته؟ 

- ارسد حادثة تعرفها عن التسامح؟

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يعرض ممثلو املجموعات األسئلة التي أعطيت لهم يف السابق حول أمثال وأبيات شعر وقصص حول 
التسامح. يطلب املرشد من املجموعات إعداد لعبة أدوار حول ما توّصلت إليها املجموعة أو التعبري 

بالرسم حول أحد األقوال.
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يحرتم التلميذ الحقوق والواجبات.

الهدف  التعليمّي
• أن ينّفذ التلميذ واجباته يك يحصل عىل حقوقه.

املّدة الزّمنّية
 45 دقيقة 

املواّد املطلوبة      

بطاقة تعريفات

سري الفّعالّية
- يوزّع املرشد عىل التالميذ منوذًجا يحوي مصطلحني أساسينّي: حقوق وواجبات

- يوّزع املرشد التالميذ إىل مجموعتني بحيث تكتب األوىل حقوقًا، والثانية تكتب واجبات
- يدمج املرشد كتابات التالميذ

- يقرأ كّل تلميذ بنًدا من البنود بحسب الرتتيب ويلتزم باحرتامه والعمل وفقه

فّعالّية: إحرتام الحقوق والواجبات 

الكّشاف

يقول

الحّق

األهداف
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إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يجمل املرشد الفّعاليّة بتأكيد أهّميّة االتّفاق عىل حقوق وواجبات كّل فرد يف الرسيّة الكشفية، ليسود االحرتام وتنمو 
قدرات قياديّة.

ملحق

الحقوق والواجيات

الحقوق والواجبات:
ـــاول  ـــات ويح ـــو الواجب ـــه وه ـــل ل ـــوم املقاب ـــع املفه ـــوق م ـــوم الحق ـــط مفه ـــد يرب ـــذا التحدي ه
ـــا هـــو أّن الحقـــوق موجـــودة فقـــط عندمـــا تُلقـــى مســـؤوليّات إحقاقهـــا  تعريفـــه. واإلّدعـــاء هن
ـــر  ـــىل اآلخ ـــى ع ـــت تُلق ـــس الوق ـــد ويف نف ـــى للواح ـــوق تُعط ـــر. أي أّن الحق ـــان آخ ـــىل إنس ع
ـــة أو أّي جســـم  ـــة أو مجموع ـــرًدا أو دول ـــذا ف ـــواء كان ه ـــوق س ـــذه الحق ـــاق ه مســـؤوليّة إحق
ـــّق يف  ـــل الح ـــل يف إرسائي ـــكّل طف : "ل ـــل َورد أنًّ ـــل يف إرسائي ـــوق الطف ـــاق حق ـــي ميث ـــر. فف آخ
ـــق  ـــه" ولتحقي ـــه ومواهب ـــتغالل قدرات ـــة الس ـــرص املتكافئ ـــذ الف ـــّذات، وأخ ـــق ال ـــة لتحقي الرتبي

ـــة. ـــرى مّعين ـــات أخ ـــة أو جه ـــىل جه ـــؤوليّة ع ـــاء مس ـــب إلق ـــق يتوّج ـــذا الح ه
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ أهّميّة اإلصغاء 

الهدف  التعليمّي
• أن يتدرّب التلميذ عىل اإلصغاء العميق واالهتامم.

املّدة الزّمنّية
 45 دقيقة 

املواّد املطلوبة      

قصيدة بعنوان: " إصغاء" 

سري الفّعالّية
يعرض املرشد رشائح لقصيدة "إصغاء" مقّسمة إىل أبيات )ميكن تشغيل القصيدة وسامعها(. بعد عرض البيت األّول 

يسأل املرشد:   
- ماذا نستفيد حني نصغي؟ 
؟   - ملاذا يعترب اإلصغاء مهامًّ

- بعد عرض البيت الثان، يسأل املرشد:    
- -كيف ميكن أن نصغي بالكلامت، بالنظرة واالبتسامة؟

- -ملاذا من املهّم التعبري عن اإلصغاء ليس فقط بالكلامت؟ 
- اإلصغاء هديّة؟ ارشحوا 

- كيف يكسب أحدنا اآلخر باإلصغاء؟ 

فّعالّية: إصغاء

الكّشاف

يقول

الحّق

األهداف
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يشري املرشد إىل أنّنا سنتحّدث اليوم عن عنرص مهم جًدا يف العالقة بني الناس وبني األفراد وأعضاء املجموعة: اإلصغاء 
والصرب كوسيلة لإلصغاء.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

عندما أطلب أن تصغي إيل
وتبدأ أنت بإعطاء النصائح

ليس هذا ما طلبُت
 

عندما أطلب منك اإلصغاء
وأنت تحاول أن تجيب

كيف يكون شعوري؟
وملاذا تؤذي مشاعري؟

عندما أطلب منك أن تستمع إيّل
وأنت تعتقد أنّه عليك حّل مشاكي

أنت تخيب أمي

أصغ: كّل ما أطلبه هو أن تصغي
ال تفعل، ال تتكلّم

فقط أسمع دون أن ترد

أنا أستطيع أن أهتم بنفيس

لست قارًصا، رمبا تنقصني التجربة

أو مرتّدد

لكن لست بال قدرة

عندما تعمل شيئًا ألجي

أستطيع أن أعمله بنفيس

أنت تزيد من مخاويف

وتكرّس ارتبايك

ولكن عندما تتقبل كواقع بسيط

إنني أشعر ما أشعره

عندها أنا لست بحاجة إىل أن أقنعك

وأتفرغ لفهم ما يجول يف خاطري

عندها قد تطّل اإلجابات
واضحة وسلسة

لست بحاجة إىل نصائح

حتّى املشاعر غري املنطقيّة
تصبح ذات أهّميّة 

عندما نفهم فحواها
مصدر منبعها

ِمَن املمكن أّن الصلوات تساعد البرش
ألّن الله ال يجيب، ال ينصح

فقط يصغي
يعطيك أن تفكر وحدك باألشياء

ولهذا أرجوك، أصغ فقط
عندما تريد أن تتكلّم – اطلب

انتظر دورك
عندها أنا أيًضا سوف أصغي لك.

اإلصغاء
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الهدف  الرتبوّي 
• أن ينّمي التلميذ روح القيادة بني أعضاء املجموعة

الهدف  التعليمّي
• أن يشرتك التلميذ يف إيجاد الحّل.

املّدة الزّمنّية
 45 دقيقة 

املواّد املطلوبة      

حبل 6ملم بطول 20 مرتًا 

سري الفّعالّية
ـــة  ـــن الطاق ـــمه وع ـــول اس ـــل أن يق ـــه الحب ـــل إلي ـــرد يص ـــن كّل ف ـــب م ـــرّي، ويُطل ـــكل دائ ـــرتكني بش ـــع املش ـــف جمي يق
ـــا ينتهـــي مـــن  ـــون، وعندم ـــه ميكروف ـــل كأنّ ـــق إمســـاك طـــرف الحب ـــك عـــن طري ـــة- ســـلبيّة( وذل ـــا )إيجابيّ املشـــحون به
ـــل، وهكـــذا  ـــه عـــىل أن يبقـــى ممســـًكا بالحب ـــذي عـــن ميين ـــل لل ـــا، ميـــّرر طـــرف الحب ذكـــر اســـمه والطاقـــة املشـــحون به

فّعالّية: الحبل

الكّشاف

يقول

الحّق

األهداف
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ـــة  ـــة وآمن ـــة محكم ـــني ربط ـــن الطرف ـــل م ـــد الحب ـــط املرش ـــه. يرب ـــدأ من ـــذي ب ـــكان ال ـــل للم ـــرف الحب ـــل ط ـــى يص حتّ
ـــذي  ـــل، وال ـــئ بشـــكل مســـتقيم إىل الخلـــف عـــىل الحب ـــل وأن يتّك ـــه بالحب ـــا يدي ويطلـــب مـــن كّل عضـــو اإلمســـاك بكلت

ـــة. ـــحن أعضـــاء املجموع ـــي تش ـــلبيّة الت ـــة والس ـــات اإليجابيّ ـــة الطاق ـــذه الحال ـــّكل يف ه يُش
لعبة خالل اإلمساك يف الحبل:

ـــّل  ـــرّي بأق ـــة بشـــكل دائ ـــني أعضـــاء املجموع ـــل- ب ـــط طـــريف الحب ـــن رب ـــت م ـــي تكّون ـــدة- الت ـــر العق ـــن متري ـــف ميك كي
ـــت؟ وق

يُعطى لكّل عضو إمكانية قيادة وتوجيه املجموعة للتعبري عن فكرته.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــه  ـــاك تغيـــري يف شـــعوره وإحساســـه عـــاّم كان علي  يُطلـــب املرشـــد مـــن كّل مشـــرتك أن يعـــرّب عـــن شـــعوره، وإذا كان هن
ـــة. ـــة الفّعاليّ يف بداي
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يقّدر التلميذ زمالءه

الهدف  التعليمّي
• أن يبحث التلميذ عن طرق سلميّة لحّل املشاكل والرصاعات الّتي تواجهه. 

املّدة الزّمنّية
 45 دقيقة 

املواّد املطلوبة      
حبل 6ملم بطول 20 مرتًا 

سري الفّعالّية
 يف البداية يطلب من التالميذ الجلوس بشكل دائرّي واإلستامع إىل القّصة:

 )من املمكن قراءة القّصة كام هي، أو رسدها بالعاميّة(. 

القّصة: لعبة كرة القدم

ـــان،  ـــامل وري ـــرى إىل ج ـــون وأخ ـــرّة إىل ج ـــرة م ـــرم الك ـــّرر كَ ـــاحة، مي ـــرة يف الس ـــاء بالك ـــب األصدق    "يلع
ـــا  ـــامل وركله ـــن ج ـــرة م ـــان الك ـــذ ري ـــرّات أخ ـــدى امل ـــت. يف إح ـــون كّل الوق ـــون ويضحك ـــوا يلعب ـــد كان لق
ـــي.  ـــرأس رام ـــت ب ـــواء وارتطم ـــا يف اله ـــارت عاليً ا فط ـــدًّ ـــة ج ـــت قويّ ـــة كان ـــن الركل ـــون، لك ـــا إىل ج ليمّرره
ـــه  ـــرة وتوّج ـــي الك ـــل رام ـــرة؟  "حم ـــن ركل الك ـــاًل: "َم ـــاٍل قائ ـــوت ع ـــرصخ بص ـــذ ي ـــريًا وأخ ـــي كث ـــب رام غض

ا...".  ـــدًّ ـــب ج ـــو غاض ـــان وه ـــو ري نح

فّعالّية: لعبة كرة القدم

الكّشاف

يقول

الحّق

األهداف
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ـــة  ـــن نهاي ـــث ع ـــوا بالبح ـــذ أن يقوم ـــىل التالمي ـــب ع ـــد، ويج ـــِه بع ـــة مل تنت ـــذ إىل أّن القّص ـــر التالمي ـــت نظ ـــّم لف ـــا يت هن
ـــا. ـــبة له مناس

يســـتمع املعلّـــم إىل اقرتاحـــات التالميـــذ لحـــّل النـــزاع، ويكتبهـــا عـــىل اللـــوح ويناقشـــها مـــع التالميـــذ. ومـــن ثـــّم 
ـــل  ـــة والعم ـــات املقبول ـــي املقرتح ـــىل تبّن ـــجيعهم ع ـــة، وتش ـــة أو مرفوض ـــات إىل مقبول ـــف املقرتح ـــم تصني ـــب منه يطل

ـــة. ـــم اليوميّ ـــا يف حياته ـــا نهًج ـــا لجعله به
يف النهاية يجب اإلشارة إىل أّن:

1. استعامل العنف يؤّدي إىل نتائج سلبيّة ومضاعفات سيّئة، وزيادة يف املشكلة بداًل من حلّها.
2. البحث دامئًا عن طرق سلميّة للتوّجه لآلخرين.

ـــرق  ـــلميّة أو الط ـــرق الس ـــتعامل الط ـــن اس ـــة، لك ـــه اليوميّ ـــف يف حيات ـــتخدم العن ـــان أن يس ـــىل اإلنس ـــهل ع ـــن الس 3. م
ـــهاًل. ـــس س ـــة لي ـــري العنيف غ

يف الختام يتّم التأكيد عىل أّن املسامحة تؤّدي إىل املحبّة والحياة األفضل للجميع.

ـــلّم  ـــا س ـــوًدا.  بعده ـــن مقص ـــر مل يك ـــأّن األم ـــه ب ـــال ل ـــي، وق ـــذار لرام ـــان االعت ـــّدم ري ـــة:" ق ـــة القّص يف نهاي
ـــم  ـــّم إليه ـــان لينض ـــامل ري ـــا ج ـــا، دع ـــوا مًع ـــد أن تصالح ـــامحه، بع ـــي أن يس ـــن رام ـــب م ـــرة وطل ـــان الك ري

ـــض. ـــم البع ـــع بعضه ـــار م ـــاء الصغ ـــب األصدق ـــديدة لع ـــة ش ـــب، وبفرح للع

يُجمـــل املرشـــد مـــع املجموعـــة األشـــياء التـــي تعلّموهـــا خـــالل الفّعاليّـــة وكيـــف هـــذه األمـــور 
ســـتنعكس عـــىل حياتهـــم وســـلوكياتهم.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يحرتم التلميذ أفكار الغري.

الهدف  التعليمّي
• أن يقص التلميذ القّصة بلغته الخاّصة 

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة
ملحق 

نهار جميل
ـــرف  ـــمس، رف ـــو الش ـــض نح ـــره األخ ـــب، أدار ظه ـــن العش ـــرية م ـــة صغ ـــىل رابي ـــف ع ـــدب ووق ـــز الجن قف

ـــار!". ـــذا النه ـــل ه ـــا أجم ـــدأ يزقزق"م ـــه وب بجناحي
"نهـــار يثـــري االشـــمئزاز والغضـــب!"  أجابـــت الـــدودة بصـــوت خافـــت، وطمـــرت جســـدها يف الـــرتاب 

الجـــاّف.
مـــاذا تقولـــني؟!" قـــال الجنـــدب باســـتغراب: "ال غيـــوم يف الســـامء، والشـــمس ترســـل أشـــّعتها الجميلـــة 

ـــل". ـــار جمي ـــه نه ـــك أنّ ـــيقول ل ـــألينه س ـــن تس ـــة كّل م والدافئ
"ال ليـــس صحيحـًـــا قالـــت الـــدودة، "املطـــر وحفـــر امليـــاه املوحلـــة والدافئـــة هـــي األســـاس يف النهـــار 

الجميـــل".
لكن الجندب مل يوافقها الرأي.

ـــة تحمـــل  ـــان، وإذا بنمل ـــنا أصـــدق!  بينـــام هـــام يتحّدث ـــا ويقـــول أيَـّ ـــا هـــو ســـيحكم بينن تعـــايل نســـأل غرين
إبـــرة صنوبـــر عـــىل ظهرهـــا، توقّفـــت لبعـــض مـــن الوقـــت لتســـرتيح ولتأخـــذ أنفاســـها، اقرتبـــا منهـــا 

الكشاف طاهر 

يف اقواله 

واعامله

فّعالّية: احرتام اآلخر- "نهار جميل"

األهداف
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وســـأالها بصـــوت واحـــد: "قـــويل لنـــا مـــن فضلـــك، هـــل جميـــل هـــذا النهـــار أم أنّـــه يثـــري االشـــمئزاز 
والغضـــب؟".

مسحت النملة قطرات العرق عن جبينها وقالت:
"أستطيع اإلجابة عن هذا السؤال فقط عند غروب الشمس".

استهجن الجندب والدودة إجابتها، نظر كّل منهام باآلخر وقاال للنملة:
"حسنـًا ننتظر".

بعد غروب الشمس جاء االثنان إىل بيت النملة:
"واآلن أيتها النملة املحرتمة، هل فّكرت مليّــًا وعرفت اإلجابة عىل سؤالنا؟"

أشارت النملة إىل القنوات العميقة، املحفورة يف بيتها وقالت:
"اليوم كان جمياًل حقـًا: قمت بعمل جيّد، وأستطيع اآلن أن أسرتيح".

      

سري الفّعالّية
املرحلة األوىل - فردي:
ما هو النهار الجميل؟

- يكتب كّل مشرتك ما هو النهار الجميل حسب رأيه.
- يعرض املشرتكون إجاباتهم.

- ثم يوّزع املرشد قصة "نهار جميل". يقرأ القّصة بصوته أو يسمعها للتالميذ 
1. ما هو النهار الجميل حسب رأي كّل من الجندب، الدودة، النملة؟

2. ما هي األمور التي أخذها كّل منهم بعني االعتبار؟
3. هل توجد إجابة صحيحة وأخرى غري صحيحة؟

4. ما هي أبعاد إجاباتكم بالنسبة ملفهوم املصطلح "االحرتام"؟

املرحلة الثانية – مجموعات صغرية:
ـــة شـــخصيّاتها  ـــراد املجموع ـــة يشـــّكل أف ـــة قّص ـــات كتاب ـــن املجموع ـــب م ـــات.  يطل ـــذ إىل مجموع ـــوّزع املرشـــد التالمي ي

ـــا. ـــة األحـــداث فيه ـــة الفردي ـــات يف املرحل وتشـــكل اإلجاب
تختار كّل مجموعة ممثاًل عنها 

يعرض ممثلو املجموعات القصص التي كتبت يف املرحلة السابقة 

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

1. كيف كان النقاش داخل املجموعة؟
ـــل  ـــب أن نفع ـــاذا يج ـــا؟ م ـــم عليه ـــف تغلبت ـــبابها؟ كي ـــي أس ـــا ه ـــات؟  م ـــاك اختالف ـــت هن ـــل كان 2. ه

ـــا؟ ـــب عليه لنتغلّ
3. ما هو أسلوب التعامل املفّضل مع اآلخر الذي يحمل آراء مختلفة؟

4. هل رفضك لرأي اآلخر يعطيك الرشعيّة لعدم احرتامه كإنسان؟ 
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يذّوت التلميذ التعابري اإليجابيّة يف حياته اليوميّة

الهدف  التعليمّي
• أن يتعرّف التلميذ عىل تعابري إيجابيّة. 

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

فّعالّية:أنا إيجايّب

آسف

لو سمحت

بطاقة 1

بطاقة 2

األهداف
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سري الفّعالّية
يتـــّم توزيـــع بطاقـــات تشـــمل عبـــارات مختلفـــة، عـــىل كّل تلميـــذ اســـتعامل هـــذه العبـــارات وكتابتهـــا يف جمـــل 

مفيـــدة، بحســـب قدراتـــه.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــي  ـــا والت ـــع بعضن ـــا م ـــل به ـــن أن نتعام ـــي مُيك ـــامت الت ـــم والكل ـــذ القيّ ـــع التالمي ـــد م ـــل املرش يُجم
ـــر. ـــرتام والتقدي ـــىل االح ـــدّل ع ت

عفًوا

شكًرا

بطاقة 3

بطاقة 4

ِمن فضلك بطاقة 5
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أن نصبح طاقاًم

عمل طاقم األبراج

قّوة املجموعة

ننتج ونتكلّم

الكّشاف عضو 

نافع يف 

املجتمع

العمل ضمن طاقم  

التصّور الفكرّي  
                                         

ـــة  ـــم عالق ـــّم بينه ـــرث، يت ـــخاص أو أك ـــة أش ـــة ثالث ـــن مجموع ـــّون م ـــة تتك ـــدة اجتامعيّ ـــو وح ـــم ه ـــن طاق ـــل ضم العم
اجتامعيّـــة وتأثـــري انفّعـــايّل، تقّســـم املهـــام فيـــام بينهـــم لضـــامن نجـــاح املهّمـــة املطلـــوب تنفيذهـــا مـــن أفـــراد 

املجموعـــة. لتحديـــد وتنظيـــم عمـــل الطاقـــم ال بـــّد مـــن وجـــود قائـــد مســـؤول وفّعـــال.
ـــرتكة  ـــور مش ـــراض/ أم ـــات، أغ ـــامل وفّعاليّ ـــة )أع ـــات متبادل ـــامل وعالق ـــرتكة وأع ـــداف مش ـــة: أه ـــد يف املجموع تتواج
ـــم البعـــض،  ـــذ إىل بعضه ـــرّف التالمي ـــروض أن يتع ـــن املف ـــة م ـــل داخـــل املجموع ـــن خـــالل التفاع ـــة(. م ومشـــاعر متبادل

ـــرتكة.  ـــداف املش ـــوا األه ـــة، ويحّقق ـــوا كمجموع ـــم، يك ينجح ـــع بعضه ـــم وم ـــن بعضه ـــذ م ـــم التالمي ويتعلّ
ـــن  ـــري ع ـــه والتعب ـــامع صوت ـــتطيع إس ـــم يس ـــة، وكّل منه ـــاء املجموع ـــني أعض ـــني رضورّي ب ـــال بالع ـــل واالتّص إن التواص
ـــذ  ـــاذج، تنفي ـــرض من ـــة: ع ـــراض مختلف ـــواّد وأغ ـــطة م ـــدة بواس ـــات عدي ـــارب وفّعاليّ ـــذ تج ـــال لتنفي ـــك مج ـــه، هنال رأي

ـــث. ـــق البح ـــن طري ـــم ع ـــرية، التعلّ ـــوالت قص ـــاهدات، ج ـــارب، مش تج
ـــل:  ـــة، مث ـــّة فّعاليّ ـــة أي ـــذ يف إطـــار املجموع ـــط يف املجموعـــة الصغـــرية أّي مضمـــون ونســـتطيع أن ننّف نســـتطيع أن نخطّ

ـــة. ـــة، لعب ـــة، تجرب ـــب، رشح، مشـــاهدة، جول ـــاش، محـــارضة، تدري بحـــث ونق
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامعيّة للمشاركني من خالل الفّعاليّات التي يقوم بها املرشد الكشفّي:

• مامرســـة العمـــل ضمـــن مجموعـــة يف تنفيـــذ عمـــل جامعـــّي، يقـــوم كّل فـــرد مـــن املجموعـــة بـــأداء دور معـــنّي 
حســـب قدراتـــه مـــن أجـــل تنفيـــذ املهّمـــة.

• العمل كطاقم متوازن وموّحد يدير أفراده حواًرا هادفًا، يقوم عىل أساس احرتام اآلخر وقدراته.
• مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل: االلتزام، االحرتام، املسؤوليّة الشخصيّة واملسؤوليّة الجامعيّة والتعاون.

• استعراض اإليجابيّات والسلبيّات يف العمل ضمن طاقم.

قائد واحد لتخطيط مناسبة

قطار مسؤولّيتي

ما هي املجموعة

نجوم عى املرسح

الكّشاف أخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان



165

الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: أن نـصـبـح طـاقـًمـا

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ متطلّبات العمل يف الطاقم

الهدف  التعليمّي
• أن يجرّب التلميذ مواجهة اتّخاذ قرارات ضمن املجموعة.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
ملحق استبانة مميّزات الطاقم الجيّد، بطاقة أسئلة.

مـلـحــق- اسـتـبانة مـمـيّـزات الـطـاقـم الـجيّد: 
َمهمتكم كمجموعة أن تدرجوا الجمل التالية التي تصف مميّزات الطاقم الجيّد.

)من 1-12(

األهداف

التدريجالقول
هنـــاك تـنـافــــس ُمـنـِْصــــف بـيــــن أعضـــاء 

الطاقـــم.  

ـــى  ـــزون ع ـــم يركــِّـ ـــاء الطاق ـــع أعض جمي
املوضـــوع نفســـه.  

ميتـنع الطاقم عن حاالت املواجهة.  

يشغل أعضاء الطاقم وظائف قياديّة.  

كّل عضـــو مـــن أعضـــاء الطاقـــم يعطـــي 
ويأخـــذ تـغــــذية مرتــــّدة.  

ــكّل  ــامل لـ ــدول أعـ ــد جـ ــرح القائـ يقـتــ
جلســـة مـــن جلســـات الطاقـــم.  

التدريجالقول
يتّم التعبري عن االعرتاض بشكل حّر.

تــــتطّور مجموعات ثــــانويّة غري مخطــَّــــٍط 
لهـــا بـشكــــل عفـــوّي.  

يعـــرّب أعضـــاء الطاقـــم عـــن مشـــاعرهم 
ــلبّية بشـــكل عفـــوّي.   السـ

ـــح  ـــكل رصي ـــة بش ـــم معرّف ـــداف الطاق أه
ـــح.   وواض

هنـــاك مراعـــاة ملشـــاعر أعضـــاء الطاقـــم 
عنـــد تـنـفـيــــذ/ تـطبيــــق األهـــداف.  

ـــن  ـــّر بـيـ ـــات بشـــكل ح ـــل املعلوم تـنـتـقـ
أعضـــاء الطاقـــم.  
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بطاقة األسئلة:
1. ما الذي كان مهامًّ بالنسبة إليك؟

2. ما الذي كان مهامًّ بالنسبة إىل املجموعة؟
3. كيف شعرت يف املجموعة؟ 

4. من كان أكـثـر املساهميـن يف مجموعتـك وبَم ساهم؟ 
5. ماذا كانت مساهمتـك أنت للطاقم؟

6. ما الذي أزعجك بشكل خاّص؟   

سري الفّعالّية
 يحصل كّل مشرتك عىل االستبانة ويجيب عن أسئلتها حسب التعليامت الواردة فيها.

ـــزات  ـــج مميّ ـــىل تدري ـــاق ع ـــل إىل اتّف ـــة التوّص ـــاء املجموع ـــاول أعض ـــات. يح ـــة إىل مجموع ـــد املجموع ـــوّزع املرش  ي
ـــتبانة. ـــد يف االس ـــم الجيّ الطاق

يجيب املشرتكون خطّيًّا عن األسئلة التالية ويستعّدون لإلجابة أمام املجموعة
 يكمل كّل مشرتك يف املجموعة كّل جملة من الجمل التالية بصوت مرتـفـع.

1. بالنسبة إيّل املجموعة هي/ الطاقم هو...
2. أشعر أنّـني اآلن...

3. أشعر بالرسور الكـبـيـر عندما...
4. األمر املهم بالنسبة إيّل هنا...

5. عندما أفـشـل أشـعـر...

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

 ما هي أهّم املميّزات يف عمل الطاقم؟ 
 ما هي رشوط اتّخاذ القرارات يف املجموعة؟

 ما هو استنتاجكم من هذه الفّعاليّة فيام يتعلق باالتّصاالت الجيّدة داخل املجموعة؟ 
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: عمل طاقم األبراج

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة مرحلة التخطيط والتنظيم قبل الفّعاليّة.

الهدف  التعليمّي
• أن يحلّل التلميذ مظاهر القيادة يف املجموعة.                                           

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
رزم من قّشات للرشب بألوان مختلفة، رشيط الصق، بطاقة مراقبة 

سري الفّعالّية
املرحلة األوىل: مجموعات

)5-4 مشرتكني يف كّل مجموعة( 
كّل مجموعة تحصل عىل رزمتني من القش بألوان مختلفة ودبابيس مكتب

املهّمة 
ـــة املتاحـــة  ـــّدة الزمنيّ ـــط. امل ـــط الالصـــق فق ـــش والرشي ـــرج مبســـاعدة الق ـــاء ب ـــم بن عليك

ـــاعة. ـــربج هـــي نصـــف س ـــاء ال ـــم لبن لك

بعدها تجرى مسابقة حيث يقوم املرشد برفع كّل برج حتّى ارتفاع كتفيه ويرميه أرًضا.
يتّم فحص األبراج حسب االرتفاع والثبات. 

ـــم  ـــني وعليه ـــنّي مراِقبَ ـــة يع ـــكّل مجموع ـــة. ل ـــني للمراقب ـــب متطّوع ـــني، أو يطل ـــد مراقب ـــنّي املرش ـــة يع ـــذه املرحل يف ه
ـــة  ـــة مراقب ـــة بطاق تعبئ

األهداف
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بطاقة مراقبة للمراقب أ 

مرفق أسئلة للمراقبة، استعد لعرض النتائج أمام كامل الهيئة.
للمراقـب: تذكّر، أنت مراقـب ولست َحـكـَمـا.

عـلـيـك أن تـكـتـب تـقـريـرًا موضوعـيًّـا قـدر اإلمكان
كيف انتظمت املجموعة؟ 

ما هي األعامل التي ساعدت عىل تنفيذ املهّمة؟ 
ما الذي يؤثّرعىل تنفيذ الفّعاليّة؟ 

من أظهر قيادة؟ مبادرة؟  

بطاقة مراقبة للمراقب ب
مرفق أسئلة للمراقبة، استعد لعرض النتائج أمام كامل الهيئة.

للمراقـب: تذكّر، أنت مراقـب ولست َحـكـَمـا.
عـلـيـك أن تـكـتـب تـقـريـرًا موضوعـيًّـا قـدر اإلمكان

1. هل كانت مرحلة للتخطيط؟ 
2. هل تّم االتفاق عىل أنظمة عمل؟ 

3. بأّي طريقة توّصلت املجموعات إىل القرارات؟
4. هل كان توزيع مهاّم ومسؤوليّات داخل املجموعة؟                           

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
بعد انتهاء املّدة الزمنيّة )نصف ساعة( يتّم عرض األبراج بكامل الهيئة. 

يعرض املراقبون نتائج املشاهدات، يجري النقاش حول األسئلة:
* كيف كان الجّو العام يف املجموعة؟ 

* هل خّصص وقت للتخطيط؟ هل كان تقسيم مهاّم ومسؤوليّات؟ 
* هل تّم استغالل مهارات كّل املشرتكني؟ 

* خالل العمل هل أخذ بعني االعتبار أّن املهّمة جامعيّة؟ كيف تجىّل ذلك؟
* هل تّم اكتشاف قيادينّي يف املجموعة؟ كيف تجىّل ذلك؟

ـــة،  ـــؤوليّة، روح الفكاه ـــادرة، مس ـــارات، مب ـــد؟ )مه ـــا إىل قائ ـــول فالنً ـــذي ح ـــا ال ـــة؟ م ـــد يف كّل مجموع ـــر قائ ـــل ظه * ه
ـــاد....( ـــة باإلرش تجرب

* ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟ كيف تعاملتم معها؟
* ماذا نتعلّم من الفّعاليّة؟ 

أ- حول أهّميّة التخطيط وتقسيم األدوار واملهام؟
ب- حول أهّميّة املشاركة والتعاون يف املجموعة؟

                         
املرحلة األخرية: اختيار الربج 

يرفع املرشد كّل برج حتّى كتفيه ويرميه أرًضا. الفائز يكون حسب تصفيق اليدين.
 مالحظة: ممكن تعيني لجنة حكم، التي تقّرر َمن هو الفائز وتعطي تربيرات الختيارها.
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية:قّوة املجموعة

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ أهّميّة العمل الجامعي

الهدف  التعليمّي
• أن يعّدد التلميذ إيجابيّات وسلبيّات العمل الجامعّي

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
 ألوان مختلفة وأوراق بعدد املشرتكني، بريستول لكّل خمسة متدّربني.  أفالم قصرية

ـــل  ـــىل أّن العم ـــة ع ـــورد أمثل ـــرّك ي ـــو متح ـــط ملقطـــع فيدي ـــي راب ـــام ي ـــّي. في ـــل الجامع ـــن العم ـــو ع ـــرض فيدي ـــرتح ع يُق
ـــد   ـــن التهدي ـــة م ـــظ املجموع ـــّي يحف الجامع

األهداف
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سري الفّعالّية
القسم األّول: رسٌم منفرد ونقاش

يحصل كّل مشرتك عىل لون واحد فقط ويُطلب منه رسم لوحة ليشء ما له نفس هذا اللون.  
نقاش

يسأل املرشد: 
-إذا أردنا أن نرسم أشياء لونها أحمر، ماذا ميكننا أن نرسم؟ وإذا كانت باألزرق؟ أو باألسود؟

ـــع  ـــاك جمي ـــت هن ـــم إذا كان ـــا أن نرس ـــاذا ميكنن ـــا؟ م ـــر أيًض ـــون أزرق وأصف ـــون الل ـــني يك ـــم ح ـــا أن نرس ـــاذا ميكنن -م
ـــوان؟  األل

القسم الثاين: رسٌم مشرتك ونقاش 
يحصـــل كّل خمســـة مشـــرتكني مّمـــن ألوانهـــم مختلفـــة عـــىل ربـــع بريســـتول ويرســـمون مًعـــا رســـاًم تظهـــر فيـــه 
ـــات  ـــفلها اللوح ـــة وأس ـــة املجموع ـــل: لوح ـــات بتسلس ـــق اللوح ـــد بتعلي ـــوم املرش ـــن، يق ـــد التلوي ـــة. بع ـــوان الخمس األل

ـــات. ـــون اللوح ـــة ويتأّمل ـــرتكون يف الغرف ـــّول املش ـــا يتج ـــة. بعده ـــاء املجموع ـــن أعض ـــكلٍّ م ـــخصيّة ل الش
يسأل املرشد: 

- ما الفرق بني الرسومات الفرديّة وبني الرسومات الجامعيّة؟  
- أّي الصعوبات واجهتم بالرسم الفردّي؟ ماذا أعجبكم بالرسم الفردّي؟  

- أي الصعوبات واجهتم بالعمل الجامعّي؟ ماذا أعجبكم بالعمل الجامعّي؟  
- أي القدرات ستطّورونها يف العمل الجامعّي؟ )معرفة كيف تتنازل، إدارة نقاش، االستامع وغري ذلك..(.  

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
النقاش حول إيجابيّات العمل الجامعّي وتحّدياته

يشاهد املشرتكون فيلاًم قصريًا: العمل الجامعّي- دّب النمل )الذي يسلّط الضوء عىل قّوة املجموعة(.

يسأل املرشد: 
-ماذا شاهدنا يف الفيديو؟ ماذا صنع النمل وملاذا؟ -كيف استطاع ايقاف دّب النمل؟   

-ما هي األمور التي بإمكان املجموعة أن تفعلها ويتعّذر فعلها بشكل فردّي؟  
-اقرتحوا قواعد وضوابط من شأنّها أن تزيد من قّوتكم كمجموعة.  

-اكتبوا قصيدة أو نشيًدا جامعيًّا حول قّوة املجموعة

https://youtu.be/b2jzvxia0Dw
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: نُنتج ونتكلّم

الهدف  الرتبوّي 
• أن يخوض التلميذ تجربة إعطاء مردود بّناء.

الهدف  التعليمّي
• أن يُعرّب التلميذ عن نفسه بواسطة ُمنتج.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
كرتون )بريستول(، مواّد أشغال، مثل: ألوان، دبق، مجالت وأوراق ملّونة.

سري الفّعالّية
ـــرب،  ـــا أك ـــة، طموحـــايت عندم ـــج: هواي ـــع مقرتحـــة للُمنت ـــة )مواضي ـــواّد مختلف ـــا شـــخصيًّا مـــن م يحـــّض كّل مشـــرتك ُمنتًج

ـــراغ...( ـــدي يف وقـــت الف ـــة ل ـــة محبّب فّعاليّ
يعرض كّل مشرتك منتجه أمام املجموعة ويتحّدث عنه، ويضعه عىل لوحة كرتون توضع يف الوسط.

ـــام  ـــه/ عنه ـــث عن ـــود الحدي ـــني يُ ـــا أو اثن ـــار ُمنتًج ـــم يخت ـــد منه ـــم، وكّل واح ـــات أصدقائه ـــرتكون يف منتج ـــل املش يتأّم
ـــاعر(. ـــن مش ـــرّب ع ـــامت تُع ـــكر، كل ـــامت ش ـــر، كل ـــامت تقدي ـــراء، كل ـــة إط ـــاء )كتاب ـــكل بّن بش

يتأّمل املشرتكون يف جميع املنتجات مرّة أخرى ويكتبون فكرة قيميّة مهّمة لهم كمجموعة.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
1. عن أي أمر مهّم تريدون التحّدث به عن أنفسكم من خالل املنتج الخاّص؟ ملاذا؟

2. ماذا تعلّمتم شيئًا عن أصدقائكم؟ ما الذي فاجأكم، أسعدكم، أحزنكم؟
3. مـــاذا تـــوّدون القـــول ألصدقائكـــم؟ أي ُســـؤال أو طلـــب توّجهونـــه لهـــم؟ )مـــع التطـــرّق للُمنتـــج الخـــاّص الـــذي 

عرضـــوه، أو ملـــا عرفتـــم عنهـــم، أو للعالقـــات بينكـــم(.
4. ماذا تعلّمتم عن أنفسكم كمجموعة؟

5. ماذا ستفعلون لتطبيق الفكرة التي كتبتموها؟ مباذا يتعلّق األمر من أجل تطبيق هذه الفكرة؟

األهداف



172

فّعالّية:قائد واحد لتخطيط مناسبة

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ الصفات القياديّة

الهدف  التعليمّي
• أن يخطّط التلميذ مناسبات لتفعيلها يف املجموعة الكشفيّة

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      

ملحق : منوذج تخطيط لفّعاليّة 

الكّشاف أّخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

سري الفّعالّية
ـــارة  ـــالد، زي ـــد مي ـــة عي ـــال: حفل ـــا )مث ـــبة م ـــار مناس ـــة تخت ـــات، كّل مجموع ـــع مجموع ـــة إىل أرب ـــوّزع املرشـــد املجموع - ي
ـــام بهـــا ـــوىّل مهـــام املناســـبة مـــن أجـــل القي ـــذي يت ـــد ال ـــام بهـــا، وتحـــّدد الكفـــاءات الالزمـــة للقائ مريـــض...( ترغـــب بالقي

- كّل مجموعة ترشح أسباب اختيارها للكفاءات ومدى فرص نجاحها مع قائدها

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
ـــب مجهـــوًدا  ـــذ املناســـبة يتطلّ ـــد املناســـبة مـــن املمكـــن أن يكـــون ســـهاًل، لكـــن تنفي ـــأّن تحدي ـــة ب يجمـــل املـــريّب الفّعاليّ

ـــني. ـــا قياديّ وتخطيطً

األهداف
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منوذج تخطيط لفّعالّية 

موضوع الفعاليّة:  

األهداف:

جمهور الهدف:

نوع املناسبة:

املضامني: )عزف، غناء، متثيل، ألعاب، لغز، مسابقة، عرض، مهمة، لقاء وغريها(

الوقت: 

املكان:

الوظائف:
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فّعالّية: قطار مسؤولّيتي

الهدف  الرتبوّي 

• أن يدرك التلميذ مفهوم املسؤوليّة 

الهدف  التعليمّي

• أن يعرّب التلميذ عن دوره يف تحمل املسؤوليّة 

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      

بطاقـــات بشـــكل قاطـــرات القطـــار )كّل قاطـــرة متثّـــل مجـــااًل أو زمًنـــا يتطلّبـــان إبـــداء املســـؤوليّة، مثـــل: تعلّـــم، 

أصدقـــاء، عائلـــة، دورة، عطلـــة، ســـاعات فـــراغ(.

سري الفّعالّية

يتحّدث املوّجه مع التالميذ حول املسؤوليّة ومفهومها.

• ما هي املسؤوليّة بحسب رأيكم؟ )ماذا يعني أن تكون "ولًدا مسؤواًل؟(

• أعطوا أمثلة لحاالت أظهرتم فيها مسؤوليّة: يف البيت، يف الحّصة، أثناء االسرتاحة، أثناء ساعات فراغ(.

• أعطوا أمثلة ألدوار لكم يف املجموعة. كيف ميكن إظهار املسؤوليّة يف القيام بهذه األدوار؟

ـــع،  ـــرتاحة، يف املجتم ـــاء االس ـــم، أثن ـــؤوليّة يف التعلّ ـــار املس ـــي إظه ـــاذا يعن ـــؤوليّة" م ـــار املس ـــرتك يف "قط ـــب كّل مش يكت

يف العائلـــة )مـــن املمكـــن إضافـــة أو تقليـــل املجـــاالت بحســـب قـــدرات املجموعـــة(، مثـــاًل: يف القاطـــرة املســـامة 

"مســـؤوليّة يف املجتمـــع" يكتـــب كيـــف يُظهـــر املســـؤوليّة يف رفقـــة األوالد؟

الكّشاف أّخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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يعرض كّل مشرتك األمور الّتي كتبها أو رسمها يف أحد املجاالت

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

1. من يقود "قطار املسؤوليّة" الخاّص بكم؟ ملاذا؟

2. كيف تشعرون حني تترصّفون مبسؤوليّة؟ ملاذا؟

3. يف أّي مجاالت أو حاالت تشعرون بصعوبة إظهار املسؤوليّة؟ َمن وماذا ميكن أن يساعدكم؟

ملحق: 

عائلةأصدقاءتعلّم

ساعات عطلةدورة
فراغ
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فّعالّية: ما هي املجموعة؟ 

الهدف  الرتبوّي 

• أن يدرك التلميذ أهّميّة التعبري عن الرأي أمام مجموعة.

الهدف  التعليمّي

• أن يعرّب التلميذ عن رأيه أمام املجموعة 

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      

ورقة تعريفات للمصطلح "مجموعة":
- املجموعة هي عدد من األشخاص الذين تسود بينهم عالقات شخصيّة متبادلة.

- املجموعة هي عبارة عن عدد من األشخاص املرتبطني مع بعضهم البعض بصورة متبادلة.
ما يحدث ألحدهم يؤثّر عىل اآلخرين.

- املجموعة عبارة عن عدد من األشخاص لهم هدف مشرتك.
- املجموعة هي وحدة اجتامعيّة مكّونة من شخصني أو أكرث بحيث يشعر أفرادها باالنتامء نحو بعضهم البعض.

- املجموعة هي عدد من األشخاص يهتم فيها كّل فرد بإشباع احتياجاته ورغباته الخاّصة بواسطة العالقة الجامعيّة.
- املجموعة هي عدد من األشخاص ذوي أمناط تنظيميّة ومعايري سلوكيّة متّفق عليها.

ـــل  ـــذ، بحيـــث ميثّ ـــع ســـحرّي حســـب عـــدد التالمي ـــوان مختلفـــة ومقصوصـــة عـــىل شـــكل مربّ - 5 أوراق برســـتول ذات أل

ـــون مجموعـــة انتـــامء مختلفـــة. كّل ل

- أوراق بيضاء ناعمة.

الكّشاف أّخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف
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سري الفّعالّية
اطلب من املشرتكني أن يعطوك أمثلة عن مجموعات مختلفة ينتمون إليها، واكتب ما يقولونه عىل اللوح.

2. وزّع عـــىل كّل مشـــرتك ورقـــة تشـــمل تعريفـــات للمصطلـــح "مجموعـــة" واطلـــب مـــن املشـــرتكني أن يحاولـــوا مالءمـــة 
التعريفـــات للمجموعـــات التـــي ســـجلت عـــىل اللـــوح.

يقوم املرشد بإجراء نقاش حسب النقاط التالية:
- أي املشاكل واجهت خالل تصنيف األمثلة ومالءمتها للتعريفات؟

- هل ميكن اقرتاح تعريفات إضافية؟
ـــل  ـــون ميثّ ـــه. كّل ل ـــة " بالنســـبة ل ـــَف " املجموع ـــه تعري ـــب علي ـــتول يك يكت ـــن الربس ـــكّل مشـــرتك قســـاًم م ـــد ل 4. يعطـــي املرش

ـــز الجامهـــريّي. ـــذ يف املرك ـــة تالمي ـــدريّس، مجموع ـــاف، دورة، صـــف م ـــات كّش ـــة، مجموع ـــة، العائل ـــامء مختلف ـــة انت مجموع
ـــي  ـــا ه ـــب م ـــض يكت ـــون األبي ـــتلم الل ـــذي اس ـــرتك ال ـــال: املش ـــذه، مث ـــذي أخ ـــون ال ـــب الل ـــؤال حس ـــرتك إىل الس ـــرق كّل مش يتط

ـــذا.. ـــه وهك ـــبة ل ـــة بالنس العائل
ـــام  ـــن كّل األقس ـــّكل م ـــم أن يش ـــىل كّل طاق ـــم وع ـــي بحوزته ـــوان الت ـــب األل ـــم حس ـــكل طواق ـــىل ش ـــرتكون ع ـــع املش 5. يجتم

ـــرتكون. ـــا املش ـــي كتبه ـــياء الت ـــع األش ـــه جمي ـــجلة علي ـــاًل مس ـــحريًّا كام ـــا س مربًّع
6. يشارك كّل مشرتك بقية زمالئه يف األشياء التي سجلها، ومن ثّم يكتبون سوية عىل ورقة فارغة ما يي:

- ما الذي مييّز املجموعة املعيّنة التي تباحثوا حولها؟
- ما هي توقّعات الفرد من املجموعة املذكورة أعاله؟
- ما هي توقّعات املجموعة من الفرد املنتمي إليها؟

تختار كّل مجموعة مندوبًا عنها ليعرض نتاج عملهم أمام كامل الهيئة 

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
- ما الذي مييّز كّل واحدة من املجموعات؟

- ما هي التوقّعات الخاّصة املميزة لكّل مجموعة؟
- ما الذي مييّز مجموعة املرشدين عن املجموعات األخرى؟

ـــب؟  ـــا؟ يف التدري ـــن أعضائه ـــد م ـــكّل واح ـــراب" يف األدوار ل ـــة األت ـــاهمة "مجموع ـــي مس ـــا ه - م
ـــدور؟ ـــام بال ـــاء القي أثن

- ما الذي مييّز املجموعة التي ستعملون معها؟

مالحظـــة للمرشـــد: كّل واحـــد مـــن التعريفـــات يتطـــرّق إىل جانـــب معـــنّي مـــن املصطلـــح 
"مجموعـــة" وليـــس بشـــكل عـــام- مـــن األهّميّـــة مبـــكان التوضيـــح أن كّل واحـــد يعـــرف 
"املجموعـــة" حســـب احتياجاتـــه ومتطلّباتـــه- مـــن املهـــّم توضيـــح املصطلـــح ألّن ذلـــك 
يوفـــر أساًســـا مشـــرتكًا لجميـــع املشـــرتكني إلبـــداء وجهـــات النظـــر وفًقـــا لـــه فيـــام بعـــد.
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فّعالّية: نجوم عىل املرسح

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ معنى مردود بّناء.

الهدف  التعليمّي
• أن يعرّب التلميذ عن نفسه من خالل عرض مهارة أو مجال اهتامم لديهم.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
منّصـــة لربنامـــج اســـتضافة، الفتـــة "الئحـــة عـــروض"، بطاقـــة "أن تكـــون نجـــاًم"، أقنعـــة وأدوات متثّـــل مهـــارات ومجـــاالت 

ـــة(. اهتـــامم مختلفـــة )مفّصلـــة يف الفّعاليّ

سري الفّعالّية
ـــرسح".  ـــىل امل ـــوم ع ـــج "نج ـــالل برنام ـــن خ ـــامم م ـــاالت اهت ـــارات أو مج ـــوا مه ـــرتكني أن يعرض ـــد املش ـــو املرش 1. يدع

ـــامم. ـــال االهت ـــارة أو مج ـــرض امله ـــرض" لع ـــت ع ـــرتك "وق ـــى املش ـــج"، ويتلّق ـــّدم الربنام ـــه دور "مق ـــب املوّج يلع
يكـــون تحـــت تـــرصّف املشـــرتكني أدوات مســـاعدة متنّوعـــة: آالت عـــزف، قبعـــات، شـــاالت، أقنعـــة، كـــرات، منّصـــة، 
ـــارة أو  ـــرض امله ـــوع ع ـــق مبوض ـــج يتعلّ ـــاس، أداة، منت ـــتعانة بلب ـــل االس ـــن املفّض ـــوت... م ـــرّب ص ـــون"، مك ـــرية تلفزي "كام

ـــامم. ـــال االهت مج
ا، يُســـّجل اســـمه بـ"الئحـــة  2. يخّصـــص املوّجـــه وقتًـــا للتحضـــري للعـــرض، املشـــرتك الـــذي يجهـــز ويكـــون مســـتعدًّ

ــروض". العـ
ـــق،  ـــالث دقائ ـــه ث ـــت مّدت ـــا بوق ـــي حّضه ـــور الت ـــرتك األم ـــرض كّل مش ـــرسح": يع ـــىل امل ـــوم ع ـــج "نج ـــرض الربنام 3. ع

ـــرض. ـــن ع ـــاهدوه م ـــام ش ـــم في ـــوا رأيه ـــئلة أو يعط ـــج" أس ـــور يف الربنام ـــالءه "الجمه ـــأل زم ويس
4. يف نهاية الربنامج، ميأل كّل مشرتك بطاقة "أن تكون نجاًم"*.

الكّشاف أّخ لكّل 

كّشاف وصديق 

لكّل إنسان

األهداف



179

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

1. كيف شعرتم عندما شاركتم املجموعة مبهارتكم أو مجال اهتاممكم؟
2. كيف شعرتم عندما اصغوا لكم خالل عرضكم؟

3. كيف شعرتم عندما استمعتم إىل املردود من أعضاء املجموعة؟
4. ما هي األمور التي حرصتم عليها عندما أعطيتم رأيكم مبا قّدمه زمالؤكم؟

5. ما هو األمر الذي اهتممتم أن توصلوه لزمالئكم؟ ملاذا؟
6. كيف شعرتم عندما أصغيتم لزمالئكم؟ مباذا فكرتم؟ ماذا تعلّمتم؟

7. فّكـــروا عـــن فـــرص أخـــرى، خـــالل العـــام الـــدرايّس، ميكنكـــم خاللهـــا املشـــاركة بهوايـــة، تجربـــة 
شـــخصيّة، منتـــج أنتجتـــه؟

* بطاقة " ان تكون نجاًم"

صف شعورك عندما كنت نجاًم ؟

ماذا تّود ان تقول لزمالئك؟
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الكّشاف املثايل

أنا يف حرية من أمري

مضار الغش

من وراء الظهر

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

األمن واألمان 

التصّور الفكرّي  

األمـــن هـــو عبـــارة عـــن املامرســـات التـــي تضمـــن التخلّـــص مـــن املخاطـــر التـــي تهـــّدد الســـالمة، ويعتـــرب األمـــن 
ـــون  ـــث يبعث ـــم، حي ـــهم وغريه ـــة ألنفس ـــري الحامي ـــخاص لتوف ـــا األش ـــوم به ـــودة يق ـــة مقص ـــة وعمليّ ـــؤوليّة اجتامعيّ مس
ـــامن  ـــالزم لض ـــتقرار ال ـــن االس ـــة م ـــم بيئ ـــر له ـــاّم يوف ـــن، م ـــوب اآلخري ـــم وقل ـــهم وقلوبه ـــة يف نفوس ـــة والطأمنين الراح

ـــاج. ـــل واإلنت ـــّور والعم ـــة والتط ـــات التنمي ـــة عمليّ ـــتمرار ودميوم اس
ـــل يف شـــعور وإحســـاس  ـــه مســـبًقا، ويتمثّ ـــا عن ـــذي تحدثّن ـــج عـــن األمـــن ال ـــارة عـــن شـــعور داخـــّي ينت واألمـــان هـــو عب
ـــة  ـــة أشـــكال األنشـــطة الحياتيّ ـــام بكافّ ـــر لهـــم جـــًوا مناســـبًا ًللقي ـــاّم يوفّ ـــة، م األشـــخاص والجامعـــات بالراحـــة والطأمنين
ـــبل  ـــة س ـــزام بكاف ـــراد بااللت ـــام ألف ـــة قي ـــعور نتيج ـــذا الش ـــأيت ه ـــر، وي ـــق والتوتّ ـــوف والقل ـــن الخ ـــزل ع ـــة مبع اليوميّ

ـــان. ـــاس باألم ـــايل اإلحس ـــن وبالت ـــق األم ـــم تحقي ـــن له ـــي تضم ـــاع الت ـــة والدف ـــة والحامي الوقاي
يتيح التعلّم من خالل الفّعاليّات التي يقوم بها املرشد الكشفّي إىل:

• معرفة الترصّفات التي تساعد عىل الحفاظ عىل األمن الجسدّي يف أماكن ووضعيّات مختلفة.
• معرفـــة ومامرســـة الطـــرق واألســـاليب التـــي تســـاعد الفـــرد عـــىل الحفـــاظ عـــىل أمنـــه العاطفـــّي- االجتامعـــّي يف 

أوشـــاع وحـــاالت مختلفـــة.
• بحـــث األخطـــار الكامنـــة يف الحيـــاة اليوميّـــة للفـــرد واملجموعـــة مثـــل: أخطـــار الشـــبكة العنكبوتيّـــة- اإلنرتنـــت، 

أخطـــار التحـــّدث مـــع الغربـــاء.
• مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل: املسؤوليّة، االلتزام واالحرتام وغريها.

الكّشاف عضو 

نافع يف 

املجتمع

الصدق واالمانة

املساعدة واملسؤولية

حقوق وواجبات

أنت والطقوس املراسيم

لعبة االمياءات
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الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

فّعالّية: الصدق واألمانة

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ مفهوم الصدق واألمانة.

الهدف  التعليمّي
• أن مييّز التلميذ بني الصدق واألمانة

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

سري الفّعالّية
يطلب املرشد أن يقوم التالميذ بشكل فردّي باإلجابة عن األسئلة التالية:

ماذا تعني كلمتا الصدق واألمانة؟         

ماذا تعني كلمتا الخداع والغّش؟          
ـــابقة.  ـــة الس ـــن املرحل ـــة ع ـــة اإلجاب ـــل املجموع ـــذ داخ ـــرض كّل تلمي ـــرية يع ـــات صغ ـــة ملجموع ـــد املجموع ـــوّزع املرش ي

ـــا حـــول املوضـــوع. ـــروي للمجموعـــة حدثـً ـــّم ي ث
يختار أفراد املجموعة حدثـًا واحًدا لعرضه أمام كامل الهيئة.

يعرض ممثلو املجموعات األحداث.
أسئلة للنقاش: 

1.  كيف كانت الفّعاليّة؟
2. ماذا شعرتم؟

3.  هل تعتقدون بأّن هذه األمور واقعيّة؟
4. كيف تؤثّر هذه األمور عىل تطّور املجتمع؟

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

األهداف
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الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

فّعالّية: املساعدة واملسؤولية

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة تقديم املساعدة الصحيحة

الهدف  التعليمّي
• أن يعرّب التلميذ عن قّصة قرأها بلغته الخاّصة.

املّدة الزمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
ملحق "الحفيدة وجدها" - من كتاب الطفولة واملجتمع تأليف اريك هـ. اريكسون. 

ـــا مـــع مجموعـــة مـــن مســـّني  ـــا مكثـــت يوًم حدثتنـــي عاملـــة اإلنســـان الدكتـــورة روت اندرهيـــل أنّه

قبيلـــة باباجـــي يف واليـــة أريزونـــا يف الواليـــات املتحـــدة، قالـــت: توّجـــه املضيـــف إىل حفيدتـــه 

ـــاب. ـــق الب ـــا أن تغل ـــب منه ـــنوات وطل ـــر 3 س ـــن العم ـــغ م ـــي تبل الت

ا واســـتصعبت الحفيـــدة إغالقـــه. حاولـــت املـــرّة تلـــو املـــرّة ولكّنهـــا مل  كان البـــاب ثقيـــاًل جـــدًّ

تســـتطع. وكـــّرر الجـــد طلبـــه منهـــا قائـــأ: نعـــم أغلقـــي البـــاب.

ـــرى  ـــة أخ ـــن ناحي ـــاب، وم ـــالق الب ـــؤولّية إغ ـــد مس ـــا أح ـــذ عنه ـــاعدتها، مل يأخ ـــد مس ـــاول أح مل يح

ـــاب. ـــالق الب ـــى إغ ـــا ع ـــدم قدرته ـــى ع ـــم ع ـــدوا صربه مل يفق

جلسوا ونظروا إليها بصرب شديد، إىل أن نجحت وقام الجّد بشكرها.

لقد كانت فرضّيتهم أنّهم مل يلقوا عليها املهّمة لو مل يتأكّدوا من قدرتها عى تنفيذها.

ـــو  ـــام ل ـــا ك ـــا وحده ـــى عاتقه ـــاة ع ـــا ملق ـــؤولّية يف تنفيذه ـــة فاملس ـــا املهّم ـــت عليه ـــه ألقي ـــا أنّ ومب

ـــة ـــرأة بالغ ـــت ام كان

األهداف
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سري الفّعالّية

يوزّع املرشد قّصة عىل التلميذ ويقرأها بصوت عال:
يوّزع املرشد التالميذ إىل مجموعات ويعطي لكّل مجموعة واحدة من املهاّم التالية:

أ- اكتب سيناريو من الخيال

1. بني الجّد وذاته.
2.بني الجّد وحفيدته.

3.بني البالغني أنفسهم.
4.بني عاملة اإلنسان وبني باقي البالغني.

ب- صف أحاسيس املشرتكني يف مراحل القّصة املختلفة:

1.الحفيدة.
2.الجّد

3.عامله اإلنسان
4.باقي البالغني.

تعرض كّل مجموعة نتاج عملها  

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

1.ما هورأيكم بالقّصة؟
2. لو كنتم يف املكان ماذا كنتم تفعلون؟

ـــاب أو  ـــالق الب ـــاعدتها يف إغ ـــن مبس ـــني اآلخري ـــد البالغ ـــّد او أح ـــام الج ـــدم قي ـــك بع ـــو رأي ـــا ه 3. م
ـــا؟ ـــداًل منه ـــه ب بإغالق

4. ما هو الفرق بني مساعدتها يف إغالق الباب وبني عدم مساعدتها؟ 
5. أيّهام أفضل للحفيدة؟ 
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الكّشاف 

مطيع للنظام 

واألوامر

فّعالّية: حقوق وواجبات

الهدف  الرتبوّي 
• أن يعي التلميذ أهّميّة حقوقه يف املجموعة

الهدف  التعليمّي
• أن ينّفذ التلميذ واجبات ملقاة عليه

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
مقوالت تدور حول الحقوق والواجبات املختلفة، برستول، أوراق، ألوان. 

سري الفّعالّية
ـــي  ـــل ه ـــري ه ـــه أن يش ـــات وعلي ـــوق والواجب ـــوع الحق ـــول موض ـــدور ح ـــوالت ت ـــا مق ـــة عليه ـــرتك ورق ـــتلم كّل مش يس

ـــق(. ـــة )ملح ـــري صحيح ـــة أم غ صحيح
ثّم  يجلس املشرتكون يف مجموعات لتبادل اآلراء حول مواقفهم الشخصيّة.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
عرض املقوالت الواحدة تلو األخرى وسامع تعليالت املشرتكني عن صّحة وعدم صّحة كّل مقولة وملاذا؟

للمرشد: 
يف نهاية الفّعاليّة باإلمكان اقرتاح دستور للمجموعة. 

أسئلة للنقاش:
1 هل كان سهال إقناع اآلخرين برأيك؟  وملاذا؟ 

2 كيف تقبّل اآلخرون رأيك؟
3 عند سامعك إلجابات اآلخرين، هل كنت مرتاًحا؟ 

األهداف
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ملحق:

 واجبي أن أصل إلجتامع فرقتي يف كّل مرة

حّقي أن أتغيّب عن االجتامع يف فرتة االمتحانات

واجبـــي أن اســـتجيب لطلـــب املرشـــد ملرافقـــة أوالده يف 
الحديقـــة العامـــة بعـــد دوام املدرســـة

حّقي أن ال أُعرب مالحظات املرشد اهتامًما 

واجبي أن أساعد مرشد الفرقة يف مشرتياته

واجبى ان ألبّي طلبات قائد الفرقة

حّقي ان أسيئ وأمس مبن أشاء

واجبـــى أن أرفـــع الكـــريس وأضعـــه عـــىل الطاولـــة بعـــد 
نهايـــة لقـــاء املجموعـــة

واجبي أن أكون صديًقا للجميع

واجبي أن أذعن لتعليامت املرشد بدون تفكري

واجبي أن أشرتك يف رحالت املجوعة

حّقي أن أختار مكان جلويس يف اللقاء

غري صحيحصحيح
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية: أنت والطقوس/ املراسيم

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهميّة الطقوس واملراسيم

الهدف  التعليمّي
• أن يعّدد التلميذ مظاهر الطقوس واملراسيم

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقات مهمة

سري الفّعالّية
-  يوزّع املرشد لكّل مجموعة مهّمة.

 لو طلب منكم أن تكونوا مرشدين ملجموعات
 زائرون غرباء يف قريتكم سيمكثون يومني. 

إىل أي مكان تأخذونهم؟ وملاذا؟ 

ـــبة  ـــدة، األب، األم مبناس ـــد، الج ـــم: الج ـــد أقربائك ـــئ ألح ـــال مفاج ـــم احتف ـــم تنظي   قررت
ـــخ... ـــد زواج ال ـــالد، عي ـــد مي ـــاًل: عي ـــة، مث معين

-  كيف تفعلون ذلك؟
- أين؟

-  من تدعون إىل االحتفال؟
-  أي احتفال تفعلون؟

1

2

األهداف
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أسئلة للمحادثة 

1. ملاذا هذه النقاط مهّمة؟
2. ما هي عالقتها برتاث التالميذ وبثقافتهم؟

3. هل يجب أن يعكس الربنامج جوانب تاريخيّة وجوانب ثقافيّة؟ ملاذا؟
4. يسأل املرشد تالميذ املجموعة اآلخرين:

-  هل هناك أمور غري رضوريّة يف الربنامج؟
-  هل يجب إضافة أمور معيّنة؟ ملاذا؟

-  سؤال لجميع التالميذ بعد االنتهاء من العرض:
*  ماذا تعلّمتم من هذه الفّعاليّة؟
*  هل اتّضحت لكم أموًرا جديدة؟

*  هل تعلّمتم شيئًا جديًدا؟

  
  قـــّرر املجلـــس يف القريـــة، بعـــد إقامـــة املكتبـــة العاّمـــة، أن يرســـم شـــعاًرا معيًنـــا 

للمكتبـــة. 
توّجه إىل مجموعتكم وأعلن عن مسابقة لرسم الشعار.

- ارسموا هذا الشعار.

  قّررت املجموعة إقامة احتفال بيوم     
العائلة

-  طلب منكم كتابة برنامج لهذه الحفلة.
-  اكتبوا الربنامج.

-  ما هي الفقرات؟
-  أين تجري الحفلة؟

  قّررت املجموعة إقامة احتفال يف يوم األم.

-  طلب منكم تحضري برنامج لهذا االحتفال.
- اكتبوا الربنامج. من تدعون له؟ 

- أين يجري االحتفال؟
-  يطلب املرشد من التالميذ كتابة برامجهم عىل بريستول يعلّق داخل الصف.

-  يقوم مندوب عن كّل مجموعة بعرض نتاج مجموعته.

3

4

5

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
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الكّشاف

 عضو نافع يف 

املجتمع

فّعالّية:لعبة اإلمياءات )بانتوميام(

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ قيمتي التجانس والتاميز

الهدف  التعليمّي
• أن مييّز التلميذ أموًرا مختلفة لدى اآلخر

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
مجموعة من األقوال حول القيادة الرائدة

سري الفّعالّية
- يوزّع املرشد املجموعة إىل مجموعات 

- يحض املرشد معه مجموعة من األقوال حول القيادة الرائدة، االختالف، التجانس والتاميز. 
مثال )القيادة فّن، االختالف يف الرأي ال يفسد للوّد قضيّة، اختالف أّمتي رحمة وغريها(

ـــاءات  ـــة باإلمي ـــد للمجموع ـــاه املرش ـــذي أعط ـــول ال ـــال الق ـــة إيص ـــوم مبحاول ـــدوب، ليق ـــاب من ـــة انتخ ـــىل املجموع - ع
ـــارات(. ـــة اإلش )لغ

- تفوز املجموعة التي تعرف اإلجابة بوقت أقّل، وتكون هي املجموعة القائدة

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

ـــي  ـــات الت ـــة، والصعوب ـــاء الفّعاليّ ـــذ أثن ـــعور التالمي ـــول ش ـــار ح ـــة باالستفس ـــد الفّعاليّ ـــل املرش يجم
ـــه  ـــر وقيادت ـــف اآلخ ـــاح املختل ـــرّق إىل نج ـــك التط ـــه. كذل ـــم إيصال ـــا أراد زميله ـــم م ـــم يف فه واجهته

ـــه. ملجموعت

األهداف



189

الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة القيم يف الحياة

الهدف  التعليمّي
• أن يعّدد التلميذ صفات الكّشاف املثايل

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
أوراق يطبع عليها قامئة الصفات.

سري الفّعالّية
ـــات حســـب  ـــب هـــذه الصف ـــم ترتي ـــن كّل واحـــد منه ـــب م ـــذ، ويطل ـــع التالمي ـــات لجمي ـــوّزع املرشـــد ملحـــق الصف 1. ي

ـــه  ـــا بالنســـبة ل أهّميّته
ـــا  ـــات ترتيبً ـــذه الصف ـــب له ـــق عـــىل ترتي ـــة أن تتّف ـــن كّل مجموع ـــب م ـــات ويطل ـــذ إىل مجموع ـــوّزع املرشـــد التالمي 2. ي

ـــا  جامعيًّ

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

يســـأل املرشـــد مـــا هـــو الفـــرق بـــني ترتيبـــك يف املرحلـــة األوىل وبـــني ترتيـــب مجموعتـــك يف املرحلـــة 
الثانيـــة؟

1. هل ميكن إكساب هذه الصفات لإلنسان؟ 
2. كيف يتّم ذلك؟ 

الكشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

فّعالّية: الكّشاف املثايّل

األهداف
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ملحق:

قامئة الصفات 

مثابر كريم    مثّقف    مؤمن    مدافع عن الضعيف    مجتهد   

مساعد حكيم    منفتح    مواظب    مخلص    صادق    مستقيم  

مهتّم معطاء    يقول الحق    يتحّمل املسؤوليّة    متسامح   أديب   

متطّوع  نزيه   متداخل يف املجتمع   داعم    متعاون  مرتّب   
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ الجوانب الخلقيّة يف موضوع الغّش.

الهدف  التعليمّي
• أن يعرّب التلميذ عن حدود االلتزامات بني األصدقاء.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
بطاقة حدث

سري الفّعالّية
يوّزع املرشد بطاقة حدث تحمل "معضلة سعيد" عىل التالميذ.

 ثّم يطلب اإلجابة عن األسئلة املسّجلة تحت املعضلة.
العمل يف مجموعات

ــة  ــع كّل مجموعـ ــابه. وتضـ ــف املتشـ ــاب املوقـ ــم ألصحـ ــرد ينضـ ــات، كّل فـ ــة إىل مجموعـ ــد املجموعـ ــوّزع املرشـ يـ
ــم. ــذون موقفهـ ــا يتّخـ ــي جعلـــت أفرادهـ ــباب التـ ــريات واألسـ التفسـ

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

1. ما هي القيم املتضاربة يف معضلة سعيد؟ 
2. ماذا يريد والِدا سعيد ومحمود؟

3. هل كنتم تغرّيون موقفكم لو مل يكن سعيد ومحمود صديقان؟

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

فّعالّية:أنا يف حرية! ماذا أفعل؟

األهداف
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ملحق:

معضلة سعيد

ـــدار  ـــم. وعـــى م ـــات يف التعلّ ـــن صعوب ـــاين م ـــود يع ـــامن. محم ـــان حمي ـــود صديق   ســـعيد ومحم
ـــري  ـــه ويف التحض ـــّل وظائف ـــه ويف ح ـــري دروس ـــاعدة يف تحض ـــعيد املس ـــه س ـــه صديق ـــّدم ل ـــام ق الع

ـــات. لالمتحان
ـــا  ـــس قريًب ـــعيد أن يجل ـــه س ـــن صديق ـــود م ـــب محم ـــنة. فطل ـــة الس ـــات نهاي ـــت امتحان   اقرتب
ـــل  ـــا تحم ـــي أوراًق ـــا بتلّق ـــان وإّم ـــادل أوراق االمتح ـــا بتب ـــه، إّم ـــتعانة ب ـــتطيع االس ـــه، يك يس من

إجابـــات عـــن أســـئلة االمتحـــان.
ـــرى مســـاعدة  ـــة أخـــرى ي ـــن جه ا، وم ـــّم جـــدًّ ـــر مه ـــأّن النجـــاح يف االمتحـــان أم ـــرى ب ـــود ي   محم

ـــا.  ـــربه غًش ـــول ويعت ـــري مقب ـــًرا غ ـــت االمتحـــان أم ـــه وق صديق
ـــه  ـــري، والتزام ـــذاب الضم ـــود ويشـــعر بع ـــاه محم ـــه تج  ســـعيد يف مشـــكلة وحـــرية! يشـــعر بواجب

ـــا. ـــرّب عليه ـــي ت ـــم الت ـــون والقي بالقان
* هل تعتقد أّن عى سعيد تقديم املساعدة لصديقه؟ أو االلتزام بالقانون والقيم؟

* لو كنت مكانه ماذا كنت تفعل؟

انا يف حرية من أمري
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الهدف  الرتبوّي 
•  أن يدرك التلميذ مضار الغّش.                   

الهدف  التعليمّي
• أن مييّز التلميذ أمناطـًا سلوكيّة ترفض الغّش.

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
ورقة األقوال 

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

فّعالّية:مضاّر الغّش

األهداف

سري الفّعالّية
ـــه  ـــة ويرشح ـــام املجموع ـــه أم ـــتعّد لعرض ـــد ويس ـــول واح ـــار ق ـــذ اختي ـــن كّل تلمي ـــب م ـــق، ويطل ـــد امللح ـــوّزع املرش ي

ـــه. ـــاره ل ـــل اختي ويعل

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة
يعرض التالميذ األقوال التي بحوزتهم.

أسئلة للنقاش: 
1.  ماذا تعلّمتم من هذه األقوال؟

2. ما هو الغّش؟
3. كيف ميكن أن نحاربه ونقيض عليه؟ )بالقدوة الحسنة بالقانون، بالرتبية...(
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خـــالل عمـــل املجموعـــة يـــوّزع املرشـــد االقتباســـات 
التاليـــة:

ملحق األقوال:

1. الغّش طريق موصل إىل النار.

2. الغّشاش غري قنوع.

3. الغّشاش ماله حرام.

4. الغّش دليل عى دناءة النفس وخبثها.

5. ا لغّش يبعد اإلنسان عن اللـه وعن الناس.

6. الغّشاش خائن.

7. الغّشاش كاذب.

8. الغّش طريق لحرمان إجابة الدعاء.

9. الغّش طريق لحرمان الربكة يف أعامل والعمر.

10. الغّش دليل عى نقص االميان.

11. الغّش يسّبب تسلّط الظلمة.

12. الغّش يولّد عدم الثقة.

13. الغّش يولّد الخالف مع الناس.

14. الغّش يقلّل من احرتام اآلخرين للغّشاش.

15. الغّشاش قليل الهيبة.
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الهدف  الرتبوّي 
• أن يدرك التلميذ أهّميّة تقديم املجاملة لغريه

الهدف  التعليمّي
• أن يعرّب التلميذ بكلامت طيّبة لزمالئه

املّدة الزّمنّية
45 دقيقة

املواّد املطلوبة      
1. أوراق فوليو بعدد املشـتـركني.

2. دبابيس خياطة أو الصقات.
3. أدوات كتابة.

سري الفّعالّية
يلصق املرشد عىل ظهر كّل مشرتك ورقة فوليو. يدور األعضاء يف الغرفة وكّل واحد منهم يكتب لكّل واحد كلامت طيّبة 

عىل الورقة التي عىل ظهره. 
يف نهاية املرحلة عندما يكون الجميع قد كتبوا للجميع، يأخذ كّل مشرتك الورقة التي عىل ظهره.

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة

من يرغب من أعضاء املجموعة يستطيع أن يكشف للجميع ما كتبوه له– يقرأه بصوت عاٍل. ميكن 

بحسب ترتيب معنّي- ما الذي تحّب أن ترشكنا به ماّم كتبوه لك؟ 

الكّشاف طاهر 

يف أقواله 

وأعامله

فّعالّية:من وراء الـظّهر

األهداف
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الباب الثالث

الكشفية

العملية
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املهارات الحقلّية

منشآت وإبداعات، مهارات كشفّية ميدانّية

1. الحبل  

2. عقدة اإلبهام 

3. العقدة املسطحة 

4. عقدة الحائك  

5. عقدة العصا  

6. العقدة الثامنيّة  

7. عقدة اإلنقاذ  

8. تقصري الحبل  

9. عقدة الساّمك 

10. إقتفاء األثر  

11. القياسات  

12. قياس ارتفاع الشجرة بواسطة الظّل  

13. الحاجة أّم االخرتاع  

14. معرفة الجهات والتواجد 

15. معرفة الجهات يف الليل  

16. معرفة الجهات يف النهار  

17. معرفة الجهات

18. محطّات الحبك  

19. الخيمة  

20. الجسور  

21. املرايس  

22. النار: إيقادها وإخامدها - أنواع املواقد  

23. الشعارات املشتعلة 

24. مهارات التخييم والحياة الخلوية
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مقّدمة 

يتيـــح الخـــروج إىل البيئـــة فرصـــة للقيـــام بفّعاليّـــات كثـــرية ومتنّوعـــة، حيـــث ميكـــن أن نســـتغّل املحيـــط لصقـــل 

ـــال  ـــات خ ـــذه الفّعاليّ ـــام به ـــن القي ـــذه.  ميك ـــات كه ـــات لفّعاليّ ـــي اقرتاح ـــا ي ـــا. يف م ـــاون فيه ـــة التع ـــة وتنمي املجموع

ـــة. ـــورة املجموع ـــاون وبل ـــق روح التع ـــدف إىل خل ـــي ته ـــاطات الت ـــام النش ـــدايّن أو أيّ ـــوم املي ـــم أو الي ـــة أو املخي الرحل

ـــة عـــى هـــذه  ـــة" موجـــودة يف املنطقـــة. أمثل ـــال ومـــواّد "طبيعيّ ـــِيّ وحب ـــة لنشـــاطات كهـــذه هـــي: ِع الوســـائل املطلوب

ـــة إصـــدار "شـــيلح" - إدارة املجتمـــع والشـــباب. ـــات ميداني ـــاب فّعاليّ املـــواّد ورد ذكرهـــا يف كت

ـــال  ـــك وخي ـــيج خيال ـــن نس ـــرى م ـــياء أخ ـــق أش ـــن خل ـــن املمك ـــط. م ـــرّي فق ـــاس الفك ـــات األس ـــذه االقرتاح ـــّكل ه تش

ـــباب. ـــادة الش الق

نـــورد يف هـــذا الفصـــل مجموعـــة مـــن الفّعاليّـــات حـــول املـــواّد الكشـــفيّة العمليّـــة مقرونـــة بالصـــور والرســـومات 

آملـــن أن يتحّقـــق هدفنـــا مراعـــن بذلـــك حاجـــات القـــادة الشـــباب واملرشـــدين ومســـتوياتهم املختلفـــة. 

 يركّز هذا الفصل عى تنمية املهارات الكشفيّة وعى املفاهيم األساسية موازنًا بينها وبن املهارات.

 العقد    الحبك

 إقتفاء األثر      التواجد - الجهات

 القياسات   إشارات الطرق 

ـــم أن يكـــون  ـــه. اهت ـــات املتعـــارف علي ـــذ الفّعاليّ ـــكان تنفي ـــدة عـــن م ـــة بعي ـــات يف منطق ـــذ هـــذه الفّعاليّ ـــة تنفي يف حال

ـــك. ـــة إســـعاف أّويّل وغـــري ذل ـــاه وحقيب ـــة كاملي ـــوازم املطلوب ـــة والل ـــة املطلوب ـــات األمنيّ ـــع املصادق ـــك جمي بحوزت

كذلك يجب إجامل قواعد األمان والسلوك مسبًقا مع القادة الشباب حتّى تتّم الفّعاليّة بشكل آمن.
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1.الحبل
 يعتـــر الحبـــل مـــن الوســـائل األّوليّـــة التـــي اســـتعملها اإلنســـان.  عنـــد الخـــروج إىل الرحلـــة أو تخييـــم أو فّعاليّـــة 
ميدانيـــة أخـــرى تشـــكل الحبـــال املركّـــب األســـايّس يف الفّعاليّـــة. بواســـطة الحبـــل ميكننـــا إقامـــة منشـــآت مختلفـــة 

كالخيـــام وأماكـــن الوقايـــة وغريهـــا.
ـــّي  ـــل الجامع ـــاون والعم ـــدى التع ـــص م ـــة ولفح ـــة مختلف ـــآت ميداني ـــة منش ـــيلة إلقام ـــل كوس ـــع الحب ـــل م ـــن نتعام نح
ـــل أو  ـــة التفاصي ـــن ناحي ـــة م ـــتويات مختلف ـــاء مبس ـــباب للبن ـــادة الش ـــات للق ـــاء معلوم ـــك إعط ـــة. ميكن ـــل املجموع داخ
ـــذه  ـــذ ه ـــن تنفي ـــن املمك ـــات. م ـــة معلوم ـــم أيّ ـــون دون إعطائه ـــبام يعرف ـــيّة حس ـــآت أساس ـــة منش ـــن إقام ـــم م متكينه

ـــم. ـــه ه ـــر يختارون ـــار آخ ـــّي أو إط ـــار تناف ـــات يف إط الفّعاليّ
مـــن املهـــّم أاّل تكـــون عمليّـــة البنـــاء فّعاليّـــة قامئـــة بحـــّد ذاتهـــا. ميكـــن مرافقـــة البنـــاء مبراقبـــن الســـتعراض ســـري 
ـــاون  ـــة التع ـــة التعبـــري عـــن تجرب ـــه املجموع ـــاول في ـــاش تح ـــة بنق ـــص الفّعاليّ ـــب تلخي ـــال يج ـــل.  عـــى كّل ح العم

التـــي خاضتهـــا.

الهدف  

• أن يتعرّف التلميذ عى الحبل رفيق الكّشاف وأنواعه واستعامالته وطرق املحافظة عليه.

املّدة الزمنّية 

 30 دقيقة 

املواّد املطلوبة 

1. أقام توش وألواح بريستول

2.   عيّنات من أنواع الحبال املختلفة 



200

سري الفّعالّية 

املرحلة األوىل- مجموعات:

يوّزع املرشد املجموعة إىل مجموعات مكّونة من 5-4 أفراد ويوزّع عى كّل مجموعة البطاقة التالية:

د أنواع الحبال حسب عى املواّد التي تصنع منها. 1. عدِّ

د عرشة استعامالت للحبال. 2. عدِّ

3. يف أية فّعاليّات كشفيّة تستعمل الحبال؟ 

د طرقًا مختلفة للمحافظة عى الحبل. 4. عدِّ

للمرشد

أ. اطلب من كّل مجموعة إجامل ما طلب منها يف البطاقة عى لوح بريستول.

ب. تختار كّل مجموعة مندوبًا عنها لعرض اإلجامل أمام كامل الهيئة.

املرحلة الثانية - كامل الهيئة 

أ.  يقوم ممثّل من كّل مجموعة بعرض اإلجامل أمام كامل الهيئة.

ب. يعطي املرشد املجال ألعضاء املجموعات املختلفة لطرح أسئلة للنقاش.

بعد االنتهاء من عرض اإلجامل يطرح املرشد األسئلة التالية:

1. هل كنت تعرف جميع استعامالت الحبل من قبل؟ 

2. إذا كانت اإلجابة ال - أي االستعامالت مل تعرفها من قبل؟ 

ـــا عـــن  ـــوم االســـتغناء كليً ـــل؟  وهـــل ميكـــن الي ـــذه البدائ ـــك به ـــا رأي ـــل؟  وم ـــوم للحب ـــل املوجـــودة الي ـــا هـــي البدائ 3. م

ـــل؟  الحب

4. ما الذي أثار اهتاممك يف املوضوع وكيف ظهر ذلك؟ 

ملحق – أنواع الحبال
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2. عقدة اإلبهام 
الهدف  

أن يتعلّم التلميذ عقدة اإلبهام واستعامالتها يف الحياة اليوميّة.

املّدة الزّمنّية 

30 دقيقة 

املواّد الالزمة

حبل طوله 3 أمتار لكّل تلميذ.

سري الفّعالّية
ـــة عـــى شـــكل مســـابقة  ـــذ الفّعاليّ ـــن أجـــل تنفي ـــراد م ـــن 6-5 أف ـــة م ـــات مكّون ـــة إىل مجموع ـــوّزع املرشـــد املجموع أ. ي

ـــات. ـــن املجموع ب
ب. يطلب املرشد من التاميذ إعداد عقدة من الحبل بشكل حّر، يفحص العقدة ويسأل:

 - ما اسم هذه العقدة؟ 
 - أية أصابع استعملت أكرث من غريها يف صنع هذه العقدة؟ 

يطلـــب املرشـــد مـــن املجموعـــات تســـجيل ثاثـــة اســـتعامالت لهـــذه العقـــدة بعـــد أن يقـــوم املرشـــد بإجـــامل املوضـــوع 
وعـــرض طريقـــة عمـــل العقـــدة.

ماحظة: تستعمل هذه العقدة للمحفاظة عى الحبل، وتأمن الحبكات والعقد املختلفة.

للمرشد:
طريقة العمل: نلّف الحبل عى اإلبهام وندخل الطرف يف الحلقة 
املتكّونة يف اإلبهام وهذه العقدة هي أبسط العقد.  انظر الشكل:

 

 

أسئلة للنقاش
1. ما هي االستعامالت املختلفة لهذه العقدة؟ 

2. ما الحاجة من وراء معرفة هذه االستعامالت؟ 
3. هل كنت بحاجة ملساعدة اآلخرين؟ هل طلبت ذلك؟  هل حصلت عى طلبك؟ 
ملحق – عقدة اإلبهام4. املساعدة هي من أسس القيادة - كيف انعكس ذلك أثناء العمل باملجموعات؟ 
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3. العقدة املسطّحة 
الهدف  

أن يتعـــرّف التلميـــذ عـــى طـــرق ووســـائل لصنـــع العقـــد وميّزاتهـــا وطـــرق اســـتعاملها وترســـيخ بعـــض خصـــال الّكشـــافة  
بشـــكل عمـــّي.

املّدة الزمنّية
30 دقيقة 

املواّد املطلوبة  
صور للعقدة املسطّحة- معجون ملّون - الحبل الشخّي لكّل تلميذ بطول 3 م.

سري الفّعالّية
ـــاء  ـــاون أثن ـــراد بالتع ـــوم األف ـــى أن يق ـــّون، ع ـــون املل ـــطة املعج ـــكل بواس ـــداد الش ـــذ إع ـــن التامي ـــد م ـــب املرش أ. يطل

ـــل. العم
ـــن  ـــاون م ـــم والتع ـــودة معه ـــال املوج ـــدة بالحب ـــداد العق ـــة إع ـــة الثاني ـــن املرحل ـــاء م ـــد االنته ـــد بع ـــب املرش ب. يطل

ـــدة. ـــداد العق ـــاح إع ـــل إنج أج

للمرشد
ـــي  ـــي ينه ـــة الت ـــًا املجموع ـــات مث ـــن املجموع ـــابقة ب ـــة كمس ـــن الفّعاليّ ـــة م ـــة الثالث ـــذ املرحل ـــن تنفي أ. ميك

ـــزة. ـــى جائ ـــل ع ـــدة أّواًل تحص ـــداد العق ـــا إع ـــع أفراده جمي
ب. تســـتعمل هـــذه العقـــدة لعقـــد الضـــاّمدات يف اإلســـعاف األّويّل ألنّهـــا ال تضغـــط عـــى الجـــرح كـــام 
ـــمك وهـــي ال تنحـــّل مـــن تلقـــاء ذاتهـــا مـــع أنّهـــا ســـهلة الحـــّل.  تســـتعمل لوصـــل حبلـــن متســـاوين يف السُّ
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أسئلة للنقاش:
1. هل استغرق إعداد هذه العقدة وقتًا طويًا؟  ملاذا؟   وكيف تغلّبت عى املشكلة؟ 

2. هل وجدت صعوبة يف صنع هذه العقدة؟ 
3. ما أهم استعامالت هذه العقدة؟ 

4. هل كان عنرص املنافسة عامًا إيجابيًا أم سلبيًا يف عمليّة إمتام املهّمة عى أكمل وجه؟   
5. هل تنفيذ الفّعاليّة عى شكل مسابقة جعلك تتعاون أكرث مع أعضاء الفرقة؟ 

6. ما مدى أهّميّة التعاون يف إنجاز املهاّم وتحقيق األهداف؟ 

كيفّية صنع العقدة 
ـــة  ـــل الحلق ـــر وأدره إىل داخ ـــرف األي ـــى الط ـــن ع ـــرف األمي ـــع الط ـــل، ض ـــريف الحب ـــن ط ـــا م ـــد طرفً ـــك يف كّل ي أمس
ـــل  ـــن وأدره إىل الداخ ـــرف األمي ـــى الط ـــر ع ـــرف األي ـــع الط ـــد، وض ـــرف الجدي ـــد الط ـــك يف كّل ي ـــّم أمس ـــكل 1( ث )ش

ـــكل 3(. ـــدة )ش ـــّون العق ـــل فتتك ـــى الحب ـــّد ع ـــكل )2(   ش ش

)شكل 3()شكل 2()شكل 1(

ملحق – العقدة املسطحة
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4. عقدة الحائك 
الهدف

ـــة  ـــا واســـتعاملها وطريق ـــك وميّزاته ـــدة الحائ ـــذ مـــن خـــال املامرســـة الشـــخصيّة وبأســـلوب شـــائق عق ـــم التلمي أن يتعلّ
ـــا. عمله

املّدة الزمنّية
 30 دقيقة 

املواّد املطلوبة 
ـــن يف  ـــن مختلف ـــا حبل ـــتعمل هن ـــث يس ـــال حي ـــوع الحب ـــاف ن ـــطّحة باخت ـــدة املس ـــتعملة يف العق ـــواّد املس ـــس امل نف

ـــمك. السُّ

سري الفّعالّية
نفس مراحل سري فّعاليّة العقدة املسطّحة ولكن يظهر االختاف يف طريقة العمل ويف مراحل استعاملها.

للمرشد
مك. تستعمل عقدة الحائك لوصل حبلن مختلفن يف السُّ

طريقة العمل
اصنـــع حلقـــة يف الحبـــل الرفيـــع وأمســـكها بيـــدك اليـــرى بحيـــث يكـــون الطـــرف القصـــري إىل الجهـــة العليـــا ثـــّم 
أدخـــل طـــرف الحبـــل الســـميك   يف الحلقـــة مـــن أســـفل )شـــكل رقـــم 1( بعـــد ذلـــك لُـــّف هـــذا الطـــرف تحـــت 
ـــع  ـــل الرفي ـــوق الحب ـــة وف ـــن يف الحلق ـــميك الكائ ـــل الس ـــت الحب ـــا تح ـــة العلي ـــو الجه ـــة نح ـــّرره يف الحلق ـــة وم الحلق

)شـــكل رقـــم 2(.  شـــّد عـــى األطـــراف فتتكـــّون العقـــدة )شـــكل رقـــم 3(.

أسئلة للنقاش 
1. هل هذه العقدة سهلة الصنع أم صعبة؟ 

2. عّدد بعض الحاالت التي تستعمل فيها عقدة الحائك؟ 
3. هل استعنت بصديق يف صنع عقدة الحائك؟  كيف؟ 

 الجهة السفليّة

ملحق – عقدة الحائك

الجهة العلويّة
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5 .عقدة العصا
الهدف 

ـــا  ـــة - فوائده ـــال املامرس ـــن خ ـــفيّة م ـــاة الكش ـــم، والحي ـــه يف املخي ـــهيل عمل ـــة لتس ـــائل مختلف ـــذ وس ـــم التلمي تعلي
ـــا. ـــرق صنعه ـــا وط وميّزاته

املّدة الزّمنّية
 30 دقيقة 

املواّد املطلوبة
حبل طوله 3 م وعصا )يفضل تنفيذ الفّعاليّة يف الحرش القريب لوجود لوجود مواد مساعدة(

سري الفّعالّية
ـــن 5-6  ـــة م ـــا مكون ـــدة منه ـــات كّل واح ـــة إىل مجموع ـــيم الري ـــد بتقس ـــوم املرش ـــرش يق ـــاه الح ـــاق باتج ـــل االنط قب
ـــن  ـــل ب ـــط حب ـــات رب ـــن املجموع ـــد م ـــب املرش ـــرش يطل ـــول إىل الح ـــد الوص ـــم. عن ـــن بينه ـــًدا م ـــارون قائ ـــاء يخت أعض

ـــادات. ـــات واإلرش ـــاء التوجيه ـــذ وإعط ـــل التامي ـــة عم ـــد مراقب ـــى املرش ـــا ع ـــجرتن. وهن ـــي ش جذع
بعد االنتهاء من املهمة يوجه املرشد األسئلة التالية:
1. أي عقد استعملت من بن العقد التي تعلّمتها؟ 

2. أي الصعوبات واجهتك؟  هل واجهتك صعوبة يف تذكّر العقد التي تعلّمتها؟  وّضح

ـــوم  ـــا يق ـــة.  بعده ـــة كامل ـــام املجموع ـــل أم ـــة العم ـــرشح طريق ـــة ل ـــى فرص ـــة أّواًل تعط ـــز املهّم ـــي تنج ـــة الت املجموع
ـــل: ـــة العم ـــوع ورشح طريق ـــامل املوض ـــد ييإج املرش

ـــذ   ـــة وتســـاعد التلمي ـــأّي جســـم آخـــر كشـــجرة أو عمـــود بصـــورة ثابت ـــل بعصـــا أو ب ـــط حب ـــدة العصـــا لرب تســـتعمل عق
ـــام. ـــراج والصـــواري والخي يف إقامـــة األب

 

أسئلة للنقاش 
1. أي العقد استعملت عند ربط الحبل بن جذعي الشجرة؟ 

2. ما هي الصعوبات التي واجهتك عند اختبار العقدة؟ 
3. كتلميذ كشفي ماذا يتوّجب عليك القيام به أثناء خروجك إىل الطبيعة؟ 

للمرشد  
املحافظة عى البيئة والرفق بالحيوان والنبات وغريها

كيفّية صنع العقدة 

ـــا،  ـــل العص ـــّم ادخ ـــرى ث ـــن األخ ـــة م ـــة قريب ـــون الحلق ـــث تك ـــس بحي ـــاه معاك ـــل باتج ـــس الحب ـــن نف ـــن م ـــوِّن حلقت ك

ـــول  ـــة ح ـــع حلق ـــجرة فنصن ـــن ش ـــارة ع ـــد عب ـــا إذا كان الوت ـــكل )3(، أّم ـــام يف الش ـــدة ك ـــج العق ـــل تنت ـــريّف الحب ـــّد ط ش

ـــج  ـــن فتنت ـــن ونشـــّد الطرف ـــن الحلقت ـــاه ندخـــل الطـــرف ب ـــة بنفـــس االتّج ـــة ثاني ـــّم حلق ـــام يف الشـــكل )1( ث الســـاق ك

ـــكل )2(.  ـــدة ش العق
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ملحق – عقدة العصا \ الوتدية
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6 .العقدة   الثُّامنّية
الهدف  

أن يتعلّم التلميذ بأسلوب شائق العقدة الثامنيّة: استعامالتها ومميّزاتها وطرق صنعها.

املّدة الزمنّية
 30 دقيقة

املواّد املطلوبة
حبل شخّي لكّل تلميذ بطول 3 م وصورة العقدة بعدد التاميذ

"معجونة"   .

سري الفّعالّية 
1. يقسم املرشد الرية اىل مجموعات  ثّم توزّع صورة العقدة لكّل تلميذ

2. يطلب من التلميذ صنع العقدة من املعجونة بالتعاون مع التاميذ. 
3. يطلب املرشد من التاميذ محاولة ربط العقدة بواسطة الحبل.

تستعمل هذه العقدة للمحافظة عى طرف الحبل.

طريقة العمل 
ـــل  ـــل الحب ـــرى، وندخ ـــة أخ ـــف حلق ـــل نص ـــّف الحب ـــل ل ـــّم نكم ـــة، ث ـــة كامل ـــع حلق ـــان ونصن ـــى البن ـــل ع ـــّف الحب نل

ـــكل. ـــام يف الش ـــدة ك ـــج العق ـــل فتنت ـــريف الحب ـــد ط ـــّم نش ـــان، ث ـــول  البن ـــة ح ـــة املتكّون بالحلق

أسئلة للنقاش:
1. من نجح يف صنع العقدة؟ 

2. ملاذا سّميت هذه العقدة بهذا االسم؟ 
3. ألي األغراض تستعمل هذه العقدة؟ 

4. هل حافظتم عى املواّد الازمة أثناء قيامكم بالتلوين وصنع العقدة؟ 

)الحرص عى االقتصاد وعدم التبذير(

ملحق – العقدة الثامنية
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7. عقدة اإلنقاذ
الهدف 

أن يتعلّم التلميذ طريقة صنعها ميّزاتها وفوائدها، وذلك من خال الرسم واألشغال اليدويّة.

املّدة الزمنّية
 30 دقيقة

املواّد املطلوبة
حبال طول الواحد منها 3 م توّزع عى كّل تلميذ ومعجونة وصور لعقدة   اإلنقاذ وفق عدد التاميذ.

سري الفّعالّية 
1. يطلب املرشد من التلميذ صنع العقدة من املعجونة باالستعانة بالشكل ومن ينجح يساعد زميله.

2. يطلباملرشـــد  مـــن التلميـــذ محاولـــة صنـــع العقـــدة بواســـطة حبلـــه الشـــخّي، مـــن ينجـــح يســـاعد زمائـــه يف 
املجموعـــة.

عقـــدة اإلنقـــاذ هـــي العقـــدة املســـاّمة عقـــدة الوســـط، وتســـتعمل إلنقـــاذ شـــخص واقـــع يف بـــر، كـــام يســـتعملها 
التاميـــذ يف رحاتهـــم عنـــد االضطـــرار للســـري عـــى ســـطح شـــديد االنحـــدار.

ماحظة: إن مل تكن متأكًدا من صنع العقدة الصحيحة فا تستعملها ألّن استعاملها خطري.

كيفّية صنع هذه العقدة 
ـــد اليـــرى فتمســـك بالحبـــل مـــن الجهـــة  ـــا الي ـــد اليمنـــى، أّم ـــّف الحبـــل حـــول جســـمك ماســـًكا الطـــرف الســـائب بالي لُ
ـــن إىل  ـــرف األمي ـــل الط ـــل. ادخ ـــرى للحب ـــة الي ـــوق الجه ـــن ف ـــى م ـــد اليمن ـــع الي ـــن م ـــرف األمي ـــل الط ـــرى.  أدخ األخ
ـــّون  ـــل تتك ـــى الحب ـــّد ع ـــرتوك )الســـائب(، وُش ـــع الطـــرف امل ـــد م ـــّم اســـحب الي ـــغ ث ـــت حـــول الرس ـــي تكون ـــة الت الحلق

ـــكل: ـــام يف الش ـــدة ك العق

 

أسئلة للنقاش 
1. ملاذا سميّت هذه العقدة بهذا االسم؟ 
2. ألي األغراض تستعمل هذه العقدة؟ 

3. ما أخطار استعامل هذه العقدة؟ 
4. كيف كان شعورك أثناء مساعدتك لزميلك يف صنع العقدة؟ 

5. كيف كان شعورك أثناء مساعدة زميلك لك يف صنع العقدة؟ 

ملحق – عقدة اإلنقاذ
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8. تقصري الحبل
الهدف 

أن يتعلّم التلميذ عقدة تقصري الحبل: فوائدها وطريقة صنعها وتأمينها.

املّدة الزمنّية
 30 دقيقة

املواّد املطلوبة
1. حبال طول كّل منها سبعة أمتار تكفي لربع عدد التاميذ.

2. حبال طول الواحد منها أربعة أمتار تكفي نصف عدد التاميذ.

3. حبال طول الواحد منها مرت واحد عددها يساوي عدد التاميذ.
4. عصا كشفيّة شخصيّة.

سري الفّعالّية 
يخـــرج التاميـــذ بصحبـــة مرشـــدهم إىل الحـــرش القريـــب. يطلـــب املرشـــد مـــن التاميـــذ االنتظـــام يف مجموعـــات 
مكّونـــة مـــن أربعـــة أفـــراد.  يـــوّزع املرشـــد الحبـــال عـــى التاميـــذ بحيـــث يأخـــذ اثنـــان مـــن املجموعـــة حبلـــن 
ـــا التلميـــذان اآلخـــران فيأخـــذ كّل منهـــام حبلـــن قصرييـــن طـــول كّل حبـــل منهـــام )1 م(.  كـــام  طويلـــن بطـــول )4 م( أّم

ـــل )7م(. ـــد طوي ـــل واح ـــى حب ـــة ع ـــل كّل مجموع وتحص
يطلـــب املرشـــد مـــن كّل مجموعـــة تثبيـــت أربـــع عـــي بشـــكل عمـــودي بحيـــث تشـــّكل شـــكًا رباعيًّـــا عـــى أن 

تكـــون املســـافات بـــن العصـــا واألخـــرى مـــرتًا ونصـــف املـــرت تقريبًـــا.
ـــول  ـــة الحص ـــجار بغي ـــان األش ـــري أغص ـــدم تكس ـــم إىل ع ـــى تنبيهه ـــذ، وال ين ـــن التامي ـــد ب ـــّول املرش ـــل يتج ـــاء العم أثن

ـــاد. ـــى أوت ع
ـــج،  ـــص النتائ ـــاهدة وفح ـــّول ملش ـــل ويتج ـــد العم ـــف املرش ـــدء يوق ـــارة الب ـــاء إش ـــى إعط ـــاعة ع ـــف س ـــرور نص ـــد م بع

ـــي: ـــا ي ـــا إىل م ـــة متطرّقً ـــص العمليّ ـــة ليلّخ ـــن كّل مجموع ـــًدا ع ـــًا واح ـــب ممث ـــا يطل بعده
1. إّن كانت املجموعة قد نجحت يف تنفيذ املهمة أم ال؟  ارشح وعلّل.

2. أّي العقد التي استعملت. وملاذا؟ 
3. كيف تّم التغلب عى الصعاب؟

للمرشد
ـــكلة األوىل:  ـــاكل: املش ـــض املش ـــا بع ـــيواجه بعضه ـــن س ـــا، لك ـــتدبّر أموره ـــات س ـــض املجموع ـــّك أّن بع ال ش
ـــدة املســـطحة إليصـــال  ـــتعامل العق ـــم الس ـــذي ســـوف يضطرّه ـــر ال ـــال قصـــرية األم ـــاد بحب ـــط األوت ـــد رب عن
ـــل  ـــل الطوي ـــتعامل الحب ـــة: هـــي اس ـــا املشـــكلة الثاني ـــن، أّم ـــه مرتي ـــل طول ـــن حب ـــن وتكوي ـــن القصريي الحبل
ـــه  ـــد ال ينتب ـــي ق ـــة: والت ـــدة العصـــا.  واملشـــكلة الثالث ـــا البعـــض واســـتعامل عق ـــط العـــي ببعضه )7 م( لرب
القـــادة الشـــباب لوجودهـــا، هـــي أّن الحبـــل الـــذي طولـــه )4 م( أطـــول مـــاّم يجـــب، ويجـــدر بالقـــادة 

ـــري. ـــدة التقص ـــي عق ـــة ه ـــدة خاّص ـــاك عق ـــك هن ـــريه، لذل ـــباب تقص الش

أسئلة للنقاش 
1. ملاذا نحتاج إىل تقصري الحبل أحيانًا؟ 

2. ماذا يحدث لو مل نقرّص الحبل؟ 
3. ما هي طريقة التقصري؟ 

4. أثنـــاء خروجكـــم للجولـــة هـــل طبّقتـــم تعليـــامت املرشـــد؟  )عـــدم تكســـري أغصـــان األشـــجار، التشـــديد عـــى 
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القاعـــدة القائلـــة أّن التلميـــذ مطيـــع قبـــل أن يطلـــب الطاعـــة(.
ـــو  ـــى النح ـــري ع ـــدة التقص ـــع عق ـــة صن ـــّي( طريق ـــذ الفع ـــع التنفي ـــذ )م ـــد التامي ـــرشح املرش ـــاش ي ـــاء النق ـــد انته بع

ـــايل: الت

كيفّية صنع العقدة
ـــا  ـــن هن ـــرّة م ـــوه م ـــة واط ـــة املعاكس ـــن الجه ـــرى م ـــرّة أخ ـــوه م ـــه واط ـــد أطراف ـــن أح ـــا م ـــد م ـــى بع ـــل ع ـــِو الحب اط
ـــال  ـــة الحب ـــول رزم ـــل األّول ح ـــرف الحب ـــّف ط ـــا ل ـــك عنده ـــازم لحاجت ـــول ال ـــل الط ـــى تص ـــاك حتّ ـــن هن ـــرى م وأخ
ـــل  ـــس املراح ـــا نف ـــل متبًع ـــم بالعم ـــال. ق ـــة الحب ـــا رزم ـــي كّونته ـــة الت ـــل الحلق ـــن( داخ ـــا )للتأم ـــت وادخله ـــي تكونّ الت

ـــرى. ـــة األخ بالجه

 

للمرشد 

عدم تقصري الحبل معناه واحد من ثاثة:

1. أن نقطّعه وهذا يناقض مبدأ االقتصاد الذي ننادي به.

2. ربـــط الحبـــل عنـــد نهايتـــه بالشـــجرة القريبـــة أو وتـــد، وهـــذا يعنـــي أن نحجـــز مســـاحة 

واســـعة تشـــّكل عائًقـــا أمـــام املـــارّة، ونظهـــر عـــدم درايتنـــا للجميـــع.

ـــل،  ـــد يبت ـــل، وق ـــخ الحب ـــي أن يتّس ـــذا يعن ـــد وه ـــرب الوت ـــائبًا ق ـــل س ـــي الحب 3. أن نبق

ـــارة. ـــبيل امل ـــرثة يف س ـــّكل ع ـــد يش وق
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9 .عقدة الّساّمك  \ الّصّياد 
الهدف 

ـــة  ـــه اليوميّ ـــه الكشـــفيّة وحيات ـــه خـــال فّعاليّات ـــي تواجه ـــة للمشـــاكل الت ـــول مختلف ـــائل وحل ـــذ وس أن يكتســـب التلمي
ـــتعامالتها. ـــا واس ـــدة مميزّاته ـــع العق وطـــرق صن

املواّد املطلوبة 
ـــكّل  ـــة ل ـــة وطاول ـــدد ومعجون ـــدة بنفـــس الع ـــذ، وصـــور للعق ـــدد التامي ـــدر ع ـــل الشـــخي( بق ـــا 3م )الحب ـــال طوله حب

ـــة. مجموع

سري الفّعالّية  
املرحلة األوىل– بأزواج:

1. يقوم املرشد بتوزيع املجموعة إىل أزواج.
ـــج  ـــتخاص النتائ ـــة، واس ـــن املعجون ـــدة م ـــع العق ـــذ صن ـــن التامي ـــد م ـــب املرش ـــى األزواج، ويطل ـــة ع ـــوّزع املعجون 2. ت

ـــاون رضورّي(. ـــل )التع ـــة العم ـــول طريق ح
3. يطلب املرشد من التاميذ محاولة صنع العقدة بواسطة الحبال ومن ينجح يساعد زماءه.

أسئلة للنقاش 
1. هل توّصلت إىل طريقة صنع هذه العقدة؟ 

2. هل تعرف ألي األغراض تستعمل؟   أيّة عقدة استعملنا لوصل حبلن؟ 
3. هل واجهك موقف اضطرّك إىل استعامل هذه العقدة؟ 

4. هل احتجت املساعدة من اآلخرين؟  كيف كان التجاوب معك؟ 

يجمل املرشد املوضوع وطريقة العمل 
ـــمك، كـــام تســـاعد التاميـــذ عـــى  تســـتعمل هـــذه العقـــدة لربـــط حبلـــن رطبـــن متســـاوين يف السُّ
ـــد.  أي  ـــا بالي ـــن نقله ـــذ م ـــن التلمي ـــض، فيتمّك ـــا مقاب ـــس له ـــأواٍن لي ـــار ب ـــن اآلب ـــاء م ـــل امل ـــخ ونق الطب

عقـــدة غريهـــا تســـتعمل لوصـــل حبلـــن هـــي عقـــدة ضعيفـــة وســـهلة الحـــّل.
 

كيفّية صنعها 
ـــاين  ـــرف الث ـــذ الط ـــّم تأخ ـــراف، ث ـــد األط ـــع أح ـــام م ـــدة اإلبه ـــع عق ـــر وتصن ـــى اآلخ ـــد ع ـــن الواح ـــريف الحبل ـــع ط تض

ـــكل. ـــر الش ـــن.  انظ ـــحب الحبل ـــّم تس ـــام ث ـــدة اإلبه ـــل عق وتعم

ملحق – عقدة الّساّمك \ الّصياد
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10. اقتفاء األثر 
الهدف

أن يقتفي التلميذ آثار زمائه أثناء الجولة يف حال ضالهم عن الطريق.

املواّد املطلوبة
مسطرة وجبص وماء ومكنسة صغرية أو فرشاة.

سري الفّعالّية 
للمرشد: هذه الفّعاليّة تجرى يف الطبيعة أو املنطقة القريبة.

املرحلة األوىل:
أ. يطلب املرشد من كّل تلميذ قياس أثر قدميه.

ب. يطلب املرشد من التاميذ السري يف أرض محروثة ومحاولة متييز أثر قدمه من بن آثار بعض التاميذ.

املرحلة الثانية:
ـــر  ـــواٍن أو طـــري يعيـــش يف املنطقـــة، ويطلـــب مـــن أفرادهـــا اكتشـــاف األث ـــر حي يعطـــي املرشـــد كّل مجموعـــة صـــورة ألث
ـــص  ـــرتك الجب ـــذ أن ي ـــن التلمي ـــب م ـــّم يطل ـــام، ث ـــد خلطه ـــاء بع ـــص وامل ـــطة الجب ـــا بواس ـــم منه ـــل مجّس ـــة عم ومحاول

ـــوان. ـــرتاب ويســـّجل اســـم الطـــري أو الحي ـــل ال ـــا يزي ـــى يجـــّف بعده ـــرتة حتّ ف

املرحلة الثالثة- نقاش:
1. هل كان من الصعب متييز أثر قدمك من بن آثار أقدام زُمائك؟ 

2. هل كنت قبل الفّعاليّة تلتفت إىل آثار أقدام اإلنسان أو الحيوان؟ 
3. مباذا يساعدك هذا يف الحياة اليومية؟ 

للمرشد: 
ـــق  ـــب الطري ـــى جان ـــع ع ـــارات توض ـــارة عـــن إش ـــي عب ـــّي: أالصطاح ـــّي وطبيع ـــان اصطاح ـــوز نوع الرم
لاســـتدالل والوصـــول إىل الهـــدف، أّمـــا الطبيعـــّي فهـــو عبـــارة عـــن أثـــر حيـــوان أو إنســـان منيّـــز بينهـــا 

بالتمريـــن املتواصـــل.
ـــض، يف  ـــذي يرك ـــوات ال ـــن خط ـــف ع ـــطء تختل ـــي بب ـــذي مي ـــخص ال ـــوات الش ـــة أّن خط ـــا معرف ـــدر بن يج

ـــل. ـــار أو الوح ـــن الغب ـــًا م ـــذاء وقلي ـــة رأس الح ـــوى طبق ـــرى س ـــة ال ن ـــذه الحال ه
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الُقربة  3 سمالبطة  6.5 سم

الدجاجة  11 سم الحجلة  4 سم

الغراب  15 سمالوزة  9 سم

قياسات اآلثار الطبيعّية للحيوانات.
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11.القياسات

الهدف:
أن يعرف قياسات الجسم واألعضاء التي استعملت قدميًا للقياس.

املّدة الزّمنّية
 30 دقيقة.

املواّد املطلوبة
 مسطرة وقلم رصاص وبعض األوراق.

سري الفّعالّية
املرحلة األوىل:

ـــل  ـــاه والحب ـــه، وعص ـــرتِه وخطوت ـــره وف ـــه وش ـــه وباع ـــه، وذراع ـــول قامت ـــاس ط ـــذ قي ـــن كّل تلمي ـــد م ـــب املرش ا. يطل
ـــه. ـــذي يازم ال

2. يحصل كل تلميذ عى عّدة مهام لقياس أطوال أجسام وأشكال يف ساحة املدرسة.
3. يطلـــب مـــن أعضـــاء كّل مجموعـــة مقارنـــة النتائـــج، حتّـــى يفهـــم التلميـــذ أنّـــه رغـــم اختـــاف أطـــوال هـــذه 

األعضـــاء إال أّن األطـــوال التـــي يحصـــل عليهـــا التاميـــذ متســـاوية تقريبًـــا.

للمرشد: 
ـــة النعـــدام وســـائل القيـــاس الدقيقـــة التـــي نســـتعملها  ـــا قيـــاس األشـــياء بصـــورة تقليديّ ـــاد اإلنســـان قدميً اعت
يف الوقـــت الحـــارض، فقـــد قـــام بقيـــاس األشـــياء معتمـــًدا عـــى أعضـــاء مثـــل الخطـــوة والشـــر والفـــرت 
ـــة  ـــا هـــو معرف ـــام يعنين ـــق. ف ـــري دقي ـــا غ ـــا تعطـــي قياًس ـــا وجميعه ـــل وغريه ـــاع والعصـــا والحب ـــذراع والب وال
ـــل الجـــوالت والرحـــات  ـــة مث ـــات امليدانيّ طـــول هـــذه األشـــياء بصـــورة دقيقـــة ألّن هـــذا يســـاعدنا يف الفّعاليّ
ـــدام  ـــد انع ـــة عن ـــاس األشـــياء بالوســـائل التقليديّ ـــاج إىل قي ـــا نحت ـــات جميًع ـــي هـــذه الفّعاليّ ـــامت. فف واملخي

ـــكان. ـــتعملة يف امل ـــة واملس ـــس الدقيق املقايي

املرحلة الثانية:
1. متى يستعمل اإلنسان ذراعه و/ أو خطوته لقياس األشياء؟ 

2. هل هذه القياسات دقيقة؟ 
3. ما هي التطّورات التي طرأت - يف أيّامنا - يف مجال القياسات؟ 
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طريقة قياس عرض نهر دون اجتيازه 

املعروفة بطريقة نابليون 

ـــك  ـــى ذل ـــال ع ـــوات، مث ـــطة الخط ـــافات بواس ـــاد واملس ـــاس األبع ـــا قي ـــهل دامئً ـــن الس ـــس م لي

ـــازه.  ـــل اجتي ـــن أج ـــر م ـــرض نه ـــة ع معرف

ـــى  ـــم جـــًرا ع ـــا أراد أن يقي ـــّدم جيوشـــه عندم ـــاء تق ـــة أثن ـــذه العقب ـــون به ـــد اصطـــدم نابلي لق

ـــر. ـــرض النه ـــرف ع ـــه أن يع ـــازه وكان علي ـــي يجت ـــر ل نه

ـــار صخـــرة  ـــر، واخت ـــة النه ـــف عـــى ضف ـــث وق ـــة بســـيطة حي ـــدى إىل طريق ـــون فاهت ـــر نابلي فّك

عـــى الضفـــة األخـــرى عـــى مســـتوى ســـطح املـــاء. وكان يرتـــدي قبعـــة عريضـــة األطـــراف 

ـــة النظـــر هـــذه اســـتدار  ـــة الصخـــرة، ويف نفـــس زاوي ـــى غطـــت أطـــراف القبع ـــى رأســـه حتّ فحن

ـــى  ـــة ع ـــة معيّن ـــى نقط ـــره ع ـــع نظ ـــه فوق ـــرّي وقفت ـــا دون أن يغ ـــف عليه ـــي يق ـــة الت إىل الضف

تلـــك الضفـــة، وطلـــب مـــن أحـــد أعوانـــه أن يتحـــرّك ويقـــف يف تلـــك النقطـــة، ثـــّم قـــاس 

ـــا، وســـّميت هـــذه  ـــر تقريبً ـــت مســـاوية لعـــرض النه ـــن الرجـــل الواقـــف فكان ـــه وب املســـافة  بين

ـــايل: ـــكل الت ـــام يف الش ـــمه، ك ـــة باس الطريق
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الطريقة 
ـــّن  ـــّم نع ـــميها )أ(، ث ـــجرة ونس ـــذع ش ـــرة أو ج ـــر كصخ ـــن النه ـــر م ـــب اآلخ ـــى الجان ـــة ع ـــّن نقط نع
ـــّط  ـــون الخ ـــث يك ـــّميها )ب( بحي ـــر ونس ـــن النه ـــه م ـــف علي ـــذي نق ـــب ال ـــى الجان ـــرى ع ـــة أخ نقط
ـــع  ـــّون م ـــّط يك ـــذا الخ ـــا.  ه ـــف عليه ـــي نق ـــر الت ـــة النه ـــا لضف ـــا موازيً ـــّد خطً ـــّم من ـــا. ث )أب( عموديً
ـــث  ـــر نقطـــة أخـــرى )جــــ( بحي ـــة قامئـــة. نعـــّن عـــى الخـــّط املـــوازي للنه الخـــّط الوهمـــّي )أب( زاوي
ـــن  ـــافة مرتي ـــّط، )ب جــــ( مس ـــّد الخ ـــّم من ـــه 4 م. ث ـــا ولنفرض ـــًدا معلوًم ـــة )ب( بع ـــن النقط ـــد ع تبع

ـــاك نقطـــة )د(. مـــن النقطـــة )جــــ( ونعـــّن هن
مـــن النقطـــة )د( نتّجـــه بزاويـــة قامئـــة باتّجـــاه معاكـــس لعـــرض النهـــر، حتّـــى نصـــل إىل نقطـــة 
ـــل  ـــا نحص ـــن: )جــــ( و )أ( عنده ـــع النقطت ـــتقيم م ـــّط مس ـــى خ ـــع ع ـــي تق ـــة الت ـــي النقط )هــــ( وه
عـــى مثلّثـــن متشـــابهن، كـــام يف الشـــكل، هـــذان املثلّثـــان هـــام: )أ ب جــــ( و )جــــ د هــــ(.  يف هذيـــن 
املثلّثـــن، النســـبة بـــن الضلعـــن )جــــ د( و )جــــ ب( هـــي ذات النســـبة بـــن الضلعـــن )د هــــ( و )أ ب( 

ـــر(. ـــرض النه )أي ع
ومبا أن نسبة )جـ د(: )جـ ب( هي )2:1(

كذلك نسبة )د هـ(: )أ ب( هي نسبة )2:1(
ولذلك فام علينا اآلن إاّل أن نقيس املسافة  )د هـ( ثّم نضاعفها لنحصل عى عرض النهر.

ـــن )ب  ـــاوية ب ـــافات متس ـــّن مس ـــتطيع أن نع ـــن نس ـــدة فنح ـــة الوحي ـــي اإلمكاني ـــذه ه ـــت ه وليس
ـــة فيكـــون حينئـــذ طـــول )د هــــ( مســـاويًا لعـــرض النهـــر  )أ ب(. جــــ( و  )جــــ د( ونكمـــل العمليّ

)أ(

)د()جـ()ب(

)هـ(

طريقة قياس عرض النهر دون اجتيازه 

الطريقة الحسابّية- الهندسّية 
 الطريقة الحسابيّة لقياس عرض نهر دون اجتيازه  هي طريقة املثلّثات املتشابهة كام يف الشكل:
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12.قياس ارتفاع شجرة

بواسطة  الظل 

الهدف 
أن يعرف قياس ارتفاع األشياء وأطوالها.

املّدة الزمنّية
 30 دقيقة.

املواّد املطلوبة
قلم وبعض األوراق 

سري الفّعالّية
املرحلة األوىل:

ـــد  ـــن أح ـــب م ـــجرة يطل ـــّل الش ـــا لظ ـــمس وموازيً ـــًا للش ـــره مقاب ـــون ظه ـــث يك ـــجرة بحي ـــب الش ـــد بجان ـــف املرش يق
ـــه  ـــى وصول ـــة حتّ ـــة ويضـــع عام ـــل إىل العام ـــّم ينتق ـــرأس( ث ـــة ظـــل ال ـــه )نهاي ـــة عـــى طـــرف ظل ـــذ وضـــع عام التامي
ـــرّات  ـــدد امل ـــرب ع ـــّم ي ـــه ث ـــن ظلّ ـــجرة ع ـــّل الش ـــول ظ ـــر ط ـــرّة يك ـــم م ـــّد ك ـــوم بع ـــم يق ـــجرة، ث ـــّل الش ـــرف ظ إىل ط

ـــكل. ـــر الش ـــجرة- انظ ـــاع الش ـــى ارتف ـــل ع ـــمه يحص ـــول جس يف ط

الشكل 1
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للمرشد: 
القاعدة: عدد املرّات التي يكر فيها ظّل الشجرة ظّل اإلنسان × طول جسم

الشخص يساوي ارتفاع الشجرة.

املرحلة الثانية:
أسئلة للنقاش:

1. هل متتّعت باللعبة؟  كيف كان تجاوبك مع الفّعاليّة؟ 
2. اعط أمثلة عى حاالت ميكننا فيها استخدام هذه الطريقة يف القياس؟ 

3. هل كنت تستطيع القيام بهذه الفّعاليّة وحدك؟
4. ما أهّميّة تعاون أعضاء الفرقة من أجل إنجاح الفّعاليّة؟ 

للمرشد: قد تكون العربة مثاًل :  الحاجة  أُّم  االخرتاع 

طريقة تنفيذ القياس 
قياس ارتفاع شجرة بواسطة عود أو قلم رصاص

ـــن بحيـــث يقـــف األّول عـــى مســـافة مـــا مـــن الشـــجرة.  مـــن املستحســـن  ـــذ بواســـطة تلميذيّ ـــة بســـيطة تنّف هـــذه عمليّ
ـــى تكـــون املســـافة  مامئـــة للنظـــر. ـــا حتّ ـــة أضعـــاف ارتفـــاع الشـــجرة تقريبً أن تكـــون املســـافة  ثاث

ـــع  ـــرف أصاب ـــاص بط ـــم الرص ـــك قل ـــه أن ميس ـــاص. علي ـــم رص ـــيطًا أو قل ـــوًدا بس ـــه ع ـــل مع ـــذ أن يحم ـــذا التلمي ـــى ه ع
ـــفّي  ـــرف الس ـــا الط ـــجرة، أّم ـــاع الش ـــاويًا الرتف ـــوّي مس ـــم العل ـــرف القل ـــون ط ـــث يك ـــام بحي ـــدودة إىل األم ـــد املم الي

ـــكل 1(. ـــر الش ـــفّي )انظ ـــجرة الس ـــرف الش ـــاويًا لط ـــام مس ـــد اإلبه ـــون عن فيك
ـــى يصبـــح القلـــم  ـــا أن منيـــل القلـــم )بـــدون تحريـــك أو تغيـــري وضـــع الجســـم واليـــد( بزاويـــة 90 درجـــة حتّ عندئـــذ علين
ـــس  ـــم ويقـــف. وأخـــريًا نقي ـــى يصـــل طـــرف القل ـــّدم حتّ ـــذ اآلخـــر أن يتق ـــن التلمي ـــب م ـــع األرض.  نطل ـــّي م بشـــكل أفق

ـــاين إىل جـــذع الشـــجرة. املســـافة  الناتجـــة تســـاوي ارتفـــاع الشـــجرة )انظـــر الشـــكل 2(. ـــذ الث املســـافة  مـــن التلمي

الشكل 2
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13. الحاجة أُّم االخرتاع 
الهدف 

أن يقيس التلميذ أطوال األشياء.

املّدة الزّمنّية  
30 دقيقة 

املواّد املطلوبة 
عصا 

سري الفّعالّية 
ـــوّي  ـــدأ املســـتلقي بالنظـــر إىل طـــرف العصـــا العل ـــذ آخـــر بإيقـــاف عصـــا. يب ـــذ عـــى ظهـــره ويقـــوم تلمي يســـتلقي التلمي
وإرشـــاد زميلـــه بالتحـــرك حتّـــى يـــرى الناظـــر طـــرف الشـــجرة العلـــوّي موازيًـــا لـــرأس العصـــا، ويقيـــس املســـافات 
ـــن  ـــافة  ب ـــر، املس ـــا والناظ ـــن العص ـــافة  ب ـــا،  املس ـــجرة والعص ـــن الش ـــافة  ب ـــروف،  املس ـــا  مع ـــاع العص ـــة : ارتف التالي

ـــكل: ـــر الش ـــتلقي. انظ ـــن املس ـــجرة وع الش

 

 

مثال:
املعطيات :   إرتفاع العصا د هـ  مرت واحد

املسافة بن الشجرة والعصا أ د =  50 م

ج
أد

ب

هـ

1م5م
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املسافة بن العصا وعن املستلقي د ج = 5 م
املسافة بن الشجرة وعن الناظر أ ج = 55 م

إرتفاع الشجرة بالرمز أ ب

إرتفاع الشجرة = ارتفاع العصا  × املسافة  بن الشجرة واملستلقي

املسافة بن العصا واملستلقي    

أب = دهـ × أج   =   1 × 55     = 11
   دج               5

املرحلة الثانية
أسئلة للنقاش:

1. هل واجهتك صعوبة يف فهم الطريقة؟ 
2. إذا كانت اإلجابة نعم هل طلبت املساعدة من اآلخرين؟ 

3. إذا كانت اإلجابة ال كيف كان شعورك عندما قدمت املساعدة لآلخرين؟



221

14.معرفة الجهات

والتواجد

 الهدف  
أن يعرف التلميذ كيفيّة إيجاد الجهات.

املّدة الزمنّية
 45 دقيقة.

املواّد املطلوبة
بريستول وأقام حر/ رصاص وأقام ملونّة

سري الفّعالّية 
1. توزيع املجموعة إىل مجموعات وإعطاء كّل مجموعة رساًم أصم للجهات األربع مع اإلشارة إىل جهة الشامل-



222

ـــة  ـــار الجه ـــه إختي ـــب من ـــامل.  اطل ـــة الش ـــارة إىل جه ـــع اإلش ـــة م ـــات الثامني ـــامء للجه ـــورة ص ـــذ ص ـــط كّل تلمي 2. اع
ـــم )2(. ـــكل رق ـــب، ش ـــكان املناس ـــا يف امل ـــبة وضعه املناس

3. أعـــط كّل تلميـــذ صـــورة صـــامء للجهـــات الســـت عـــرشة مـــع اإلشـــارة إىل جهـــة الشـــامل واطلـــب منـــه اختيـــار الجهـــة 
املناســـبة ووضعهـــا يف املـــكان املناســـب عـــى الخارطـــة الصـــامء - شـــكل رقـــم )3( 

غربرشقجنوبشامل
شامل 
رشقي

شامل 
غريب

جنوب
غريب

جنوب
رشقي

رشق رشق

رشقي

شاميل

شامل

رشقي

شامل

شاميل

رشقي

شاملشامل

شاميل

غريب

شامل

غريب

غرب

غريب

شاميل

غربغرب

غريب

جنويب

جنوب

غريب

جنوب

جنويب

غريب

جنوبجنوب

جنويب

رشقي

جنوب

رشقي

رشق

رشقي

جنويب

غربرشقجنوبشامل

 الشكل رقم )1(.
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شكل زهرة الجهات

 واألشكال الثالثة للجهات 
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15.االستدالل بالنجوم ملعرفة 

الجهات يف الليل 

الهدف 
أن يعرف التلميذ الجهات يف الليل خشية الضال.

املّدة الزمنّية
30 دقيقة.

املواّد املطلوبة
صورة ملجموعات النجوم )الدب األكر - النجم القطبّي - الدب األصغر(.

سري الفّعالّية 
ـــة  ـــة معرف ـــذ محاول ـــن التامي ـــب م ـــامل ويطل ـــري إىل الش ـــي تش ـــوم الت ـــات النج ـــورة ملجموع ـــع ص ـــد بتوزي ـــوم املرش يق

ـــوم.  ـــن النج ـــة م ـــا مجموع ـــر فيه ـــي تظه ـــة الت الجه
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أسئلة للنقاش 
1. من اهتدى إىل هذه املجموعة من النجوم؟  يف أي جهة ظهرت؟ 

2. ما عدد النجوم يف كّل مجموعة؟  بأي أشكال هندسيّة تظهر؟ 
3. كم نجمة تظهر بشكل أوضح من سائر النجوم؟ 

4. أيها حسب اعتقادك الدب األكر، الدب األصغر، النجم القطبي؟ 
5. هل توجد مجموعات أخرى بالقرب من هذه املجموعات؟  بأي شكل تظهر؟  ما عدد النجوم فيها؟ 

6. هل هناك كواكب أو نجوم أخرى ميكننا االعتامد عليها ليًا ملعرفة الجهات؟  )كالقمر مثًا(

للمرشد: يفّضل تنفيذ هذه الفّعالّية يف إحدى ليايل املخيم الكّشفي. 
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16.معرفة الجهات
يف النهار 

الهدف  
أن يعرف التلميذ الجهات نهاًرا.

 

املّدة الزّمنّية
 30   دقيقة

املواّد املطلوبة
أقام - أوراق لتسجيل املعطيات

سري الفّعالّية 
املرحلة األوىل:

يعطـــي املرشـــد كّل تلميـــذ ورقـــة عمـــل تحتـــوي عـــى عـــّدة أمـــور عـــى التلميـــذ مراقبتهـــا وتســـجيل املعطيـــات 
املطلوبـــة وهـــي:

1. أماكن العبادة- موقع املنر يف املسجد وموقع الهيكل يف الكنيسة.

2. قبور املسلمن وقبور املسيحين إتجاهها.

3. أنهار الباد واتجاهات جريانها.

4. البوصلة إىل أي اتجاه تتحرك اإلبرة؟ 

5. الطحالب، بأي اتجاه تنمو وملاذا حسب رأيك؟ 

6. الشمس من أي جهة ترشق ويف أي جهة تغرب؟ 

7. الرياح يف بادنا، بأي اتّجاه تهب عى األغلب؟ 

8. يف أي جهة تكون األشجار الحرشية عى سفوح الجبال؟ 

اإلجابةالسؤال
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املرحلة الثانية:

أسئلة للنقاش 
1. هل الحظتم هذه األشياء من قبل؟ 

2. إذا كانت اإلجابة ال فكيف تفّرون ذلك؟ 
3. كيف تفّرون هذه الظواهر؟ 

4. كيف تساعدنا هذه األشياء يف معرفة الجهات؟ 
ـــات،  ـــجيل املعطي ـــن؛ األّول لتس ـــن متتال ـــا يف لقاءي ـــة ومحيطه ـــل القري ـــة داخ ـــكل جول ـــى ش ـــة ع ـــذه الفّعاليّ ـــري ه تج
ـــا  ـــل عليه ـــي حص ـــات الت ـــع املعلوم ـــد جمي ـــل املرش ـــث يجم ـــات حي ـــة املعطي ـــات ملاءم ـــاش يف مجموع ـــاين للنق والث

ـــك. ـــة إىل ذل ـــت الحاج ـــة إذا دع ـــات إضافيّ ـــم معلوم ـــأنها، ويعطيه ـــاق بش ـــوا إىل اتّف ـــي توّصل ـــذ، والت التامي

إجامل الفّعالّية بكامل الهيئة  
ملعرفة املكان والجهات إذا ضللنا الطريق يجب االنتباه ملا يي:

1. إتّجاه قبور املسلمن يكون من الغرب إىل الرشق وكذلك قبور املسيحين.
2. منر املسجد يف الجهة الجنوبية منه )يقابله الباب عى األغلب(.

3. الهيكل يف الكنيسة يف الجهة الرشقيّة.
4. يف البوصلة تتحرّك اإلبرة املغناطيسيّة إىل الشامل املغناطيي.

5. أودية بادنا يجري معظمها من الرشق إىل الغرب باستثناء أودية الغور.
6. الطحالب من الجهة الشاملية للجسم )عكس الشمس(.

7. الشمس من الرشق منحرفة إىل الجنوب.
8. الساعة - ضع عود الثقاب يف مركز الساعة فالظل ينصف الزاوية الشاملية.

9. األشجار الحرشية يف بادنا تنمو بشكل عام من الجهة الشامليّة لسفوح الجبال.
ـــاح  ـــتثناء الري ـــام- باس ـــكل ع ـــًا بش ـــريب لي ـــوب الغ ـــن الجن ـــاًرا وم ـــريب نه ـــامل الغ ـــن الش ـــب م ـــا ته ـــاح يف بادن 10. الري

ـــينيّة. الخامس
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االهتداء- التواجد
زهرة الجهات 

ألعاب الجهات 

1. االتجاه الصحيح:
نرســـم دائـــرة كبـــرية وواســـعة عـــى األرض ونحـــّدد عليهـــا الجهـــات الثـــامين 

مميزيـــن جهـــة الشـــامل بعامـــة خاّصـــة )باألحمـــر مثـــًا(.
تحتـــاج اللعبـــة إىل تســـعة أفـــراد يتـــوزّع 8 منهـــم عـــى الجهـــات الثـــامين 
ـــرًا  ـــد ذاك ـــادي املرش ـــدء ين ـــارة الب ـــد إش ـــرة.  عن ـــارج الدائ ـــع خ ـــى التاس ويبق
ـــامل  ـــة الش ـــف يف جه ـــذ الواق ـــري التلمي ـــوب( فيج ـــامل، جن ـــًا: ش ـــن )مث جهت
ـــادال يف  ـــامل ليتب ـــوب إىل الش ـــف يف الجن ـــذ الواق ـــري التلمي ـــوب، ويج إىل الجن
ـــن  ـــد املكان ـــل أح ـــرة أن يحت ـــارج الدائ ـــف خ ـــاول الواق ـــا يح ـــن.  عنده املوضع
ـــذ  ـــه، والتلمي ـــكان ل ـــح امل ـــك أصب ـــح يف ذل ـــإن أفل ـــه، ف ـــر إلي ـــول اآلخ ـــل وص قب

ـــذا . ـــة وهك ـــارج الحلق ـــف خ ـــارس يق الخ
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2. خذ مكانك:
ـــة  ـــا دون وضـــع عام ـــامين عليه ـــات الث ـــى األرض ونرســـم الجه ـــرة ع نرســـم دائ
ـــدأ  ـــلة، وتب ـــات يف س ـــا أســـامء الجه ـــات عليه ـــة. توضـــع 8 بطاق ـــزّة ألي جه ممي
اللعبـــة بـــأن يأخـــذ كّل واحـــد مـــن املشـــرتكن )وعددهـــم 8( بطاقـــة مـــن 

ـــلة. الس
يوقـــف املرشـــد ذلـــك التلميـــذ الـــذي أخـــذ البطاقـــة املكتـــوب عليهـــا مثـــًا 
)شـــامل( يف جهـــة الشـــامل، وعندهـــا  يطلـــب مـــن املشـــرتكن اآلخريـــن  أن 
ـــذ  ـــا.  التلمي ـــي أخذه ـــة الت ـــى البطاق ـــجل ع ـــب املس ـــه حس ـــرف كّل موضع يع

الـــذي يأخـــذ مكانـــه أّواًل تحســـب لـــه نقطـــة لصالحـــه وهكـــذا......

3. لعبة االتجاهات:
ـــّم  ـــات ث ـــامين جه ـــرة الث ـــى كّل دائ ـــدد ع ـــر ونح ـــم عـــى األرض 4 دوائ نرس
ـــات كّل  ـــة يف جه ـــاد مغروس ـــر، 8 أوت ـــى الدوائ ـــا ع ـــًدا ونضعه ـــر 32 وت نح

ـــة. ـــة معين ـــري إىل جه ـــد يش ـــرة، كّل وت دائ
ـــب  ـــد مناس ـــى بع ـــف وع ـــام كّل ص ـــف، وأم ـــة يف ص ـــاء املجموع ـــف أعض يق
ـــاد عـــى الجهـــات الثـــامين.  تـــوزّع الجهـــات عـــى أفـــراد  توجـــد الدائـــرة واألوت
ـــد  ـــدأ املرش ـــه.  يب ـــة ب ـــة الخاص ـــرد الجه ـــرف كّل ف ـــث يع ـــة بحي كّل مجموع

ـــل: ـــة مث ـــات مختلف ـــا اتجاه ـــة فيه ـــص قص بق
ـــاد يســـري يف الغابـــة ومعـــه كلبـــه، وبينـــام هـــو متّجـــه نحـــو الشـــامل،  "كان صيّ
إذ رأى أرنبًـــا قادًمـــا مـــن جهـــة الغـــرب، فصـــّوب إليـــه بندقيتـــه، فجـــرى 

األرنـــب إىل جهـــة الشـــامل الغـــريب".
ويســـتمّر املرشـــد بـــرد القّصـــة ذاكـــرًا مـــن حـــن آلخـــر جهـــة معيّنـــة، 
ـــة.   ـــاّص بالجه ـــد الخ ـــّص إىل الوت ـــرد املخت ـــب الف ـــة يذه ـــر الجه ـــا تذك وعندم

والـــذي يصـــل أواًل تحســـب لـــه نقطـــة.
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 17. معرفة الجهات 
ـــة.  ـــا الظاهريّ ـــب حركته ـــمس حس ـــا بالش ـــتعن فيه ـــي نس ـــك الت ـــا تل ـــرق أهّمه ـــّدة ط ـــار ع ـــات يف النه ـــة الجه 1. ملعرف
ـــوب  ـــو الجن ـــه نح ـــّم تتّج ـــا ث ـــرشق تقريبً ـــن ال ـــرشق م ـــا وكأن الشـــمس ت ـــر لن ـــن يظه ـــدور حـــول الشـــمس ولك األرض ت
ـــمس يف  ـــرشق الش ـــاعة. ت ـــع 15ْ يف الس ـــا تقط ـــاعة فأنّه ـــافة 360ْ كّل 24 س ـــع مس ـــا تقط ـــا أنّه ـــرب، ومب ـــرب يف الغ وتغ
ـــعة  ـــاعة التاس ـــوايل الس ـــون يف ح ـــوب فتك ـــة الجن ـــمس إىل جه ـــري الش ـــدور األرض فتص ـــّم ت ـــا ث ـــا تقريبً ـــة صباًح السادس
ـــد  ـــة بع ـــاعة الثالث ـــوب ويف الس ـــة الجن ـــون يف جه ـــرًا تك ـــرشة ظه ـــة ع ـــاعة الثاني ـــة ويف الس ـــة الرشقيّ ـــة الجنوبيّ يف الجه

ـــرب. ـــون يف الغ ـــاًء تك ـــة مس ـــاعة السادس ـــة، ويف الس ـــة الغربيّ ـــة الجنوبيّ ـــا يف الجه ـــون تقريبً ـــر تك الظه

2. ميكـــن تعيـــن الجهـــات يف النهـــار بطريقـــة أدّق وهـــي طريقـــة الســـاعة والشـــمس.  نخلـــع الســـاعة مـــن يدنـــا 
ـــح  ـــارب( فيصب ـــد ملتقـــى العق ـــز الســـاعة )عن ـــا يف مرك ـــّم نأخـــذ عـــود ثقـــاب ونركـــزه عموديً ـــة ث ومنســـكها بصـــورة أفقي
ـــة  ـــاب عـــى عقـــرب الســـاعات القصـــري.  عندهـــا نصـــف الزاوي ـــق ظـــّل عـــود الثق ـــى ينطب ـــه ظـــّل. نحـــرّك الســـاعة حتّ ل
ـــف  ـــط املنص ـــاعات.  فالخ ـــرب الس ـــى عق ـــق ع ـــاب املنطب ـــود الثق ـــل ع ـــن ظ ـــاعة وب ـــم 12 يف الس ـــن الرق ـــورة ب املحص
ـــامل  ـــة الش ـــا جه ـــا عرفن ـــر.  وإذا م ـــد الظه ـــر أم بع ـــل الظه ـــاعات قب ـــواء يف س ـــامل س ـــة الش ـــى جه ـــدّل ع ـــة ي للزاوي

ـــات. ـــة الجه ـــة بقي ـــا معرف ميكنن

املزولة )الساعة الشمسيّة(:

املطلوب
عصا وحبل

الطريقة
نغرز العصا يف األرض بشكل عمودي 

ثّم نربط الحبل يف قاعدة العصا نكون دائرة بواسطة طرف الحبل 
بحيث يكون املحيط مساويًا لطول ظّل العصا عند الرشوق. 

  
ـــة.  ـــرة ثاني ـــول م ـــّل يف الط ـــدأ الظ ـــرًا يب ـــرشة ظه ـــة ع ـــاعة الثاني ـــد الس ـــّل.  وبع ـــرص الظ ـــمس يق ـــت الش ـــام ارتفع كلّ
ـــع  ـــامل الواق ـــى الش ـــتدّل ع ـــذ نس ـــرة. عندئ ـــّل بالدائ ـــي الظ ـــا يلتق ـــروب عنده ـــاعة الغ ـــى س ـــار حتّ ـــا االنتظ اآلن علين
ـــّن يف الشـــكل أعـــاه.  وهـــذا  ـــا كـــام هـــو مب ـــاح وظـــّل املســـاء يف الوســـط متاًم ـــن ظـــّل الصب ـــن ب ـــن الواقعت ـــن النقطت ب

ـــرًا. ـــرشة ظه ـــة ع ـــاعة الثاني ـــا يف الس ـــامل تقريبً ـــى الش ـــدّل ع ـــّل ي الظ
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البوصلة
ـــا  ـــه دامئً ـــي تتّج ـــا، الت ـــرة املغناطيســـيّة املوجـــودة فيه ـــة ترشـــدنا إىل جهـــة الشـــامل بواســـطة اإلب ـــا نعـــرف أّن البوصل كلّن

ـــايل( : إىل جهـــة الشـــامل  والجنـــوب النجذابهـــا  لأقطـــاب املغناطيســـية لـــأرض ) انظـــر الشـــكل الت
   

استعامل البوصلة:
ـــا  ـــت له ـــى األرض وحدث ـــة ع ـــت البوصل ـــه إذا وقع ـــبان أنّ ـــذ بالحس ـــا أن نأخ ـــل علين ـــة يف الحق ـــتعامل البوصل ـــد اس عن

ـــك. ـــد ذل ـــا بع ـــتفيد منه ـــف.  وال نس ـــدأ بالتزيي ـــل وتب ـــن العم ـــل ع ـــيطة تتعطّ ـــة بس رّج
ـــة أو حجـــر مســـتوي الســـطح  ـــة عـــى مـــكان أفقـــّي غـــري مائـــل مثـــل طاول ـــا أن نضـــع البوصل ـــى نعـــّن الشـــامل علين حتّ

ـــخ. إل
ـــول  ـــة ح ـــة دائريّ ـــة بحرك ـــك البوصل ـــدأ بتحري ـــة. نب ـــورة نهائيّ ـــة بص ـــن الحرك ـــف ع ـــى تتوق ـــا حتّ ـــرة ونرتكه ـــّرر اإلب نح

ـــاميل. ـــب الش ـــة القط ـــي عام ـــامل فه ـــى الش ـــدّل ع ـــي ت ـــة الت ـــى العام ـــرة ع ـــط اإلب ـــى نضب ـــها حتّ نفس
ـــد  ـــل الحدي ـــواّد مث ـــر مب ـــيّة تتأثّ ـــرة املغناطيس ـــبان أّن اإلب ـــذ بالحس ـــة أن نأخ ـــة العمليّ ـــن صّح ـــد م ـــايّس للتأكّ رشط أس
ـــوّي  ـــكل ق ـــر بش ـــن أن تؤثّ ـــياء ميك ـــذه األش ـــة.  كّل ه ـــة قريب ـــل يف منطق ـــرّك يعم ـــاّئ أو مح ـــار كهرب ـــوالذ أو بتي والف

ـــة. ـــل البوصل ـــى عم ع

ملحق – التواجد
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18. محطات الحبك 

الهدف 
أن يتعلّم التلميذ طريقة عمل الحبك عى أنواعه.

املواّد املطلوبة  
1. عي كشفيّة تكفي جميع التاميذ.

2. حبال شخصية للتاميذ.
3. أربـــع قطـــع مـــن الريســـتول كتـــب عليهـــا النـــص الـــوارد يف امللحـــق األّول ومثلهـــا كتـــب عليهـــا امللحـــق الثـــاين 

وكذلـــك الثالـــث والرابـــع.
ـــاك  ـــع هن ـــوازي، وض ـــي، املت ـــي، الصليب ـــامين، الرباع ـــمى: الث ـــع تس ـــات أرب ـــال يف محط ـــي والحب ـــّر الع ـــد: ح للمرش

ـــة. ـــة باملحط ـــتول الخاص ـــة الريس قطع
قّسم الريّة الكشفية إىل أربع مجموعات، تعمل كّل مجموعة يف إحدى املحطات.

إذا زاد عدد املشرتكن يف املجموعة عن خمسة أفراد تنقسم املجموعة إىل مجموعتن أصغر يف نفس املحطة.

سري الفّعالّية
يطلـــب املرشـــد مـــن كّل مجموعـــة اختيـــار إحـــدى املحطـــات والذهـــاب إليهـــا ومـــن ثـــّم قـــراءة مـــا كتـــب عـــى 

قطعـــة الريســـتول وتنفيـــذه.
يقوم املرشد بالتجّول بن املحطات لتقديم املساعدة واإلرشاد.

ـــات التـــي  ـــة )حـــوايل 20 دقيقـــة( تقـــوم كّل مجموعـــة بـــرشح مراحـــل العمـــل والصعوب ـــذ املهّم بعـــد االنتهـــاء مـــن تنفي
ـــة: ـــه املرشـــد األســـئلة التالي ـــع حيـــث يوّج ـــا أمـــام الجمي القته

1. هل شارك جميع األعضاء يف عمليّة البناء؟ 
2. أية فوائد قد تجنيها من هذا الحبك؟ 

للمرشد  
انظر امللحق الخامس

تنتقل املجموعات حسب ترتيب معّن بن املحطّات إىل أن ميارس كّل تلميذ عمل جميع أنواع الحبك.
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ملحق – الحبك املتوازي

امللحق األول 

طريقة عمل الحبك املتوازي 

ضـــع عـــى األرض عصويـــن بحيـــث تامـــس الواحـــدة األخـــرى بثلـــث طولهـــا 
ـــدة  ـــل بش ـــّف الحب ـــدأ بل ـــا واب ـــدة العص ـــا األوىل بعق ـــًا بالعص ـــط حب ـــط. ارب فق
ـــا وكـــّون أنصـــاف عقـــد مـــن جهـــة واحـــدة- تكـــون أنصـــاف  حـــول العصويـــن مًع
ـــة الحبـــك تـــرى أن  العقـــد باللـــّف وإدخـــال الطـــرف يف الحلقـــة وهكـــذا.  يف نهاي

ـــًا. ـــا مائ ـــت رسبً ـــد كون ـــد ق ـــاف العق أنص

)انظر الشكل(



235

امللحق الثاين

طريقة عمل الحبك الصليبي 

ـــا  ـــل إىل العص ـــط الحب ـــا.  ارب ـــكان صليبً ـــث تش ـــرى بحي ـــى األخ ـــا ع ـــع عص ض
ــة  ــة إىل الزاويـ ــرب زاويـ ــن أقـ ــل مـ ــّف الحبـ ــا.  لـ ــدة العصـ ــية بعقـ األساسـ
املتقابلـــة معهـــا بالـــرأس عـــّدة لفـــات ثـــّم لُفـــه عـــّدة لفـــات أخـــرى مـــن 
ـــات  ـــّدة لف ـــن ع ـــن العصوي ـــل ب ـــف الحب ـــك. ل ـــة الحب ـــن لتقوي ـــن األخري الزاويت

أخـــرى وأخـــريًا اربـــط نهايـــة الحبـــل إىل إحـــدى العـــي بعقـــدة العصـــا.

)انظر الشكل(

ملحق – الحبط الصليبي
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امللحق الثالث 

طريقة عمل الحبك الثامين

ـــن  ـــدى العصوي ـــل إىل إح ـــط الحب ـــرى. ارب ـــب األخ ـــدة بجان ـــن الواح ـــع عصوي ض
ـــه حـــول العصـــا الثانيـــة ومـــرّة أخـــرى حـــول العصـــا  بعقـــدة العصـــا، ثـــّم لُفَّ
األوىل وهكـــذا.  إنتبـــه إىل أنـــه أثنـــاء اللـــّف يجـــب أن تكـــون الحلقـــات كـــام 
يف الشـــكل الرقـــم )8(.  كذلـــك انتبـــه إىل ضغـــط كّل لفـــة إىل الســـابقة لهـــا.  
ـــدى  ـــه  بإح ـــط طرف ـــن وارب ـــن العصوي ـــرّات ب ـــّدة م ـــل ع ـــّف الحب ـــك ل ـــد ذل بع

العصويـــن بعقـــدة العصـــا.

)انظر الشكل(

ملحق – الحبك الّثامين
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امللحق الرابع 

طريقة عمل الحبك الرباعي

ضع إحدى العصوين عى األخرى بحيث تشّكان مًعا صليبًا.
اربـــط الحبـــل بالعصـــا العموديـــة بعقـــدة العصـــا.  لـــّف الحبـــل حـــول العصـــا 
ـــف إىل  ـــل الل ـــة، اكم ـــا العمودي ـــول العص ـــرّة ح ـــذه امل ـــف ه ـــل الل ـــة، اكم األفقي
ـــذي  ـــراغ ال ـــئ الف ـــى ميتل ـــة حتّ ـــة فاألفقي ـــّم العمودي ـــة ث أعـــى حـــول العصـــا األفقيّ
ـــن  ـــن العصوي ـــل ب ـــف الحب ـــك نل ـــن الحب ـــدورة األوىل.  لتأم ـــامل ال ـــد اكت ـــج عن نت

ـــا. ـــدة العص ـــك بعق ـــي الحب ـــرات.  ننه ـــّدة م ع

)انظر الشكل(

ملحق – الحبك الّرباعي
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امللحق الخامس

للمرشد
ـــريًا  ـــا.  وكث ـــل تطويله ـــن أج ـــرى م ـــا بأخ ـــط عص ـــك لرب ـــذا الحب ـــتعمل ه ـــوازي: يس ـــك املت 1. الحب

ـــم. ـــا العل ـــل عص ـــه لتطوي ـــا نحتاج م

ـــراج وســـارية  ـــاء األب ـــا يف بن ـــا يلزمن ـــن يشـــّكان صليبً ـــي: يســـتعمل لربـــط عصوي ـــك الصليبب 2. الحب
ـــم. العل

3. الحبـــك الثـــامين: يســـتعمل لربـــط عصويـــن أو أكـــرث عنـــد أحـــد أطرافهـــا بحيـــث تنفـــرج العـــي 
ـــة، يدخـــل اســـتعاملها  ـــة فتقـــف عـــى األرض ثابت ـــة الثاني ـــة وتبقـــى مربوطـــة مـــن الناحي مـــن ناحي

ـــة وغريهـــا. يف األبـــراج والجســـور والطـــاوالت الحقليّ

4. الحبـــك الرباعـــي: يســـتعمل كـــام الحبـــك الصليبـــي، رشيطـــة أن يكـــّون تقاطـــُع العصويـــن 
زوايـــا قامئـــة
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  19.الخيمة 

الهدف 
أن يتعلّم التاميذ طريقة عمل أو بناء خيمة.

املواّد املطلوبة 
1. كّل تلميذ يحر عصاه وحبله وبطانيته.

2. ألواح بريستول مكتوب عى كّل واحد منها طريقة بناء أحد أنواع الخيام مع الرسم.
)عدد األلواح يساوي عدد املجموعات(
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سري الفّعالّية 
يوّزع املرشد الرية الكشفية إىل مجموعات تشمل كّل مجموعة 6-4 قادة.

تختـــار كّل مجموعـــة أحـــد أنـــواع الخيـــام الـــذي تـــوّد بناءهـــا، حيـــث يتســـلّم رئيـــس املجموعـــة لـــوح الريســـتول 
ـــه. ـــاص ب الخ

ـــة  ـــه كّل خيم ـــون وج ـــث يك ـــة بحي ـــف حلق ـــون نص ـــل أن يك ـــام، يفّض ـــه الخي ـــام في ـــا تق ـــااًل معيًّن ـــد مج ـــّدد املرش يح
ـــل. ـــو الداخ نح

ـــرى أو  ـــة بأخ ـــط بطّانيّ ـــذي يرب ـــل" ال ـــل "زر الحق ـــة عم ـــذ كيفيّ ـــاد التامي ـــد بإرش ـــوم املرش ـــل يق ـــدأ العم ـــل أن يب قب
ـــض. ـــا البع ـــد ال يعرفه ـــات ق ـــذه املعلوم ـــك ألّن ه ـــد.  وذل ـــة بوت بطّانيّ

)انظر امللحق رقم 1(

بعد إمتام الرشح تتوجه كّل مجموعه إىل املكان الذي اختارته وتبني خيمتها.
يهتم املرشد بأن ينتقل التاميذ بن املحطّات لي تقيم كّل مجموعة جميع أنواع الخيام. 

ملحق رقم 1

طريقة عمل زر الحقل
ـــة  ـــا اليمنـــى البطّانيّ ـــة ومنســـك بيدن ـــا اليـــرى وندخلـــه مـــن تحـــت البطّانيّ ناخـــذ حجـــرًا بيدن
مـــع الحجـــر ثـــّم نضغـــط تحـــت الحجـــر، نأخـــذ حبـــًا شـــخصييًّا ونصنـــع عقـــدة الوتـــد 
ـــدة  ـــا عق ـــط فوقه ـــر.  نرب ـــق" الحج ـــث "تخن ـــدة بحي ـــد العق ـــا. نش ـــر داخله ـــل الحج ونُدخ

ـــن. ـــام للتأم اإلبه
)انظر الشكل(

للمرشد
ـــة  ـــة إســـعاف، خيم ـــث االســـتعامل، خيمـــة حـــارس، خيم ـــن حي ـــواع م ـــام إىل أن ـــف الخي يذهـــب البعـــض إىل تصني
ـــاء  ـــل يف بن ـــي تدخ ـــات الت ـــدد البطّانيّ ـــث ع ـــن حي ـــا م ـــف إّم ـــب إىل التصني ـــر فيذه ـــض اآلخ ـــا البع ـــوم....  أّم الن
ـــة  ـــة مربّع ـــول خيم ـــكل كأن نق ـــث الش ـــن حي ـــن... أو م ـــن اثنت ـــدة، م ـــة واح ـــن بطّانيّ ـــة م ـــل: خيم ـــة مث الخيم

ـــخ  ـــة.... إل ـــة( أو مخروطيّ )مكعب
ـــات، وذلـــك ألّن أي خيمـــة ميكـــن أن تســـتخدم  أّمـــا نحـــن فقـــد اخرتنـــا أن نســـري هنـــا حســـب طريقـــة عـــدد البطّانيّ
ـــة  ـــوم أو خيم ـــة الن ـــخ أو خيم ـــة املطب ـــون خيم ـــد تك ـــة اإلســـعاف، ق ـــت. فخيم ـــرف يف البي ـــا كالغ ـــرض، متاًم ألي غ

للحـــارس وهكـــذا.
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ملحق رقم 2

طريقة بناء خيمة من بطّانّية واحدة
افـــرش البطّانيّـــة عـــى األرض ثـــّم أدخـــل عصـــا قـــرب زاويـــة البطّانيّـــة مـــن األســـفل 
ـــا  ـــدة العص ـــة( عق ـــوق البطّانيّ ـــا )ف ـــى العص ـــع ع ـــا". اصن ـــا "زًرا حقليً ـــون رأس العص ليك
ـــط يف كّل  ـــان فرنب ـــان الباقيت ـــا الزاويت ـــة. أّم ـــة للبطّانيّ ـــة الثاني ـــل يف الجه ـــس العم ـــم بنف ق
ـــط األزرار إىل  ـــّم ارب ـــن ث ـــام بوتدي ـــن وثبته ـــف العصوي ـــر. أوق ـــن حج ـــل م ـــدة زر حق واح

ـــاد. أوت
)ميكن وضع حجرين عى القسم األسفل واالستغناء عن األوتاد الخلفية(

)انظر الشكل(
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ملحق رقم 3

طريقة بناء خيمة من بطانيتني )مثلثة الشكل(

فـــرش البطّانيّتـــن الواحـــدة بجانـــب األخـــرى بحيـــث يكـــون طـــرف إحداهـــا 
عـــى طـــرف األخـــرى بحـــوايل 10 ســـم.  اصنـــع بعـــض األزرار الحقليّـــة لربـــط 
ـــا  ـــون زًرا حقليً ـــن أن يك ـــة فيمك ـــن كّل جه ـــري م ـــزر األخ ـــا ال ـــا. أّم ـــن مًع البطّانيت
كـــام يف الرســـم وميكـــن أن يكـــون زًرا مـــع عصـــا بـــداًل مـــن الحجـــر. اربـــط 
ــة  ــا. أوقـــف العـــي وثبّـــت الخيمـ ــن زًرا حقليًـ ــن البطانيتـ ــراف كّل مـ يف أطـ
ـــة يجـــب  ـــاد الجانبيّ ـــاد العـــي. األوت ـــدأ بأوت ـــاد عـــى أن تب بواســـطة تثبيـــت األوت
ـــا. ـــارة أو غريه ـــاد بحج ـــن األوت ـــتغناء ع ـــن االس ـــك ميك ـــة 45ْ.كذل ـــون بزاوي أن تك

)انظر الشكل(
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ملحق رقم 4

طريقة بناء خيمة من بطانيتني أو ثالث أو أربع 
)مكعبة الشكل(

ـــن:  ـــن بطّانيّت ـــا. م ـــرّك داخله ـــهل التح ـــة ويس ـــا مريح ـــة أنّه ـــذه الخيم ـــزة ه  مي
نفعـــل مـــا فعلنـــاه يف امللحـــق 2. الفـــرق هـــو أن نرفـــع طـــرف إحـــدى البطّانيّـــات 

ـــاد. عـــى عصويـــن ونثبتهـــام باألوت
  )انظر الشكل(

 

مـــن ثـــاث بطانيـــات: نفـــس العمليـــة التـــي فصلناهـــا يف امللحـــق 2و 3. نضيـــف 
ـــة ونثبتهـــا بنفـــس الطريقـــة التـــي  ـــة ثالثـــة يف الجهـــة املقابلـــة للبطّانيّ هنـــا بطّانيّ

ـــة.  ـــة الثاني ـــا البطّانيّ ـــا به ثبتن
 )انظر الشكل(

للمرشد:
 بنفس الطريقة ميكن أن نقيم خيمة من: 5،6،7،8 ...

ـــم.  ـــي بحاجاته ـــا تف ـــذ ألنّه ـــا التامي ـــرورّي أن يتعلّمه ـــن ال ـــيّة وم ـــام األساس ـــواع الخي ـــي أن ـــذه ه ه
ـــرى رضورة للتطـــرّق  ـــا ن ـــة، ف ـــوج والخيمـــة البدويّ ـــة وخيمـــة الزن ـــواع أخـــرى: كالهندي ـــا بالنســـبة ألن أّم

ـــا. ـــا هن إليه

ملحق – الخيمة رسيعة الفتح ملحق – خيمة الجوالملحق – خيمة اإليغلو



244

20 .الجسور

الهدف
أن يعرف التلميذ طريقة بناء الجسور عى أنواعها 

املواّد املطلوبة
1. أربعة حبال ثخينة طول كّل منها حوايل 20 م.

2. حبان أقل ثخًنا بنفس الطول.
3. حبال وعي شخصيّة.

سري الفّعالّية 
يصطحب املرشد التاميذ إىل الحرش، مع املواّد املذكورة.

يوّزع املرشد التاميذ إىل ثاث مجموعات، بحيث يطلب تنفيذ املهام التالية:
املجموعـــة األوىل: تقـــوم بربـــط أحـــد الحبـــال الثخينـــة بـــن شـــجرتن يكـــون البعـــد بينهـــام مـــن 10-5 م ويكـــون 

الحبـــل عـــى ارتفـــاع مـــرت ونصـــف.
)انظر الشكل رقم 1(

ـــن  ـــام ع ـــد بينه ـــد البع ـــجرتن ال يزي ـــن ش ـــن ب ـــاع مرتي ـــى ارتف ـــن ع ـــل ثخ ـــط حب ـــوم برب ـــة: فتق ـــة الثاني ـــا املجموع أّم
ـــن األرض. ـــرت م ـــف م ـــاع نص ـــى ارتف ـــجرتن ع ـــس الش ـــن نف ـــل ب ـــل مامث ـــط حب ـــّم رب ـــن ث ـــا.  وم ـــار أيًض ـــرشة أمت ع

)انظر الشكل رقم2(

ـــن شـــجرتن بنفـــس الـــرشوط أعـــاه، ولكـــن عـــى ارتفـــاع نصـــف  ـــل ثخـــن ب ـــط حب ـــة: فتقـــوم برب ـــا املجموعـــة الثالث أّم
ـــن  ـــف م ـــرت ونص ـــاع م ـــى ارتف ـــط ع ـــل األول يُرب ـــن الحب ـــا م ـــل ثخًن ـــن أق ـــن إضافي ـــط حبل ـــوم برب ـــك تق ـــرت.  كذل م
ـــل  ـــرج الحب ـــث يخ ـــن  حـــول الشـــجرة،  بحي ـــه مرت ـــوم بلفِّ ـــن تق ـــن املذكوري ـــن الحبل ـــط كّل طـــرف م ـــد رب األرض، وبع
ـــذع  ـــمك ج ـــافة ُس ـــى مس ـــجرة وتبق ـــة للش ـــة الثاني ـــن الجه ـــاين م ـــل الث ـــجرة، والحب ـــن الش ـــدة م ـــة واح ـــن جه األّول م

ـــن. ـــن الحبل ـــجرة ب الش
)انظر الشكل رقم 3(

ـــي  ـــور، ويعط ـــة الجس ـــن متان ـــد م ـــا للتأكّ ـــد بتفّقده ـــوم املرش ـــورة يق ـــور املذك ـــاء الجس ـــات بن ـــّم املجموع ـــد أن تت بع
ـــاعة. ـــع س ـــا رب ـــرتاحة قدره ـــرتة اس ـــذ ف ـــد التامي املرش

خـــال هـــذه االســـرتاحة نـــرى أّن التاميـــذ يلعبـــون عـــى الحبـــال التـــي ربطوهـــا وأنهـــم ســـيصلون إىل "اللعبـــة" املطلوبـــة، 
ـــع  ـــّم وض ـــه ث ـــا يدي ـــل بكلت ـــاك الحب ـــطة إمس ـــه بواس ـــري علي ـــذ الس ـــيحاول التلمي ـــة األوىل س ـــل املجموع ـــي أّن حب يعن

ـــاءة". ـــاءة وهـــذه املشـــية تســـمى "مشـــية الحرب ـــل الحرب ـــل والســـري مث ـــى الحب ـــه ع رجلي
ـــه باإلمـــكان الســـري عـــى الحبـــل األســـفل مـــع اإلمســـاك  ـــا إىل أنّ ـــا حبـــا املجموعـــة الثانيـــة فســـيتوّصل التاميـــذ رسيًع أّم

بالحبـــل األعـــى.
ـــفّي  ـــل الس ـــى الحب ـــذ ع ـــي التلمي ـــث مي ـــا حي ـــتعاملها أيًض ـــذ إىل اس ـــيتوّصل التامي ـــة فس ـــة الثالث ـــال املجموع ـــا حب أّم

ـــن(. ـــن )العلوي ـــن اآلخري ـــًكا بالحبل ـــري ماس ويس
ـــل  ـــط الحب ـــف رب ـــذ كي ـــرشح أحـــد التامي ـــث ي ـــل األّول حي ـــذ إىل الحب ـــرتة اللعـــب يجمـــع املرشـــد التامي ـــاء ف بعـــد انته

ـــايل: ـــد اســـتعمل. ويوجـــه املرشـــد الســـؤال الت وأي عق
ماذا نستفيد من حبل كهذا؟ 

يستمع املرشد والتاميذ إىل أجوبه زمائهم حتّى يذكر أحدهم الجواب الصحيح "عبور منطقة مائية".
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ـــارق  ـــر أو واد، والف ـــوق نه ـــام ف ـــل يق ـــن حب ـــر م ـــريًا لج ـــس إال تصغ ـــذ لي ـــه التامي ـــا فعل ـــد أّن م ـــر املرش ـــا يذك هن
الوحيـــد هـــو وجـــوب تقويـــة العقـــد أكـــرث وإدخـــال عقـــدة الســـائق لشـــد الحبـــل أكـــرث مـــا ميكـــن ألّن االرتفـــاع  

الحقيقـــّي يكـــون حـــوايل ثاثـــة أمتـــار )انظـــر الشـــكل رقـــم 1(.
إذا مل نجد قرب الوادي شجرًا نبني برًجا من ثاث سندات تربط عند أحد رؤوسها بالحبك الثامين.

)الشكل رقم 1(

ـــة  ـــل املجموع ـــتامع إىل رشح ممثّ ـــد االس ـــة، وبع ـــة الثاني ـــه املجموع ـــا فعلت ـــاهدة م ـــذ ملش ـــع   التامي ـــد م ـــل املرش ينتق
ـــذه  ـــن ه ـــتفيد م ـــن أن نس ـــف ميك ـــؤال: كي ـــد الس ـــه املرش ـــة، يوّج ـــتعملتها املجموع ـــي اس ـــد الت ـــل والعق ـــة العم طريق

ـــال؟  الحب
بطبيعة الحال سيصل املرشد التاميذ إىل اإلجابة الصحيحة وهي العبور فوق منطقة مائيّة.

)انظر الشكل رقم 2(
 

ـــر إىل إقامـــة  ـــد تعـــّذر وجـــود شـــجر نضطّ ـــن بشـــّدة الســـائق. وعن ـــه وهـــي: وجـــوب شـــّد الحبل يكـــّرر املرشـــد ماحظات
برجـــن مـــن الســـندات.

)انظر الشكل رقم 3(

 

ـــن  ـــة، وم ـــل املجموع ـــتمع إىل رشح ممثّ ـــة، يس ـــة الثالث ـــه املجموع ـــذي بنت ـــر ال ـــذ إىل الج ـــع التامي ـــد م ـــل املرش ينتق
ـــي: ـــه وه ـــد ماحظات ـــح املرش ـــّم يوض ث

* يحبذ أن نربط الحبل السفّي بالحبلن العلوين لضامن عدم اتّساع الفراغ بينهام.
* وجوب شّد الحبال الثاثة بشّدة السائق حيث نبدأ من أعى.

* وجوب إقامة األبراج إذا تعّذر وجود الشجر.
* إّن هذا الجر هو أكرث الجسور املذكورة أمانًا املرشد التاميذ.
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21.املرايس )עוגנים(

الهدف   
• أن يتعلّم التلميذ طريقة عمل املرايس وفوائدها.

املواّد املطلوبة:
1. حبال شخصيّة.
2. عارضة خشبيّة.

3. دلو كبري ارتفاعه 60 سم.
4. ثاثة شواكيش.

5. بطاقات مهام كتب عى كّل واحدة طريقة
عمل إحدى املرايس. )انظر املاحق( 

سري الفّعالّية
يوّزع املرشد التاميذ إىل خمس مجموعات.

ـــة ومرســـاة  ـــة واملرســـاة املدفون ـــم تنفيذهـــا وهـــي: املرســـاة املقذوف ـــوب منه ـــة املطل ـــة َمهّم يعطـــي كّل مجموعـــة بطاق
ـــة. ـــة واملرســـاة الثنائي العارضـــة الخشـــبية واملرســـاة األحادي

يوّزع املرشد املواّد الازمة عى النحو التايل:
املجموعة األوىل - حبل طوله حوايل عرشة أمتار.

املجموعة الثانية - حبل طوله خمسة أمتار.
املجموعة الثالثة - حبل طوله خمسة أمتار وشاكوش وعارضة خشبية.

املجموعة الرابعة - حبل طوله خمسة أمتار وشاكوش )تجمع األوتاد من املنطقة(.
املجموعة الخامسة - حبل طوله خمسة أمتار وشاكوش )تجمع األوتاد من املنطقة(.

ـــدة  ـــتنتاج الفائ ـــة اس ـــة(، ومحاول ـــاة معيّن ـــل مرس ـــة )عم ـــاء يف البطاق ـــا ج ـــذ م ـــة تنفي ـــن كّل مجموع ـــد م ـــب املرش يطل
ـــرشح  ـــة وي ـــة الثاني ـــد إىل املجموع ـــه املرش ـــل يتوّج ـــدء العم ـــد ب ـــتعمل. عن ـــى تس ـــرايس ومت ـــن امل ـــدة م ـــن كّل واح م
ـــا 60-70  ـــرة عمقه ـــر حف ـــد يف حف ـــت والجه ـــري الوق ـــو توف ـــث أن الســـبب ه ـــم حي ـــو معه ـــود الدل ـــذ ســـبب وج للتامي
ـــذ  ـــّول التامي ـــل يتج ـــن العم ـــاء م ـــد االنته ـــرة. بع ـــذه الحف ـــن ه ـــًا ع ـــو بدي ـــر الدل ـــذا يُعت ـــا ل ـــاة فيه ـــن املرس ـــم لدف س
ـــر  ـــة )انظ ـــتنتاجات املجموع ـــة اس ـــة ومناقش ـــل املجموع ـــن ممثّ ـــرشح م ـــامع ال ـــة وس ـــه كّل مجموع ـــا فعلت ـــاهدة م ملش

ـــادس(. ـــق الس امللح
تنتقل املجموعات بن املحطّات املختلفة لضامن تنفيذ كّل التاميذ كافّة املهام.
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امللحق األول

طريقة تحضري املرساة املقذوفة 
ـــي  ـــن غصن ـــذف هـــذه العارضـــة ب ـــل يف منتصـــف عارضـــة خشـــبيّة وق ـــط حب ـــّم بواســـطة رب ـــة تحضريهـــا تت طريق

ـــر يف الشـــكل. ـــاب شـــباك كـــام يظه شـــجرة  أو ب

 

امللحق الثاين 

طريقة تحضري املرساة املدفونة 
تحـــر هـــذه املرســـاة بواســـطة حفـــر األرض عـــى عمـــق 70 ســـم ثـــّم تلقـــى يف هـــذه الحفـــرة عارضتـــان 
خشـــبيتان مربوطتـــان عـــى شـــكل صليـــب كـــام هـــو مبـــنَّ يف الشـــكل، ثـــّم نثبـــت الحبـــل املـــراد اســـتعامله 

بهاتـــن العارضتـــن، وتغطّـــى الحفـــرة بالـــرتاب والحجـــارة.

امللحق الثالث 

طريقة تحضري مرساة العارضة الخشبية
ـــّد  ـــاه ش ـــواٍز التّج ـــاه م ـــم، وباتّج ـــافة 40 س ـــر مس ـــن اآلخ ـــام ع ـــد كّل منه ـــن يف األرض يبع ـــن ثخين ـــت وتدي نثبّ
ـــا  ـــا وراء منتصـــف العارضـــة الخشـــبية وماصًق ـــًدا ثالثً ـــت وت ـــّم ثبّ ـــن عارضـــة خشـــبيّة ث ـــل.  ضـــع وراء  الوتدي الحب
لهـــا ليكـــون وتـــد الشـــّدكام يف الشـــكل أدنـــاه. وميكـــن تثبيـــت أوتـــاد أخـــرى أمـــام العارضـــة إذا كانـــت قـــّوة 

ـــرية. ـــّد كب الش
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امللحق الرابع 

طريقة تحضري املرساة األحادية 
ـــاين  ـــد الث ـــت الوت ـــد نثبّ ـــاوي الوت ـــافة تس ـــى مس ـــّد، وع ـــّي للش ـــاه عك ـــادي باتّج ـــد اعتي ـــد األّول كوت ـــت الوت نثبّ
ـــث  ـــاين مـــع قاعـــدة الثال ـــد الث ـــاين ورأس الوت ـــد الث ـــد األّول مـــع قاعـــدة الوت ـــط رأس الوت ـــّم نرب ـــث.  ث وبعـــده الثال
ـــدق  ـــري ي ـــث واألخ ـــد الثال ـــر   الوت ـــد واآلخ ـــن الوت ـــرات ب ـــّدة م ـــل ع ـــف الحب ـــّم نل ـــا.  ث ـــدة العص ـــطة عق بواس

ـــكل. ـــر يف  الش ـــام يظه ـــا يف األرض ك ـــه تقريبً ـــى نهايت حتّ

امللحق الخامس 

طريقة تحضري املرساة الثنائية
نثبّـــت الوتـــد األول بقاعـــدة الوتـــد الثـــاين بحبـــل يصنـــع زاويـــة قامئـــة بينهـــام، وكذلـــك قّمـــة الوتـــد الثـــاين 

بقاعـــدة الوتـــد الثالـــث كـــام يظهـــر يف الشـــكل.

ـــا.  يجـــب عـــى  ـــط به ـــذي يرب ـــّي ال ـــل الرئي ـــة يف خـــط مســـتقيم واحـــد عـــى اســـتقامة الحب ـــاد الثاث تكـــون األوت
ـــن  ـــت وم ـــاح التثبي ـــف نج ـــد يتوقّ ـــذا التحدي ـــى ه ـــة إذ ع ـــكّل دق ـــة ب ـــاد الثاث ـــع األوت ـــّدد مواق ـــد أن يح املرش
ثـــّم نجـــاح العمليّـــة.  ويجـــب أن يكـــون الواصـــل بـــن قمـــة األوتـــاد وقواعدهـــا متيًنـــا ولذلـــك يحســـن لّفـــه 
ـــال  ـــع الحب ـــوزع الشـــد عـــى جمي ـــى يت ـــاد حتّ ـــة مـــن األوت ـــكات قريب ـــع حب ـــرات مـــع صن ـــع م ـــاث أو أرب ـــا ث عليه

ـــا. ـــا م ـــة نوًع ـــاة مرن ـــا مرس ـــل ألنّه ـــا تنذه ـــّد، ف ـــدء الش ـــد ب ـــًا عن ـــاة قلي ـــذه املرس ـــرّك ه ـــاوي. تتح بالتس

امللحق السادس

للمرشد- فوائد واستعامالت املرايس

املرساة املقذوفة: تستعمل هذه املرساة لتثبيت حبل يراد التسلّق عليه إىل أي مكان مرتفع.
املرساة املدفونة: تستعمل هذه املرساة يف األرض الرخوة حيث ال تثبت بها األوتاد أمام الشد الكبري.

مرســـاة العارضـــة الخشـــبّية: تســـتعمل هـــذه املرســـاة يف األرض الصلبـــة وعندمـــا تكـــون قـــّوة الشـــّد أفقيّـــة، 
تبقـــى صالحـــة للعمـــل ملـــّدة طويلـــة.

املرساة األحادية: تستعمل هذه املرساة لتأمن الوتد الواحد إذا كانت الرتبة رخوة.
املرساة الثنائية: تستعمل هذه املرساة عندما يكون الشّد قويًا. 
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22. النار إيقادها وإخامدها

أنواع املواقد

 مقّدمة

النار 
ـــن  ـــم.  ميك ـــاة املخي ـــة يف حي ـــتخدامات مختلف ـــار اس ـــدان. للن ـــاء يف املي ـــيّة للبق ـــائل األساس ـــدى الوس ـــار إح ـــر الن تعت
اســـتغال فّعاليّـــة تحضـــري الشـــعلة يف خلـــق أصـــول العمـــل الجامعـــي والتعـــاون.  يجـــب إشـــعال املشـــاعل وفًقـــا 

لقواعـــد األمـــن واألمـــان.

الهدف 

• أن يتعلّم التاميذ أصول إيقاد النار وإخامدها.

للمرشد: 

ـــا  ـــا طعاًم ـــاول التاميـــذ يف نهايته ـــي يتن ـــات الت ـــك الفّعاليّ ـــًة تل ـــة متع ـــات التعليميّ مـــن أكـــرث الفّعاليّ
أعـــدوه يف الحقـــل، ومـــا يزيـــد املتعـــة لـــدى التاميـــذ اســـتضافة مجموعـــة صديقـــة أو جديـــدة للتعـــرف 
ـــر  ـــار والســـكاكن. تذكّ ـــن الن ـــازم م ـــع أخـــذ الحـــذر ال ـــذه، م ـــات كه ـــذ فّعاليّ ـــرتدد يف تنفي ـــا ت ـــا. ف عليه

ـــعاف األوىل. ـــة لأس ـــزود بعلب أن تت

املواّد املطلوبة:

ـــن أن  ـــن )ممك ـــة صح ـــوكة، ملعق ـــّكن، ش ـــام: س ـــاُول الطع ـــوازم تن ـــة ول ـــاء، والقبع ـــرتك بامل ـــزود كّل مش ـــرك: يت للمش
ـــتيكية(. ـــون باس تك

للمجموعة: إحضار املواّد الازمة حسب األكلة التي اختارتها املجموعة .
ـــدة  ـــى كّل واح ـــب ع ـــتول كت ـــع بريس ـــت، قط ـــب كري ـــاء، عل ـــيء بامل ـــون( م ـــاء )جال ـــعاف، وع ـــة إس ـــة: علب للمجموع

ـــد. ـــد املواق ـــل أح ـــة عم ـــا طريق منه
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سري الفّعالّية

يخرج التاميذ مع ضيوفهم ومرشديهم إىل الحرش أو الحقل أو حديقة املدرسة أو إحدى ساحاتها.
ـــّر  ـــة تح ـــوف.  مجموع ـــى الضي ـــا حتّ ـــع به ـــارك الجمي ـــث يش ـــم بحي ـــام بينه ـــوزع امله ـــذ ت ـــول التامي ـــد وص عن

ـــخ... ـــواّد للطب ـــر امل ـــة تح ـــة ثالث ـــلطة، مجموع ـــّر الس ـــرى تح ـــة أخ ـــب(، مجموع ـــعالها )حط ـــواّد إلش م
بعـــد االنتهـــاء مـــن هـــذه املرحلـــة تنتقـــل الفـــرق إىل املرحلـــة الثانيـــة وهـــي تحضـــري املواقـــد للطبـــخ عـــى 

ـــايل: ـــو الت النح

املجموعة األوىل:
ـــامت  ـــى التعلي ـــاًء ع ـــك بن ـــة وذل ـــد الهرميّ ـــن املواق ـــح" م ـــد املذب ـــمى "موق ـــًدا يس ـــة موق ـــذه املجموع ـــّر ه تح

ـــي: ـــام ي ـــتول ك ـــة بريس ـــى قطع ـــة ع املكتوب

طريقة تحضري موقد املذبح

نحفـــر قاعـــدة )حفـــرة( يف األرض يف مـــكان مرتفـــع لوصـــول الريـــح ثـــّم نرتّـــب هرًمـــا مـــن القـــش واملـــواّد 
رسيعـــة االشـــتعال حولهـــا نرتّـــب أخشـــابًا كّل خشـــبتن متوازيتـــن ثـــّم نغـــرّي االتّجـــاه وهكـــذا.

)انظر الشكل(

املجموعة الثانية: تحضري موقد الحفرة

طريقة عمل موقد الحفرة 

ـــا  ـــا قطًع ـــن فوقه ـــتعال وم ـــة االش ـــواّد رسيع ـــش وامل ـــفلها الق ـــا 30-20 ســـم نضـــع يف أس ـــرة عمقه ـــر حف نحف
ـــا. ـــواء لوضـــع الطناجـــر عليه ـــبكة ش ـــة أو ش ـــرة أخشـــابًا ثخين ـــوق الحف ـــن الخشـــب، نضـــع ف م

)انظر الشكل(
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املجموعة الثالثة: تحّر موقد الحجارة

طريقة تحضري موقد الحجارة

نحـــر عـــدًدا مـــن الحجـــارة ونضعهـــا بشـــكل حـــذوة الحصـــان، ونرتّـــب القـــّش والعيـــدان ثـــّم األخشـــاب فوقهـــا 
داخـــل الحـــذوة. نضـــع عـــى الحجـــارة شـــبكة شـــواء أو أغصـــان ثخينـــة )يك ال تحـــرتق( وعليهـــا نضـــع األواين.

)انظر الشكل(

املجموعة الرابعة: تحّر موقد "الطابون"

طريقة تحضري الطابون 

ـــز أو أواين  ـــع الخب ـــوي فنض ـــا يف العل ـــار أم ـــد الن ـــفي نوق ـــق الس ـــادًة يف الطاب ـــن ع ـــن طابق ـــون م ـــون الطاب يتك
ـــخ. الطب

ـــارة  ـــى الحج ـــاج ع ـــن الص ـــة م ـــع قطع ـــث نض ـــا حي ـــم تقريبً ـــاع 40-30 س ـــارة إىل ارتق ـــن الحج ـــون م ـــي الطاب نبن
ـــاع  ـــة إىل ارتف ـــا إضافيّ ـــاج أطواقً ـــوق الص ـــي ف ـــان. نبن ـــروج الدخ ـــة لخ ـــف فتح ـــن الخل ـــى م ـــقًفا وتبق ـــّكل س تش

ـــى. ـــن أع ـــا م ـــع إغاقه ـــرى م ـــم أخ ـــوايل 40-30 س ح
نجبل الرتاب باملاء والتنب ونطن البناء بالطن بكف اليد.

ـــن املواقـــد املختلفـــة وســـامع طريقـــة عملهـــا ومـــدى  ـــذ بالتجـــول بشـــكل منظـــم ب ـــخ يقـــوم التامي ـــة الطب خـــال عملي
ـــذ الذيـــن حروهـــا. ـــل يقـــوم التامي ـــا مـــن قب نجاعته

ـــة  ـــص الفّعاليّ ـــذ لتلخي ـــوم التامي ـــوف ويق ـــد الضي ـــع املرش ـــل، يجم ـــام يف الحق ـــاول الطع ـــن تن ـــاء م ـــد االنته ـــا بع أّم
ـــة. ـــاءات القادم ـــينات للق ـــوا تحس ـــعورهم وأن يقرتح ـــن ش ـــذ ع ـــّدث التامي ـــص أن يتح ـــا يف التلخي ـــّم م ـــهم، وأه بأنفس

ـــة خاّصـــة لـــدى التاميـــذ، إذ يجـــرون املســـابقات  أمـــا املرشـــد فيذكـــر يقـــوم التاميـــذ، أّن قضيـــة إشـــعال النـــار لهـــا أهّميّ
فيهـــا كإشـــعال النـــار يف أيـــام تشـــتّد فيهـــا الريـــاح وذلـــك بعـــود ثقـــاب واحـــد.

قبل مغادرة املكان يطلب املرشد من التاميذ إطفاء النار جيّدا ومحو كّل أثر لفّعاليّتهم يف املكان.
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املوقد املسطّح:

وهـــي طريقـــة أخـــرى جيّـــدة ... شـــكلها كاملســـطّح توضـــع األخشـــاب فـــوق بعضهـــا بالشـــكل الظاهـــر، 
ـــة  ـــة لطريق ـــار برع ـــتعل الن ـــروض أن تش ـــن املف ـــعالها. م ـــابًقا يف إش ـــورة س ـــواّد املذك ـــس امل ـــتعمل نف وتس

ـــر. ـــود اآلخ ـــرتاق الع ـــن اح ـــج ع ـــب النات ـــود بالله ـــعال الع ـــا وإش ترتيبه

موقد الكوكب:

نرتّب ثاثة أوتاد أو أربعة بشكل كوكب.... ثّم نضع فوقها  الِقدر التي نريد أن نطبخ بها.

موقد الحارس:

تكون النار يف الوسط وتوضع رؤوس األخشاب بالنار فتتآكل األخشاب بالنار ببطء.

 

املواقد الهرمّية:

يتـــّم ترتيـــب الحطـــب داخلهـــا عـــى شـــكل هـــرم وهـــي طريقـــة جيّـــدة إلشـــعال النـــار  وتعطـــي دفئًـــا  
ملســـافة أربعـــة أمتـــار  إذا رتبّـــت جيّـــدا وحوفـــظ عليهـــا بالتدريـــج.

يجب وضع الحطب بحيث تكون الفتحة مقابلة للهواء، فهذا يساعد عى احرتاق الحطب.
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املوقد الفحمّي:

ـــرارة  ـــي ح ـــول ولتعط ـــّدة أط ـــار مل ـــظ الن ـــة، ولحف ـــاب ثخين ـــن أخش ـــم م ـــع الفح ـــد لصن ـــذا املوق ـــتعمل ه يس
ـــد  ـــد يشـــبه موق ـــوع مـــن املواق ـــم.  إّن هـــذا الن ـــز يف املخي ـــران الخب ـــار يف أف ـــاد الن ـــا إليق ـــرية. ويســـتعمل أيًض كب

ـــطه. ـــواء يف وس ـــة لله ـــدون فتح ـــه ب ـــح إال أنّ املذب

طريقة البناء:

ـــى األرض  ـــن ع ـــبتن كبريت ـــع خش ـــد نض ـــدة املوق ـــة يف قاع ـــان الرفيع ـــش واألغص ـــن الق ـــًا م ـــع قلي ـــد أن نض بع
ـــو  ـــدة تل ـــاب الواح ـــع األخش ـــدأ بوض ـــا. نب ـــي لدين ـــاب الت ـــول األخش ـــبًا لط ـــام مناس ـــد بينه ـــون البع ـــث يك بحي
األخـــرى عـــى طـــول الخشـــبتن ونســـتمّر بوضـــع أخشـــاب فـــوق بعضهـــا البعـــض بحيـــث تكـــون الطبقـــة 
ـــاب  ـــن األخش ـــات م ـــذه الطبق ـــاء ه ـــتمّر يف بن ـــذا نس ـــا.  وهك ـــي تحته ـــة الت ـــع الطبق ـــة لوض ـــدة معاكس الجدي

ـــكل: ـــر يف الش ـــد الظاه ـــا املوق ـــج لدين ـــى ينت حتّ

موقد النور:

يحـــر موقـــد هرمـــي كأســـاس ملوقـــد النـــور بواســـطة ترتيـــب عـــّدة أغصـــان عـــى شـــكل هـــرم يوضـــع يف 
ـــّم  ـــح ث ـــد باتجـــاه الري ـــث تبقـــى فتحـــة املوق ـــا بحي ـــا أغصـــان أثخـــن منه ـــة وفوقه ـــه القـــش واألوراق الجاف داخل
ـــري  ـــن غصـــن كب ـــا م ـــدة )ويجـــوز أيًض ـــة عدي ـــري ذو أغصـــان جانبيّ ـــد غصـــن شـــجرة كب ـــت داخـــل هـــذا املوق يثب
ـــا  ـــري وعنده ـــن الكب ـــروع الغص ـــل إىل ف ـــى تص ـــايّس حتّ ـــّي األس ـــد الهرم ـــار يف املوق ـــعل الن ـــكل(. تش ـــام يف الش ك

ـــه. ـــاورة ل ـــة املج ـــيء املنطق ـــور في ـــرش الن ينت

ملحق –عارضة املواقدملحق  - املواقد
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23 . الشعارات املشتعلة 
١.شعارات عادية

أشكال بناء الشعارات:

هنالك ثالث طرق لبناء الشعارات:
ـــي  ـــعارات الع ـــل الش ـــّم نق ـــّم يت ـــن ث ـــاد. وم ـــة باألوت ـــد مربوط ـــان الحدي ـــى األرض وخيط ـــا ع ـــّم بناؤه ـــعارات يت 1. ش

ـــم "أ"(.  ـــر الرس ـــة )انظ الثخين
ـــود،  ـــكّل عم ـــرث( ل ـــاد )أو أك ـــة أوت ـــة بثاث ـــّم بناؤهـــا عـــى األرض وهـــي مربوطـــة بالعـــي والعـــي مثبت 2. شـــعارات يت
ـــع وعـــى  ـــد رفي ـــك بواســـطة خيـــط حدي ـــي الشـــعار، األحـــرف الرمـــوز واملصطلحـــات وذل ـــد ونبن ـــر خيـــط حدي ـــّم متري يت

ـــم 1ب(. ـــة القـــامش )انظـــر الصـــورة رق ـــّف قطع ـــّم ل ـــط يت الخي
ـــاء  ـــد االنته ـــا وعن ـــاء ذاته ـــة البن ـــن. عملي ـــيئن قامئ ـــن أي ش ـــن أو ب ـــجرتن أو عمودي ـــن ش ـــا ب ـــّم كتابته ـــعارات تت 3. ش

ـــم 1جــــ(. ـــن )انظـــر صـــورة رق ـــن العصوي ـــه ب ـــّم تثبيت ـــة الشـــعار يت ـــن بناي م

تثبيت الشعار:
ـــه  ـــم وطول ـــًا ســـمكه 6 أو 8 مل ـــكّل حلقـــة حب ـــط ب ـــد بطـــول 40 ســـم، ونرب ـــط يف رأس كّل عمـــود حلقـــة مـــن حدي نرب
ـــة 45ْ انظـــر الرســـم. ـــاد بزاوي ـــا بواســـطة األوت ـــاد نثبته ـــًدا.  هـــذه األوت ـــذا يســـمى وت ـــل كه ـــّي طـــول العمـــود، حب ضعف

سكب النفط:
يتـــّم ســـكب النفـــط بعـــد التأكّـــد مـــن ثبـــوت الشـــعار.  يتـــّم وضـــع النفـــط أو الســـوالر وذلـــك ألن هـــذه املـــواّد 

تحتـــاج وقتًـــا طويـــًا لتشـــتعل.



255

يتّم سكب النفط قبل إشعال النار ب- 20 دقيقة.

إشعال الشعارات:
من يقوم بإشعال الشعارات هم األعضاء البالغون والذين مل يقوموا بسكب النفط عى الشعارات 

* عى مشعي الشعارات أن يلبسوا قبعة ومابس نظيفة وجافة.
* ال يسمح بأي شكل من األشكال إضافة نفط أو أية ماّدة إشعال عى الشعارات بعد إشعالها.

* مينع مرور األعضاء تحت الشعارات املشتعلة.

إطفاء الشعارات وتفكيك املعّدات:
عند انتهاء املراسيم يجب الـتأكّد من إطفاء النار بشكل تاّم.

بعض التعليامت حول استخدام الشعلة:
1. طول الشعلة ال يزيد عن طول ذراع.

2. ال يُسمح بإشعال الشعارات بواسطة الشمع أو عود ثقاب.
3. يجب املحافظة عى مسافة كافية بن الشعلة وحاملها.

ـــعل  ـــذي أش ـــخص ال ـــس الش ـــو نف ـــط ه ـــة النف ـــن إضاف ـــؤول ع ـــون املس ـــكال أن يك ـــن األش ـــكل م ـــأي ش ـــوز ب 4. ال يج
ـــعلة. الش

املواقد:
ـــن  ـــد م ـــن موق ـــرق ب ـــد وال ف ـــبة للمواق ـــك بالنس ـــة كذل ـــعارات صحيح ـــعال الش ـــيم إش ـــة مبراس ـــامت املتعلّق كّل التعلي

ـــر. ـــدف آخ ـــمر أو ألي ه ـــية س ـــخ أو ألمس ـــل الطب أج

املواّد املطلوبة:

* يجب أن تكون األعمدة مصنوعة من حديد أو من خشب طولها من 6-4 مرت.

* الخيطان الحديديّة يجب أن تكون ذات قطر 2.5 ملم عى األقّل.

ـــة  ـــات للوقاي ـــا عام ـــع عليه ـــب أن توض ـــاد يج ـــاد. األوت ـــة أوت ـــل ثاث ـــّل ويفّض ـــى األق ـــن ع ـــود بوتدي ـــد كّل عم * يُش

ـــا. ـــدام به ـــن االصط م

ـــوز  ـــام ال يج ـــون ك ـــه نايل ـــامش في ـــتخدام ق ـــوز اس ـــامش وال يج ـــع الق ـــا قط ـــن بقاي ـــّم م ـــة يت ـــان الحديدي ـــف الخيط * ل

اســـتخدام مـــواد كيامويـــة. ألبعـــد بـــن األعمـــدة واألحـــرف يجـــب أن يكـــون 80 ســـم عـــى األقـــّل وإلشـــعال النـــار 

ـــط. ـــكاز فق ـــتخدام ال ـــب اس يج

ـــة كلمـــة نفـــط عـــى الوعـــاء الـــذي  ـــه فتحـــة، كـــام يجـــب كتاب ـــّم فقـــط باســـتخدام وعـــاء مناســـب ل * ســـكب النفـــط يت

يحـــوي النفـــط ويفضـــل وضـــع إشـــارة وكتابـــة "ليـــس للـــرشب".

املكان واملوقع:

ـــل: العشـــب أو الشـــوك أو األشـــجار أو  ـــة لاشـــتعال، مث ـــواّد قابل ـــن م ـــه خـــاٍل م ـــا حول ـــع وم ـــأّن املوق ـــتأكد ب *يجـــب الـ

ـــابه. ـــا ش ـــات وم النفاي

ـــدران  ـــتعال كالج ـــة الش ـــطح قابل ـــى أس ـــا أو ع ـــف أو غريه ـــاء أو الهوات ـــل الكهرب ـــت كواب ـــار تح ـــعال الن ـــوز إش *ال يج

ـــار. ـــة بالق املطلي

* يتّم وضع الشعارات يف موقع يبعد عى األقّل 4 أمتار من موقع األعضاء.

* املسار الذي يسري فيه حامل الشعلة ال ميّر باملوقع الذي يتواجد فيه األعضاء.
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 كتابة الشعارات بالنار

تعليامت عامة:
ـــد  ـــا يف أح ـــل م ـــة حـــدوث خل ـــة يف حال ـــج املحتمل ـــّدات والنتائ ـــة املع ـــن صاحيّ ـــارشة ع ـــد املســـؤوليّة املب ـــل املرش يتحّم

ـــزة. األجه
ـــعارات.  ـــعال الش ـــيم إش ـــة مراس ـــل إقام ـــن أج ـــدات م ـــاء املع ـــاء ببن ـــة األعض ـــرتك كافّ ـــأن يش ـــّم ب ـــد  أن يهت ـــى املرش ع

ـــان. ـــن واألم ـــامت األم ـــذ تعلي ـــذر وتنفي ـــذ الح ـــة أخ ـــاء يف كيفيّ ـــاد األعض ـــه إرش ـــب علي ـــام يتوّج ك
ـــوع  ـــع وق ـــور ملن ـــة األم ـــم متابع ـــى عاتقه ـــى ع ـــان ويلق ـــن األم ـــؤولن ع ـــذ مس ـــن التامي ـــن ب ـــّن م ـــد أن يع ـــى املرش ع

ـــوادث. ح
ـــى  ـــاع ع ـــن خـــال االطّ ـــك م ـــان، وذل ـــات األم ـــكّل متطلب ـــم ب ـــان مســـبًقا وإعامه ـــن األم ـــاد املســـؤولن ع ـــب إرش يتوّج

ـــة. ـــامت العام ـــام والتعلي املنشـــور الع
إشـــعال الشـــعارات مـــرشوط مبوافقـــة املرشـــد ، وموافقـــة مســـؤويل األمـــان، وفيـــام يـــي إرشـــادات عامـــة يتوّجـــب 

اتّخاذهـــا عنـــد إقامـــة مراســـيم إشـــعال الشـــعارات:
* عند اتّخاذ املوقع يجب أخذ اتجاه الريح بالحسبان بحيث ال تهب من جهة النار باتّجاه األعضاء.

* يجب أن تتوفّر معّدات إلطفاء الحريق وحقيبة إسعاف أّويل مناسبة.
ـــّم اســـتدعاء  ـــن عـــرشة شـــعارات يت ـــرث م ـــه أك ـــذي في ـــل ال ـــة )يف الحق ـــاء املحلي ـــل وســـلطة اإلطف ـــام رشطـــة إرسائي * إع

ـــاء(. ـــيارة إطف س
* يجب أن يتواجد مضّمد يف حالة وجود أكرث من 50 عضًوا.
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للوقاية واألمان:
يجب التأكّد من وجود دلوين من الرمل، دلوين من املاء، جهاز إطفاء ومضّمد

ـــر الشـــعلة  ـــن األحـــوال متري ـــأي حـــال م ـــام ال يجـــوز ب ـــن هـــؤالء ال يجـــوز إشـــعال الشـــعارات، ك إذا مل يتواجـــد أحـــد م
ـــن األعضـــاء. ب

2. الشعار املتحرك :

كيفّية البناء :
ـــل  ـــا.  قب ـــع احرتاقه ـــد ملن ـــى العق ـــّي ع ـــع ورق ف ـــّم وض ـــم 7. يت ـــورة رق ـــر الص ـــي(.  انظ ـــن الع ـــكل )م ـــى الش يبن
ـــل  ـــى داخ ـــه يبن ـــعار نفس ـــن.  الش ـــن الجانب ـــن م ـــن مفتوحت ـــوي علبت ـــود العل ـــل يف العم ـــكل ندخ ـــدة بش ـــط األعم رب
ـــة  ـــا العلويّ ـــار بالشـــعار  ندخـــل العص ـــط اإلط ـــل رب ـــب.  قب ـــن كّل جان ـــرت م ـــد نصـــف م ـــى  بع ـــن ع ـــّون م ـــار املك اإلط
ـــا  الشـــعارات  ـــام بََنيْن ـــي الشـــعار ك ـــا نبن ـــم 8( وعنده ـــي األطـــر )انظـــر الرســـم رق ـــط باق ـــا نرب ـــن وعنده داخـــل العلبت

ـــابقة. الس
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تنصيب الشعار :
طريقة تنصيب الشعار تشبه متاًما  تنصيب الشعار العادي.

إشعال  الشعار :
نربط الشعار يف أسفل طرفيه بحبلن َذَوي قطر 4 ملم وبواسطتهام نحرّك الشعار.   انظر الرسم رقم 9.
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3 . الشعار املطوي 

كيفّية البناء:

الشعار املطوّي مبنّي من جزءين: جزء ثابت وآخر متحرك .

كيفّية بناء الجزء الثابت:

ـــم 3أ( يجـــب  ـــن يف أعـــى الشـــعار )انظـــر الرســـم رق ـــن الجانب ـــة مربوطـــة م ـــث تكـــون العـــي األفقيّ ـــي إطـــاًرا بحي نبن

ـــه. عـــى الشـــعار املوجـــود داخـــل اإلطـــار أن يبعـــد  ـــا بقـــدر كاٍف إلدخـــال شـــعار آخـــر مـــن تحت أن يكـــون الشـــعار عاليً

ـــّي يك  ـــورق الف ـــاة بال ـــد مغطّ ـــون العق ـــب أن تك ـــام يج ـــار، ك ـــوّي لإلط ـــزء العل ـــن الج ـــّل ع ـــى األق ـــم ع ـــافة 40 س مس

ـــال. ال تحـــرتق الحب

كيفّية بناء الجزء املتحرّك:

ـــن كّل  ـــل م ـــى األق ـــم ع ـــّي بــــ - 20 س ـــار الرئي ـــا اإلط ـــي منه ـــي بن ـــي الت ـــن الع ـــر م ـــي أصغ ـــن ع ـــاًرا م ـــي إط نبن

جانـــب، )انظـــر الرســـم رقـــم 3ب( فنكـــون عندئـــذ قـــد أمتمنـــا الشـــعار، ال نضـــع ورقًـــا فّضيًـــا عـــى العقـــد ألنّنـــا 

ســـنقوم بعـــد ذلـــك بحـــّل اإلطـــار. يجـــب التأكّـــد مـــن أّن خيطـــان الحديـــد التـــي بنينهـــا منهـــا الشـــعار مربوطـــة 

بالعـــي األفقيّـــة وليـــس بالعـــي العموديـــة )انظـــر الرســـم رقـــم 3ب(.

كيفّية ربط الجزءين مًعا:

ـــزء  ـــن الج ـــفليّة م ـــا الس ـــرّك بالعص ـــزء املتح ـــن الج ـــة م ـــا العلويّ ـــط العص ـــرّك ونرب ـــزء املتح ـــد يف الج ـــّل العق ـــوم بح نق

ـــن 50-20 ســـم، يجـــب أن تكـــون األجـــزاء  ـــرتاوح ب ـــن يجـــب أن ي ـــن الجزءي ـــد غليظـــة.  البعـــد ب الثابـــت بخيطـــان حدي

ـــم 3ج(. ـــم رق ـــر الرس ـــن )انظ ـــّل مبوضع ـــى األق ـــة ع مربوط

كيفّية تثبيت الشعار:

ـــن  ـــار م ـــط 4 أوت ـــّم رب ـــا يت ـــن، وفيه ـــرف حلقت ـــكّل ط ـــّي ب ـــار الرئي ـــن اإلط ـــوّي م ـــزء العل ـــات يف الج ـــع حلق ـــط أرب نرب

ـــط  ـــا نرب ـــرّك وعنده ـــزء املتح ـــزول الج ـــد ن ـــّكك عن ـــعار يك ال تتف ـــات الش ـــتقرار وثب ـــدى اس ـــص م ـــم، نفح ـــل 8 مل حب

ـــم 3د(. ـــم رق ـــر الرس ـــون ) انظ ـــط نايل ـــن بخي الجزءي

 

سكب النفط:

يتـــّم ســـكب النفـــط أو الســـوالر بعـــد التأكّـــد مـــن ثبـــوت الشـــعار. النفـــط أو الســـوالر يشـــتعان ببـــطء وليســـا 

ـــن  ـــن م ـــود دلوي ـــن وج ـــد م ـــب التأكّ ـــان يج ـــك بأم ـــذ ذل ـــّم تنفي ـــي يت ـــر.  ل ـــة أو يتبّخ ـــتعل برع ـــذي يش ـــن ال كالبنزي

ـــاء. ـــاز إطف ـــاء وجه ـــن امل ـــن م ـــل، دلوي الرم

إذا مل تتواجد هذه األمور ال يجوز إشعال شعار النار، كام ال يجوز  مترير املواّد املشتعلة بن األعضاء.
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4.الشعار املرتفع )الرافعة(

كيفّية البناء:
ـــع  ـــون جمي ـــث تك ـــًدا بحي ـــاث فصاع ـــن ث ـــداًء م ـــردّي ابت ـــدد ف ـــي ذات ع ـــن ع ـــة م ـــكل رافع ـــى ش ـــعار ع ـــى الش يبن

ـــي. ـــائر الع ـــن س ـــم م ـــدر 60-30 س ـــول بق ـــون أط ـــة فتك ـــا املركزيّ ـــدا العص ـــا ع ـــول م ـــاوية الط ـــي متس الع
ـــر  ـــًدا )انظ ـــا واح ـــي صًف ـــفُّ الع ـــّم ص ـــد أن يت ـــط بع ـــي فق ـــط الع ـــّم رب ـــة ويت ـــدة الثامني ـــي بالعق ـــط الع ـــّم رب يت

ـــم 5أ(. الرس
ـــن  ـــدف تكوي ـــي به ـــن الع ـــد ب ـــان الحدي ـــّد خيط ـــّم نش ـــده ث ـــذي نري ـــم ال ـــة( بالحج ـــح )الرافع ـــّم فت ـــط يت ـــد الرب بع
ـــة  ـــع الفاصل ـــّي يف املواق ـــورق الف ـــع ال ـــّم وض ـــعار يت ـــة الش ـــد كتاب ـــم 5ب(.   بع ـــر الرس ـــعار )انظ ـــداد الش ـــدة إلع قاع

ـــي. ـــعار والع ـــامش الش ـــن ق ب

إيقاف الشعار:
ـــة بــــ - 4 أمتـــار ثـــّم ننصـــب الشـــعار بحيـــث تكـــون العصـــا  نحفـــر حفـــرة بعمـــق 30-20 ســـم ثـــّم نربـــط العصـــا املركزيّ
ـــر  ـــة بأك ـــح الرافع ـــك نفت ـــد ذل ـــرة. يجـــب أال تلمـــس العـــي األرض )انظـــر الرســـم 5ج( بع ـــة يف الحف ـــة موضوع املركزيّ

ـــاء الشـــعار. ـــد بن ـــذي وجـــد عن ـــدر أي بنفـــس الحجـــم ال ق
ـــت  ـــايل: يثب ـــو الت ـــى النح ـــام ع ـــّم تثبيته ـــن يت ـــط الوتري ـــد رب ـــب.  بع ـــن يف كّل جان ـــة بوتري ـــي الجانبيّ ـــط الع ـــّم رب يت
ـــر  ـــر )انظ ـــب األي ـــا بالجان ـــّم تثبيته ـــى يت ـــا اليمن ـــرا العص ـــعار ووت ـــن للش ـــب األمي ـــرى يف الجان ـــا الي ـــران بالعص الوت
ـــن  ـــف إىل مرتي ـــرت ونص ـــن م ـــون م ـــن يك ـــن املثبت ـــن الوتري ـــد ب ـــعار. البع ـــن بالش ـــت الوتري ـــوز تثبي ـــم 5د(. ال يج الرس

)انظـــر الرســـم 5هــــ(.
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5.الشعار - الدوالب األفقي:

كيفّية البناء:
نبنـــي الشـــكل        كبـــريًا  )كـــام هـــو بََنيْنـــا الشـــعار املتحـــرك(  بحيـــث يكـــون الشـــكل  أكـــر  بــــ - 30 ســـم مـــن الشـــكل 

املســـتدير الـــذي عليـــه الشـــعار.

كيفّية بناء الجزء املستدير:
نبنـــي مربًّعـــا ونربـــط يف مركـــزه املحـــور )انظـــر الرســـم 4أ(. املحـــور نفســـه يجـــب أن يكـــون أوســـع مـــن اإلطـــار 

بنصـــف مـــرت عـــى األقـــّل. يجـــب وضـــع ورق فـــّي عـــى العقـــد وعـــى عقـــد املحـــور أيًضـــا.
ربط األجزاء:

نربـــط عـــى قامئـــي الشـــكل          علبتـــن مفتوحتـــن مـــن الجانبـــن، وذلـــك بعـــد أن نظّمنـــا الجـــزء املتحـــرّك يف 
ـــعار: 4  ـــب أي ش ـــة نص ـــس عملي ـــي نف ـــا ه ـــعار هن ـــب الش ـــة نص ـــم 4ب(.  عملي ـــر الرس ـــده )انظ ـــذي نري ـــكل ال الش
ـــم  ـــر الرس ـــم )انظ ـــام 4 مل ـــد منه ـــمك الواح ـــن س ـــط حبل ـــرّك نرب ـــزء املتح ـــي   الج ـــم.  إىل جانب ـــل 8 مل ـــن حب ـــار م أوت

ـــن. ـــن الحبل ـــطة هذي ـــعار بواس ـــرك الش 4 ج( نح

6. الشعار - الدوالب العمودي:

كيفّية البناء:
نبني إطاًرا مربًّعا بحيث يكون الجزء السفّي مرتفًعا عن األرض نصف مرت )انظر الرسم 4د( 

كيفيّة بناء الجزء املتحرّك:
ـــارزًا  ـــًدا باملحـــور بحيـــث يكـــون ظاهـــرًا وب ـــا أصغـــر بــــ - 30 ســـم مـــن كّل جانـــب مـــن اإلطـــار ونربطـــه جيّ نبنـــي مربًع
ـــارزًا عـــن اإلطـــار بــــ - 50 ســـم )انظـــر الرســـم  عـــن الجـــزء الســـفّي بــــ - 30 ســـم، ويف الجـــزء العلـــوّي يكـــون ظاهـــرًا وب

ـــا أيًضـــا ال يجـــوز أن ننـــى رضورة لـــّف العقـــد بالـــورق الفـــّي. 4هــــ( هن

كيفّية ربط األجزاء:
ـــن  ـــر أن العلبت ـــب أن نتذكّ ـــد.  يج ـــب واح ـــن جان ـــة م ـــة مفتوح ـــن والثاني ـــن الجانب ـــة م ـــن األوىل مفتوح ـــط علبت نرب

ـــم 4و(. ـــر الرس ـــب )انظ ـــكان املناس ـــعار يف امل ـــب الش ـــد نص ـــام بع ـــّم ربطه يت
ـــن  ـــطة حبل ـــّم بواس ـــعار تت ـــة إدارة الش ـــا وعمليّ ـــتدير أفقيً ـــعار املس ـــب الش ـــد نص ـــال عن ـــو الح ـــام ه ـــعار ك ـــب الش نص

ـــتدير. ـــزء املس ـــفّي للج ـــزء الس ـــي الج ـــن بجانب ـــم مربوط 4 مل
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معلومات إضافية حول كتابة الشعارات 

لـــي نجعـــل حفـــل كتابـــة الشـــعارات بالنـــار جميـــًا يجـــب إضافـــة ألعـــاب ناريّـــة مختلفـــة )نقصـــد هنـــا أنـــواع 
الشـــعارات امللتهبـــة(.

طريقة اإلشعال:

1. الشعلة:
ـــوّي  ـــزء العل ـــامش يف الج ـــن الق ـــّف قطـــع م ـــّم ل ـــل يت ـــد طوي ـــن حدي ـــب م ـــة أو قضي ـــن عصـــا طويل ـــة م الشـــعلة مكّون
مـــن العصـــا )أو القضيـــب( بعـــد ذلـــك يتـــّم ربـــط خيـــط حديـــد حـــول قطعـــة القـــامش امللفوفـــة لـــي ال تنزلـــق 
ـــل إشـــعال  ـــّم ســـكب النفـــط عـــى الشـــعلة قب ـــذي ســـيقوم بحمـــل الشـــعلة.  يت ـــد الشـــخص ال قطعـــة القـــامش عـــى ي

ـــعار. الش

2. الفتيل:
الفتيـــل عبـــارة عـــن قطعـــة قـــامش طويلـــة ملفوفـــة عـــى خيـــط حديـــد رفيـــع )وهـــي نفـــس املـــاّدة املســـتخدمة 
ـــل  ـــعار قب ـــى الش ـــط ع ـــع النف ـــى وض ـــب أال نن ـــعلة.  يج ـــطة الش ـــل بواس ـــعال الفتي ـــّم إش ـــار( يت ـــعار الن ـــع ش لصن

إشـــعال الشـــعار.

3. شعلة النار:
ـــامش  ـــع ق ـــى قط ـــل وع ـــد طوي ـــب حدي ـــى قضي ـــامش ع ـــن الق ـــع م ـــّف قط ـــّم ل ـــار، يت ـــعار الن ـــار كش ـــعلة الن ـــى ش تبن
ـــا  ـــب به ـــهل اللع ـــة يك يس ـــون طويل ـــعلة أن تك ـــى الش ـــامش، ع ـــع الق ـــّكك قط ـــى ال تتف ـــد حتّ ـــط حدي ـــط خي ـــّم رب يت

ـــوّده. ـــذي ن ـــكل ال ـــع الش وصن
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للمرشد: 

ـــاطات  ـــج ونش ـــال برام ـــخ أو خ ـــة أو للطب ـــا للتدفئ ـــامت إّم ـــريًا يف املخي ـــار كث ـــذ الن ـــتخدم التامي يس

عديـــدة مثـــل األلعـــاب.  إن النـــار واملواقـــد مفيـــدة جـــًدا ولكنهـــا خطـــرية يف حالـــة عـــدم أخـــذ 

ـــا  ـــاع م ـــا اتب ـــر علين ـــرّض للخط ـــا دون أن نتع ـــتفيد منه ـــار ونس ـــتخدم الن ـــي نس ـــذر. ول ـــة والح الحيط

ـــي: ي

1. أنظمة األمن واألمان:

ـــاد أي  ـــام يجـــب إبع ـــار ك ـــد بقطـــر 5-4 أمت ـــع املوق ـــف موق ـــا تنظي ـــار يجـــب علين ـــل إشـــعال الن  أ. قب

ـــد. ـــط املوق ـــن محي ـــة االشـــتعال م ـــاّدة رسيع م

ـــاء  ـــد أو إلطف ـــن املوق ـــاء م ـــي نســـتعملها حـــن االنته ـــاء الت ـــّدات اإلطف ـــواّد ومع  ب. يجـــب تحضـــري م

ـــاء(. ـــاز إطف ـــل وجـــود جه ـــل )يفّض ـــراب أو رم ـــاء أو ت ـــن م ـــرورة م ـــد ال ـــار عن الن

2. كيفّية إيقاد النار:

ـــن أغصـــان وأوراق إلشـــعال  ـــة م ـــا يف الطبيع ـــة وحـــذر واســـتخدام م ـــار برع ـــاد الن ـــذ إيق ـــى التامي ع

ـــه. ـــا إلي ـــاز وم ـــة كالغ ـــتعال اصطناعيّ ـــواّد اش ـــار وال يجـــوز اســـتخدام م الن

3. كيفّية إعداد املوقد:

ـــاء  ـــان وبن ـــتخدامه بأم ـــد واس ـــتعال املوق ـــث اش ـــن حي ـــرى م ـــة ك ـــد أهّميّ ـــب يف املوق ـــب الحط لرتتي

ـــب: ـــه يج علي

 أ. وضع أوراق جافة عى أرضية املوقد.

 ب. وضع أغصان رفيعة فوق األوراق واألعشاب الجافة.

 جـ. وضع األغصان األكر حجاًم.

 د. وضع األخشاب الكبرية.

ـــرتاق  ـــهلة االح ـــواّد س ـــدأ بامل ـــا أن نب ـــورة فعلين ـــواّد املذك ـــتعال للم ـــة االش ـــّهل عمليّ ـــب يس ـــذا الرتتي  ه

ـــر األشـــياء املشـــتعلة مـــن  ـــع تطاي ـــرية كـــام أّن هـــذا الرتتيـــب مين ـــورق وننتهـــي باألخشـــاب الكب ـــل ال مث

ـــد. املوق

4. عملية إطفاء النار:

ـــا  ـــا باهظً ـــا مثًن ـــان تنشـــب حرائـــق تكلفن ـــه يف كثـــري مـــن األحي ـــار إذ أن  مـــن الـــروري جـــًدا إطفـــاء الن

ـــدة  ـــاًرا عدي ـــك أخط ـــام أّن هنال ـــرش. ك ـــاة الب ـــا حي ـــّدد أحيانً ـــد ته ـــة وق ـــات والطبيع ـــرق الغاب ـــن ح م

تهـــّدد املبـــادئ والقيـــم اإلنســـانيّة وعليـــه فـــإّن عـــى القـــادة الشـــباب أخـــذ الحـــذر مـــن نشـــوب 

ـــق. الحرائ

 كيفّية إطفاء النار:

ـــا  ـــرتاب أو الرمـــل كـــام يجـــب وضـــع الحجـــارة ويستحســـن أحيانً ـــام بال ـــار بشـــكل ت ـــة الن  يجـــب تغطي

ـــة  ـــاده وإزال ـــل إيق ـــد قب ـــول املوق ـــض ح ـــدق عري ـــر خن ـــب حف ـــام يج ـــارة ك ـــوق الحج ـــاء ف ـــّب امل ص

ـــق ال  ـــة فتنشـــب حرائ ـــن القريب ـــار إىل األماك ـــّد الن ـــن أن متت ـــا م ـــدق خوفً ـــن الخن ـــّش م األعشـــاب والق

ـــا. نســـتطيع الســـيطرة عليه
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24. املخيامت الكشفية

ـــه أن  ـــي ل ـــك ينبغ ـــة، لذل ـــوم والراح ـــات الن ـــا أوق ـــة خصوًص ـــل الخيم ـــم داخ ـــه يف املخي ـــاعات يوم ـــذ س ـــي التلمي يق
يجعـــل مـــن خيمتـــه مكانًـــا جميـــاً ومريًحـــا لـــه، والخيـــام تختلـــف يف أحجامهـــا وأنواعهـــا وأشـــكالها، وتختلـــف يف 

ـــة: ـــي أي خيم ـــة وط ـــب وتهوي ـــة لنص ـــاط التالي ـــاة النق ـــح مبراع ـــا ننص ـــا، إال أنن ـــة نصبه طريق

اختيار املكان:

1. اختيار أرض قابلة المتصاص ماء املطر، وقابلة لغرس أوتاد الخيمة، رشط أال تكون رطبة.

ـــة  ـــح عـــى تهوي ـــا وتعمـــل الري 2. نصـــب الخيمـــة يف مـــكان فســـيح حيـــث تجفـــف أشـــعة الشـــمس األرض مـــن رطوبته
ـــا. الخيمـــة مـــن داخله

ـــيول  ـــرى الس ـــب مج ـــك تجن ـــا وكذل ـــح بتجنبه ـــذا ننص ـــة، ل ـــن املنخفض ـــاب يف األماك ـــك الضب ـــرشات وكذل ـــرث الح 3. تك
ـــر. ـــم املط يف موس

ــاء ذات الجهـــد العـــايل، وكذلـــك يف قمـــة الجبـــال يف موســـم  4. تجنـــب التخييـــم بجـــوار أعمـــدة وأبـــراج الكهربـ
ــق . الصواعـ

5. االبتعاد عن األماكن التي تكرث بها الحفر والجحور واملستنقعات، وتجنب التخييم يف املحميات.
6. يجب اختيار مكانًا تتوفر فيه بعض الخدمات املهمة أو تكون قريبة من أرض املخيم كاملياه والوقود.

7. أن يكون باب الخيمة عكس اتجاه الريح. 
ـــف  ـــق خل ـــر خن ـــتطيع حف ـــى تس ـــدار األرض حت ـــاه انح ـــة يف اتج ـــاب الخيم ـــل ب ـــدرة فاجع ـــت األرض منح 8. إذا كان

ـــتاء. ـــت الش ـــر وق ـــاه املط ـــه مي ـــع في ـــة لتتجم الخيم

رشوط الخيمة:
1. خفة وزنها وسهولة حملها.

2. أن تكون من قامش مانع لترب املياه.
3. أن تكون سهلة الرتكيب.

4. أن تكون من قامش متن.

نصب الخيمة:
تختلـــف طريقـــة نصـــب الخيمـــة بنـــاء عـــى أنواعهـــا خصوًصـــا الخيـــام الرياضيـــة الشـــخصية والتـــي تعتمـــد عـــى 

الهيـــاكل املعدنيـــة، إال أننـــا ســـنرشح طريقـــة نصـــب أكـــرث الخيـــام اســـتعامالً عنـــد الكشـــافة وهـــي الهرميـــة:
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1. افرش الخيمة عى األرض جاعاً سقف الخيمة لأعى.
2. اســـحب الحبـــال للخـــارج بحيـــث تكـــون حبـــال األركان عـــى امتـــداد قطـــري مـــن الخيمـــة، والحبـــال الجانبيـــة 

عموديـــة عـــى جـــدار الخيمـــة.
3. ابدأ بتثبيت حبال األركان األربعة يف األرض بواسطة األوتاد.

ـــا  ـــم بوصله ـــزاء فق ـــدة أج ـــن ع ـــون م ـــة مك ـــر الخيم ـــة )إذا كان ج ـــقف الخيم ـــت س ـــة تح ـــر الخيم ـــل ج 4. ادخ
ـــا(. ـــل إدخاله قب

ـــب  ـــن الجان ـــودي م ـــكل عم ـــا بش ـــدأ برفعه ـــم اب ـــة ث ـــر الخيم ـــن ج ـــا م ـــص له ـــكان املخص ـــدة يف امل ـــت األعم 5. ثبّ
ـــت. ـــس الوق ـــي يف نف ـــي والخلف األمام

6. شد حبال األركان، ثم ثبت بقية الحبال باألوتاد وشدها من جميع الجهات.

مالحظات عامة يجب مراعاتها عند نصب الخيمة:
1. اخرت أوتاد متساوية الحجم ومناسبة لحجم الخيمة وحبالها.

2. استخدم الربطة الوتدية املفتوحة يف ربط الحبال بالوتد.
3. اغرز ثاثة أرباع الوتد يف األرض واترك الربع األخري ظاهرًا.

4. ثبت الوتد بحيث يكون الحبل املربوط فيه عى خط مستقيم من خياطة الخيمة إن وجدت.
ـــط  ـــب فيهب ـــن األرض، وال قري ـــة ع ـــدار الخيم ـــع ج ـــد فريتف ـــون بعي ـــث ال يك ـــة بحي ـــد بعناي ـــرز الوت ـــكان غ ـــرت م 5. اخ

ـــا. عليه
6. يجب أن يكون الوتد مائاً للخارج عند غرزه بحيث يشكل زاوية 90 مع الحبل عند شده.

7. يجب أن يتساوى شد الحبال من جميع الجهات حتى ال تكون الخيمة مائلة.
8. يجب أن يغلق باب الخيمة عند نصبها.

ـــة االنتصـــاب، وان  ـــا عمودي ـــح دون أن تجـــرح قـــامش الخيمـــة، واجعله ـــا الصحي 9. تأكـــد مـــن وضـــع األعمـــدة يف مكانه
ـــك اســـتلمت العمـــود الخطـــأ. ـــد أن ـــا يف جـــر الخيمـــة فتأك مل تتمكـــن مـــن إدخاله

ـــى  ـــل ع ـــن الحب ـــد م ـــرتك الزائ ـــتقيم، وال ت ـــط مس ـــافة وبخ ـــس املس ـــى نف ـــاد ع ـــع األوت ـــون جمي ـــن أن تك ـــد م 10. تأك
ـــدود. ـــل املش ـــى الحب ـــه ع ـــد لف ـــل أع األرض ب

ـــه  ـــن10 ســـم لتصـــب في ـــه وعرضـــه ع ـــل عمق ـــك، ال يق ـــا حـــول خيمت ـــر خندقً ـــع هطـــول أمطـــار احف ـــة توق 11. يف حال
ـــا  ـــى، أم ـــن األع ـــاً م ـــر خندق ـــك أن تحف ـــدر فعلي ـــة يف منح ـــة منصوب ـــت الخيم ـــة، وإذا كان ـــظ الخيم ـــر وتحف ـــاه املط مي
ـــة  ـــراف الخيم ـــن أط ـــا م ـــون قريبً ـــب أن يك ـــع. ويج ـــات األرب ـــن الجه ـــدق م ـــر الخن ـــطحة فاحف ـــت األرض مس إذا كان

ـــقفها. ـــن س ـــدرة م ـــاه املنح ـــه املي ـــب في لتص

تهوئة الخيام: 
1. افتح الخيمة من جهتيها وثبت األبواب.

2. افتح جوانب الخيمة وثبتها مرفوعة.
3. شد حبال الخيمة.
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4. افتح نوافذ الخيمة.
5. افرش األرضية خارج الخيمة وافرد فوقها البطانيات وأكياس النوم لتهويتها وتعريضها ألشعة الشمس. 

6. انرش املابس واملناشف املستخدمة عى املنارش.
ـــة والحقائـــب مـــن الخيمـــة وضعهـــا يف الظـــل لتهويتهـــا دون أن تتلفهـــا حـــرارة  ـــة كاألحذي 7. اخـــرج املصنوعـــات الجلدي

ـــه(. ـــدواب في ـــا لدخـــول الحـــرشات أو ال ـــاً تجنبً الشـــمس )ال تـــرتك الحـــذاء خـــارج الخيمـــة لي

صيانة الخيمة:
للمحافظة عى نظافة الخيمة وسامتها وطول عمرها ننصح مبا يي: 

ـــل  ـــة واســـتخدم الاصـــق أو الحب ـــح الغازي ـــاء أو املصابي ـــت أســـاك الكهرب 1. عـــدم دق املســـامري يف عصـــا الخيمـــة لتثبي
ـــن املســـامري. ـــدالً م ب

2. اترك مسافة كافية بن املصباح الكهربائ وقامش الخيمة.
3. عرض جدار الخيمة كل يوم للشمس والهواء.
4. خياطة أي فتق يحدث يف الخيمة أوالً بأول.

5. عدم قذفها، أو سحبها عى األرض.
6. ترتيب الخيمة وتنظيفها قبل طيها.

7. عدم طيها وهي مبتلة، ولو اضطررت لذلك فأعد فتحها بأرسع وقت وعرضها للشمس ثم أعد طيها.
8. خلو جيوب الخيمة من أي مواد قبل طيها.

9. عدم وضع األوتاد واملطرقة داخلها عند طيها.
10. حفظها يف مكان خال من الجرذان والرصاصري ألنها تقرض قامشها وتتلفه.

11. يف حالـــة وجـــود خيـــام كثـــرية ومختلفـــة األحجـــام، ننصـــح برتقيـــم كل خيمـــة، بحيـــث يوضـــع نفـــس الرقـــم 
ـــظ يف  ـــذا ماح ـــة، وه ـــام املختلف ـــزاء الخي ـــن أج ـــاط ب ـــن االخت ـــاً م ـــا، خوف ـــا وأعمدته ـــة وأروقته ـــقف الخيم ـــى س ع

املخيـــامت الكبـــرية.
 

مالحظة: 
ـــل، أو  ـــد الرحي ـــاء أو موع ـــم إىل املس ـــك( املخي ـــض )ف ـــد تقوي ـــري موع ـــدين يف تأخ ـــض املرش ـــئ بع يخط
ـــع الحـــاالت يتســـبب هـــذا األمـــر يف طـــي  بإعـــان مســـابقة عـــن أرسع فرقـــة تقـــوض مخيمهـــا، ويف جمي
الخيـــام بشـــكل عشـــوائ فتختلـــط أعمدتهـــا وأجنحتهـــا وتضيـــع أوتادهـــا، ودون تنظيفهـــا أو التأكـــد 

ـــا. ـــن جفافه م
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األلعاب كوسيلة تربويّة

التصّور الفكرّي 

ـــة والجســـميّة  ـــه التالميـــذ لتنميـــة ســـلوكهم وقدراتهـــم العقليّ ـــه، يقـــوم ب ـــرّف اللعـــب بأنّه نشـــاط موّج يُع

والوجدانيّـــة، ويحّقـــق يف الوقـــت نفســـه املتعـــة والتســـلية. أســـلوب التعلّـــم باللعـــب هـــو تكريـــس 

ـــة. ـــم املعرفيّ ـــيع آفاقه ـــذ، وتوس ـــم للتالمي ـــادئ التعلّ ـــب مب ـــة وتقري ـــل املتع ـــن أج ـــب م ـــطة لع أنش

من فوائد أسلوب التعلّم باللعب للتلميذ:

 1 - تأكيد الذات من خالل العمل مع اآلخرين ويف نطاق الجامعة.

 2 - تعلّم التعاون واحرتام حقوق اآلخرين .

 3 - تعلّم احرتام القوانني والقواعد ويلتزم بها .

 4  - تعزيز االنتامء للجامعة .

 5  - منّو الذاكرة والتفكري واإلدراك والتخّيل .

6  - اكتساب الثقة بالنفس واكتشاف القدرات واختبارها

ـــادًرا  ـــا ق ـــا مرًح ـــرء مخلوقًـ ـــن امل ـــل م ـــل عـــى حـــّب النظـــام، وتجع ـــة  وتعم ـــاب روح الجامع ـــّوي األلع تق

ـــب. ـــه املصاع ـــام يف وج ـــات واالبتس ـــل العقب ـــى تذلي ع

ـــات يف  ـــن مجموع ـــا ضم ـــلّية،  لتنفيذه ـــفيّة مس ـــة وكش ـــة  تربويّ ـــا منّوع ـــاب ألعابً ـــذا الب ـــدون يف ه  تج

ـــق،  يف  ـــواء الطل ـــادي، يف اله ـــم، يف الن ـــاف، يف املخيّ ـــّر، الكّش ـــة،  يف مق ـــت ويف املدرس ـــكان: يف البي كّل م

ـــر. ـــّر ويف البح ـــال ويف ال ـــهول والجب ـــتاء، يف الس ـــف ويف الش الصي

ـــايّض واجتامعـــّي ، جميـــع هـــذه الجوانـــب قـــد  ـــوّي،  ري ـــاب هـــو أخالقـــّي، قيمـــّي، ترب ـــا يف هـــذا الب هدفن

ـــع  ـــى وض ـــا ع ـــة، وحرصن ـــذه الكرّاس ـــن ه ـــا ضم ـــاب وعرضه ـــار األلع ـــد اختي ـــار عن ـــن االعتب ـــذت بع أُخ

ألعـــاب تثّقـــف عقـــول الناشـــئن، وتنّمـــي مشـــاعرهم ، تعّودهـــم عـــى الجـــرأة ، واإلقـــدام والعزميـــة، 

ـــة  ـــم إىل الغاي ـــض به ـــي تنه ـــات الت ـــن الصف ـــر م ـــبهم الكث ـــم، وتكس ـــط عواطفه ـــس، وضب ـــة بالنف والثق

ـــل  ـــة وصق ـــارات اجتامعيّ ـــاب مه ـــة، واكتس ـــع مجموع ـــل م ـــى العم ـــدرة ع ـــن الق ـــم م ـــا له ـــي نرجوه الت

ـــخصيّة. الش

لقـــد ارتأينـــا أن نقـــّدم مجموعـــة األلعـــاب وفـــق تقســـيمها إىل مجموعـــات وبحســـب الغايـــة منهـــا: 

ـــدة ،  ـــة جدي ـــوا مجموع ـــد كّون ـــارف أعضـــاء ق ـــاب تع ـــة، ألع ـــن أعضـــاء املجموع ـــد ب ـــاب لكـــر الجلي ألع

ـــواع املجموعـــات  ـــع أن ـــة لجمي ألعـــاب تقـــارب أعضـــاء مجموعـــة يعرفـــون بعضهـــم البعـــض، وألعـــاب عاّم

ـــة. ـــدًّ وحرك ـــز وتح ـــاج إىل تركي تحت
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اسم اللعبة

شاميل فايض

التحضريات قبل اللعب

الجلوس يف دائرة

سري اللعبة

يجلـــس املشـــركون يف دائـــرة، نضـــع كرســـيًّا شـــاغرًا 
)نســـتعمل، لســـهولة الوصـــف للمجموعـــة، كلمـــة فـــارغ(.  
ـــول:  ـــارغ يق ـــريس الف ـــب الك ـــس بجان ـــذي يجل ـــرك ال املش

ـــي  ـــد جنب ـــد يقع ـــدي أحم ـــايض ب ـــاميل ف ش
أحمد يقوم ويجلس بجانب الذي بدأ 

ـــول  ـــا فيق ـــريس فارًغ ـــح الك ـــه يصب ـــد بجانب ـــن كان أحم م
بـــدوره شـــاميل فـــايض بـــدي )اســـم شـــخص مـــن 
املجموعـــة يقعـــد جنبـــي... وهكـــذا حتّـــى يتبـــّدل كّل 

ــد. ــّدده املرشـ ــت يحـ ــة أو لوقـ ــراد املجموعـ أفـ

اسم اللعبة

أنا قاعد تحت شجرة بستنى

التحضريات قبل اللعب

الجلوس يف دائرة

سري اللعبة

اسم اللعبة

دورة أسامء

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون يف دائرة

سري اللعبة

ـــوى أو  ـــوع حل ـــه ن ـــّم ل ـــمه ويض ـــر اس ـــارك يذك كّل مش
ـــة  فاكه

عـــى كّل مشـــارك ترديـــد كّل األســـامء التـــي ذكـــرت 
أمامـــه )االســـم والصفـــة(.

طريقـــة أخـــرى: يقـــول األّول اســـمه مـــع حركـــة، وعـــى 
ـــان بالحركـــة.  ـــد االســـم مـــع اإلتي ـــع تردي الجمي

ـــمه  ـــول اس ـــتقيم، األّول يق ـــّط مس ـــوف بخ ـــن الوق ممك
ـــان  ـــع اإلتي ـــد االســـم م ـــع تردي ـــة وعـــى الجمي ـــع حرك م

ـــة بالحرك

يجلـــس املشـــركون يف دائـــرة،  نضـــع كرســـيًّا شـــاغرًا 
)نســـتعمل، لســـهولة الوصـــف للمجموعـــة، كلمـــة فـــارغ(. 
ــارغ  ــا...  وينتقـــل للكـــريس الفـ يقـــول أحـــد املشـــركن أنـ

الـــذي بجانبـــه. 
ــذي  ــارغ الـ ــريس الفـ ــل للكـ ــد... وينتقـ ــول: قاعـ ــاين يقـ الثـ

ــه  بجانبـ
الثالث يقول: تحت... وينتقل للكريس الفارغ.
الرابع يقول: شجرة...  وينتقل للكريس الفارغ.

ــراد  ــد أفـ ــم أحـ ــر اسـ ــتنى... ويذكـ ــول: بسـ ــس يقـ الخامـ
املجموعـــة، املشـــرك الـــذي يذكـــر اســـمه عليـــه أن ينتقـــل 

ــارغ. للكـــريس الفـ
ـــن  ـــدأ م ـــارغ يب ـــريس الف ـــب الك ـــون بجان ـــذي يك ـــرك ال املش

ـــذا... ـــارغ وهك ـــريس الف ـــل للك ـــا وينتق ـــول: أن ـــد، ويق جدي
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اسم اللعبة

مني بتحب يقعد جنبك 

التحضريات قبل اللعب

الجلوس يف دائرة 

سري اللعبة

املرشـــد  يقـــف  دائـــرة.  يف  املشـــركون  يجلـــس 
املشـــركن:  أحـــد  ويســـأل  بالوســـط 

أحمـــد – مـــن بتحـــب يقعـــد جنبـــك– أحمـــد 
ـــاًل: عـــّي  ـــر اســـمن مـــن املشـــركن(: مث ـــب )يذك يجي

وابراهيـــم. 
ـــل  ـــد تبدي ـــامل أحم ـــن وش ـــن مي ـــركن ع ـــى املش ع

ـــم  ـــّي وابراهي ـــع ع ـــن م األماكن
ــا  ــة وهنـ ــن برعـ ــل األماكـ ــركن تبديـ ــى املشـ عـ
يحـــاول املرشـــد الجلـــوس بأحـــد األماكـــن مـــن 
يبقـــى بـــال كـــريس يقـــف بالوســـط ويســـأل أحـــد 

املشـــركن، وهكـــذا...

اسم اللعبة

املناداة باألسامء

التحضريات قبل اللعب

يقف املشركون يف دائرة

سري اللعبة

يقـــف أحـــد املشـــركن يف الوســـط، ينـــادي اســـم 
أحـــد املشـــركن ويلقـــي بغـــرض تجاهـــه.

ــك  ــمه أن ميسـ ــودي باسـ ــذي نـ ــرك الـ ــى املشـ عـ
الغـــرض قبـــل أن يالمـــس األرض. 

اسم اللعبة

ترتيب أعضاء املجموعة  بحسب التعليامت 

التحضريات قبل اللعب

الرتيب يف صف واحد 

سري اللعبة

ـــب يف  ـــوف بالرتي ـــركن الوق ـــن املش ـــد م ـــب املرش يطل
ـــول ـــب: الط ـــّف حس ص

 -الرتيب األبجدي لألسامء 
-العمر

-عدد األخوة 
-رقمه يف العائلة …

-مجموع أرقام البلفون 
-تاريخ امليالد 
-مكان السكن
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اسم اللعبة

غريض

املواد  املطلوبة

أغراض خاصة ومهمة 

التحضريات قبل اللعب

ــه أو  ــبة لـ ــامًّ بالنسـ ــا مهـ ــع كّل مشـــرك غرًضـ يضـ
متعلًّقـــا بـــه

سري اللعبة

ـــامت.  ـــع كل ـــرض بض ـــذا الغ ـــن ه ـــرك ع ـــروي املش ي
ـــا  ـــرك غرًض ـــذ كّل مش ـــع، يأخ ـــي الجمي ـــد أن ينه بع
ـــه أن  ـــرة )ليـــس غرضـــه( وعلي آخـــر مـــن وســـط الدائ

ـــرض. ـــك الغ ـــة ذل ـــروي قّص ي

اسم اللعبة

الشبكة العنكبوتية

املواد  املطلوبة

لفة )كرة ( خيطان صوف

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشركون يف دائرة

سري اللعبة

يجلـــس املشـــركون يف دائـــرة وميســـك املرشـــد بيـــده 
ــرة  ــي الكـ ــط، يرمـ ــرف الخيـ ــك بطـ ــة. وميسـ ــرة صوفيّـ كـ
إىل املشـــارك، ويناديـــه باســـمه. ميســـك املشـــرك بطـــرف 
الخيـــط بيـــد واحـــدة، يلـــّف لّفـــة عـــى اصبعـــه ويرمـــي 
الكـــرة الصوفيّـــة للمشـــرك التـــايل وينـــادي باســـم ذلـــك 
املشـــرك، وهكـــذا دواليـــك، حتّـــى ميســـك كّل أعضـــاء 
ـــط.  ـــن الخي ـــابك م ـــج تش ـــذا ينت ـــط. وهك ـــة بالخي املجموع
ـــّي:  ـــب عك ـــن برتي ـــة ولك ـــّرر العمليّ ـــة نك ـــذه املرحل يف ه
ـــك  ـــذا دوالي ـــر اســـمه، وهك ـــبقه ويذك ـــن س ـــط مل ـــّرر الخي مي
حتّـــى نفـــك التشـــابك ونلـــّف الكـــرة الصوفيّـــة ثانيـــة. 

ـــرة الخيطـــان  ـــا يســـتلم كّل مشـــرك ك ـــة: عندم ـــة ثاني إمكاني
ـــراه  ـــا ي ـــه )حســـب م ـــه، عائلت ـــن نفســـه، هوايات ـــّدث ع يتح

ـــبًا(. املرشـــد مناس

اسم اللعبة

يـَْس - يَـْم

يسار- ميني

التحضريات قبل اللعب

 يـنـتـظــــم املشـتـركــــون يف دائرة. أحد املشـتـركـيـن 
يـقــــف وســـط الدائرة.

سري اللعبة

يـتـوجـَّــــه املشـتــــرك الـــذي يف الوســـط إىل أحـــد 
املشـتـركـيــــن الواقـفـيــــن يف الـدائــــرة ويـقــــول له ״ 
ـــْس״ أو ״يَــــْم״. إذا قــــال لـــه يـــس يجـــب أن يذكـــر  يـَ
املشـتــــرك اســـم الـــذي يـقــــف عـــى يســـاره وإذا قـــال 
لـــه يـــم عليـــه أن يذكـــر اســـم املشـتــــرك الـــذي عـــى 
ـــرك  ـــّدل املشـتـ ـــئ يب ـــذي يخط ـــرك ال ـــه.  املشـتـ ميين

ـــرة. ـــف وســـط الدائ ـــذي يـقـ ال
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اسم اللعبة

لّف الخيط 

املواد  املطلوبة

خيطان  طول مرت 

التحضريات قبل اللعب

يحـــر املرشـــد مجموعـــة خيطـــان بعـــدد املشـــركن 
ـــط طـــول مـــر  كّل خي

سري اللعبة

يجلس املشركون يف دائرة. 
يحصل كّل مشرك عى خيط 

ــه  ــن نفسـ ــدث عـ ــرك يتحـ ــة كّل مشـ ــدأ اللعبـ تبـ
ويلـــّف بالخيـــط عـــى اصبعـــه يســـتمّر بالحديـــث 

حتّـــى ينتهـــي الخيـــط يتوقّـــف عـــن الـــكالم  
ممكـــن نفـــس اللعبـــة: اســـتعامل عـــود الثقـــاب، 
ـــدأ  ـــاب يشـــعله ويب ـــن الثق ـــوًدا م ميســـك املشـــرك ع
بالـــكالم يســـتمّر بالـــكالم حتّـــى ينطفـــئ عـــود 

الثقـــاب.

اسم اللعبة

إيقاع إيقاع

 التحضريات قبل اللعب
يجلس املشركون بشكل دائرّي

سري اللعبة

يجلـــس املشـــركون بشـــكل دائـــرّي.  يقومـــون 
مرّتـــن  يربّتـــون  مشـــرك:  بإيقـــاع  بالحـــركات 
ـــن وينقـــرون  ـــن، يصّفقـــون مرّت ـــن عـــى الركبت باليدي

ــد  ــع اليـ ــن بأصابـ مرّتـ
النقـــر  ثـــّم يعيـــد كّل هـــذه املراحـــل وعنـــد 
باألصابـــع باليمـــن يقـــول اســـمه مـــرّة وبالشـــامل 

ــاٍن. ــرك ثـ ــم مشـ اسـ
ـــادي  ـــل: ين ـــوم باملث ـــر اســـمه يق ـــذي يذك  املشـــرك ال
باســـمه مرّتـــن ومرّتـــن باســـم مشـــرك آخـــر، 

ــذا دواليـــك. وهكـ
 املشـــرك الـــذي يفشـــل يقـــّدم عربونًـــا أو يتلّقـــى 
نقطـــة ســـالبة، ميكـــن اللعـــب أيًضـــا مـــن دون 

ــاط. ــون أو نقـ عربـ

اسم اللعبة

ورقة تطري يف الهواء

املواد  املطلوبة

A4 ورقة

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون بشكل دائرّي عىل الكرايس 
أو عىل االرض

سري اللعبة

ـــادي باســـم  ـــة، ين ـــف أحـــد املشـــركن يف وســـط الغرف يق
ـــى.  ـــة لألع ـــي الورق مشـــرك آخـــر ويلق

ـــاك  ـــوض واإلمس ـــمه النه ـــر اس ـــذي ذك ـــرك ال ـــى املش ع
ـــى األرض.  ـــع ع ـــل أن تق ـــة قب بالورق

إن وصلـــت الورقـــة األرض، املشـــرك الـــذي نـــودي 
ــم  ــادي اسـ ــة وينـ ــن الورقـ ــاًم مـ ــع قسـ ــمه يقطـ باسـ

ــر.  ــرك آخـ مشـ
ـــادي باســـم مشـــرك آخـــر  إن نجـــح يف إمســـاك الورقـــة ين

مـــن دون قطـــع الورقـــة. 
ـــة يقطـــع  ـــرة ال يســـتطيع املشـــرك اإلمســـاك بالورق كّل م

ـــذي يقطـــع يرمـــى( ـــا قســـاًم )القســـم ال منه
ــمه  ــب اسـ ــة يكتـ ــك بالورقـ ــرك مُيسـ ــن: كّل مشـ ممكـ

عليهـــا 
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اسم اللعبة

العصا 

املواد  املطلوبة

عصا

سري اللعبة

يجلس املشركون يف دائرة.
أحـــد املشـــركن يحمـــل عًصـــا ويقـــف مبركـــز 

الدائـــرة َويَذكُـــر اســـم أحـــد املشـــركن.
وبنفـــس الوقـــت يـــرك العصـــا ويحـــاول الشـــخص 
ـــع  ـــل أن تق ـــا قب ـــك العص ـــَمه أن ميس ـــَر اس ـــذي ذكَ ال

ـــى األرض.  ع
ـــَر  ـــذي ذُكِ ـــخص ال ـــتطيع الش ـــي ال يس ـــة الت وباللحظ

ـــة. ـــن اللعب ـــُرج م ـــا يْخ ـــك بالعص ـــمه أن ميس اس

اسم اللعبة

القلوب املكرسة 

املواد  املطلوبة

تعارف 

التحضريات قبل اللعب

قلوب من ورق الجرائد
قلوب من الجرائد بعدد نصف املجموعة

يقّص كّل قلب نصفن بشكل عشوايّئ
ـــة  ـــب لثالث ـــد كّل قل ـــّص املرش ـــرى، يق ـــة أخ مجموع

ـــام أقس

سري اللعبة

ـــّول  ـــب، يتج ـــكّل مشـــرك نصـــف قل ـــد ل ـــوزّع املرش ي
ـــن  ـــة ويبحـــث كّل واحـــد ع املشـــركون داخـــل الغرف

ـــب.  ـــاين للقل النصـــف الث
ــة  ــن العائلـ ــان عـ ــي كّل زوج يتحّدثـ ــا يلتقـ عندمـ

الهوايـــات .....
املرحلـــة الثانيـــة: كّل واحـــد يحصـــل عـــى قطعـــة 

مـــن القلـــب ويبحـــث عـــن األقســـام األخـــرى
بعـــد أن يلتقـــوا كّل ثالثـــة يتحدثـــون مـــع بعـــض 

عـــن أنفســـهم العائلـــة الهوايـــات...

اسم اللعبة

عد للعرشة

 التحضريات قبل اللعب
يقف املشرتكون يف دائرة 

سري اللعبة

يقف املرشدون يف دائرة 
يطلـــب املرشـــد مـــن التالميـــذ العـــّد مـــن واحـــد 
إىل عـــرة  بـــرط ممنـــوع أن يتكلّـــم اثنـــان مـــع 

بعضهـــام. 
يف حالـــة تكلّـــم اثنـــان مـــع بعضهـــام )قـــاال نفـــس 

الرقـــم( تعـــود املجموعـــة للعـــّد مـــن البدايـــة... 
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اسم اللعبة

لعبة التوقيع

املواد  املطلوبة

تعارف عىل االسامء

التحضريات قبل اللعب

أوراق فارغة واقالم

سري اللعبة

تعارف إىل األسامء
يجلس املشركون يف دائرة

ــأل  ــرك أن ميـ ــى كّل مشـ ــارة، عـ ــاء اإلشـ ــع إعطـ مـ
ـــكّل املشـــركن ومـــن ينهـــي أّواًل  ـــه بتوقيعـــات ل ورقت
ــع  ــوت مرتفـ ــول  بصـ ــه أن يقـ ــة عليـ ــذه املهّمـ هـ

ــت״. ״انهيـ

اسم اللعبة

حامض حامض 

املواد  املطلوبة

تعارف

سري اللعبة

يجلس املشركون يف دائرة. 
يبـــدأ مرشـــد اللعبـــة مشـــرًا بإصبعـــه عـــى أحـــد 

املشـــركن ويقـــول: ״حامـــض حامـــض״. 
عندئـــٍذ يـــرع املشـــرك باإلجابـــة بإعطـــاء اســـامء 

ـــه.  ـــى ميين ـــاره وع ـــن عـــى يس ـــّن الذي الالعب
ـــامء  ـــأ أس ـــة او أخط ـــة برع ـــن باإلجاب ـــإذا مل يتمّك ف

ـــة.  ـــن اللعب ـــرج م ـــه يخ رفاق

اسم اللعبة

لعبة األوراق الستة 

املواد  املطلوبة

بطاقات مكتب )ميمو(  وأقالم 

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشركون بشكل دائرّي  
يحصل كّل مشرك عى أقالم للكتابة وورقة

سري اللعبة

ـــه  ـــات( وعلي ـــّت أوراق )أو بطاق ـــى س ـــرك ع ـــل كّل مش  يحص
أن يكتـــب اســـمه بســـتة أشـــكال مختلفـــة، ُمثـــره قَـــدر 

اإلمـــكان . بعـــد االنتهـــاء 
ـــن كّل  ـــب م ـــّم يطل ـــًدا ث ـــا جيّ ـــد األوراق يخلطه ـــع املرش يجم

ـــوايّئ . ـــكل عش ـــات بش ـــّت بطاق ـــار س ـــر  أن  يخت مش
ــركن  ــح كّل املشـ ــات يفتـ ــع البطاقـ ــار الجميـ ــد أن يختـ بعـ
البطاقـــات  التـــي اختاروهـــا، وعـــى كّل شـــخص أن يحـــاول 

ــات  ــرجاع البطاقـ اسـ
الخاّصـــة بـــه مـــن خـــالل إقنـــاع املشـــركن الذيـــن حصلـــوا 

عليهـــا .
ـــي  ـــل الت ـــة مقاب ـــاء بطاق ـــة  دون إعط ـــذ أّي بطاق ـــن اخ ال ميك

ـــا. أخذه
ـــى  ـــكّل ع ـــل ال ـــل قب ـــذي يحص ـــو ال ـــز ه ـــة: الفائ ـــة اللعب نهاي

ـــه  ـــة ب ـــتّة  الخاّص ـــات الس البطاق
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اسم اللعبة

امسك الكرة 

املواد  املطلوبة

كرة 

 التحضريات قبل اللعب
املشرتك  الذي ُذكر اسمه يجرب أن ميسك الكرة.

سري اللعبة

يقف املشركون يف دائرة 
ـــد  ـــم  أح ـــول اس ـــى ويق ـــرة لألع ـــد الك ـــي املرش يرم

املشـــركن.  
ــر اســـمه أن يُجـــرب أن  عـــى املشـــرك الـــذي ذُكـ
ــرة  ــي الكـ ــرة يرمـ ــك الكـ ــرة  إذا أمسـ ــك الكـ ميسـ

ــر اســـم مشـــرك آخـــر. ويذكـ
يف مرحلـــة متقّدمـــة ممكـــن إضافـــة كـــرة أخـــرى، 
ويتـــّم رمـــي الكرتـــن بنفـــس الوقـــت كّل كـــرة 

ــرك. ملشـ

اسم اللعبة

"مني مثيل؟"

سري اللعبة

ـــد  ـــي املرش ـــرّي، ويعط ـــكل دائ ـــركون بش ـــف املش يق
التعليـــامت: عـــى كّل مشـــرك أن يتقـــّدم خطـــوة 
إىل األمـــام ويســـأل باقـــي أعضـــاء املجموعـــة عـــن 

ـــزه:  ـــة متيّ ـــة معيّن صف
 مـــن مثـــي طولـــه 1.86 مـــر؟  أو مـــن مثـــي عنـــده 
ـــع هـــذا  ـــل م ـــي املشـــركن التفاع ـــون؟  عـــى باق آيف
ـــدة إىل  ـــوة واح ـــم خط ـــق تقّدمه ـــن طري ـــؤال، ع الس
األمـــام إذا كانـــت اإلجابـــة عـــن الســـؤال إيجابيـــة. 
وطبعـــا ميكـــن ألعضـــاء املجموعـــة أن يبدعـــوا 

بالتعريـــف عـــن أنفســـهم عـــر هـــذه اللعبـــة.

اسم اللعبة

"بس أنا" 

سري اللعبة

ـــف  ـــابقة، يق ـــة الس ـــام باللعب ـــط ك ـــس النم ـــى نف ع
املشـــركون بشـــكل دائـــرّي، ويتقـــّدم املشـــرك 

ــول:  ــام ويقـ ــوة إىل األمـ خطـ
ـــس  ـــال : ب ـــزه. مث ـــة أو شـــيئًا مييّ ـــا صف ـــا وتليه ـــس أن ب

ـــا. ـــا ســـافرت إليطالي أن
- بس أنا عيوين زرق 

 عـــى باقـــي املشـــركن التفاعـــل مـــع هـــذه الجملـــة، 
عـــن طريـــق تقّدمهـــم خطـــوة واحـــدة إىل األمـــام إذا 

كانـــت الصفـــة مشـــركة.
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اسم اللعبة

من كرس الكأس 

سري اللعبة

ــد  ــدأ أحـ ــرّي. يبـ ــكل دائـ ــة بشـ ــس املجموعـ تجلـ
ــه:  ــركن بقولـ املشـ

أمر، أنت كرت الكأس؟
فيجيبه أمر:  أنا؟
فرّد عليه: ومن؟

فيقول أمر: منال.
فتقول منال: نعم؟!

فيسألها أمر: أنت كرِت الكأس؟ 
وهكذا دواليك.

ــة مـــن  ــة التقيّـــد مبجموعـ ــاء املجموعـ عـــى أعضـ
التسلســـل  ينقطـــع  ال  أن  أهّمهـــا  التعليـــامت، 
ـــى  ـــوا ع ـــركون، أن يبق ـــئ املش ـــث، أن ال يتأت بالحدي
نفـــس الجمـــل واألســـئلة دون التغيـــر بالكلـــامت.

اسم اللعبة

تهب الرياح 

سري اللعبة

تجلـــس املجموعـــة يف دائـــرة وأحـــد املشـــركن يف 
الوســـط. عـــى املشـــرك أن ينـــادي: ״تهـــّب الريـــح 
ــن  ــا )كّل َمـ ــة أو تعريًفـ ــى....״وأن يضيـــف صفـ عـ
ــقر...(،  ــو أشـ ــن هـ ــز، كّل َمـ ــون جينـ يلبـــس بنطلـ
َمـــن يالمئهـــم التعريـــف عليهـــم تغيـــر مكانهـــم. 
ــط  ــف يف الوسـ ــكان يقـ ــن دون مـ ــى ِمـ ــن يبقـ َمـ

وتســـتمّر اللعبـــة. 

اسم اللعبة

واحد لواحد 

التحضريات قبل اللعب

مجموعات صغرة

سري اللعبة

 بقســـم املرشـــد املجموعـــة إىل مجموعـــات صغـــرة 
كّل  يقـــوم  لوحدهـــا،  مجموعـــة  كّل  تجلـــس 
هواياتـــه،  نفســـه،  عـــن  بالتعريـــف  مشـــرك 
يتحـــّدث  يكـــره...  ومـــاذا  يحـــّب  مـــاذا 
أحـــد.  يقاطعـــة  أن  دون  دقيقتـــن   ملـــّدة 
ــع  ــات مـ ــع املجموعـ ــّم جميـ ــاء تنضـ ــد االنتهـ بعـ
ـــاء  ـــن أعض ـــث ع ـــرك بالحدي ـــوم كّل مش ـــض ويق بع
ـــت  ـــي طرح ـــات الت ـــالل املعلوم ـــن خ ـــه م مجموعت

يف املجموعـــة الصغـــرة
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اسم اللعبة

كروسيلال )اللعبة الدّوارة(

املواد  املطلوبة

أسئلة للتعارف

التحضريات قبل اللعب

بطاقة أسئلة

سري اللعبة

ـــرك  ـــرة. كّل مش ـــل دائ ـــرة بداخ ـــن، دائ ـــركون يف دائرت ـــس املش  يجل
ـــة.  ـــرة الخارجيّ ـــرك يف الدائ ـــل مش ـــس مقاب ـــة يجل ـــرة الداخليّ يف الدائ
يســـأل املرشـــد عـــن موضـــوع معـــّن، وعـــى زوج املشـــركن الجالســـن 
ــد فـــرة  ــؤال بعـ ــا للسـ ــا وفًقـ مقابـــل بعضهـــام البعـــض أن يتحّدثـ
ـــة الســـؤال ويطلـــب مـــن  قصـــرة )دقيقتـــن(، يعلـــن املرشـــد عـــن نهاي
ـــرك  ـــن، وكّل مش ـــًدا لليم ـــًدا واح ـــرّك مقع ـــة أن تتح ـــرة الداخليّ الدائ
ينتقـــل للجلـــوس مقابـــل مشـــرك آخـــر. ويســـأل املرشـــد ســـؤااًل آخـــر.

 وهكذا دواليك. 
ـــة يحصـــل  ممكـــن عمـــل بطاقـــات لـــكّل مشـــرك مـــن الدائـــرة الداخليّ

عـــى بطاقتـــن أو ثـــالث ويســـأل املشـــرك مـــن الدائـــرة األوىل.

اسم اللعبة

لعبة الصفات 

املواد  املطلوبة

بطاقات صفات

التحضريات قبل اللعب

يحر املرشد بطاقات صفات متيّز املشركن.
عدد البطاقات ثالثة أضعاف عدد املشركن 

سري اللعبة

ـــا   ـــوب عليه ـــات مكت ـــالث بطاق ـــركن ث ـــى للمش يعط
ــّول  ــة، وعـــى كّل مشـــرك أن يتجـ ــات مختلفـ صفـ
بالغرفـــة بـــن املشـــركن، ويتبـــادل البطاقـــات 
ـــه. ـــة ل ـــات مالءم ـــر البطاق ـــى أك ـــل ع ـــم ليحص  معه

بعـــد أن ينتهـــي الجميـــع مـــن اختيـــار البطاقـــات، 
ـــاذا  ـــركن مل ـــي املش ـــّن لباق ـــرك أن يب ـــى كّل مش ع

اختـــار هـــذه البطاقـــات بالـــذات.

اسم اللعبة

بطاقات تعارف 

املواد  املطلوبة

بطاقات أسئلة تعارف 

 التحضريات قبل اللعب
ـــال:  ـــارف  مث ـــئلة للتع ـــات أس ـــد  البطاق ـــر املرش يح
ــن...״،  ــا ابـ ــّب..״، ״أنـ ــا أحـ ــي...״، ״أنـ ــي هـ ״هوايتـ

״الطعـــام املفّضـــل لـــدّي هـــو...״، ومـــا إىل ذلـــك.

سري اللعبة

ـــات يف  ـــع البطاق ـــرة، توض ـــركون يف دائ ـــس املش يجل
ـــة.  ـــرة مقلوب ـــط الدائ وس

ـــا  ـــب عليه ـــا كت ـــرأ م ـــة ويق ـــرك بطاق ـــع كّل مش يرف
ويكمـــل الجملـــة - وبذلـــك يـــروي شـــيئًا عـــن 

نفســـه. 
مالحظـــة: يجـــب التشـــديد أاّل تكـــون األســـئلة 

شـــخصيّة بدرجـــة كبـــرة

https://drive.google.com/open?id=1_
VvLwZ5cYqgQsIeG4hvB3-dGOGnHa0N2
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اسم اللعبة

يف – فش  

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون يف دائرة 

سري اللعبة

يختار كّل مشرك نوًعا من مكّونات السلطة
يبدأ املرشد: يف خيار بس فش بندورة

ـــس  ـــدورة ب ـــول يف بن ـــدورة يق ـــم بن ـــل اس ـــن يحم م
ـــّس ـــش خ ف

مـــن يحمـــل اســـم يكمـــل بنفـــس الطريقـــة يف خـــّس 
بـــس فـــش -----

ـــا  ـــر نوًع ـــة أو يذك ـــر يف اإلجاب ـــم أو يتأّخ ـــن يتلعث م
ـــة. ـــن اللعب ـــرج م ـــود يخ ـــر موج غ

األخر هو الفائز 

اسم اللعبة

امللك , الوزير , النائب 

سري اللعبة

يجلس املشركون يف نصف دائرة، مقابل النصف يجلس 3 مشركن 
مع األلقاب: ملك، وزير ونائب، 

الباقي يُرقّم كّل مشرك برقم خاّص به بحسب التسلسل، من رقم 1 
 وحتّى آخر املشركن. األخر يكون حارس 

 عى امللك أن يبدأ، مبناداته: امللك ينادي عى 5 )مثال(.
عى حامل الرقم 5 أن ال يتأّخر، ويقول: 5 ينادي عى الوزير. وهكذا 

 دواليك.
من يخطئ أو يتأتأ أو يضحك أو يكر التسلسل والرعة ينتقل مكان 

الحارس، وينتقل الجالسون من األخر كّل واحد يتقّدم كرسيًّا حتّى 
تغطية مكان الذي أخطأ.

االنتباه إلعادة الرقيم من األخر إىل الذي خرج وأصبح حارًسا.
يف حالة أخطأ الوزير يعد محل الحارس واألّول )رقم 1( يصبح مكان 

الوزير - االنتباه من جديد إلعادة األرقام 
يف حالة أنه امللك أخطأ، تخر كّل اململكة 

امللك يحل محل الحارس، الوزير والنائب من االخر 
أول ثالثة ينتقلون للمملكة.

يف حال أخطأ الوزير، يخر الوزير والنائب، الوزير يصر حارًسا 
والنائب آخر رقم 

نقوم برتيب األرقام من جديد. 

اسم اللعبة

تـركـيـب كلامت

املواد  املطلوبة

أوراق  وأدوات  كـتـابة

سري اللعبة

يقرأ الـمـُـرشد كلمة ما. 
ــدد  ــر عـ ــة أكـ ــرك كتابـ ــن كّل مشـتــ ــوب مـ مطلـ
ـــذه  ـــروف ه ـــن ح ـــة م ـــامت مؤلّفـ ـــن الكل ـــن م ممك

ــا.  ــا أو بعضهـ ــة كلّهـ الكلمـ
 املشـتــــرك الـــذي كتـــب أكـــر عـــدد مـــن الـكــــلامت 

الـصحـيحــــة هـــو الفائـــز.
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اسم اللعبة

ِمن غري كالم. 

سري اللعبة

عـــى أحـــد املشـــركن  أن يـــرد مثـــاًل أو فيلـــاًم مـــا 
ـــركن  ـــي املش ـــبًقا( لباق ـــد مس ـــع املرش ـــه م ـــق علي )متّف
بطريقـــة اإلميـــاء والحـــركات الجســـديّة فقـــط ، مـــن 

دون الـــكالم.
باإلمكان لعبها كلعبة تنافسية بن فريقن.

اسم اللعبة

الصفات   

املواد  املطلوبة

أوراق واقالم

سري اللعبة

يحصل كّل تلميذ عى ورقة يكون عليها اسمه بحروف 
 منفردة 

 مثل )أ ح م د م و س ى(. 
يجمع املرشد األوراق يضعها وسط الغرفة 

ثّم يسحب كّل مشرك ورقة ويكتب كلامت وصفات 
 لصاحب الورقة من حروف اسمه  

يعد االنتهاء يسرجع كّل مشرك ورقته ويقرأ ماذا كتب له 
ممكن إرشاك الجميع.

 مهّم للمرشد:  التشديد عى الصفات اإليجابيّة 

اسم اللعبة

الغمزة

املواد  املطلوبة

كرايس بنصف عدد املشرتكني

التحضريات قبل اللعب

ـــى  ـــرة. ع ـــكل دائ ـــى ش ـــرايس ع ـــد الك ـــب املرش  يرتّ
كّل كـــريس يجلـــس أحـــد املشـــركن. يضعـــون كرســـيًّا 
ــرايس  ــف الكـ ــركن خلـ ــة املشـ ــف بقيـ ــا. يقـ فارًغـ
)مبـــا يف ذلـــك الكـــريس الفـــارغ( ويكونـــون مبثابـــة 

حـــرّاس.

سري اللعبة

كّل واحـــد مـــن املشـــركن الواقـفــــن خلـــف الكـــرايس 
يضـــع يديـــه متشـــابكتن خلـــف ظهـــره. الواقـــف 
ـــن )أو  ـــد الجالس ـــز أح ـــارغ يغم ـــريس الف ـــف الك خل
ــرك  ــاول أن يـ ــذا يحـ ــه( وهـ ــة برأسـ ــه حركـ يعطيـ
ـــح  ـــارغ. إذا نج ـــريس الف ـــال إىل الك ـــه واالنـتـقـ مكان
ـــقط( يعـــود  ـــه فـ الحـــارس يف ملســـه  )مســـتعماًل يدي
الجالـــس إىل مكانـــه، أّمـــا إذا نجـــح وأفــــلت مـــن 
ـــريس  ـــف الك ـــب خل ـــارس الالع ـــح الح ـــارس يصب الح
الفـــارغ، وعليـــه أن يحـــاول أن يجـــذب مشـــركًا آخـــر 

ـــه(. ـــة برأس ـــه حرك ـــزه )أو يعطي ـــق غم ـــن طري ع
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اسم اللعبة

مل يقولوا يل! 

املواد  املطلوبة

سّتة قصص تحتوي عىل تـفـاصيل.

التحضريات قبل اللعب

ينـتـظم املشرتكون يف طابورين 

سري اللعبة

ــوم  ــة. يقـ ــور قّصـ ــر يف كّل طابـ ــرك األخـ ــى املشـ  يُعطـ
ــه  ــه دون أن يريـ ــذي أمامـ ــرك الـ ــة للمشـ ــرد القّصـ بـ
القّصـــة األصليّـــة وكّل مشـــرك يـــرد القّصـــة للـــذي 
ــن يف رأس  ــة إىل الواقـفـَيـْـ ــل القّصـ ــا تصـ ــه. عندمـ أمامـ
ـــه  ـــام وصلت ـــة ك ـــرد القّص ـــام ب ـــوم كّل منه ـــن يق الطابوري
عـــى مســـامع الجميـــع. القـــاّص منهـــام الـــذي أعطـــى أكـــر 
ـــمنح مجموعتـــه نـقــــطة  عـــدد صحيـــح مـــن املعلومـــات تـُ
واحـــدة.  نـغـيّــــر ترتيـــب الوقـــوف يف الطابـــور.  ممكـــن أن 

نــــكّرر اللعبـــة ثــــالث مـــرات. 
تـفـوز املجموعة التي جمعت نـقـاطًا أكـثـر.

ـــذ  ـــد وتنفي ـــور واح ـــذ يف طاب ـــبعة تالمي ـــار س ـــن اختي ممك
ـــاهدين ـــي مش ـــة والباق الفّعاليّ

إمكانية أخرى: بدل القّصة اختيار  حركات معيّنة 

اسم اللعبة

حاوْل أن تجلس 

 املواد  املطلوبة
كرايس بعدد املشركن.

  التحضريات قبل اللعب

نـرتـّب الكرايس عىل شكل دائرة.

سري اللعبة

ــباقون  ــون الــ ــن يكـ ــا يف حـ ــون واقـًفــ ــركن يكـ ــد املشـ أحـ
ـــارغ  جالســـن. يحـــاول الواقــــف أن يجلـــس عـــى الكـــريس الـفـ
ويحـــاول الجالســـون منعـــه مـــن ذلـــك عـــن طريـــق اإلرساع 
واالنـتـقــــال إىل الكـــريس الـفــــارغ قـبـلــــه. إذا نجـــح املشـتــــرك 
يف الــــجلوس يصبـــح الـــذي يجلـــس عـــى يســـاره املشـتــــرك 

الواقــــف الـتـايل.
ــامال أو  ــة شـ ــف املجموعـ ــرك الواقـ ــرّك املشـ ــن أن يحـ ممكـ

ميينـــا 

اسم اللعبة

تشابك األيدي   

مجموعات 6-5 أشخاص 

سري اللعبة

ــرة  ــة صغـ ــة إىل مجموعـ ــد املجموعـ ــم املرشـ يقسـ
ــراد 6-5 أفـ

تقـــف كّل مجموعـــة يف دائـــرة صغـــرة ميســـك 
كّل واحـــد بيـــده اليمنـــى يـــد مـــن يقابلـــه ويـــده 

ــه  ــد الـــذي بجانـــب الـــذي يقابلـ اليـــرى يـ
وهكذا حتّى تتشابك األيدي.

ـــرك  ـــة دون ت ـــرة مرتّب ـــون دائ ـــة أن تك ـــى املجموع ع
ـــدي  األي

ـــة  ـــزول لألســـفل، ممكـــن االلتفـــاف محاول ممكـــن الن
ـــّك  ـــرة دون ف ـــى دائ ـــى الحصـــول ع ـــّدة طـــرق حتّ ع

ـــدي األي
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اسم اللعبة

الرضب عىل الطاولة 

التحضريات قبل اللعب

مجموعات صغرية 

سري اللعبة

يقســـم املرشـــد املجموعـــة إىل مجموعـــة صغـــرة 
6-5 أفـــراد

تجلس كّل مجموعة حول طاولة 
ـــس  ـــرك يجل ـــة، املش ـــى الطاول ـــه ع ـــع األّول يدي يض
ــة بحيـــث  عـــن ميينـــه يضـــع يديـــه عـــى الطاولـ
يدخـــل يـــده اليمنـــى بجانـــب يـــد األّول مـــن 
الداخـــل ويـــده اليـــرى مـــع مـــن يجلـــس عـــن 

يـــره
وهكذا تكون األيدي متشابكة عى الطاولة 

ــه  ــة بكّفـ ــى الطاولـ ــرّة عـ ــرب مـ ــدأ األّول بـ يبـ
ومـــن عـــن ميينـــه يكمـــل وكّل واحـــد بـــدوره 

يـــرب بكّفـــه 
من يقوم بربتن يغر االتّجاه لليسار  

اسم اللعبة

ضّجة 

سري اللعبة

ـــار  ـــة. يخت ـــن الغرف ـــن م ـــد الـمـشـتـركـيـ ـــرج أح يخ
الباقـــي كلمـــة مؤلّفـــة مـــن -3 4 مقاطـــع ثـــّم 
ـــدد مقاطـــع  ـــات صغـــرة بع ـــسمون إىل مجموع ينـقـ
ــه  ــع دخولـ ــرج ومـ ــذي خـ ــتدعون الـ ــة. يسـ الكلمـ
يبـــدؤون مًعـــا تـــرخ كّل مجموعـــة مقطعهـــا. 

ــة. ــرف الكلمـ ــرك أن يعـ ــى املشـ وعـ

اسم اللعبة

صوت برشي مميز   

املواد  املطلوبة

مناديل لتغميض العينن

سري اللعبة

ــار كّل زوج  ــة إىل أزواج. يختـ ــد املجموعـ ــوزّع املرشـ يـ
نغمـــة متيّـــزه كـــزوج. أحـــد الريكـــن يكـــون القائـــد 
بواســـطة النغمـــة والثـــاين يتبعـــه وتكـــون عينـــاه 

ــن. مغمضتـ
- يـــوزّع املرشـــد مغّمـــي العينـــن )التابعـــن( يف الغرفـــة 

ويقـــف القـــادة يف صـــّف واحـــد يف طـــرف الغرفـــة. 
- مـــع إشـــارة املرشـــد، يصـــدر القـــادة النغمـــة التـــي 
متيّزهـــم لرشـــدوا رشكاءهـــم للوصـــول إليهـــم. ميـــي 

التابعـــون صـــوب رشكائهـــم وفـــق الســـمع.
- بعـــد فـــرة زمنيّـــة محـــّددة، يطلـــب املرشـــد أن 
ـــن  ـــروا أي ـــن وي ـــاء العين ـــون غط ـــل التابع ـــوا. يزي يتوقّف

هـــم بالنســـبة لركائهـــم
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اسم اللعبة

رجـل الـثـلـج الـشاحـب

  املواد  املطلوبة
جـريـدة مـلــفـوفـة مـثـل الـعـصا

.  التحضريات قبل اللعب
يتّم اخـتـيـار مشـتـرك لـــيـــكــــون

ــا  ــج العصـ ــل الـثـلــ ــى رجــ ــج ״، يعطـ ــل الثلـ ״رجـ
ــن. ــض الـعـيـنـيــ ــة مغمـ ــط الغرفـ ــف وسـ ويـقــ

سري اللعبة

بقيـــة الـمـشـتـركـيــــن يركضـــون يف الغرفـــة وهـــم 
ـــه  ـــا ل ـــاحب م ـــج الش ـــل الـثـلـ ـــدون:    ״رجـ يـنـشـ
صاحـــب״ مـــع انـتــــهاء الـنــــشيد يتـوقّفــــون جميعهم 
حيـــث هـــم. عـنــــدها يبـــدأ رجــــل الـثـلــــج بالـــدوران 
ـــا.   ـــرك بالعص ـــس أي مـشـتـ ـــاواًل مل ـــة مح يف الـغـرفـ
ــف وراء  ــا يـقــ ــته العصـ ــذي ملسـ ــرك الـ الـمـشـتــ
رجــــل الـثـلــــج واضًعـــا يديـــه عـــى خارصتيـــه. يعـــود 
ـــدون  ـــة ويـنـشـ ـــون إىل الجـــري يف الغرف الـمـشـتـركـ
ولكـــن يف هـــذه املـــرّة يكـــون رجــــل الـثـلــــج مكـــّون 

ـــن اثـنـيــــن وهكـــذا. مـــن مـشـتـركـَيـْ

اسم اللعبة

بنغو تعارف

  املواد  املطلوبة
ورقة بنجو

التحضريات قبل اللعب

ـــات 3*3 ويكتـــب  يحـــر املرشـــد بطاقـــة مـــن 9 خان
ـــة قـــول تعـــارف. يف كل خان

يوزّع املرشد لكّل مشرك ورقة بينغو 

سري اللعبة

ـــع  عـــى املشـــركن التجـــّول يف الغرفـــة ويطلـــب توقي
ـــون  ـــب أن يك ـــة يج ـــول. يف كّل خان ـــه الق ـــن يالمئ م
ــات  ــع كّل الخانـ ــن وقّـ ــر. مـ ــق آخـ ــع صديـ توقيـ

يـــرخ ״بينغـــو״.
أو مـــن وقّـــع 3 خانـــات عموديّـــة أو أفقيّـــة أو 

ــة  قطريّـ

اسم اللعبة

لعبة جد املالئم    

املواد  املطلوبة

ورقة عبارات  مشرتكة

 سري اللعبة

يوزّع املرشد ورقة ״اجمع أشياء مشركة ״
  يتجـــّول املشـــركون يف الغرفـــة وكّل شـــخص يســـأل غـــره عـــن 
ـــدت  ـــه إذا تواج ـــودة لدي ـــة موج ـــوال املرفق ـــن األق ـــارة م عب
هـــذه العبـــارة يف الشـــخص الثـــاين يوقّـــع كّل واحـــد لآلخـــر 

ـــارة   ـــب العب بجان
مثال: األخ األكر يف العائلة 
يخاف من األماكن املرتفعة

لديه أكر من ألف صديق يف الفيس بوك 

https://drive.google.com/open?id=1PLtR
fcyXR1CShvrLrIsbhDAObDecsLZr
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اسم اللعبة

حقل ألغام 

املواد  املطلوبة

كرات، كرايس، علب وأغراض صغرية أخرى

التحضريات قبل اللعب

يعـــّد املرشـــد مســـبًقا ״حقـــل ألغـــام״ مـــن كـــرات، 
ــرى ــرة أخـ ــراض صغـ ــرايس، علـــب وأغـ كـ

يجـــب التشـــديد عـــى بنـــاء مســـار عراقيـــل متنـــّوع 
يحتـــوي عـــى الكثـــر مـــن التحـــّدي، وبـــه مســـاحة 

للمـــرور بـــن العراقيـــل.

سري اللعبة

يطلـــب  أو  أزواج  إىل  املجموعـــة  املرشـــد  يـــوزّع 
عـــن.  متطّو

-أحـــد الزوجـــن يغطّـــي عينيـــه، وال يســـمح لـــه 
ـــل  ـــال حق ـــارج مج ـــاء خ ـــه البق ـــى رشيك ـــم. وع بالتكلّ
ـــن  ـــار م ـــر املس ـــّر ع ـــه ليم ـــه صديق ـــام وأن يوّج األلغ
ـــدام  ـــّر واالصط ـــن دون التع ـــه م ـــى نهايت ـــه وحتّ بدايت
ــط. إن  ــكالم فقـ ــق الـ ــن طريـ ــك عـ ــل- وذلـ بالعراقيـ
اصطـــدم الريـــك بحاجـــز، عليـــه أن يبـــدأ مـــن 

البدايـــة. 
أعضـــاء  بـــن  للوصـــل  فرصـــة  هـــذه  للمرشـــد: 
ــم.  ــة بينهـ ــة العالقـ ــي يجـــب معالجـ ــة التـ املجموعـ

اسم اللعبة

سفينة الفضاء 

املواد  املطلوبة

رششف

سري اللعبة

ــة ״قـــامش״-  ــًفا عـــى األرض أو قطعـ ــع املرشـــد رششـ يضـ
ــى  ــوف عـ ــة الوقـ ــاء املجموعـ ــكّل أعضـ ــح لـ ــورة تتيـ بصـ

القطعـــة مًعـــا
عـــى  الوقـــوف  املشـــركن  كّل  مـــن  املرشـــد  يطلـــب 
الرشـــف. مينـــع النـــزول عنـــه، ومينـــع الـــدوس عـــى 
ـــف  ـــب الرش ـــة أن تقل ـــى املجموع ـــه.  ع ـــه أو خارج أطراف

ــه.   ــا عنـ ــن أعضائهـ ــد مـ ــزل أحـ ــن دون أن ينـ مـ
-يحبّـــذ تشـــجيع املشـــركن بالتفكـــر بطـــرق إبداعيّـــة 

لتنفيـــذ املهّمـــة ولتخطيـــط تنفيذهـــا بالتعـــاون.
ــّم تنفيـــذ  مـــن املفضـــل إجـــراء حـــوار ونقـــاش كيـــف تـ
املهمـــة، األدوار خـــالل العمـــل، الصعوبـــات وطـــرق الحلـــول.

اسم اللعبة

فوىض 

 التحضريات قبل اللعب
يجلس املشرتكون بشكل دائرّي 

سري اللعبة

تجلـــس كّل املجموعـــة يف دائـــرة وأحـــد املشـــركن 
يجلـــس يف الوســـط. املشـــرك الـــذي يجلـــس يف 
ـــؤال  ـــؤااًل )أي س ـــركن س ـــد املش ـــأل أح ـــط يس الوس
ـــأل  ـــن يس ـــار م ـــى يس ـــس ع ـــه(، الجال ـــر يف بال يخط
عليـــه أن يجيـــب. إن أجـــاب بإجابـــة خاطئـــة، 
ــن  ــتبدلون األماكـ ــوىض״، يسـ ــع ״فـ ــرخ الجميـ يـ

ويبـــدأون اللعبـــة مـــن جديـــد. 
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اسم اللعبة

نعم   ال  

 التحضريات قبل اللعب
يجلس املشركون يف دائرة 

يسأل املرشد أسئلة إجابتها نعم أو ال 
وعى املشرك اإلجابة مع حركة رأس عكسيّة 

نعم – يحرّك رأسه شاماًل ومييًنا 
ال – يهّز رأسه من األعى لألسفل 

من يخطئ يخرج من اللعبة 

اسم اللعبة

ستة

املواد  املطلوبة

بطاقات مكتب ميمو

 التحضريات قبل اللعب
يحـــر املرشـــد بطاقـــات مكتـــب )ميمـــو( عـــدد 

ــدد املشـــركن ــاف عـ ــتّة أضعـ ــات سـ البطاقـ

 سري اللعبة
ـــه أن  ـــات. علي ـــى ســـّت بطاق يحصـــل كّل مشـــرك ع
ـــة:  ـــة مختلف ـــمه بطريق ـــة اس ـــى كّل بطاق ـــّجل ع يس
ــا إىل  ــف ومـ ــون مختلـ ــة، لـ ــة مختلفـ ــمة، لغـ رسـ

ـــك.  ذل
توضـــع البطاقـــات يف الوســـط وتخلـــط، يأخـــذ كّل 

مشـــرك عشـــوائيًّا ســـّت بطاقـــات.
ــك  ــد أن ميسـ ــى كّل واحـ ــه عـ ــد أنّـ ــول املرشـ  يقـ
ـــس  ـــي تحمـــل اســـم الجال ـــات والت ـــده ســـّت بطاق بي
ـــد  ـــم ويجـــب أن تكـــون بي ـــه. يحظـــر التكلّ عـــى ميين

ـــة.  ـــة اللعب ـــات طيل ـــّت بطاق ـــرك س كّل مش

اسم اللعبة

مقابلة شخصية    

املواد  املطلوبة

خمس بطاقات أسئلة  

 التحضريات قبل اللعب
ـــئلة،  ـــس األس ـــا نف ـــوب فيه ـــات مكت ـــر 5 بطاق تحض

ـــخصيّة ـــئلة ش ـــر أس ـــي تعت الت

 سري اللعبة

يرتّـــب املشـــركون بـــأزواج. عـــى كّل زوج أن يســـألوا 
بعضهـــم البعـــض األســـئلة التـــي بالبطاقـــات. بعـــد 
الوقـــت املخّصـــص، يتـــّم عـــرض املعلومـــات التـــي 
عرفهـــا املشـــرك عـــن زميلـــه، أمـــام باقـــي أعضـــاء 

املجموعـــة.



286

اسم اللعبة

لعبة املالقط 1

املواد  املطلوبة

كمية من املالقط

التحضريات قبل اللعب

لكل مشرتك عدد من املالقط
15 ملقط لكل مشرتك

سري اللعبة

يحصـــُل كلُّ مشـــرك عـــى عـــدد معـــّن مـــن 
ــى  ــارة، وعـ ــاء إشـ ــد بإعطـ ــوم املرشـ ــط، يقـ املالقـ
كّل مشـــرك أن يتخلّـــص مـــن هـــذه املالقـــط عـــن 
طريـــق شـــبكها يف مالبـــس اآلخريـــن، يجـــب عـــى 
كّل مشـــرك أن يتخلّـــص مـــن أكـــر عـــدد ممكـــن 
ـــد  ـــط املوجـــودة معـــه وعـــى مالبســـه، عن مـــن املالق
ــن  ــار الفائزيـ ــّم اختيـ ــّدد يتـ ــت املحـ ــاء الوقـ انتهـ

الذيـــن لديهـــم أقـــّل عـــدد مـــن املالقـــط.

اسم اللعبة

الحبال املتشابكة 

املواد  املطلوبة

مجموعة حبال 

سري اللعبة

ــدة(  ــة واحـ ــة يف نقطـ ــال موصولـ ــة حبـ )مجموعـ
وميســـك كّل مشـــرك   بطـــرف حبـــل لتعطينـــا 

ــة.  ــكل النجمـ شـ
نجعلها متداخلة يك يحاول الجميع االفتكاك بأرسع 

 وقت.
بإمكاننا اللعب مبجموعتن: مسابقة الفّك األرسع 

بالعمل الجامعّي.

اسم اللعبة

لعبة املالقط 2    

املواد  املطلوبة

كمية من املالقط

التحضريات قبل اللعب

لكل مشرتك عدد من املالقط

سري اللعبة

أن يشـــبك املشـــرك املالقـــط عـــى مالبســـه، ويحـــاول 
أخـــذ املالقـــط املوجـــودة عـــى مالبـــس اآلخريـــن، 
ـــط يف  ـــن املالق ـــن م ـــدد ممك ـــر ع ـــح أك ـــايل يرب وبالت

ـــة. النهاي



287

اسم اللعبة

قصة بدقيقتني 

سري اللعبة

عـــى املشـــرك أن يـــرد قّصـــة تتعلّـــق مبوضـــوع 
معـــّن، ِمـــن دوِن تكـــراِر أّي ِمـــَن الكلـــامت التـــي 

تســـتعملها، ملـــّدة ال تقـــّل عـــن الدقيقتـــن.

اسم اللعبة

لعبة سبعة\ثالثة )بم(: 

سري اللعبة

يجلـــس املشـــركون يف الدائـــرة ويبـــدأ األّول يف 
ـــن  ـــذا ولك ـــّم 3، وهك ـــه 2 ث ـــم 1 ويلي ـــرة بالرق الدائ
ــابع ال  ــخص السـ ــى الشـ ــدور عـ ــأيت الـ ــا يـ عندمـ
ينطـــُق رقـــم 7 بـــل يقـــول عوًضـــا عـــن ذلـــك 
بكلمـــة )بـــم(.      ثـــّم ينطـــُق الثامـــن برقمـــه إىل 
ـــل  ـــه يقب ـــث أنّ ـــدور عـــى الرقـــم 14، وحي ـــأيت ال أن ي
ـــم(.  ـــة )ب ـــتبدله بكلم ـــم 7 فنس ـــى الرق ـــمة ع القس
وهكـــذا، رقـــم 17 ألنّـــه يبـــدأ برقـــم 7، ورقـــم 21 
ـــدأ  ـــه يب ـــم 27 ألنّ ـــل القســـمة عـــى 7، ورق ـــه يقب ألنّ
برقـــم 7، ورقـــم 28 ألنّـــه يقبـــل القســـمة عـــى 7، 

ومـــن يُخطـــئ يخـــرج خـــارج الحلقـــة.
ــم  ــم -5-4 بـ ــة: -1 2 بـ ــم ثالثـ ــدل رقـ ــن بـ ممكـ

ــذا  وهكـ اسم اللعبة

لعبة الكرايس واملوسيقى

املواد  املطلوبة

كرايس بعدد املشركن

سري اللعبة

عـــى املشـــركن الـــدوران حـــول الكـــرايس، وعنـــد 
إيقـــاف املوســـيقا عـــى املشـــركن أن يجلســـوا 
ــا هنالـــك كـــريس  ــه دامئًـ ــريّس، بحيـــث أنّـ عـــى كـ
واحـــد أقـــّل عـــن عـــدد املشـــركن. مـــن ال ينجـــح 

ــارس.  ــو الخـ ــوس هـ بالجلـ
ـــى  ـــس ع ـــذي يجل ـــر ال ـــخص األخ ـــو الش ـــح ه الراب

الكـــريس.
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اسم اللعبة

امالء بدون نقاط 

املواد  املطلوبة

لوح وأقالم للكتابة عى اللوح

سري اللعبة

عـــى كّل العـــب ِمـــن كلِّ فريـــق أن يقـــوَم بنســـِخ 
ــوح  ــى اللـ ــه عـ ــى عليـ ــي تُتـ ــوص التـ ــِد النصـ أحـ

ــتعامِل النقـــاط. بـــدوِن إسـ

اسم اللعبة

برج عيدان الكربيت    

املواد  املطلوبة

عيدان كريت
قناين مروب صغرة 

سري اللعبة

يقسم املرشد املجموعة ملجموعات صغرة
ـــى  ـــل ع ـــة تحص ـــول طاول ـــة ح ـــس كّل مجموع تجل
قنينـــة زجاجيّـــة وعيـــدان كريـــت لـــكّل مشـــرك 

خمـــس أو ســـّت عيـــدان 
ــة  ــى فوهـ ــاٍل عـ ــرج عـ ــاء بـ ــة بنـ ــى املجموعـ عـ
ـــرك  ـــدأ كّل مش ـــت، يب ـــدان الكري ـــن عي ـــة  م القنين
بوضـــع عـــود كريـــت عـــى الفوهـــة ومـــن يليـــه 
ـــدان يأخذهـــا  ـــع العي ـــه وهكـــذا. مـــن يوقّ يضـــع فوق
ـــو  ـــدان ه ـــع العي ـــن جمي ـــص م ـــذي تخلّ ـــرك ال  املش

ـــز  الفائ
ــن  ــة بـ ــع منافسـ ــة مـ ــس اللعبـ ــب نفـ ــن لعـ ميكـ
املجموعـــات، املجموعـــات التـــي وضعـــت جميـــع 

العيـــدان مـــن جميـــع أفرادهـــا هـــي الفائـــزة  

اسم اللعبة

بنـظّـارات جـديـدة 

املواد  املطلوبة

ملحق نظارات 

التحضريات قبل اللعب

اضغط عىل امللحق

سري اللعبة

ـــظّارات.  ـــر نـ ـــوم ع ـــارب الي يصـــف كّل مشـــرك  تج
ـــة،  ـــة، أو ورديّ ـــون غـامقـ ـــن أن تك ـــظّارات ميك الـنـ
ـــظّارات ״  ـــظر״، ونـ ـــد الـنـ ـــارات ״لبعـ ـــزة، نظ ُمرَكــِّـ
لـقــــر الـنــــظر ״، نــــظّارات جديدة عرهـــا ميكن أن 

نـــرى أشـــياء مل نرهـــا مـــن قبـــل.

https://drive.google.com/open?id=1Nfc
r5e5Pn1Smp300OfRvfKlBkSSvJGR0
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اسم اللعبة

معي يف الحقيبة

املواد  املطلوبة

أوراق صغرة
أقالم للكتابة

سري اللعبة

يكتـــب كّل مشـــرك عـــى ورقـــة صغـــرة مـــاذا 
ـــاذا  ـــوم، وم ـــارب الي ـــن تج ـــته م ـــيأخذ يف حـقـيـبـ س

ـــي هـنـا.  سيـُبـقـ
يضـــع املشـــركون األوراق يف الوســـط. يـتــــناول كّل 
ـــا  ـــب عليه ـــا كت ـــرأ م ـــة، يق ـــن الكوم ـــة م ـــد ورق واح
عـــى مســـامع املجموعـــة ويتطـــرّق إىل مـــا كتـــب 

ـــا فيه

اسم اللعبة

معي يف حقيبتي 

سري اللعبة

ـــذه  ـــذي يأخ ـــا ال ـــول م ـــب دوره يق ـــرك حس كّل مش
ـــاذا  ـــوم، وم ـــارب الي ـــن تج ـــة״ م ـــه يف ״الحـقـيـبـ مع
ـــد أن يأخـــذه معـــه         ـــا )وال يري ـــه هن ـــد أن يـبـقـيـ يري

الحـقـيـبـة( يف 

اسم اللعبة

أي وجه    

املواد  املطلوبة

بطاقات  

التحضريات قبل اللعب

اضغط عىل امللحق
عمل البطاقات خمس نسخ من كل حالة 

سري اللعبة

يجلس املشركون يف دائرة 
 يضـــع املرشـــد البطاقـــات وســـط الغرفـــة. كّل 
ـــرّق إىل  ـــد ويـتـطـ ـــه واح ـــمة وج ـــار رس ـــرك يخت مش

ـــوم ـــك الي ـــالل ذل ـــدث خـ ـــا حـ م

https://drive.google.com/open?id=1VYAL
8nACaLfSLBNq3LuF2q2Vlj9EzWD8
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اسم اللعبة

 جملة  واحدة ال أكرث

سري اللعبة

كّل مشـــرك بحســـب دوره يقـــول جملـــة واحـــدة 
ـــدة  ـــة واح ـــوم، وجمل ـــالل الي ـــت خ ـــا قيل ـــر أنّه يتذكّ

ـــوم ـــك الي ـــه يف ذل ـــو نفس ـــا ه قاله

اسم اللعبة

دوائر الطاقة

سري اللعبة

ـــى كّل  ـــرّي. ع ـــوف بشـــكل دائ ـــة الوق ـــى املجموع ع
ـــه  ـــيم وج ـــة أو تقاس ـــرض حرك ـــد أن يع ـــرك واح مش
أو نغمـــة صـــوت يريـــد بواســـطتها أن يعـــّر عـــن 
اســـمه، باإلضافـــة إىل ذلـــك يطلـــب مـــن كّل فـــرد 
ــرض.   ــبقوه يف العـ ــن سـ ــد الذيـ ــة تقليـ يف املجموعـ
ـــة  ـــام بعمليّ ـــركن القي ـــن كّل املش ـــب م ـــا يطل بعده

التقليـــد بشـــكل جامعـــّي.
يشـــّجع املرشـــد املشـــركن عـــى عـــرض أنفســـهم 
ليحظـــى كّل واحـــد بتمثيـــل كبـــر داخـــل املجموعـــة.  
ـــة  كذلـــك عليـــه أن مينـــح املشـــركن الشـــعور بالرعيّ

ـــرض. ـــكّل ع ل
ميكـــن تنفيـــذ هـــذه اللعبـــة بواســـطة عـــرض 
تقاســـيم وجـــه، أقـــوال، أمثـــال، أدوات، حيوانـــات، 

ــرى ــكار أخـ ــوز وأفـ رمـ

اسم اللعبة

دائرة الكرايس 

سري اللعبة

ــون  ــع يكـ ــول إىل وضـ ــو الوصـ ــة هـ ــدف اللعبـ هـ
ـــن  ـــل م ـــدد قلي ـــى ع ـــركن ع ـــن املش ـــر م ـــه الكث في
ــة  ــد إزاحـ ــى املرشـ ــكان. عـ ــدر اإلمـ ــرايس بقـ الكـ
ـــة.  ـــتطاعة املجموع ـــب اس ـــاه حس ـــرايس يف كّل اتّج ك
ميكننـــا أن نلعـــب هـــذه اللعبـــة بشـــكل تنافـــس، 
ـــن  ـــركن إىل مجموعت ـــيم املش ـــطة تقس ـــك بواس وذل
ــب  ــة يجـ ــذه اللعبـ ــام بهـ ــاء القيـ ــن. أثنـ منفصلتـ
ــتطيع حمـــل  ــة تسـ ــرايس آمنـ ــن أّن الكـ ــد مـ التأكّـ

ثقـــل املجموعـــة.
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اسم اللعبة

وجبة غذاء    

املواد  املطلوبة

منديل لربط العيون خبز مدهون باملرّب

التحضريات قبل اللعب

ـــن  وكّل  ـــس املشـــركون يف أزواج مغمـــي العين يجل
ـــرّب ـــع م ـــز م ـــة خب ـــه قطع واحـــد مع

سري اللعبة

ـــزوج  ـــاء ال ـــة، أعض ـــدأ الوجب ـــارة تب ـــاء اإلش ـــد إعط عن
ـــع ـــر م ـــم األّول اآلخ ـــد يطع الواح

ــة  للوجبـــة ُمعطـــى  املحافظـــة عـــى أعـــن مغلقـ
ــابق  ــق )واألزواج تتسـ ــال 3 دقائـ ــت مثـ ــت ثابـ وقـ

بـــن بعضهـــا .
نهايـــة اللعبـــة :الـــزوج الفائـــز َمـــن ينجـــح بإنهـــاء 

ــه أّواًل . وجبتـ

اسم اللعبة

شمس 

املواد  املطلوبة

ِصمغ فرايش 
جرائد ، مقصات ، ألوان دهان 

التحضريات قبل اللعب

رسم دائرة مبركز الغرفة قطرها مر
توضع املواد داخل الدائرة

ـــركن  ـــدد املش ـــرة بع ـــول الدائ ـــاحة ح ـــيم املس تقس
ـــمس ـــعة ش ـــكل اش بش

يحصل كل طالب عى ربع برستول

سري اللعبة

ـــن  ـــمس( ب ـــام الش ـــد أقس ـــرك بأح ـــس  كّل مش يجل
ـــتول . ـــع برس ـــده ُرِب ـــعاعن ) وبي ش

ــرك  ــة كّل مشـ ــص 15 دقيقـ ــة األوىل :نخصـ املرحلـ
يعـــرّف نفســـه ويعـــّر عنهـــا عـــى الرســـتول 

ممكـــن  اســـتعامل كّل املـــواد~ املوجـــودة  .بعـــد 
االنتهـــاء ينقـــل  كّل مشـــرك لوحتـــه لشـــامله  

ـــي  ـــرأ كّل مشـــرك اللوحـــة  الت ـــن يق وبخـــالل دقيقت
ـــا  ـــف عليه ـــا  ويضي ـــا عليه ـــرُُد كتابيً ـــه ، ويَ ـــت ل وصل

ـــات  ـــن مالحظـــات وإضاف ـــبًا م ـــراه مناس ـــا ي م
ــات  ــل اللوحـ ــد ننقـ ــن املرشـ ــرى مـ ــارة أخـ وبإشـ
للشـــامل مـــرّة  أخـــرى ، وهكـــذا حتّـــى تعـــود 

اللوحـــة لصاحبهـــا 
نهايـــة اللعبـــة :كّل واحـــد يأخـــذ لوحتـــه مـــع 

اإلضافـــات التـــي عليهـــا

اسم اللعبة

اجابات عكسية    

املواد  املطلوبة

مجموعة أسئلة 

سري اللعبة

عـــى مرشـــد املجموعـــة أن يضـــع قانونًـــا واضًحـــا: 
عـــى املشـــرك أن يجيـــب إجابـــات عكســـيّة عنـــد 

توجيـــه أي ســـؤال إليـــه. 
ــاول أن  ــئلة ليحـ ــن األسـ ــة مـ ــد كّميّـ ــّر املرشـ يحـ

ــة.  ــأون باالجابـ ــركن يخطـ ــل املشـ يجعـ
الفائـــز هـــو مـــن اســـتطاع أن يكـــون األخـــر 
ـــورة  ـــئلة بص ـــع األس ـــن جمي ـــب ع ـــة ليجي باملجموع

صحيحـــة.
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اسم اللعبة

مقاطع

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشركون يف دائرة

سري اللعبة

ــركن  ــد املشـ ــرج أحـ ــرة، يخـ ــركون يف دائـ ــس املشـ يجلـ
خـــارج الغرفـــة يختـــار املشـــركون اآلخـــرون كلمـــة ذات 
ــب  ــد . والالعـ ــع واحـ ــة مقطـ ــكّل مجموعـ ــن . لـ مقطعـ

الـــذي خـــرج يعـــود.
ــركن  ــرأ كّل املشـ ــد ، يقـ ــن املرشـ ــارة مـ ــاء إشـ ــع إعطـ مـ
مقاطعهـــم بنفـــس الوقـــت مثـــال : ثُلـــَث مـــن  املشـــركن 
ـــاين   ـــع الث ـــون املقط ـــرون يقول ـــع األّول  وآ خ ـــون املقط يقول

ـــي ـــا ه ـــرف م ـــارج أن يع ـــذي كان بالخ ـــخص ال ـــى الش وع
الكلمة وبعد أن يعرفها يخرج شخص آخر .

ـــار كلمـــة ذات مقطعـــن متشـــابهن  ـــات أخـــرى: اختي إمكاني
ـــار كلمـــة ذات 3 مقاطـــع أو –أكـــر. ـــر اختي ـــل برب مث

اسم اللعبة

التيار 

سري اللعبة

يقسم املرشد املشركن ملجموعتن 
تجلـــس كل مجموعـــة مقابـــل املجموعـــة الثانيـــة 
ـــد  ـــك كل واح ـــر ميس ـــف الظه ـــدي خل ـــع االي ـــع وض م

بأيـــدي مـــع حولـــه 
ويوصـــل  املجموعـــة  بطـــرف  يجلـــس  املرشـــد 
ـــده األول مـــن املجموعـــة  ـــن معـــا  ميســـك بي املجموعت

أ واألول مـــن املجموعـــة ب 
ــى كل  ــات وعـ ــن الضغطـ ــدد مـ ــد عـ ــي املرشـ يعطـ
واحـــد متريـــر عـــدد الضغطـــات ملـــن بجانبـــه حتـــى 

يصـــل آلخـــر واحـــد 
األخر يقول عدد الضغطات التي وصلت له 

الذي يقول العدد الصحيح فريقه الفائز  

اسم اللعبة

ما هو املثل 

املواد  املطلوبة

أمثال مكتوبة كل كلمة عىل بطاقة

التحضريات قبل اللعب

بطاقات كلامت االمثال 

سري اللعبة

يخرج أحد املشركن خارج الغرفة 
ــل  ــات تحمـ ــي بطاقـ ــى الباقـ ــد عـ ــوزّع املرشـ  يـ

ــب ــال: “ اذهـ ــل . مثـ ــن مثـ ــامت مـ كلـ
إىل النملـــة يـــا كســـول ، تعلّـــم طرقهـــا وكُـــْن 

حكيـــاًم״.
كّل مشـــرك يحصـــل عـــى كلمـــة بحســـب تَرتيبـــه 

يف املجموعـــة.
ــرج وكّل  ــذي خـ ــرك الـ ــك املشـ ــد ذلـ ــل بعـ يدخـ
ـــص قصـــة   قصـــرة  ـــة يَُق ـــن أعضـــاء املجموع ـــرد م ف
ــا .  ــل عليهـ ــة التـــي حصـ ــا الكلمـ ــَمل بداخلهـ يَشـ
ـــل . ـــا املَثَ ـــَرَج أن يعـــرف م ـــذي َخ وعـــى املشـــرك ال
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اسم اللعبة

التلفون املكسور

سري اللعبة

يجلس املشركون بخّط مستقيم 
 األّول يختـــار كلمـــة أو جملـــة  يهمـــس بهـــا 
ـــاره  ـــس لج ـــاين يهم ـــخص الث ـــه، والش ـــس بجانب للجال

ــذا ... ــة وهكـ ــس الكلمـ بنفـ
والشـــخص األخـــر يقـــول بصـــوت عـــاٍل  مـــا هـــي 

الكلمـــة أو الجملـــة .
نهايـــة اللعبـــة : إذا انتقلـــت الكلمـــة صحيحـــة 
ينتقـــل املشـــرك األّول للنهايـــة . وإذا مل تنتقـــل 
ـــول  ـــركون بق ـــدأ املش ـــة يب ـــة صحيح ـــة بطريق الكلم
الكلمـــة مـــن آخـــر مشـــرك ألّول مشـــرك وكّل 

ــِمعها .  ــي َسـ ــة التـ ــول الكلمـ ــخص يقـ شـ

اسم اللعبة

العظمة 

املواد  املطلوبة

غرض  يوضع  بالوسط 

التحضريات قبل اللعب

غرض  العظمة

سري اللعبة

يقسم املرشد املجموعة ملجموعتن متساويتن
يعطي لكل مشرك رقاًم. ----1 عدد املجموعة

نفس اليء للمجموعة الثانية 
يف املركز تكون قبعة ُملقاة عى األرض

يقـــول املرشـــد رقـــاًم معيًّنـــا عـــى املشـــركن الذيـــن 
ــاه  ــط باتجـ ــو الوسـ ــض نحـ ــم الركـ ــس الرقـ ــم نفـ لهـ

القبعـــة 
التي عليهم أن يَلْتَقطوها وللرجوع بُرعة للفرقة.

املشـــرك الـــذي خطـــف القبعـــة يحـــاول أن ميســـك 
املُتَبـــاري معـــه  (املنافـــس وإذا اســـتطاع الشـــخص أن 
ميســـك ُمنافســـه  يُصبـــح هـــذا املنافـــس أســـرًا لَـــه . 

ُمْمكـــن أن يكـــون تبديـــل أرسى

اسم اللعبة

لعبة خطف املنديل    

املواد  املطلوبة

منديل

التحضريات قبل اللعب

تقسيم املشركن لفريقن

سري اللعبة

مجموعتـــن  إىل  املجموعـــة  املرشـــد  يقســـم 
متســـاويتن . وليكـــن كّل فريـــق ســـبعة أفـــراد 
ــة  ــاه املجموعـ ــة األوىل تجـ ــف املجموعـ ــال. تقـ مثـ
ــة  ــن املجموعـ ــم 1 مـ ــام رقـ ــم 1 أمـ ــة ورقـ الثانيـ
ــة  ــن املجموعـ ــم 2 مـ ــام رقـ ــم 2 أمـ ــة ، رقـ الثانيـ
ــون  ــابع وتكـ ــم السـ ــى الرقـ ــذا حتّـ ــة  وهكـ الثانيـ
املســـافة بينهـــام ال تقـــّل عـــن عـــرة أمتـــار. 
ـــل(.  ـــافة بالضبـــط )مندي ـــف املس ـــع يف منتص ويوض
االســـتعداد. أهبـــة  عـــى  الجميـــع   يقـــف 

ـــور  ـــى الف ـــا ع ـــاًل، وبعده ـــم 4 مث ـــد رق ـــادي املرش يُن
يتحـــرّك مـــن يحمـــل الرقـــم 4  مـــن كِال الفريقـــن 
ـــل دون أن يلمـــس أحدهـــام  ـــإرساع بخطـــف املندي ل
ــه  ــر. ومـــن يخطـــُف املنديـــل ويعـــود ملوقعـ اآلخـ
دون أن يلمســـه زميلـــه، يُعتـــُر الفريـــق فائـــزًا 

بنقطـــة وهكـــذا.
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اسم اللعبة

القايض واملحامي 

سري اللعبة

ـــرّي، مشـــرك  واحـــد  ـــس املشـــركون ِبشـــكل دائ يجل
ـــز  يقـــف باملرك

ـــن،   ـــؤال ُمع ـــن ِبس ـــد الجالس ـــه ألح ـــايض يَتَوج  الق
ـــُكت. ـــئَل أن يْس ـــذي ُس ـــرك ال ـــى املش ع

ـــب  ـــامله عليـــه أن يُجي ـــس عـــن ِش ـــرك الجال واملش
)املحامـــي(.

ــو  ــاب هـ ــئَل وأجـ ــذي ُسـ ــرك الـ ــك املشـ وإذا ارتبـ
ـــة .  ـــاب أو َغرام ـــتَِحًقا لعق ـــون ُمْس ـــه يك ـــه فأن بنفس

اسم اللعبة

تَلفون ظَِهر 

 التحضريات قبل اللعب
أن يفهم اإلشارة التي ُرسمت ويَنْقلِها ِقدًما .

*أن يكون بنهاية الصف.

سري اللعبة

يجلـــس املشـــركون عـــى شـــكل صـــّف، بحيـــث يكـــون 
ظهـــر كل مشـــرك مقابـــل وجـــه الجالـــس خلفـــه .

ـــا  ـــه  حرفً ـــذي أمام ـــر ال ـــى ظه ـــُم ع ـــف يرس ـــر بالص األخ
أو رســـمة بســـيطة .

املشـــرك يُحـــاول معرفـــة العالمـــة التـــي رُســـمت عـــى 
ظهـــره ويرســـمها عـــى الجالـــس أمامـــه.

وهكذا مَتُر العالمة من املشرك آلخر .
األول يُعلـــن بصـــوت عـــاِل مـــا هـــي العالمـــة التـــي رُســـمت 

عـــى ظهـــره.
ـــداي  وإذا كانـــت العالمـــة هـــي نفســـها التـــي رســـمها يف الب

ـــة الصـــف. ، ينتقـــل عندهـــا األخـــر لبداي
وإذا كانـــت العالمـــة التـــي أعلنهـــا األّول غـــر صحيـــح ، 
ـــاذا  ـــول م ـــخص يق ـــة وكّل ش ـــس العالم ـــة نف ـــدون كتاب يُعي
فهـــم  وهكـــذا نعـــرف مـــن أخطـــأ ويجلـــس أّول واحـــد.

اسم اللعبة

قال امللك

سري اللعبة

ـــخص  ـــك״ الش ـــر ״املل ـــذ أوام ـــة أن تنّف ـــى املجموع ع
ـــه ״قـــال امللـــك...  ـــة قول الـــذي يعطـــي األوامـــر ، بحال

ـــر نفســـه.  ـــل األم ״  قب
ــال  ــة ״قـ ــبقه جملـ ــر دون أن تسـ ــذ األمـ ــن ينّفـ مـ
ـــح  ـــه باملتابعـــة باللعـــب. الراب ـــك״ يخـــر إمكانيت املل

هـــو الشـــخص األخـــر الـــذي ال يخطـــئ.
ـــى رؤوســـكم  ـــم ع ـــك: حطـــوا أيديك ـــال املل ـــال : ق مث

ـــر ـــذ األم ، يجـــب تنفي
يف حالـــة  قـــال :  حطـــوا أيديكـــم عـــى رؤوســـكم 
ـــر   ـــذ يخ ـــن ينّف ـــك( م ـــال املل ـــة )ق ـــر جمل ـــن غ م

ـــة. ـــن اللعب ـــرج م ويخ
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اسم اللعبة

انا اسّوق نفيس    

سري اللعبة

ـــرّف  ـــة ليســـوق نفســـه ليع ـــب دعاي كّل مشـــرك يكت
عـــن نفســـه، وعـــى املرشـــد ان يقـــرأ الدعايـــات، 
ــذه  ــن هـ ــن ملـ ــة التخمـ ــة محاولـ ــى املجموعـ وعـ

الدعايـــة.

اسم اللعبة

دائرة قّوة

املواد  املطلوبة

حقيبة أو صندوق كرتون

سري اللعبة

يـقــــف الـمـشـتـركــــون يف دائـــرة ثـــّم يـبــــدؤون 
بالـــدوران حـــول مركـــز الدائـــرة ميســـك كّل منهـــم 
بـيــــد زميليه. يف املركز يـقــــف أحد الـمـشـتـركـيــــن. 
مـــن يلمـــس املـشـتــــرك الـــذي يف الوســـط يخـــرج 
ـــلّص.  ـــرة بالـتـقـ ـــدأ الدائ ـــذا تـبـ ـــرة وهك ـــن الدائ م

يـفــــوز آخــــر مـشـتـركـَيـْـــن يـبـقـيــــان يف الدائـــرة.
ــا  ــرة غرًضـ ــز الدائـ ــع يف مركـ ــرى: نضـ ــة أخـ طريقـ
ـــم  ـــراد بعضه ـــد األف ـــون( يش ـــدوق كرت ـــة، صن )حقيب
البعـــض ليلمســـوا الغـــرض مـــن يلمســـه أو يـــرك يـــد 

ـــرة . ـــن الدائ ـــرج م ـــه يخ صاحب

اسم اللعبة

طاق طاق طاقية 

سري اللعبة

عـــى املشـــركن الجلـــوس بشـــكل دائـــرة، وعـــى 
مشـــرك واحـــد أن يحمـــل قبّعـــة ويـــدور ويغنـــي 
ـــوم بوضـــع  ـــة ويق ـــن بعلي ـــة طقيت طـــاق طـــاق طقي
القبعـــة عـــى رأس أحـــد املشـــركن، وعـــى مـــن 
وضـــع عـــى رأســـه القبعـــة أن يقـــوم مـــن مكانـــه 
ــذي  ــة أن الـ ــه. يف حالـ ــه إىل أن يلمسـ ــق بـ ويلحـ
وضـــع القبعـــة جلـــس مـــكان األّول قبـــل أن يلمســـه، 

يحمـــل القبعـــة ويـــدور بهـــا 
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اسم اللعبة

قّصة متقطّعة

سري اللعبة

يحـــي أحـــد املشـــركن قّصـــة ويـتـوقّــــف عنـــد اســـم 
ـــة  ـــذي يـــرخ بكلمـــة مكّمل ـــرك ال ـــة. املشـتـ أو صفـ
ـــابع  ـــة. يـتـ ـــوز بـنـقـطـ ـــف يـفـ ـــرف األلـ ـــدأ بحـ تـبـ
الـــراوي رسد القّصـــة ويقــــف ثـانـيــــة واملشـتــــرك 
ـــاء  ـــرف الب ـــدأ بحـ ـــة تـبـ ـــذي يـــرخ بكلمـــة مكّمل ال
يـفــــوز بـنـقـطــــة وهكذا )مثــــال: أمس الـتــقــيــــت 

مــــع )أمــــل( وسـافــــرت مـعـهــــا إلــــى )باقة(..
متابعة الفّعاليّة حسب األحرف األبجدية 

اسم اللعبة

عرض كلمة    

سري اللعبة

يخـــرج -3 5 مـشـتـركـيــــن ويخـتــــارون كلمـــة عـــدد 
حروفهـــا بعـــدد املـشـتـركـيــــن الـذيــــن اخـتــــاروها. 
ـــرف  ـــح كّل ح ـــا يصب ـــة إىل حروفه ـــسمون الكلم يـقـ
بدايـــة لـكــــلمة جــــديدة.  ثـــّم يعـــودون إىل الـغــــرفة. 
ـــدأ  ـــه دوًرا يـبـ ـــذ عـــى عاتـقـ ـــم يأخـ كّل واحـــد منه
بــــأّول حـــرف مـــن الكلمـــة الجديـــدة ويعرضـــه أمـــام 
ــة  ــن الكلمـ ــة أن تخّمـ ــى املجموعـ ــة. عـ املجموعـ
املقــــصودة، مثــــاًل: إذا كـانــــت الـكـلـمــــة التـــي 
اخـتــــارها الـثـالثــــة هـــي ״مـلــــك״ فــــإّن املـشـتــــرك 
ـــاين دور  ـــب الـثـ ـــون ويلـعـ األّول يلعـــب دور مـجـنـ

لّحــــام والـثـالــــث كـاتـب.

اسم اللعبة

جرس فوق املاء 

املواد  املطلوبة

عوارض خشبيّة مسطحة

سري اللعبة

يـــوزّع املرشـــد املشـــركن إىل مجموعـــات مكّونـــة 
ـــة  ـــة ثالث ـــكّل مجموع ـــي ل ـــاء، يعط ـــتّة أعض ـــن س م
ألـــواح خشـــبيّة )عـــوارض خشـــبيّة مســـطحة( 
ويحـــّدد عـــى األرض مســـاحة تعـــرف عـــى أنّهـــا 
نهـــر هائـــج. محبّـــذ توزيـــع املجموعـــات بحيـــث 
ـــة مشـــركن بحاجـــة لتحســـن  يكـــون يف كّل مجموع

عالقـــة التواصـــل والتعـــاون بينهـــم. 
- هـــدف كّل مجموعـــة هـــو نقـــل كّل أعضائهـــا عـــن 
طريـــق النهـــر الهائـــج بواســـطة بنـــاء جـــر مـــن 
ـــدوس عـــى العـــوارض الخشـــبيّة  العـــوارض. ميكـــن ال
ـــا  ـــي اجتازه ـــّك املراحـــل الت ـــك يجـــب ف ـــط، ولذل فق
ـــع أن  ـــام. مين ـــا لألم ـــا قدًم ـــة ونقله ـــاء املجموع أعض
ــتوجب  ــوع يسـ ــر- الوقـ ــرك يف النهـ ــع أّي مشـ يقـ

ـــة.  ـــّط البداي ـــودة إىل خ الع
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اسم اللعبة

تعاون

التحضريات قبل اللعب

ــر  ــرًا إىل ظهـ ــون يف أزواج ظهـ ــس الـمشـتـركــ يجلـ
وأيديهـــم متـشـابـكــــة.

سري اللعبة

يعلـــن الــــمرشد: قـفــــوا. يحـــاول كّل زوج القيـــام مـــع 
املحـافـظــــة عـــى األيـــدي متـشـابـكــــة. الزوجـــان 
الـلــــذان ينجحـــان يف الوقــــوف يتّحــــدان لــــيكّونا 
ـــروط  ـــس الـ ـــوا بـنـفـ ـــون أن يـقـفـ ـــا ويحاول رباعي
ـــلة  ـــح املجموعـــة كـتـ ـــى تصب وهكـــذا يســـتمّرون حتّ

ـــة. واحـــدة متامسكـ

اسم اللعبة

امسكني )ارض جو(    

سري اللعبة

ـــركن  ـــي املش ـــك باق ـــض وميس ـــرك أن يرك ـــى املش ع
، كـــام هـــي الحـــال بلعبـــة ״امســـكني״ األصليـــة ، 
ــلقوا  ــة أن يتسـ ــركن اإلمكانيـ ــي املشـ ــن لباقـ ولكـ
ملـــكان مرتفـــع بحيـــث أن أرجلهـــم ال تصيـــب 
ـــرون  ـــم يعت ـــايل فإنّه ـــريس ، وبالت ـــة أو ك األرض، درج
محميّـــن. مـــن مُيســـك يتحـــّول دوره مـــن دور 

ــك. ــارب إىل دور املاسـ الهـ
إمكانية أخرى: من يقف بجانب الحائط .

اسم اللعبة

حّرر الفأر

سري اللعبة

ـــن  ـــاحة ، م ـــاء الّس ـــوا بانح ـــركن أن يركض ـــى املش ع
ــه وأن  ــف مكانـ ــه أن يقـ ــه عليـ ــاك بـ ــم اإلمسـ يتـ
ـــو  ـــه نح ـــّد يدي ـــام، وأن مي ـــن بعضه ـــه ع ـــد رجلي يبع
ـــّرر إذا  ـــف أن يتح ـــرك الواق ـــكان املش ـــب. بإم الجوان

ـــط. ـــه فق ـــن رجلي ـــور ب ـــّم العب ت
ـــار  ـــه أن يخت ـــذي ميســـك 5 أشـــخاص ميكن املشـــرك ال
ـــاك  ـــة اإلمس ـــن مهّم ـــو م ـــّرر ه ـــًدا ليتح ـــم واح منه

ـــن. باآلخري
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اسم اللعبة

ال - 21 

سري اللعبة

تقـــف املجموعـــة بشـــكل دائـــرّي، وبيدهـــم كـــرة 
واحـــدة.

يرمـــي أعضـــاء املجموعـــة الكـــرة إىل بعضهـــم البعـــض، 
ويعـــدون بصـــوت عـــاِل كّل رميـــة، حتّـــى العـــدد 21.

عـــى املشـــرك الواقـــف بالوســـط أن مينعهـــم مـــن 
الوصـــول إىل هـــذا العـــدد، عـــن طريـــق منعهـــم مـــن 
رمـــي الكـــرة لبعضهـــم البعـــض باإلمســـاك بالكـــرة، 
ــخص  ــكان الشـ ــف مـ ــط يقـ ــف بالوسـ ــرك الواقـ املشـ
ــر  ــايل تتغـ ــه، وبالتـ ــرة منـ ــف الكـ ــح يخطـ ــذي نجـ الـ

أدوارهـــم.
إمكانية أخرى: فريق ضد فريق

اسم اللعبة

جمع الكرات

املواد  املطلوبة

كرات، 
سلّتان 

ومنديل 

التحضريات قبل اللعب

يحر املرشد كّميّة من الكرات
بلونن أصفر وأحمر

وسلّتن
ومنديل لتغميض العينن 

سري اللعبة

يقســـم املرشـــد املجموعـــة ملجموعتـــن كّل مجموعـــة 
ـــا عنهـــا يتـــم تغميـــض عينيـــه  تختـــار مندوبً

يضـــع املرشـــد كميـــة مـــن الكـــرات بلونـــن ،عـــى 
كل منـــدوب جمـــع مجموعتـــه:  املجموعـــة األوىل  
اللـــون األحمـــر املجموعـــة الثانيـــة اللـــون األصفـــر 
ثـــم يتســـابقون بينهـــم.  مـــن يجمـــع أكـــر عـــدد 
املحـــّدد. الزمـــن  ويف  ســـلّته  يف  الكـــرات   مـــن 
ـــار  ـــدوب الختي ـــة تشـــجيع املن عـــى أعضـــاء املجموع

ـــح   ـــون الصحي الل

اسم اللعبة

القصة املشرتكة    

املواد  املطلوبة

أقالم رصاص أوراق

التحضريات قبل اللعب

ــا  ــح فيهـ ــة يفتتـ ــة بدايـ ــن ُجملـ ــة مـ ــي قّصـ أن نبنـ
املرشـــد.

سري اللعبة

ــى  ــا عـ ــرة، يكتبهـ ــة مثـ ــة بقّصـ ــد اللعبـ ــدأ املرشـ يبـ
الورقـــة ثـــّم ميـــّرر الورقـــة للمشـــرك األّول يبـــدأ املشـــرك 
إمتـــام القّصـــة ويف لحظـــة ضغـــط يوقـــف القّصـــة ويَْنُقـــل 

ـــده  ـــذي بع ـــرك ال ـــم للمش القل
ـــكّل  ـــلّية ل ـــركة ومس ـــة مش ـــج قّص ـــة تَنت ـــالل اللعب يف خ

ـــة . املجموع
مثـــال للبدايـــة:  فـــادي اســـتلقى عـــى رسيـــره، 
ــح  ــوم. أصبـ ــاواًل النـ ــَب مـــن جنـــب لجنـــب ُمحـ تََقلَـ
ظـــالم بالغرفـــة، فجـــأًة ســـمع صـــوت وتـــأوَه تحـــت 

ُشـــباكِه........
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اسم اللعبة

لعبة املرآة

سري اللعبة

ــرح: ــن املـ ــاًل مـ ــوًّا جميـ ــر جـ ــة تثـ ــذة اللعبـ  وهـ
ــن  ــب مـ ــّم يطلـ ــركان ثـ ــف مشـ ــأن يقـ ــك بـ وذلـ
أحدهـــام فعـــل أي حركـــة وعـــى الثـــاين تقليدهـــا 

ــا يكـــون الفائـــز . فـــإن أجـــاد تقليدهـ

اسم اللعبة

اللوحة املشرتكة 

املواد  املطلوبة

الوان برستول 

سري اللعبة

ـــوان يف الوســـط  يضـــع املرشـــد لوحـــة الرســـتول واألل
ـــع أن يرســـموا رســـاًم مشـــركًا  ـــب مـــن الجمي ويطل

ــاه  ــن قلـــب اتّجـ ــن، وممكـ ــادل األماكـ ــن تبـ ممكـ
ــة  اللوحـ

اسم اللعبة

الرسم املشرتك 

املواد  املطلوبة

أقالم رصاص  أوراق

سري اللعبة

يجلس املشركون يف دائرة 
ـــي  ـــط ويعط ـــة يف الوس ـــا متنّوع ـــد ألوانً ـــع املرش يض

للمشـــرك األّول لوحـــة.
ـــن  ـــا مل ـــّم ميّرره ـــد ث ـــا يري ـــم م ـــرك برس ـــوم املش يق
عـــى ميينـــه، يكمـــل املشـــرك الثـــاين الرســـم كـــام 

يريـــد وميّررهـــا ملـــن بعـــده 
وهكذا حتّى ينتهي الجميع. 

ـــة: كيـــف كانـــت  ـــة بعـــد اللعب ـــل إجـــراء محادث مفّض
ـــد التدّخـــل يف رســـمتك  ـــة؟ وشـــعورك عن الفّعاليّ



300

اسم اللعبة

تجارب شعوريّة ملّونة

املواد  املطلوبة

أوراق ملونة

سري اللعبة

ـــار  ـــة. يخت ـــا ملّون ـــة أوراقً يضـــع املرشـــد وســـط الغرف
كّل مشـــرك 

 ورقة حسب اللون، ويُعلـِّل اخـتياره.
ـــت  ـــوان كن ـــن أي األل ـــة تـلويـ ـــي علب ـــت مع ـــو كان ل
ـــن  ـــه م ـــا مـــررت ب سأســـتعملها مـــن أجـــل وصـــف م

ـــوم؟ ـــارب الي تج
بأّي ألوان بدأت اليوم؟
أّي ألوان أضيفت إليه؟

أّي ألوان تـغـيّـرت؟

اسم اللعبة

امسكني !    

سري اللعبة

يختـــار املرشـــد أحـــد املشـــركن وعليـــه أن يركـــض 
وراء باقـــي  املشـــركن، وأن ميســـكهم، مـــن يقـــوم 
بإمســـاكه يصبـــح مســـاعًدا لـــه، ويقـــوم بامســـاك 

ـــح  ـــه يصب ـــك ب ـــن ميس ـــذا كّل م ـــه وهك ـــي مع الباق
ـــاك  ـــم اإلمس ـــى يت ـــه. حت ـــاعًدا ل مس

بجميع املشركن 

اسم اللعبة

كرة قدم يف الجلوس

املواد  املطلوبة

كرة صغرة )تنس(

التحضريات قبل اللعب

سري اللعبة

يجلس املشركون بدائرة ويف املركز كريس 
 عـــى الكـــريس التـــي باملركـــز يجلـــس حـــارس 
املرمـــى، وعـــى الالعبـــن أن يحاولـــوا إدخـــال 
ــريس )  ــرة بالكـ ـــة الكـ ــدف = إصاب ــدف ( الهـ الهـ
ـــث  ـــرة بحي ـــف الك ـــى أن يحاولوق عـــى حـــارس املرم

ــريس ــب الكـ ال تُصيـ
ــارس  ــو حـ ــح هـ ــريس يُصبـ ــب الكـ ــذي يصيـ  . الـ

ــى املرمـ
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اسم اللعبة

شـَـد وخـَـطــْـف

سري اللعبة

ـــم إىل منطقتـــن متســـاويتن  ملعـــب )أو غرفـــة( مقسَّ
بواســـطة خـــّط الوســـط.

يف امللعـــب ينقســـم املشـــركون إىل مجموعتـــن؛ 
ــب.  ــف امللعـ ـ ــذي ينصِّ ــّط الـ ــام الخـ ــل بينهـ يفصـ
ــل  ــّط الفاصـ ــه الخـ ــس قدمـ ــذي تالمـ ــرك الـ املشـ
أو تجتـــازه يخـــرج مـــن اللعبـــة. )الــــمرشد يقـــف 
ـــكل  ـــة بش ـــرى اللعب ـــرى مج ـــث ي ـــّط بحي ـــى الخ ع
ـــوا كّل  ـــّدوا ويخطف ـــن أن يش ـــدف الالعب ـــح(. ه واض
أعضـــاء مجموعـــة الخصـــم إىل منطقتهـــم، وبذلـــك 
اللعبـــة. يتجـــّول املشـــركون  يُخرجونهـــم مـــن 
ــركون  ــتطيع املشـ ــم. يسـ ــّر يف منطقتهـ ــكل حـ بشـ
ــي  ــاك بالعبـ ــّط، واإلمسـ ــل الخـ ــم داخـ ــّد أيديهـ مـ
ـــس  ـــن نف ـــاء م ـــم. أعض ـــم وخطفه ـــة الخص مجموع
بعضهـــم  ميســـكوا  أن  يســـتطيعون  املجموعـــة 

ــحب.  ــّوة السـ ــادة قـ ــض لزيـ البعـ
الطاقـــم الفائـــز هـــو الـــذي أخـــرج جميـــع العبـــي 

الطاقـــم الخصـــم.

اسم اللعبة

األسري

 سري اللعبة

يقسم املُرشد املجموعة ملجموعتن .
تُرسل كّل مجموعة أسرًا ملَركز الفرقة األخرى.

متســـك املجموعـــة بأيـــدي بعـــض، تـــدور بدائـــرة 
وتُغلـــق الدائـــرة عـــى األســـر .

كل أســـر يُحـــاول الخـــروج مـــن الدائـــرة والعـــودة 
لِفرْقَتْـــه

اسم اللعبة

الحارس والكنز    

املواد  املطلوبة

صندوق او قنديل

سري اللعبة

يقف املشركون عى شكل دائرة
 يقف مبركز الدائرة الحارس״ . ويوضع الكنز 

الواقفون يف الدائرة يُحاولون خطف الكنز.
مينـــع الحـــارس ملـــس الكنـــز ، ولكـــن مســـموح أن 

يبعـــد عنـــه قـــدر مـــا يريـــد .
ـــد  ـــه يتجّم ـــركن، فإنّ ـــد املش ـــارس أح ـــس االح إذا مل

ـــة ـــة اللعب ـــى نهاي حتّ
املشـــرك الـــذي يســـتطيع خطـــف الكنـــز يصبـــح 

هـــو الحـــارس الـــذي يُحافـــظ عـــى الكنـــز.
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اسم اللعبة

االستيالء عىل الـعـَـلــَـم

سري اللعبة

ـــطة  ـــاويتن بواس ـــن متس ـــم إىل منطقت ـــب مقسَّ ملع
ـــط. ـــّط الوس خ

لـــكّل   ، مجموعتـــن  إىل  املشـــركون   يتـــوزّع   
مجموعـــة  عالمـــة أو شـــارة مميِّــــزة بـــارزة كأرشطـــة 
ـــم  ـــى جباهه ـــة ع ـــا أعضاءاملجموع ـــا يضعه ـــون م بل
أو أذرعهـــم. لـــكّل مجموعـــة عـَـلــَــــم. عـــى أعضـــاء 
املجموعـــة أن يدافعـــوا عـــن عـَـلــَـمـهــــم ويف الوقت 
ذاتـــه أن يســـتولوا عـــى عـَـلــَــــم مجموعـــة الخصـــم. 

ـــال: ـــة. مثـ ـــن اللعب ـــى قوان ـــان ع ـــق املجموعت تتف
ـــة: الالعـــب الـــذي  قانـــون إخـــراج مشـــرك مـــن اللعب

ـــة. ـــه يخـــرج مـــن اللعب ـــزع رشيطـــه عن ـــّم ن يت
قانـــون إخـــراج مشـــرك مـــن اللعبـــة: ااملشـــرك الـــذي 
ـــم  ـــة الخص ـــة مجموع ـــه يف منطق ـــض علي ـــّم القب يت
يتـــّم أرْسه عميًقـــا داخـــل املنطقـــة الحصينـــة. 
ـــه،  ـــل ل ـــه زمي ـــرب من يتحـــّرر املشـــرك األســـر إذا اق

والمســـت يـــُده يـــَد زميلـــه.
ـــم  ـــى عـَـلــَـ ـــتوىل ع ـــذي اس ـــو ال ـــز ه ـــم الفائ الطاق

مجموعـــة الخصـــم.

اسم اللعبة

بناء برج

املواد  املطلوبة

 حجارة متنّوعة 

سري اللعبة

يقســـم املرشـــد املجموعـــة إىل مجموعتـــن عـــى كّل 
ــرة،  ــل الدائـ ــارة داخـ ــن الحجـ ــرج مـ ــاء بـ ــة بنـ مجموعـ
خـــالل خمـــس دقائـــق بالضبـــط، بحيـــث يكـــون مرتفًعـــا 

ــة: ــود التاليـ ــّدى القيـ ــكان، وال يتعـ ــدر اإلمـ قـ
1. عى الرج أن يكون مبنيًّا من الحجارة فقط.

ـــا  ـــرة أو خارجه ـــط الدائ 2.ال يجـــوز وضـــع حجـــر عـــى محي
. يجـــوز وضـــع حجـــر فـــوق خـــّط محيـــط الدائـــرة أو فـــوق 

املنطقـــة خارجـــه 
)أي ال يالمس األرض(.

ـــغ الطاقمـــن بالزمـــن  ـــق، يُبَلّ ـــع دقائ بعـــد مـــرور حـــوايل أرب
ـــركون  ـــد املش ـــس، يبتع ـــق الخم ـــة الدقائ ـــي. يف نهاي املتبّق

ـــراج. ـــحظر عليهـــم أن يلمســـوا األب ـــه ويُـ عـــاّم يقومـــون ب
املجموعة الفائزة هي التي بنت الرج األعى.

اسم اللعبة

البالونات املنفوخة

املواد  املطلوبة

بالونات 

التحضريات قبل اللعب

ــل  ــا داخـ ــاّم يضعهـ ــات مهـ ــد بطاقـ ــر املرشـ يحـ
ــركن  ــدد املشـ ــة بعـ ــات منفوخـ بالونـ

سري اللعبة

ـــه  ـــوخ بداخل ـــون منف ـــى بال ـــرك ع ـــل كّل مش يحص
ـــامت  ـــرأ التعلي ـــون، ويق ـــر البال ـــه أن يفّج ـــة علي ورق
ـــالن وارسد  ـــاًل: اذهـــب إىل ف ـــا مث ـــة، وينّفذه يف الورق

ـــك.  ـــة حيات ـــه قّص ل
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اسم اللعبة

لعبة البالون الطائر    

املواد  املطلوبة

بالونات 

سري اللعبة

ـــه  ـــون وترك ـــخ بال ـــق بنف ـــن كّل فري ـــوم مشـــرك م يق
ـــع  ـــّم يعـــود فينفـــخ مـــن املوق ـــث يشـــاء، ث يطـــر حي
ـــذي  ـــدف ال ـــو اله ـــه نح ـــه، ويصّوب ـــقط في ـــذي س ال
ــون  ــل البالـ ــى يصـ ــذا حتّـ ــد، وهكـ ــّدده املرشـ يحـ
ـــة  ـــن أن تجـــرى هـــذه اللعب ـــدف. ميك ـــر إىل اله الطائ
ـــرق  ـــدد الف ـــن ع ـــوب ع ـــخص ين ـــن ش ـــر م ـــع أك م

املوجـــودة، فـــاألرسع هـــو الفائـــز.

اسم اللعبة

لعبة تفجري البالون

املواد  املطلوبة

بالونات بعدد املشركن
خيط لكل مشرك بطول 2 م

التحضريات قبل اللعب

يحصل كل مشرك عى بالون مع خيط

سري اللعبة

كّل مشـــرك ينفـــخ البالـــون يربطـــه يف الخيـــط 
ويربـــط الخيـــط يف رجلـــه اليمنـــى .

 وعندمـــا يطلـــق املرشـــد الصّفـــارة يقـــوم كّل 
ــن  ــر، ومـ ــون لآلخـ ــر البالـ ــة تفجـ مشـــرك مبحاولـ

ــز. ــو الفائـ ــُر هـ ــلياًم يُعتـ ــه سـ ــى بالونـ يبقـ
اسم اللعبة

لعبة مترير البالونات

املواد  املطلوبة

بالونات 

التحضريات قبل اللعب

بالونات مملوءة باملاء

سري اللعبة

ـــاء  ـــوء بامل ـــون اململ ـــوا البال ـــركن أن يتناقل ـــى املش ع
ـــن  ـــو م ـــح ه ـــدوق. الراب ـــة يف صن ـــه يف النهاي ووضع

ـــا أّواًل . ـــات بأكمله ـــات البالون ـــل مجموع ـــي نق ينه
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اسم اللعبة

لعبة مترير املاء باالسفنج

املواد  املطلوبة

اسفنجة 
وعاءين

سري اللعبة

اإلســـفنج  ينقلـــوا  أن  املجموعـــة  أعضـــاء  عـــى 
املغمـــور باملـــاء مـــن الوعـــاء أ اىل الوعـــاء ب، مـــع 
ــن  ــدة عـ ــاط بعيـ ــار أّن النقـ ــن االعتبـ ــذ بعـ األخـ

بعضهـــا مبجـــال اللعـــب/  بالســـاحة. 
ـــة املـــاء مـــن الوعـــاء  الرابـــح هـــو مـــن ينقـــل كّل كّميّ

أ اىل الوعـــاء ب.

اسم اللعبة

 بالون إضايفّ

املواد  املطلوبة

5 بالونات  سلة لجمع األغراض 

التحضريات قبل اللعب

اغراض مختلفة
عى األقل خمسن غرض

وضـــع أغـــراض بأحجـــام مختلفـــة عـــى األرض يف الغرفـــة   

بالونـــات منفوخـــة

سري اللعبة

يقـــف خمســـة مشـــركن ومـــع كّل واحـــد بالـــون 
منفـــوخ  مـــع إعطـــاء اإلشـــارة عـــى كّل مشـــرك رفـــع 
ـــل  ـــه أن يوّص ـــة وعلي ـــة الغرف ـــن أرضيّ ـــراض م ـــرة أغ ع

األغـــراض للســـلّة يف زاويـــة الغرفـــة 
عليـــه أن يتقـــّدم بالغرفـــة مـــع رضبـــات خفيفـــة لبالونـــه 

دون أن تقـــع األغـــراض التـــي حملهـــا 
ـــَم  ـــذي أتَ ـــخص األّول ال ـــو الش ـــز ه ـــة :الفائ ـــة اللعب نهاي

ـــة. املهّم

اسم اللعبة

بالون لألعىل

املواد  املطلوبة

5 بالونات  

التحضريات قبل اللعب

توزيع املشرتكني لخمس مجموعات

سري اللعبة

ـــف  ـــات تق ـــس مجموع ـــركن لخم ـــد املش ـــم املرش يقس
كّل مجموعـــة بشـــكل دائـــرّي  .

ــي  ــركن رمـ ــد املشـ ــى أحـ ــارة، عـ ــاء اإلشـ ــع إعطـ مـ
البالـــون لألعـــى قَـــْدر املُســـتَطاع

ــركن  ــى كّل املشـ ــة، عـ ــون ثانيـ ــزل البالـ ــا ينـ وعندمـ
ـــه  ـــخ علي ـــطة النف ـــون إىل األرض بواس ـــول البال ـــع وص من

بالنفـــس 
ـــا  ـــع بالونه ـــن ال يق ـــزة م ـــة الفائ ـــة: املجموع ـــة اللعب نهاي

عـــى األرض
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اسم اللعبة

ملن البالون؟

املواد  املطلوبة

بالونات بعدد املشركن
الوان توش

سري اللعبة

ـــط  ( ـــه ويربُ ـــون، وينفخ ـــى بال ـــرك ع ـــل كّل مش يحص
ـــون( ـــر البال ـــذر يك ال ينفج ـــون بح ـــخ البال نف

ـــل  ـــات والتفاصي ـــض املعلوم ـــون بع ـــى البال ـــّجل ع  يس
ـــة املشـــركن التعـــرّف  عـــن نفســـه، بحيـــث يســـتطيع بقيّ

ـــل ـــات والتفاصي ـــذه املعلوم ـــق ه ـــن طري ـــه ع إلي
 مثـــل : أنـــا طويـــل، عينـــاي بُنيتـــان ، شـــعري طويـــل 

وناعـــم ، أنـــا الصغـــر يف العائلـــة وهكـــذا 
مـــع إعطـــاء اإلشـــارة ( ُمفضـــل مـــع موســـيقا ) رمـــي كّل 

املشـــركن البالونـــات إىل األعـــى. 
مِهّم: ممنوع أن يصل البالون إىل أرضيّة الغرفة.

إعطـــاء إشـــارة أخـــرى يحـــاول كّل مشـــرك مســـك 
ــر  ــون آخـ بالـ

وبحســـب املعلومـــات والتفاصيـــل املســـّجلة عـــى 
ــون أن  ــك البالـ ــذي أمسـ ــخص الـ ــى الشـ ــون عـ البالـ

يعـــرف صاحـــب البالـــون.
ُمْمكن أن نلعب اللعبة ِعدة مرات.

اسم اللعبة

لعبة األسامء يف بالونات

املواد  املطلوبة

بالون منفوخ

سري اللعبة

يجلس املشركون يف دائرة
مُيســـك املرشـــد بيـــده بالونًـــاا، يقـــول اســـم أحـــد الالعبـــن 
ـــه  ـــمه علي ـــَل اس ـــذي قي ـــرك ال ـــى . املش ـــون لألع ـــي البال ويرم
ـــل ال  ـــى األرض، وإذا فش ـــع ع ـــل أن يق ـــون قب ـــك البال أن ميس
يحصـــل عـــى نقطـــة . املشـــرك الـــذي قيـــَل اســـمه يرمـــي 
ـــر . ـــرك آخ ـــم مش ـــول اس ـــرى ويق ـــرّة  أخ ـــى  م ـــون لألع البال

يجب أن يكون سر اللعبة رسيًعا لي يكون ممتًعا.

اسم اللعبة

اخوة متشابهون    

املواد  املطلوبة

بالونات بعدد نصف املجموعة

التحضريات قبل اللعب

الركـــض مـــع البالـــون ُملصـــق بـــن زوج مشـــركن 
دون أن يقـــع البالـــون.

سري اللعبة

ـــى كّل  ـــون، وع ـــى بال ـــركن ع ـــل كّل زوج مش يحص
ـــه. ـــع رشيك ـــه م ـــا لوج ـــف وجًه ـــرك أن يق مش

بحيث يكون البالون بن جانبّي األّول والثاين.
ــارة يركـــض األزواج إىل الهـــدف  ــاء اإلشـ ــد إعطـ عنـ
الـــذي ُحـــّدد مـــن البدايـــة مـــع البالـــون والعـــودة 

إىل نقطـــة البدايـــة .
الـــزوج الفائـــز هـــو زوج املشـــركن الـــذي وصـــل  إىل 

الهـــدف أّواًل دون أن يوِقـــع البالـــون.
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اسم اللعبة

مباريات بالبالونات 

املواد  املطلوبة

بالونات  

سري اللعبة

ـــن  ـــة ب ـــات مختلف ـــن مباري ـــة إىل مجموعت ـــيم املجموع تقس
ـــل  ـــا نق ـــور وعليه ـــة يف طاب ـــف كّل مجموع ـــات، تق املجموع

ـــة ب  ـــة أ إىل املحطّ ـــن املحطّ ـــات م البالون
حمل 4 بالونات: 2 بن األرجل و2 تحت اإلبطن
حمل 5 بالونات: 2 بن األرجل و2 تحت اإلبطن

وواحد تحت الذقن 
الفريق الفائز: من يجمع أكر عددد بالونات

 يف املحطة ب 

اسم اللعبة

فخر الرهط

سري اللعبة

ـــخًصا أن  ـــن 8 – 12 ش ـــة م ـــة مبنيّ ـــى كّل مجموع ع
ــة، وأي  ــعاًرا، وصيحـ ــط ، وشـ ــاًم للرهـ ــاروا اسـ يختـ
يشء آخـــر مـــن شـــأنه أن مييّـــز هـــذه املجموعـــة.

عـــى املجموعـــة أن تعـــرض املنتـــوج أمـــام بقيّـــة 
ــاط. األرهـ

اسم اللعبة

صيد الحامم

سري اللعبة

ـــن: مجموعـــة منهـــم  تقســـم املجموعـــة إىل مجموعت
داخـــل دائـــرة كبـــرة وميثّـــل الحـــامم واملجموعـــة 
ـــن،  ـــل الصيادي ـــرة ومتثّ ـــول الدائ ـــرة ح ـــة منت الثاني
ـــادون الكـــرة عـــى  ـــأن يصـــّوب الصي ـــدأ اللعـــب ب ويب
ـــرة، ومـــن يصـــاب مـــن الحـــامم  الحـــامم داخـــل الدائ
ينضـــّم إىل الصياديـــن إىل أن يبقـــى أخـــر الحـــامم 

ـــز. ـــو الفائ ـــون ه يك
ـــرى  ـــرة أخ ـــة ك ـــا ف ـــن إض ـــة ممك ـــة متقّدم يف مرحل

ـــن  ـــب بكرت ـــون التصوي ـــث يك بحي
نفـــس اللعبـــة: ممكـــن تنفيـــذ اللعبـــة ولكـــن 
دحرجـــة الكـــرة عـــى األرض ومـــن تصيـــب رجلـــه 

ــاًدا   ــح صيـ يصبـ
عندمـــا يكـــر عـــدد األرسى ممكـــن إضافـــة عـــدد 

مـــن الكـــرات .
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اسم اللعبة

لعبة التخلص من الكرة    

سري اللعبة

كّل  مجموعتن–تقـــف  إىل  املجموعـــة  تقســـم 
ــق  ــع كل فريـ ــب ومـ ــب امللعـ ــة  ى جانـ مجموعـ
ـــرة  ـــد ســـامع الصاف ـــرات، وعن ـــن الك ـــدد متســـاٍو م ع
ـــا  ـــي معه ـــرات الت ـــي الك ـــة  رم ـــاول كّل مجموع تح
يف جانـــب املجموعـــة األخـــرى  مـــن فـــوق حاجـــز 
ـــن   ـــه م ـــل إلي ـــرة تص ـــادة إي ك ـــام وإع ـــع بينه مرتف
ـــرة محـــددة  ـــد ف ـــة ، وبع ـــة األخـــرى  برع املجموع
ــف  ــرات يف كّل نصـ ــد الكـ ــباق ، وتعـ ــف السـ يوقـ
ملعـــب واملجموعـــة التـــي  يكـــون عندهـــا  أقـــل 

عـــدًدا  مـــن الكـــرات هـــي الفائـــزة

اسم اللعبة

سباق الحصول عىل الكنز

سري اللعبة

يقـــف املشـــركون يف طابوريـــن متســـاوين متواجهـــن 
املســـافة بينهـــام مناســـبة يرقـــم الطابوريـــن يف اتجـــاه 
ـــن  ـــن الطابوري ـــافة ب ـــف املس ـــع يف منتص ـــّي، توض عك
ـــام  ـــد األرق ـــم أح ـــادي املعلّ ـــا ين ـــز(، وعندم ـــرة ) الكن الك
ـــور  ـــن كل طاب ـــم م ـــل الرق ـــذي يحم ـــرك ال ـــري ااملش يج
ـــا إىل  ـــه وإرجاعه ـــه برجل ـــل زميل ـــرة قب ـــذ الك ـــاواًل أخ مح

ـــة . ـــه نقط ـــب ل ـــز تحس ـــوره ، والفائ طاب

اسم اللعبة

لعبة الصياد والحيوانات    

سري اللعبة

ـــع مشـــركون ومعهـــم  ـــع، ويقـــف عـــى حـــدود املربّ ـــم مربّ يُرَْس
ـــات  ـــع ) حيوان ـــن داخـــل املربّ ـــة   املشـــركن منتري كـــرة وبقيّ
ــات  ــن الحيوانـ ــدد مـ ــر عـ ــة أكـ ــادون إصابـ ــاول الصيـ ( يحـ
ـــى  ـــذا حتّ ـــة وهك ـــن اللعب ـــرج م ـــاب يخ ـــع واملص ـــل املربّ داخ

ـــزان. ـــركان فائ ـــى  مش يبق
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اسم اللعبة

سباق نقل الكرات

سري اللعبة

ـــى  ـــون ع ـــرات يقف ـــع قاط ـــة إىل أرب ـــم املجموع تقس
خـــّط البدايـــة، وأمـــام كّل قاطـــرة ســـلة مـــن الكـــرات، 
ـــري األّول  ـــرة يج ـــد الصاف ـــد،  بع ـــف مقع ويف املنتص
ـــري  ـــلّة والج ـــن الس ـــرة م ـــذ الك ـــرة ألخ ـــن كّل قاط م
فـــوق املقعـــد مـــع االتّـــزان ونقلهـــا إىل الســـلّة 
ـــودة  ـــّم الع ـــة ث األخـــرى املوجـــودة عـــى خـــّط النهاي
ـــرة  ـــرات والقاط ـــع الك ـــل جمي ـــى نق ـــذا حتّ .... وهك

ـــزة. ـــي الفائ ـــي أّواًل ه ـــي تنته الت

اسم اللعبة

لعبة مساكة الذيل    

سري اللعبة

يضـــع كّل مشـــرك حبـــاًل قصـــرًا داخـــل البنطلـــون 
ومـــن الخلـــف بحيـــث يخـــرج

 جـــزًءا منـــه للخـــارج لعمليّـــة املســـك، ويعـــّن 
مشـــركن صياديـــن، وعنـــد 

ــد  ــرة يـ ــب كـ ــركون يف ملعـ ــري املشـ ــارة يجـ اإلشـ
محاولـــن الهـــروب مـــن الصياديـــن واالحتفـــاظ 
بالحبـــل، واملشـــرك  الـــذي يفقـــد الحبـــل يخـــرج 
مـــن اللعبـــة   وهكـــذا حتّـــى يبقـــى مشـــركان 

ــزان. فائـ

اسم اللعبة

سباق مسك الكرة

سري اللعبة

يجـــري التالميـــذ حـــول امللعـــب ويف منتصـــف 
امللعـــب كـــرة وعنـــد ســـامع الصافـــرة يجـــري 
ــذي  ــذ الـ ــكها والتلميـ ــرة ملسـ ــو الكـ ــذ نحـ التالميـ

يصـــل أّواًل يصبـــح الفائـــز.
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اسم اللعبة

تكوين دوائر بالعدد

    

سري اللعبة

ينتراملشـــركون يف جـــري حـــّر يف امللعـــب،  ينـــادي 
املرشـــد أي عـــدد يحـــاول املشـــركون

ــي  ــرة التـ ــدد والدائـ ــس العـ ــن نفـ ــر مـ ــل دوائـ عمـ
تتكـــون أّواًل  يصّفقـــون لهـــا .

اسم اللعبة

لعبة الغنم والذئب

سري اللعبة

يرســـم املرشـــد خطّـــن متوازيـــن بينهـــام مســـافة مناســـبة 
ــا  ــق عليهـ ــن ويطلـ ــة إىل مجموعتـ ــم املجموعـ ويقّسـ

ـــد  ـــار املرش ـــن، ويخت ـــى الخطّ ـــون ع ـــم( ويقف )الغن
مشـــركن ميثّـــالن )الذئـــب( ويقفـــان يف منتصـــف 
ـــام  ـــان أماكنه ـــادل املجموعت ـــارة تتب ـــد اإلش ـــافة، وعن املس

ــاب( ــركْن )الذئـ ــن املشـ ــاول كّل مـ ويحـ
ــى  ــم( حتّـ ــن )الغنـ ــن مـ ــدد ممكـ ــر عـ ــاد أكـ  اصطيـ

يبقـــى مشـــركان )الذئـــاب(

اسم اللعبة

لعبة إسقاط األقامع     

سري اللعبة

تقســـم املجموعـــة إىل مجموعتـــن متســـاويتن، 
تقفـــان مواجهـــة عـــى مســـافة 15 مـــر ، ويف 
ـــة  ـــامع ، املجموع ـــروط  أو أق ـــافة مخ ـــف املس منتص
ــامع  ــقاط األقـ ــة إسـ ــرة محاولـ ــّوب الكـ األوىل تصـ
ــى  ــّوب عـ ــدم وتصـ ــرة بالقـ ــي الكـ ــرى ترمـ واألخـ
ــي  ــزة هـ ــة الفائـ ــذا ..... املجموعـ ــامع ، وهكـ األقـ

التـــي تســـقط أكـــر عـــدد مـــن األقـــامع
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اسم اللعبة

لعبة الثعلب والدجاج

سري اللعبة

تقســـم املجموعـــة إىل مجموعـــات مكّونـــة مـــن -5 6 
ـــل  ـــرك ميثّ ـــة مش ـــل كّل مجموع ـــف داخ ـــراد  ويق أف

ـــك ويقـــف خـــارج املجموعـــات  الدي
 كلّهـــا مشـــرك ميثّـــل الثعلـــب. وعنـــد اإلشـــارة يجـــري 
الثعلـــب ليدخـــل أي مجموعـــة ) بيـــت الدجـــاج ( 

ـــرى ـــة أخ ـــك ( إىل مجموع ـــرك  ) الدي ـــري املش فيج
 ويحـــاول املشـــركون يف الدوائـــر األخـــرى تســـهيل 

مهّمتـــه. 

اسم اللعبة

حامية الحصن

سري اللعبة

ــرة  ــز الدائـ ــع يف مركـ ــرة ويوضـ ــركون يف دائـ يقـــف املشـ
ـــركن  ـــد ااملش ـــار أح ـــن ( ويخت ـــع  ) الحص ـــروط – قم مخ
ـــى  ـــب ع ـــركون بالتصوي ـــوم املش ـــّم يق ـــن ث ـــة الحص لحامي
ــاد  ــه بإبعـ ــارس عنـ ــع الحـ ــام يدافـ ــرة بينـ ــن بالكـ الحصـ
ــادل  ــن يتبـ ــة الحصـ ــح مشـــرك يف إصابـ ــرة، وإذا نجـ الكـ

املـــكان مـــع الحـــارس.. وهكـــذا.

اسم اللعبة

لعبة النار واملاء     

سري اللعبة

ـــار  ـــام الن ـــن، إحده ـــة إىل مجموعت ـــد املجموع ـــم املرش يقّس
واألخـــرى املـــاء وتقـــف كل مجموعـــة يف ناحيـــة مـــن 
ـــة )  ـــّدم املجموع ـــار تتق ـــد الن ـــادي املرش ـــا ين ـــب، عندم امللع
ـــادي  ـــا ين ـــام وعندم ـــة لألم ـــة بطيئ ـــوات طويل ـــار( يف خط الن
ـــف وتجـــري  ـــار  للخل ـــة الن ـــاء( تســـتدير مجموع املرشـــد ) امل
لنقطـــة البدايـــة، ثـــّم تقـــوم مجموعـــة املـــاء بالجـــري 
ـــن  ـــك م ـــرك ميس ـــا ، كّل مش ـــار إلطفائه ـــة الن ـــف مجموع خل

مجموعـــة النـــار يصبـــح أســـرا 
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الباب الخامس

األناشيد واألغاين 

الكشفية
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األناشيد واألغاين الكشفية

ـــة  ـــر اح  والحيويّ ـــرح واالن ـــّو امل ـــاعة ج ـــة الكشـــفية. وهو إش ـــائل الرتبي ـــو إحـــدى وس ـــاة الكشـــفيّة ه اإلنشـــاد يف الحي
بالتغّنـــي باألهازيج والرتانيـــم .  هـــو فـــّن مـــن الــــــفنون ووســــــيلة للتـــّبلــيـــــغ والــتّــواصـــــل . ينفـــذ االنشـــاد عنــــد 
 إفتتـــــاح النــــــشاط - أثناء الـــعـمـــــل – أثــنـــــاء الــســـــر – فــــــــي الـــمنــاسـبـــــات وكلّـّــام دعــــــت الـــحاجـــة .

ويف كّل مكان  فــي الـــّنادي- يف الــهــواء الــطلــق يف الطــريق ) نحو الحرش  أو نحو الجبل( يف الطبيعة  
الغاية من اإلنشاد 

 غاية ذهنّية وصحــّية

   * تنمــيــة الـــفكـــر 
  * تنمـــيــة  الــــذاكـــرة

  *تنمــيــــة الــتــركـــيــز 
  * تطوير الـــســـمـــع وتهذيب الصوت.

 وظيفة تثــقـيفية وترفــيهية

 * تنمــية الـــمــعارف .
 * إبــراز الــمـواهــب وتنمــيــتهــا .

 * تهــذيب الــذوق : بحسن إختيار املواضــيـع واأللحان.
 *تحــقــيق اإلنرشاح والرتفــيه .

 وظيفــة اجتمـــاعية وأخــالقية

 * تحــقيــق االندماج فــي الــمجــموعة .
 *تدعــيــم روح الجـــامعـــة بخلق اإلنسجام يف األفكار والعواطف واألصوات .

 *تهذيب الخلق والتحيل بالصفات الحميدة .
 * تنمية الحّس الوطنّي والدينّي .

 وظــيــفـة نـفــسـّيـــــة

 * تجديد النشاط وبعث روح الحامس .
 * دفع الرتابة و امللل

 * املساهمة يف تحقيق التوازن العاطفّي
 * املساعدة عىل تحقيق توازن الشخصّية 

*املساهمة يف إبراز الذات
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عصبة الكشاف هّيا ... منتطي منت الهمم

نبتغي عيشا هنيئا ... تحـت أفـياء العـلـم

أنت تدعو للوئام ... أنت عنوان الشمم

أنت تدعو للسالم ... فسالم يا علم

قد ذكرنا فيك مجدا ... كان للشمس قرين

وتلونا فيك عهدا ... من عهود األّولني

سوف أشدو وأنادي ... فوق أطالل الربوع

هاتفا تحيا بالدي ... فليعش هذا العلم

نشيد 

"عصبة الكّشاف"
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אוגדת הצופים קדימה – נעלה מעל לפסגות
שוחרים לחיים טובים – בצל הדגל

אתה קורא להרמוניה – אתה מעל לרוחות
אתה קורא לשלום – שלום והצדעה לדגל

ראינו בך תהילה – כתהילת השמש
וכרתנו איתך ברית – מבריתות הקדומים

אמשיך לשיר ולקרוא – אחר עקבות הקדומים
תחי ארצי ויחי הדגל הזה – יחי הדגל הזה

המנון
"אוגדת הצופים"
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نشيد

"انا حافظ عىل عهدي"
وأنا حافظ عىل عهدي ومنهج الكشاف
يا محىل ملة فرقتنا يف الغابة واألرياف

ال ال ليال ليال ليال

يا قائدي عفوا قيل تجاهي وين
الخارطة والبوصلة تأرش عىل التسعني
وتقول يل رشقا خد الصعاب ما تخاف
يا محىل ملة فرقتنا يف الغابة واألرياف

ال ال ليال ليال ليال

كشاف مهذب ويطيع والديه
خدمة بالده ومجتمعه من الوجبات عليه

ومقتصد دوما ما يعرف اإلرساف
يا محىل ملة فرقتنا يف الغابة واألرياف

ال ال ليال ليال ليال

خيمة خيمة وراء خيمة نبني املخيم
نخدم زوايا الطليعة للصعب ما نسلم

وإذا تجمعنا نتجمع بصيحات
يا محىل ملة فرقتنا يف الغابة واألرياف

ال ال ليال ليال ليال
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نشيد 

"شّدوا  الرحال"

 شّدوا الرحال وهيا معنا ... هاتوا الحقائب هاتو الحبال
ىف الغابة تحلو أيّامنا ... وإىل العال تعلو الّجبال

وإىل العال تعلو الّجبال

منيش ومنيش وزاد قليل ... نعلو ونختفي بني الهضاب
طريقنا صعب طويل ... لكننا نهوى الّصعاب

لكننا نهوى الّصعاب

ىف الّصبح نصحو بصوت الكنار ... والّنجم باللّيل نعم الّصديق
نشعل ناًرا وننشد لحنا ... يهدي لنا النجم أحىل بريق

يهدي لنا النجم أحىل بريق
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نشيد 

"الوداع"

هيا إىل اللقاء غًدا
هيا إىل اللقاء

نجدد العهد مًعا
هيا إىل اللقاء

كشافة السلك الرشيف وداعنا حانا
كشافة السلك الرشيف الله يرعانا

إلهنا الذي يرى متاسك األكتاف
إلهنا الـذي يرى سيجمع الكشاف
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مرّة يف حينا
زارتنا زهرة ظريفة
يف رفق قالت لنا
أنا مؤّدبة لطيفة

هيا انضّمي لباقتنا
هيا معي لنادينا

ال يحيا بيننا
إاّل من لّبى النداء

زهرات هّيا زهرات
عامل األزهار عامل جميل

باألخالق الفاضلة
نسمو كلّنا أمل
بهم نحن نرتقي
ال مجال للكسل
إخالص وتضحية

هذه خصالنا
هّيا لنعمل بها

دون خوف أو ملل

نشيد

"زهرات"  )بابار(
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بالتحايا الطّيبات ... واألماين الساميات
من قلوب املرشدات ... قد هتفنا مخلصات

عاش وعد املرشدات
عاش وعد املرشدات

نحن زهرات الوطن ... والبناء املؤمتن
وسنميض يف الزمن ... صاعدات ال نهن

عاش وعد املرشدات
عاش وعد املرشدات

مرشدات العرب ... وارثات الحسب
 يا  سامء األدب ... والعال املرتقب

عاش وعد املرشدات
عاش وعد املرشدات

يف رىب العرب سعدنا ... بلقاء وطربنا
أخوات إن بعدنا ... قدماء جمعتنا

عاش وعد املرشدات
عاش وعد املرشدات

إيد الله خطانا ... إىل املجد هدانا
وطن العرب حامنا ... وسوف تعليه يدنا

عاش وعد املرشدات
عاش وعد املرشدات

نشيد 

"املرشدات"
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نتحّدى الصعب ونقهره ونشّق طريًقا
وعىل صيحات مخيمنا الشمس تفيق

وعد الكشاف حفظناه
حرًفا حرًفا طبقناه

نتحّدى الصعب ونقهره ونشّق طريًقا
أشعل أشعل نار السمر
ما أروعه ضوء القمر
ومًعا نحيا مبخيمنا
أحىل أيّام يف العمر

إّن الكشاف صدق ووفاء
يبذل جهًدا دوًما معطاء
وعد الكشافة يف دمه

يرسم بوجوه الناس هناء

تكرب فينا همم األبطال
قمم الزرقاء يف كّل مجال
وغدا نرسم حلم بالدي

وبنا تفتخر األجيال
وبنا تفتخر األجيال

نشيد 

"نتحدى الصعب"



321

 طالعني عىل املخيم         ومعنا كّل اإلخوان
كّل سنة نجمع بعضينا       وع الجبل ننصب خيام

قلتله ياخيي عّجل            احمل أغراضك وسّجل
واملخيم ال ما تأّجل           قبل مايفوت األوان
قلتلها يا سّتي خذيني       وع املخيم وديني

قلتيل روح يا مسكيني       باملخيم ما يف زعالن

للعامل نرضب تحّية            باملساء وبالصبحّية
واألناشيد الكشفّية           ع نغم هالبورزان

قلتلها يا سّتي خذيني       وع الحراسة حطّيني
قالتيل روح يا مسكيني      الحراسة بّدها جدعان

نشيد 

"طالعني عىل املخيم"
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هّيا... نحو الغاب
نستقي نحن من سحره الخاّلب

بني الزهر الجبال والضباب
دروب شهدت لقاء أصدقايئ

نجّدد اللقاء
تجمعنا الصداقة

وتصبح أمانينا تعانق السامء
نخّيم يف الخالء

بالدفء والصفاء
نغّني للحياة نشدو شوق اإلخاء

نشيد 

"هيا ... نحو الغاب"
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نشيد 

"كشاف مستعد"

 كّشاف مستعّد مجّدد للعهد
كّشاف مستعّد مجّدد للعهد

وإن دعانا الواجب منيض بكّل جّد
كّشاف مستعّد

للغابة يا سالم حياتنا الخيام
للغابة يا سالم حياتنا الخيام
مواقد تدّخن وسارية تعد

كّشاف مستعّد

متقّدم قوّي كّشاف يا ذيك
متقّدم قوّي كّشاف يا ذيك

وهذا الشبل اليافع من ذلك األسد
كّشاف مستعّد

هيا يا إخويت لنعيل رايتي
مرفوعة خّفاقة ال تنحني لحّد

كّشاف مستعّد
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نشيد 

"كشافة يا حيايت"

ارقرق رقرق باري ... ارقرق رقرق باري
آري آري آرا

كّشافة ... كّشافة يا حيايت

ارقرق رقرق باري آري آري آرا
آري آري آرا

كّشافة يا حيايت

شّدينا سري الشنطة ... أعطونا حّتى الحبال
قالوا هّيا بنا ع تسلّق الجبال ع تسلّق الجبال

وصلنا للمكان وبدينا بنصب الخيام
قالوا هذه الخيام لخليد الكشفّية

إلتمينا حول السارية حّتى نحّيي األعالم
قالوا مجمل األعالم هذه أعالم الكشفّية

ملا طلعت السارية طاحت مّني الطاقّية
ضحكوا صحايب علّيا هذه حياة الكشفّية

صّفروا لنا بالصافرة وأعطونا حّتى لعصا
قالوا هّيا بنا ع طريق الحراسة
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نشيد 

"خيمة يف وسط الغابة"

 حايل حايل حال ... مايل مايل مال
حايل حايل حال ... مايل مايل مال

خيمة يف وسط الغابة ... فيها كشفّي وأصحابه
طلعو رحلة خلويّة ... يف الطبيعة الخاّلبة

يا عيني يف الطبيعة الخالبة

خيمة والساري عايل... هذا الكشفي مثايّل
رافع العلم الوطنّي ... راية حركتنا خّفافة

ملّة يا محال اللّمة ... كّل فرقة ملتّمة
سيبو جّو املدينة ... كلّه غربة وترابة
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نشيد 

"زهراتنا لحن حياتنا"

زهرات مبدعات
زهرات نشيطات

زهراتنا لحن حياتنا
دوما أنيقات

زهراتنا هّن املستقبل
زهراتنا األمل

طفولة، براءة، صدق، إخالص، حّب، عمل
زهرات عذب شذا كالورد بل أجمل
زهراتنا لحن حياتنا هّن املستقبل
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أنا كّشاف كيّل هّمه ... أسد وعريني يف الخيمة
وطني وطن العرب جميعا ... وأنا ديني دين الرحمة

وأنا ورفاقي يف صرب ... نسمو نبلغ أعىل قمة

ها أنا ذا كّشاف اليوم ... أنا باألمس من األشبال
أصبح كّشافا متقدم ... ورفاقي فخر األجيال

ملا أكرب يا أصحايب ... أغدوا يف رتبة جّوال
فأنا دوما أحفظ وعدي ... أصدق بالفعل وبالكلمة

مبخيمنا يا أصحايب ... قد أقسمنا أوىف قسم
أن نبذل كّل الطاقات ... يك تعلو سارية العلم

فالكّشافة تزرع فينا .... حّب الخري وأحىل القيم
بسامء مخيمنا الرائع .... كّل مّنا يسطع نجمه

تبقى تعلق يف ذاكريت ... كّل الرحالت الخلويّة
حًقا أحىل ما يف عمري ... تلك األيّام الكّشفّية

فيها مرح ومغامرة ... وبها آفاق الحّريّة
عيّل عيّل يا صافريت .... نغمة صوتك أحىل نغمة

نشيد 

"انا كشاف كيل همة"
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نشيد 

"نحنا زرعنا الغابة نور"

نحنا زرعنا الغابة نور ... وأرض الغابة بالدي
ومّرينا ع سفح تالل ... وغّنينا بالوادي

غنانينا صارت أشعار ... تنده حلوة بالدي

كلّام هّب علينا الليل ... وهّيم بعتامتو
النجم بيلمع بهالليل ... الكّشافة رفيقاتو

بضلّو بيمشوا صوب الليل ... وصوب البحر الهادي
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نشيد 

"هيا يا اشبال"

 هّيا يا أشبال ... هّيا نحو الغاب

جميلة دروبها وسحرها خاّلب

تلتقي قلوبنا إخوة أصحاب

يضّمنا اإلخاء وكلّنا أحباب

أقبلت جموعنا تسعى بال تعب

مزدانة عقولنا بالعلم واألدب

مرفوعة رياتنا تعانق السحاب

والشمس يف سامئنا تبّدد الضباب

نلتقي لرنتقي بالجّد والعمل

نواجه الصعاب ونزرع األمل

تلتقي قلوبنا إخوة أصحاب

يضّمنا اإلخاء وكلّنا أحباب

هّيا يا أشبال نجّدد اإلخاء

شعارنا املزيد يف البذل والعطاء

يف البذل والعطاء
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نشيد 

"سريي"

يف عامل الجامل توجد أجمل زهرة
سفرية السالم واألحالم تجدها مرشقة
محّبة للخري لكّل الناس دوًما متالّقة

زهرة هّيا زهرة

ألوانهّن الرائعة
ريح ومسك فائحة

من أين؟
من زهراتنا

هّيا معي سريي
سريي معي زهروريت
إىل األمام سريي معي

عىل خطاك اثبتي

سريي ... معي ... هّيا
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نشيد 

"طلعت الشمس بنور جديد"

شو كانت حلوة جمعتنا ... واألحىل إنتو معنا
بالحّب التقينا ... مع والدنا غّنينا

حكينا قصص وامتنينا

طلعت الشمس بنور جديد ... ّضوى علينا بأمل كبري
قلب ع القلب واإليد يف اإليد ... بدنا نقول ونعيد

علم سالح بإدينا ... حّب الناس حّق علينا
فرحة وبسمة ونظرة حّب ... تغمر عينينا

اااااه يا سمر الليايل ... اااااه كشفّية عىل بايل
غّنوا معّنا ... غّنوا معّنا... غّنوا مع الكّشاف

وعد الكّشاف إحنا وعدنا ... مساعدة وإخالص بعملنا
يلاّل معي نبني وطننا ... بهّمة وعزم وإميان
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نشيد 

"نحن بنو الكشفية"

بنو كشفّية ... نحن بنو كشفّية عربّية
دوًما نعمل بجد ... دوًما نعمل بجد وتضحية

أّما جيل األشبال ... أّما جيل األشبال جيل األشبال
دوًما دوًما أبطال ... دوًما دوًما أبطال وتضحية

أّما جيل الكّشاف ... أّما جيل الكّشاف جيل الكّشاف
دوًما لالستكشاف ... دوًما لالستكشاف وتضحية

أّما جيل املتقّدم ... أّما جيل املتقّدم جيل املتقّدم
دوًما دوًما بتقّدم ... دوًما دوًما بتقدم وتضحية

أّما جيل الجّوال ... أّما جيل الجّوال جيل الجّوال
دوًما دوًما رّحال ... دوًما دوًما رّحال وتضحية

أّما جيل القيادة ... أّما جيل القيادة جيل القيادة
دوًما دوًما يف سعادة ... دوًما دوًما يف سعادة وتضحية
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نشيد 

"قصة حيايت"

قّصة حيايت ابتدأت معك .... وأنِت يا كشفيتي يا روحي وحيايت
حّققِت االندماج وانِت لّيا العالج .... وقلبي عليك هاج

وحدك يا الكشفية

كنت وحدي أجول ... ال خليل يواسيني
أين هي الحلول؟ ... وشكون يسمعني

حّتى لقيت هاملدلول ... كّشافة يفهموين
جّوالة يساعدوين ... فرتبيتك يا الكشفّية

حّبي ليك انِت صايف ... أنا معاك ال تخايف
قطعت جبال وفيايف ... من أجلك غريتينا

أنِت طريقي يف الحياة ... عندي معاك ذكريات
أنا معاك حّتى املامت ... وحدك يا الكشفّية

أرضك هاملعمورة ... أرضك جّنة خرضاء
فيك تحىل السهرة ... والليايل القمريّة
أشبالك عجبوين ... كّشافة يفهموين

جّوالة يساعدوين ... فرتبيتك يا الكشفّية
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نشيد 

"مكملني"
 متقلش أل ... قول ليه أل

سيبك من كّل الناس ... وبنفسك إبدأ
اكتب من تاين حكاية ... ده كّل يوم بداية

صالح الناس وسامح ... ِعش لبكرا وانىس امبارح

متشلش الهم ... افرح واحلم
انَس كّل اليل فات ... وبالش تندم

صّدق نفسك تتصّدق ... إنت الرّس واملبدأ
اشخط يف يأسك ... وقول لكّل حاجة مشية عكسك

مكملني ... متجّمعني
بكّل أشكالنا وألوانّا راجعني

بكرا األحالم ... هتكون أيّام
عشناها برنسم فيها ... حقيقة مش أوهام

الدنيا مش أبيض يا أسود ... دنيا كّل األلوان
حطّي لوين عىل لونك ... نوصل أبعد مكان

كّل حلم وله بداية ... بس رشط تكون معايا
اختالفنا ملا شفنا ... قال متبصو يف املراية
احلم وقوم حّقق ... الفكرة بحلم بتبدأ
بكرا لو مهام كان ... مستنيك لو هتلحق
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