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إفتتاحية كراسة كشافة املدارس
كش ــافة امل ــدارس العربي ــة عب ــارة ع ــن إط ــار قدي ــم يف الب ــاد ،لق ــد تأسس ــت يف خمس ــينيات الق ــرن امل ــايض كإط ــار
ترب ــوي ال منهج ــي ،ممي ــز يعم ــل فق ــط داخ ــل امل ــدارس يف املجتم ــع الع ــريب .كش ــافة امل ــدارس ت ُــن َــ ِّمـ ــي وتع ــزز
االنت ــاء ل ــدى الط ــاب إىل املجموع ــات املتس ــاوية ،إىل املدرس ــة ،إىل املجتم ــع املح ــي ،إىل املجتم ــع الع ــريب وإىل
دول ــة إرسائي ــل.
الكراس ــة الجدي ــدة املوضوع ــة ب ــن أيديك ــم والت ــي ه ــي مث ــرة س ــاعات طويل ــة م ــن العم ــل ،ه ــي مبثاب ــة ناف ــذة
لتجـــارب جديـــدة ال تعـــد وال تحـــى ولبنـــاء عـــامل القيـــم األخالقيـــة لـــكل واحـــد منكـــم .بواســـطة الرحـــات،
الج ــوالت واملخي ــات القطري ــة ،ت ــريب كش ــافة امل ــدارس ع ــى محب ــة الب ــاد ومحب ــة النب ــات والحي ــوان .تداخ ــل
الطــاب االجتامعــي يف املجتمــع املحــي تطــور وتنمــي هويــة الطــاب املميــزة وتـَـعـ ُّرفـَـ ــهم إىل البل ــد واملجتم ــع
املح ــي املحي ــط باملدرس ــة .امل ــرور بتجرب ــة اإلرش ــاد وري ــادة ومجموع ــات ط ــاب ش ــباب تنم ــي املس ــؤولية وم ــن
خالل ــه يكتش ــف الط ــاب والطالب ــات بأنفس ــهم ق ــدرات ري ــادة وقي ــادة.
نح ــن يف وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم فخ ــورون به ــذا اإلط ــار املمي ــز للط ــاب يف املجتم ــع الع ــريب ،وس ــوف نواص ــل
والسيـَّـ ــات.
دعم ــه وتطوي ــره وإقام ــة املزي ــد م ــن املجموع ــات واألره ــاط َّ ِ

شموئيل أبوآب
املدير العام لوزارة الرتبية والتعليم

דבר מנכ"ל משרד החינוך
צופי בתי הספר הערביים הינה מסגרת ותיקה בארץ ,היא קיימת מאז שנות  50כמסגרת
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
בקהילה מטפחת ומצמיחה את הזהות הייחודית של התלמידים ואת ההכרות עם הישוב
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.
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״ إ ّن األرض تق ّدم لكم خرياتها ،ولو عرفتم كيف متلؤون أيديكم من خرياتها ملا خربتم طعم الحاجة يف حياتكم״
جربان خليل جربان

ك ّنا عىل استعداد
مستعدين
فكونوا
ّ

انطالقًـــا مـــن املســـؤول ّية الفرديّـــة والجامهرييّـــة ،فإنّنـــا نعمـــل جاهديـــن مـــن أجـــل إيجـــاد ســـبل
التواص ــل واالتّص ــال م ــع ه ــذا الس ــيل املهي ــب م ــن الش ــباب والش ــابّات الذي ــن يقف ــون ع ــى مف ــارق
العم ــر يو ّدع ــون جي ــل الطفول ــة ،يحمل ــون أحالمه ــم يف طريقه ــم إىل املس ــتقبل الواع ــد.
ـفي ،نض ــع ب ــن أيديك ــم عص ــارة الش ــعوب يف التنظي ــم واالنتظ ــام
إنّن ــا ،وم ــن خ ــال التنظي ــم الكش ـ ّ
ـب التجرب ــة اإلنس ــان ّية املبن ّي ــة ع ــى النظ ــم األخالق ّي ــة والقي ــم
يف ع ــامل متغ ـ ّـر ومتقلّ ــب ،نأتيك ــم بل ـ ّ
اإلنس ــان ّية الت ــي تربطن ــا بأنفس ــنا وببعضن ــا البع ــض.
إنّن ــا يف إدارة املجتم ــع والش ــباب وقس ــم التعلي ــم الع ــر ّيب ،نعم ــل جاهدي ــن م ــن أج ــل إيج ــاد األط ــر
الســليمة لتوجيــه القــوى اإلنســان ّية الكامنــة يف أعامقكــم مــن أجــل ترجمتهــا إىل أفعــال وأعــال تــأيت
بالخ ــر والرغ ــد ألبن ــاء مجتمعن ــا.
ـي يه ــدف إىل تنمي ــة النواح ــي اإلنس ــان ّية وال ــروح االجتامع ّي ــة يف
ـفي ه ــو نش ــاط تط ّوع ـ ّ
النش ــاط الكش ـ ّ
نف ــس التلمي ــذ ،م ـ ّـا يس ــاعده ع ــى بن ــاء ش ــخص ّيته ويدفع ــه إىل خدم ــة املجتم ــع يف النواح ــي البيئ ّي ــة
ـفي ين ّم ــي روح القي ــادة وتح ّم ــل املس ــؤول ّية ل ــدى التالمي ــذ
والص ّح ّي ــة واالجتامع ّي ــة ،فالنش ــاط الكش ـ ّ
ويعــ ّزز االنت ــاء إىل الجامع ــة والتع ــاون.
كـــن مســـتع ًّدا ،عبـــارة تخطّـــت كونهـــا عنـــوان للف ّعال ّيـــات الكشـــف ّية .بـــل أصبحـــت نـــور الـــدرب
كل
ومصب ــاح الطري ــق للتعام ــل املبن ــي ع ــى التفك ــر الس ــليم والتقوي ــم القوي ــم ملجري ــات الحي ــاة يف ّ
مجاالته ــا .وه ــي الطري ــق األمث ــل للتعام ــل م ــع أبن ــاء املجتم ــع القريب ــن والبعيدي ــن ،لض ــان ح ّريّ ــة
الق ــول والعم ــل والتفك ــر ضم ــن مك ّون ــات املجتم ــع اإلنس ــا ّين وم ــا يحمل ــه م ــن تغ ـ ّـرات.
الحـــق والواجـــب ،العلـــم والعمـــل،
فالنظـــام والتنظيـــم ،املســـاعدة واملعاضـــدة ،األلفـــة والتســـامح،
ّ
كل ه ــذه وغريه ــا م ــن مك ّون ــات وأس ــس العم ــل
ـوي واملس ــؤول ّيةّ ،
االشــراك واملش ــاركة ،الدع ــم املعن ـ ّ
ـفي والثقاف ــة املس ــنودة إلي ــه.
الكش ـ ّ
نح ــن يف قس ــم التعلي ــم الع ــر ّيب ،وقس ــم املجتم ــع والش ــباب ،وإميانً ــا م ّن ــا يف تنمي ــة الجي ــل الق ــادم
وتهيئتـــه ليخـــرج مواط ًنـــا صال ًحـــا يف املجتمـــع ،قمنـــا بإعـــداد ك ّراســـة ״آفـــاق كشـــف ّية״ وتتض ّمـــن
عــ ّدة أب ــواب م ــن معلوم ــات كش ــف ّية واقرتاح ــات لف ّعال ّي ــات وألع ــاب تربويّ ــة هادف ــة ،ممتع ــة م ــع
التوجيه ــات لبن ــاء أنش ــطة تالئ ــم التالمي ــذ وأبن ــاء الش ــبيبة.
كل العامل ــن ع ــى إع ــداد ه ــذا الربنام ــج ال ــذي م ــن خالل ــه نس ــمو ونعم ــل م ــن
إنّن ــا نب ــارك جه ــود ّ
ـكل ف ــرد منك ــم وأق ــول :لدين ــا الكث ــر م ــن العم ــل
أج ــل الش ــبيبة يف املجتم ــع الع ــر ّيب .وأتو ّج ــه ل ـ ّ
والجه ــد  ...فك ــن مس ــتع ًّد
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باحرتام،

عبد الله خطيب
مدير قسم التعليم العريب
املجتمع العريب

مقدمة
ّ

تتحقّـــق إنجـــازات الشـــعب واملجتمـــع ،مـــن خـــال تنميـــة القـــدرات لـــدى شـــبابه مبـــا لديهـــم مـــن إمكان ّيـــات
وحواف ــز ،لريتق ــي به ــم نح ــو قم ــم العط ــاء والتف ــاين .وإذا كان مجتمعن ــا يفخ ــر بس ــواعد أبنائ ــه الش ــباب ،فاملطل ــوب
ه ــو إيج ــاد الف ــرص املالمئ ــة واألط ــر الكفيل ــة بتحوي ــل طموح ــات الش ــباب ع ــى بُني ــة صلب ــة تتي ــح ترجمته ــا إىل
ـب يف إط ــار العم ــل الش ــبا ّيب التط ّوع ــي
الواق ــع ،وضم ــن مجموع ــات فاعل ــة .م ــن هن ــا ت ــأيت التج ّمع ــات الش ــبابيّة لتص ـ ّ
ـكل مب ــادرة إيجابي ــة وثابت ــة.
ـي ،ورف ــد املجتم ــع ب ـ ّ
ّ
واملؤس ـ ّ
ـص بذك ــر الحرك ــة الكش ــفيّة :فه ــي حرك ــة تربويّ ــة تط ّوعي ــة غ ــر سياســيّة مو ّجه ــة
م ــن ه ــذا املنطل ــق الرح ــب ،نخ ـ ّ
للفتي ــان والفتي ــات ،ومفتوح ــة للجمي ــع دون متيي ــز يف األص ــل أو الجن ــس أو العقي ــدة ،وف ًق ــا لأله ــداف واملب ــادئ
مؤس ــس الحرك ــة الل ــورد روب ــرت ب ــادن ب ــاول.
والطريق ــة الت ــي ع ـ ّـر عنه ــا ّ
ـفي
وق ــد أتين ــا به ــذه الك ّراس ــة لتك ــون نقط ــة تحــ ّول نو ّع ــي م ــن حي ــث ج ــودة املضام ــن ومالمئته ــا للناش ــئ الكش ـ ّ
ـص ويضب ــط القي ــم
بالع ــر الح ــايل ،ع ــر قي ــم الكشّ ــاف الع ــر ،أو م ــا يُع ــرف باس ــم "قان ــون الكشّ ــاف" ال ــذي ين ـ ّ
ـاب وش ــابّة ،إضاف ــة إىل مالءمته ــا إىل مه ــارات الق ــرن الح ــادي
والطق ــوس والروت ــن الس ــلويكّ املتوقّ ــع م ــن ّ
كل ش ـ ّ
والعرشي ــن.

مة
خلف ّية عا ّ

يعم ــل كشّ ــافة امل ــدارس العرب ّي ــة كحرك ــة ش ــبيبة ضم ــن إط ــار قس ــم املجتم ــع والش ــباب ،من ــذ الع ــام ،1954
بحس ــب نظ ــام الرتبي ــة ال ــا منهجيّ ــة وب ــروح الرتبي ــة القيّمي ــة االجتامعيّ ــة الجامهرييّ ــة ،م ــن خ ــال ف ّعاليّ ــات
كش ــفيّة نظريّ ــة وإرش ــاد بدي ــل يف الحق ــل.
ترتك ــز ف ّعال ّي ــات كشّ ــافة امل ــدارس العرب ّي ــة بإرسائي ــل ع ــى دع ــم منش ــور مدي ــر ع ــام وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم
( - 2002תשס"ב10 /א).

ي
التص ّ
ور الفكر ّ

إ ّن أح ــد عن ــارص النج ــاح يتعلّ ــق بتوف ــر بيئ ــة مث ــرة للتعلّ ــم ،بيئ ــة تح ــثّ التلمي ــذ ع ــى البح ــث ع ــن الحقائ ــق ،يف
ظـ ّـل منــاخ تربــو ّي يســعى إىل تفعيــل الكفــاءات ،والقــدرات ،وتطويــر آليّــات وطرائــق وإس ـراتيجيات تفكــر وعمــل
وف ــق معاي ــر قيميّ ــة وأخالقيّ ــات مهنيّ ــة إنس ــانيّة ش ــاملة ،ومتك ــن املعرف ــة لتتميّ ــز باس ــتمرار بج ــودة عالي ــة تتناس ــب
م ــع البيئ ــة التكنولوج ّي ــة رسيع ــة التغي ــر ،لرف ــع مس ــتوى خدماتن ــا أك ــر فأك ــر .وت ــأيت الحرك ــة الكش ــف ّية لتوفّــر ه ــذه
البيئ ــة فه ــي حرك ــة هادف ــة لتمك ــن الناش ــئ م ــن التط ـ ّور والتج ـ ّدد باس ــتمرار ب ــروح مب ــادئ قان ــون الكشّ ــاف.
بنـــا ًء عـــى ذلـــك يجـــب عـــى التالميـــذ أن يكتســـبوا مصطلحـــات العـــادات والتقاليـــد االجتامعيّـــة الحميـــدة ،وأن
يكون ــوا ع ــى إمل ــام مبه ــارات وق ــدرات يف الحق ــل كنه ــج ترب ــو ّي بدي ــل ،ومفت ــوح إلبداع ــات وتجدي ــدات عرصيّ ــة.
تعليمـــي إىل قيمـــة ها ّمـــة مـــن
كل شـــهر
بُنيـــت هـــذه الك ّراســـة عـــى أســـاس قانـــون الكشّ ـــاف ،حيـــث يتطـــ ّرق ّ
ّ
كل ب ــاب م ــن أب ــواب ه ــذه الك ّراس ــة بابً ــا مو ّج ًه ــا م ــن
قي ــم خلق ّي ــة وس ــلوك ّية ب ــروح قان ــون الكشّ ــاف ،ويعت ــر ّ
ـي ،ويعط ــي أف ــكا ًرا ألفض ــل الف ّعاليّ ــات الت ــي تتعلّ ــق بنف ــس القيم ــة ،بتوصي ــة م ــن معلّم ــي
حي ــث املضم ــون القيم ـ ّ
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الكشّ ــافة املدرســيّة /مدي ــري امل ــدارس واملرش ــدين وتجربته ــم بالحق ــل.
ك ــا حرصن ــا به ــذه الك ّراس ــة أن يعم ــل معلّم ــو الرساي ــا بامل ــدارس كلّه ــا بنم ــط واح ــد ،ع ــى اعتب ــار أن يعط ــي له ــذا
ـي م ــن
النم ــط املو ّح ــد صبغت ــه اإلبداع ّي ــة الش ــخص ّية ،مب ــا يت ــاءم م ــع تالمي ــذه وتلميذات ــه ،ف ـ ّ
ـفي مبن ـ ّ
ـكل لق ــاء كش ـ ّ
ـي والع ــزف والتش ــكيالت .ثانيً ــا :ف ّعاليّ ــة القيم ــة الرتبويّ ــة واالجتامعيّ ــة
ثالث ــة أقس ــام رئيســيّة :أ ّولً  :الس ــر النظام ـ ّ
للش ــهر .ثالثً ــا :الف ّعاليّ ــة الكش ــفيّة الحقليّ ــة.
إضافـــة إىل القيـــم العـــر ،تعتمـــد هـــذه الك ّراســـة عـــى مبدئـــن أساســـ ّيني :التعلّـــم باملامرســـة وتجنيـــد العامـــل
ـي الع ــر ّي .يف القس ــم الث ــاين م ــن ه ــذه الك ّراس ــة هنال ــك ف ّعال ّي ــات عدي ــدة تعن ــى باملامرس ــة الحقل ّي ــة
التكنولوج ـ ّ
وبتجرب ــة العمليّ ــة ،ب ــروح املتع ــة املصحوب ــة بذل ــك ،ك ــا ارتأين ــا ،كطاق ــم قي ــاد ّي ،أن نج ّن ــد الوس ــائل التكنولوجيّ ــة
ـي ،وتحوي ــل النواق ــص التكنولوجيّ ــة إىل حس ــنات وفوائ ــد.
إليص ــال ه ــدف ترب ــو ّي تعليم ـ ّ
كل وحــدة
وحس ـ ّية مت ّكــن مــن الوصــول إىل االهــداف املنشــودة مــن ّ
مــن امله ـ ّم اســتعامل وســائل تعليم ّيــة ملموســة ّ
تعليم ّي ــة .ي ــرك التالمي ــذ ه ــذه الوس ــائل امللموس ــة عندم ــا يش ــعرون بأنّه ــم ال يحتاجونه ــا ،أي عندم ــا يصب ــح عنده ــم
نـــوع مـــن النضـــوج لذلـــك ،وقـــد يصـــل التالميـــذ إىل هـــذا النضـــوج بأوقـــات مختلفـــة نتيجـــ ًة للفـــروق الفرديّـــة
املوج ــودة بينه ــم.

نظرة نحو شخص ّية الناشئ

تصبـــو حركـــة الكشّ ـــافة باملـــدارس العربيّـــة إىل تطويـــر شـــخصيّة الكاشـــف لتكـــون مســـتقلة وحصينـــة ،شـــخصيّة
تعم ــل م ــن أج ــل بن ــاء مجتم ــع مث ــا ّيل بإرسائي ــل ،وم ــن أج ــل تذوي ــت مب ــادئ االحــرام والتعاي ــش ،ودع ــم الناش ــئ
ليك ــون ج ــز ًءا أساســ ًّيا باملجتم ــع اإلرسائي ــي بواس ــطة مب ــادئ الكشّ ــاف العامل ّي ــة ،وأس ــس الدميقراط ّي ــة والح ــوار ب ــن
الحض ــارات ،بت ــاؤم م ــع مب ــادئ دول ــة إرسائي ــل (قس ــم املجتم ــع والش ــباب).

ميثاق القادة الكشف ّيني

نح ــن ،أعض ــاء الطاق ــم القي ــاد ّي واإلداري ،نب ــادر ،نط ـ ّور ونلت ــزم مبيث ــاق الق ــادة الكش ــف ّيني التابع ــن لحرك ــة الكشّ ــاف
باملــدارس العرب ّيــة بإرسائيــل ،الــذي يســتقي قيمــه ومبادئــه مــن دســتور حركــة الكشّ ــافة العامل ّيــة العريقــة ،كرشيكــة
ف ّعال ــة يف حض ــارة الع ــامل والــراث اإلنس ــا ّين ،ك ــا يس ــتقي أنظم ــة عمل ــه م ــن قس ــم املجتم ــع والش ــباب باملجتم ــع
الع ــر ّيب.
نعتــ ّز مب ــا تحقّق ــه الحرك ــة م ــن إنج ــازات ،تتمثّ ــل يف ثقاف ــة تنظيم ّي ــة تق ــوم يف جوهره ــا ع ــى :كرام ــة اإلنس ــان
ورفاه ّيتـــه ،ح ّريّـــة التعبـــر واالختيـــار ،إنتـــاج املعرفـــة ونرشهـــا والتم ّيـــز والجـــودة.
تقــود حركــة الكشّ ــاف باملــدارس العربيّ ــة ،باقتــدار ،ح ـراكًا يف املجتمــع العــر ّيب يف إرسائيــل ،يقــي إىل تحقيــق النم ـ ّو
ـي ،م ــن خ ــال تربي ــة
ـي واملح ـ ّ ّ
ـي ترب ــو ّي ع ــى الصعي ــد العامل ـ ّ
واالزده ــار ،وتتطلّ ــع أيضً ــا إىل تفعي ــل دور اجتامع ـ ّ
الناش ــئ مب ــا يتطلّب ــه الع ــر ،والتط ـ ّور ب ــروح القي ــم الرئيس ــة لقس ــم املجتم ــع والش ــباب باملجتم ــع الع ــر ّيب .وعلي ــه،
فإنّن ــا نلت ــزم بالعم ــل ع ــى تحقي ــق رشيع ــة وقان ــون الكشّ ــاف ع ــى أرض الواق ــع.
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أهداف الك ّراسة

 .1الرتبية بحسب قيم الكشّ افة والقيادة باملرحلة االبتدائ ّية.
 .2تربية الناشئ للمواطنة الحسنة والنافعة بروح قيم ووعد الكشّ اف.
رسيّة بنجاعة ومهنيّة.
رسيّة من قيادة ال ّ
 .3متكني معلّم ال ّ
 .4الرتبية الدميقراطيّة ،التعايش ،االنفتاح الفكر ّي وتقبّل اآلخر.
املهني والتعلّم من الزمالء.
 .5صقل وتطوير القائد عن طريق التوجيه والتط ّور
ّ
 .6تربية الناشئ بحسب معايري إنسان ّية عامل ّية ترتكز عليها الدولة.
ائيل.
 .7تعزيز عامل االنتامء للدولة ،ومركّبات املجتمع اإلرس ّ

أ .مرحلة ّ
التأسيس:
 .1التأهيل
 .2تخصيص املوارد
 .3فتح باب التسجيل
 .4تجنيد املنتسبني

املهني
منوذج العمل
ّ

ّ
ب .مرحلة التمكن /اإلدارة التنظيمية
رسيّة
 .1إدارة تنظيمية لل ّ
 .2تقديم التقارير
 .3تخطيط لوجيستي
 .4بناء مبنى قوى عاملة
ّ
ّ
ّ
القيمي
التربوي
ت .مرحلة التمكن
كل اسبوع (مفضّ ل)
 .1لقاءان ّ
 .2تدريبات عمليّة /حقليّة
 .3مضامني تربويّة قيم ّية وقيادة شابّة
 .4تواصل دائم مع املجتمع املحيط
ّ
ّ
الخارجي
ث .مرحلة التمكن
 .1ف ّعال ّيات قطريّة
 .2ف ّعال ّيات تجريب ّية
 .3دعم من الطاقم املو ّجه
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رس ّية الكشف ّية
مواصفات معلّم ال ّ
مواصفات شخصية
نشيط
متألّق
خدوم
باحث
اجتامعي
ّ
مبادر
قدرة إداريّة

مواصفات تربوية
صاحب رؤيا تربويّة
اللمنهج ّية
إملام بالرتبية ّ

تأهيل
مرحلة أ  :مبتدئ
مرحلة ب  :متق ّدم
كل  3سنوات
تحديث املعرفة واملهارات -م ّرة ّ
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الباب األول

مصطلحات وطرق عمل
كتيبة األشبال
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كتيبة األشبال \ كتيبة الغزاالت

الش ــبل ه ــو اب ــن االس ــد باللغ ــة ,ويقص ــد ببع ــض الكت ــب الكش ــفية واألدبي ــة بأن ــه اب ــن الذئ ــب نس ــبة للمجموع ــة
القصصي ــة "كت ــاب األدغ ــال" (ع ــام  )1894الش ــهرية لألدي ــب الربيط ــاين رودي ــارد كيبلين ــج .
ويف كتيبـــة األشـــبال يتّصـــف الشـــبل بالذئـــب بحـــ ّدة الـــذكاء والجـــرأة .وهـــو الفتـــى الـــذي يـــراوح عمـــره بـــن
السادس ــة والحادي ــة ع ــرة م ــن عم ــره ،وميكن ــه االس ــتمرار يف الكتيب ــة بوظيف ــة رئي ــس س ــادس إىل س ــن الثاني ــة
وكل قســـم منهـــا يدعـــى" :ســـادس"،
عـــرة ،وتدعـــى الفرقـــة كتيبـــة األشـــبال .تقســـم الكتيبـــة إىل عـــ ّدة أقســـام ّ
ومجموعهـــا ســـوادس.
كل سادس من ستّة أعضاء ،مبا يف ذلك رئيس السادس ومساعده:
يتألف ّ
رئي ــس الكتيب ــة أو معلّمه ــا يدع ــى أكي ــا ،ومس ــاعداه يدعي ــان واح ــد بال ــو واالخ ــر باغ ـرا ،أكي ــا ه ــو الذئ ــب الكب ــر،
ـدب ال ــذي يعلّ ــم األش ــبال قان ــون الغ ــاب ،باغــرا ه ــو الفه ــد األس ــود ومعلّ ــم األش ــبال كيف ّي ــة الح ــذر
بال ــو ه ــو ال ـ ّ
ـي ،رئي ــس الس ــادس يدع ــى "س ــادس".
واالنتب ــاه والس ــر النظام ـ ّ
صخ ــرة الش ــورة :ه ــي مجل ــس كتيب ــة األش ــبال حي ــث يجتم ــع أكي ــا ،بال ــو ،باغــرا ،ورؤس ــاء الس ــوادس للتباح ــث
بش ــأن تقــ ّدم الكتيب ــة ونواقصه ــا بالتش ــاور م ًع ــا.

تح ّية األشبال:

ت ــؤ ّدى تحيّ ــة األش ــبال دو ًم ــا كامل ــة ،وال يوج ــد نص ــف تحيّ ــة لألش ــبال ،ويج ــب أن يك ــون الش ــبل يف حال ــة اس ــتعداد
كام ــل وق ــت التح ّي ــة .تس ــتعمل التح ّي ــة يف الح ــاالت التالي ــة:
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 .1لتح ّي ــة أكي ــا ومس ــاعديه ورؤس ــاء الرساي ــا والرت ــب
الكش ــف ّية العالي ــة.

 .2لتح ّيـــة األعـــام يف الحفـــات واملناســـبات
وا الســـتعرا ضا ت .

 .3عند رفع العلم وإنزاله.

 .4يف حفلة التدشني عند تأدية العهد.

قانون األشبال:

قان ــون األش ــبال م ــن أربع ــة بن ــود .يج ــب أن يعلّ ــم لألش ــبال ع ــن طري ــق الرتدي ــد ولي ــس خط ًّي ــا ،ويحفظ ــه الش ــبل
م ــن تكــرار ال ــر ّد:
 .1الشبل يتمثّل بأكيال.
 .2الشبل يساعد الكتيبة عىل التق ّدم.
 .3الكتيبة تساعد الشبل عىل التق ّدم والنجاح.
 .4الشبل يعطي املثل الصالح.
عىل معلّم األشبال ومساعديه أن يعلّموا األشبال املا ّدة كلّها حفظًا ،دون كتابة وبالتدريج روي ًدا روي ًدا.

عهد األشبال:

كل األش ــبال والكشّ ــاف الحارضي ــن تأدي ــة التح ّي ــة وه ــم وقوفًــا يف حال ــة
عن ــد حل ــف اليم ــن (أو العه ــد) يج ــب ع ــى ّ
اس ــتعداد:
مستقيم.
 .1أن أكون
ً
 .2أن أطيع قانون كتيبة األشبال وأساعد اآلخرين.
وكل كلم ــة م ــن م ــا ّدة األش ــبال رش ًح ــا واف ًي ــا وبت ــأنٍ يك
كل بن ــد ّ
ع ــى معلّم ــي األش ــبال أن يرشح ــوا للش ــبل معن ــى ّ
يس ــتوعب الش ــبل م ــا ي ــر ّدد.
تذكّــر أيّهــا الشــبل أنّــك إذا وعــدت فعيــب عليــك ألّ تعمــل مبــا تعــد بــه ،كيــا ينعتــك االخــرون بالكــذب والتقصــر،
وعندمــا تعهــدت أن تبــذل جهــدك ،يجــب أن تعلّــم أن الجهــد يجــب أن يكــون مضاع ًفــا عــن أي ولــد آخــر.
ـتقيم أي غ ــر معــ ّوج ،صادقً ــا يف أقوال ــك وأفعال ــك ،ال تك ــذب أبــ ًدا ،منص ًف ــا بح ـ ّـق
ـتقيم– طب ًع ــا مس ـ ً
أن أك ــون مس ـ ً
الجمي ــع .كث ــرون يخاف ــون م ــن الذي ــن ه ــم أك ــر منه ــم إذا عمل ــوا خط ــأ ،فيكذب ــون م ــن الخ ــوف ولك ــن الش ــبل مب ــا
أنّ ــه يري ــد أن يك ــون ش ــجا ًعا ،فه ــو ال يخ ــاف أن يق ــول الح ـ ّـق ،ول ــو حتّ ــى عل ــم بأنّ ــه س ــيعاقب ،ألنّ ــه إن كان يظ ــن
أ ّن الك ــذب ينج ــي صاحب ــه فالص ــدق أنج ــا وأنج ــا ،والص ــدق يؤ ّه ــل صاحب ــه أن يصب ــح عظي ـ ًـا يف املس ــتقبل (حب ــذا
قص ــة ج ــورج واش ــنطن).
ـص معلّ ــم األش ــبال عليه ــم ّ
هن ــا ل ــو يبح ــث ويق ـ ّ
أن أطي ــع قان ــون األش ــبال وأس ــاعد اآلخري ــن – إطاع ــة القان ــون ه ــو العم ــل مب ــا وع ــدت ك ــا قل ــت لك ــم س ــابقًا–
ومســـاعدة الغـــر تـــأيت مـــن مســـاعدة إخوانـــك يف الكتيبـــة الجـــدد أو مســـاعدة األوالد الذيـــن هـــم دون ســـ ّنك–
وكل م ــن يطل ــب املس ــاعدة وأن ــت ق ــادر ع ــى مس ــاعدته.
مس ــاعدة الفق ــر والجائ ــع ّ

شعار األشبال:

ابذل جهدك
إ ّن رأس الذئب هو شعار األشبال وهو ين ّبه الشبل عىل أنه يجب أن يكون منتب ًها وحذ ًرا.
 .1تح ّية الشبل تذكّر الشبل أنّه يجب أن يكون حذ ًرا ومنتب ًها كأذين الذئب.
 .2االصبعني تذكّر الشبل بالعهد الذي تع ّهده أمام الجميع.
للتحسن وخدمة الغري ،ومنفعة الجميع.
 .3شعار الشبل يذكّره بأ ّن عليه أن يعمل جهده دامئًا
ّ
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علم األشبال:

ويتوس ــطه رأس الذئ ــب ،وبأس ــفل ال ــرأس
عل ــم األش ــبال م ــن الق ــاش األصف ــر طول ــه  90س ــم وعرض ــه  60س ــم،
ّ
كل
يكت ــب ش ــعار األش ــبال اب ــذل جه ــدك .والل ــون األصف ــر يذكّرن ــا أ ّن الش ــبل ه ــو أرض غ ــر مزروع ــة فارغ ــة م ــن ّ
يشء لك ّنه ــا خصب ــة ،فمه ــا زرع ــت فيه ــا ينب ــت ،ف ــإن زرع ــت مثــ ًرا أو قم ًح ــا أو خــ ًرا نت ــج عن ــه م ــا ينف ــع وإن
رشا حصل ــت علي ــه.
زرع ــت ًّ
أ ّمـــا مـــا ّدة الغـــزاالت ،فهـــي كـــا ّدة األشـــبال؛ إلّ أ ّن عالمـــة الغـــزاالت أو الزهـــرات ،كـــا يســـميها البعـــض ،فهـــي
الغزالــة ،للداللــة عــى أ ّن الغزالــة رسيعــة االنتبــاه واليقظــة ،ومتفتّحــة كالزهــرة ،وتعطــي األريــج الجيّــد أ ّي األعــال
الصالح ــة والرائح ــة الطيّب ــة أ ّي الس ــمعة الحس ــنة مل ــن حوله ــا.
يتل ّخص برنامج املرحلة األوىل يف ما ييل:
 .1الرتبية الدينيّة.
 .2املواطنة الصالحة.
 .3الرتبية االجتامع ّية.
 .4الرتبية الرياض ّية.
 .5الرتبية الص ّحيّة.
 .6معلومات كشفيّة أ ّوليّة.
 .7معلومات عا ّمة.

 .1الرتبية الدين ّية

تتل ّخ ــص الرتبي ــة الدينيّ ــة للش ــبل ب ــأن يواظ ــب ع ــى :الطق ــوس الدينيّ ــة واألعي ــاد ،عم ــل الخ ــر للغ ــر ،االبتع ــاد ع ــن
الش ــتائم .وعلي ــه أن يع ــرف ويتعلّ ــم واجبات ــه الدين ّي ــة ،وأن يك ــون مث ــالً لغ ــره يف تأدي ــة ه ــذا الواج ــب وأن يك ــون
الخاص ــة بدين ــه.
مه ّذبً ــا ،حس ــن الس ــلوك ويتعلّ ــم كي ــف يص ـ ّـي الص ــاة ّ

 .2املواطنة الصالحة

كل مــكان وأطــاع األوامــر ،وســاعد الغــر
إذا كان للشــبل فائــدة يف البيــت واملدرســة وأثنــاء وجــوده يف الكشّ ــاف ،ويف ّ
واعتم ــد ع ــى نفس ــه بامللب ــس وامل ــأكل ،وابتع ــد ع ــن الش ــتائم وعم ــل واجب ــه امل ــد ّين يك ــون عنده ــا أ ِه ـ ًـا ألن يدع ــى
مواط ًن ــا صال ًح ــا لش ــعبه وب ــاده.

 .3الرتبية االجتامع ّية

ع ــى معلّم ــي األش ــبال أن يهت ّم ــوا باندم ــاج الش ــبل م ــع اآلخري ــن ،إذ يك ــون يف البداي ــة خج ــولً منف ــر ًدا ،فيش ـ ّجعونه
قص ــة أو أغني ــة ب ــن األش ــبال ،وم ــن ثــ ّم أم ــام بع ــض الجمه ــور وهك ــذا حتّ ــى يس ــتطيع أن
ب ــأن ي ــديل بنكت ــة أو ّ
كل يشء
يندم ــج م ــع املجتم ــع دون خ ــوف أو وج ــل .كذل ــك يج ــب أن يعت ــاد الش ــبل ع ــى املش ــاركة م ــع إخوان ــه يف ّ
ب ــاألكل واللع ــب ،وألّ يك ــون أنان ًّي ــا ب ــل يقتس ــم م ــا مع ــه م ــع الغ ــر.
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 .4الرتبية الرياض ّية والص ّح ّية

عـــى الشـــبل أن يكـــون رياض ّيـــا ليتمكّـــن مـــن مســـاعدة الغـــر وعليـــه أن يذكـــر أ ّن العقـــل الســـليم يف الجســـم
الس ــليم ،لذل ــك ع ــى معلّم ــي األش ــبال اإلكث ــار م ــن التامري ــن الرياض ّي ــة واأللع ــاب الت ــي تك ــر فيه ــا الحرك ــة والرك ــض
واملس ــابقات ل ــي يتق ـ ّوى الش ــبل أ ّولً ب ــأ ّول .كذل ــك ع ــى الش ــبل وأكي ــا االهت ــام ب ــأن يك ــون الش ــبل نظي ًف ــا دامئً ــا
وخصوص ــا غس ــل األي ــدي قب ــل األكل وبع ــده وبع ــد دخ ــول املناف ــع ،وليعل ــم أ ّن
ومرتبً ــا ويغتس ــل بع ــد اللع ــب
ً
النظاف ــة ه ــي خ ــر وقاي ــة م ــن األمــراض ،ونظاف ــة الجس ــم ومس ــاماته تفت ــح الذه ــن وتجعل ــه ق ــاد ًرا ع ــى الفه ــم
أك ــر م ــن باق ــي األوالد ،وليعل ــم الش ــبل أنّ ــه ال وج ــود يف كتيب ــة األش ــبال للش ــبل الكس ــول غ ــر النظي ــف.
م ــن جمل ــة األلع ــاب الرياضيّ ــة يج ــب أن يتعلّ ــم الش ــبل لق ــف الك ــرة باليدي ــن ،وث ــم التقاطه ــا بالي ــد اليمن ــى وبع ــد
ذل ــك بالي ــد الي ــرى.

مة
 .5املعلومات الكشف ّية والعا ّ

عــى الشــبل أن يتعلّــم العقــد الكشــفيّة عــى األقـ ّـل يف املراحــل األربعــة األوىل؛ كيفيّــة ربطهــا واســتعاملها واملحافظــة
عــى الحبــل.
علي ــه أن يتعلّ ــم ع ــن عل ــم األش ــبال وعل ــم الكشّ ــاف ،أن يتق ــن دورت ــن م ــن التخاط ــب باألع ــام .أن يتعلّ ــم ع ــن
بل ــده؛ ع ــدد ســكّانه؟ مب ــاذا يش ــتهر؟ مب ــاذا يعم ــل معظ ــم ســكّانه؟ مص ــادر مياه ــه ،...معرف ــة البل ــد بص ــورة عا ّم ــة،
ورئيس ــه ،مكان ــه الجغــرا ّيف.

يف أثار أكيال

ـبل حقيق ًّي ــا أن تحف ــظ وتعم ــل األش ــياء
ل ــي تتمث ــل أيّه ــا الش ــبل حس ــب قان ــون األش ــبال علي ــك بع ــد أن أصبح ــت ش ـ ً
اآلتي ــة لتن ــال النجم ــة األوىل ثــ ّم الثاني ــة ال ــخ .وميكن ــك أن تستش ــر م ــن ه ــم أك ــر من ــك ،أكي ــا ،معلّمي ــك ،أه ــل
بيت ــك لتك ــون لدي ــك معلوم ــات كافي ــة ع ــن املواضي ــع التالي ــة:

املحافظة عىل الطبيعة:

ل ــي تع ــرف أيّه ــا الش ــبل كي ــف تحاف ــظ ع ــى الطبيع ــة علي ــك أن تع ــرف أ ّولً ش ــيئًا ع ــن طي ــور بالدن ــا أش ــجارها
نباتاته ــا ،وأن تع ــرف م ــاذا نس ــتفيد م ــن:
 .1الحيوانات املوجودة يف بالدنا.
.2ما هي النباتات املحمية واملوجودة يف جبالنا وسهولنا وملاذا يجب أن نحتقظ بها.
.3أنواع الطيور وماذا تعمل هذه الطيور.
.4ازرع شتلة يف الحديقة أو البستان واع ِنت بها
 .5قم بزيارة لحديقة الحيوانات وتع ّرف عىل بعضها
وكل ف ــرة يزي ــد م ــع تقــ ّدم الش ــبل
ع ــى أكي ــا أن يطل ــب م ــن الش ــبل يف البداي ــة ج ــز ًءا م ــن املعلوم ــات الس ــابقةّ ،
يف العم ــر واملرتب ــة

األشغال اليدو ّية:

تعلّ ــم أيّه ــا الش ــبل كيف ّي ــة اس ــتعامل املنش ــار والش ــاكوش واملطرق ــة ،وكيف ّي ــة تلصي ــق بع ــض أوراق الش ــجر ملعرف ــة
نوعه ــا ،ارس ــم بع ــض األش ــياء ،اس ــتعمل الص ــدف والكرت ــون ،واع ــرض رس ــوماتك يف مقــ ّر الكتيب ــة
15

استعامل الحبل:

يجب أن تتعلّم العقد التالية وتعرف كيف ّية استعاملها:
1

األفق ّية

3

5

تاريخ البالد:

التوصيل ّية

التقصرييّة

2

4

6

الوتديّة

اإلنقاذ أو الخل ّية

كيف ّية ربط نهاية الحبل للمحافظة عليه

كل ش ــبل أن يتعلّ ــم ع ــن ب ــاده تاريخه ــا ،نوعيّ ــة الحك ــم فيه ــا ،ع ــدد ســكّانها ،بع ــض امل ــدن الرئيســيّة فيه ــا
ع ــى ّ
ومب ــاذا تش ــتهر.

اللياقة البدنية:

تكلّمن ــا عنه ــا يف بن ــد الرياض ــة أع ــاه .ثــ ّم علي ــه أن يتق ــن لعبت ــن ع ــى األق ــل م ــع معرف ــة قوانينه ــا ويعلمه ــا إىل
أش ــبال أصغ ــر من ــه.

معلومات دين ّية:

ـي املطل ــوب من ــه وأن يق ــوم ب ــه ،ث ـ ّم
بع ــد ف ــرة س ــيصبح الش ــبل كشّ ــافًا ،ل ــذا علي ــه أن يك ــون مل ـ ًـا بالواج ــب الدين ـ ّ
كل ف ــرة.
علي ــه أن يع ــرف ش ــيئًا ع ــن دين ــه ويتق ـ ّدم يف ذل ــك يف ّ

الشبل يبتسم دامئًا

إ ّن الش ــبل الجيّ ــد ه ــو ال ــذي يتمثّــل بالذئ ــاب إذ أنّه ــا ال تب ــي أب ـ ًدا ب ــل تقاب ــل الش ــدائد مبتس ــمة .فالش ــبل يبتس ــم
قص ــة تثب ــت
للعم ــل حتّ ــى ل ــو كان صع ًب ــا أو كث ـ ًرا ،وتذكّ ــر أ ّن م ــن يبتس ــم ل ــأمل والصعوب ــات ته ــون علي ــه .وإلي ــك ّ
ذل ــك :ح ــدث أ ّن يف ي ــوم م ــن األيّ ــام دهس ــت س ــيارة ولــ ًدا صغــ ًرا اس ــمه يوس ــف ،ف ُك ــرت رجل ــه وعندم ــا ح ــر
طاق ــم اإلس ــعاف والطبي ــب وج ــدوا يوس ــف يبتس ــم وه ــو متألّ ــم فتع ّجب ــوا جــ ًّدا وس ــألوه :كي ــف تبتس ــم م ــن األمل؟
فأج ــاب :أن ــا ش ــبل والش ــبل ال يب ــي .فده ــش الجمي ــع واعتن ــوا ب ــه مضاع ًف ــا لش ــجاعته.
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نظام الرتاتب ّية والدرجات الكشف ّية

يتق ّدم الناشئ بكشّ افة املدارس العربيّة بسلّم الدرجات بناء عىل عاملني أساسيّني:
لكل مرحلة من مراحل التق ّدم كشف ًّيا.
 .1الجيل :انظر الرتتيب العمر ّي ّ
كل ناشئ ألنجازها واستحقاق الدرجة.
 .2االستحقاق :انظر املها ّم املتطلّبة من ّ

بطاقة الدرجات الكشف ّية الشخص ّية
االسم:

تاريخ االنضامم:

الدرجة

الصف
ّ

شبل /غزالة مبتدئ /ة

الرابع

شبل /غزالة 2

الخامس

شبل /غزالة 1

السادس

كشّاف /مرشدة مبتدئ /ة

السابع

كشّاف /مرشدة 2 -

الثامن

كشّاف /مرشدة 1 -

التاسع

كشّاف متق ّدم /مرشدة متق ّدمة 3 -

العارش

كشّاف متق ّدم /مرشدة متق ّدمة 2 -

الحادي عرش

كشّاف متق ّدم /مرشدة متق ّدمة 1 -

الثاين عرش

فرقة الجوالة

جيل  18عام فام فوق

الفصل األ ّول

الفصل الثاين

الفصل الثالث

مه ّمة

مه ّمة

مه ّمة
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التح ّية الكشف ّية

شعار الكشّ اف وشارة الكشّ اف

الش ــارة الكش ــف ّية الدولي ــة ه ــي الزنبق ــة والت ــي اقتبس ــت م ــن زه ــرة السوس ــن الت ــي كان ــت ش ــعا ًرا لفرنس ــا .والزنبق ــة
تتألّــف مــن ثــاث أوراق ترمــز إىل عهــد الكشّ ــاف( .اإلخــاص -املســاعدة -الطاعــة) .والنجمتــان الخامسـيّتان يف الورقتــن
ـي الكشّ ــاف اليقظت ــن ،وش ــعابها الع ــر إىل ع ــدد بن ــود رشيع ــة الكشّ ــاف ورشي ــط تح ــت
الجانبيت ــن ترم ـزان إىل عين ـ ّ
ـدل م ــن الرشي ــط حب ــل معق ــود يذكّ ــر الكشّ ــاف بالعم ــل الخ ــر ّي
الزنبق ــة كُت ــب علي ــه عب ــارة "ك ــن مس ــتع ًّدا" .ويت ـ ّ
ـي الصال ــح .وش ــعار الكشّ ــاف ال ــدو ّيل "ك ــن مس ــتع ًّدا" يعن ــي أنّ ــه ع ــى الكشّ ــاف أن يك ــون بحال ــة اس ــتعداد
اليوم ـ ّ
دامئ ــة ملواجه ــة جمي ــع األح ــداث الت ــي تواجه ــه بص ــدر رح ــب ورباط ــة ج ــأش دون أي ت ـ ّرم أو متل ــل.

معنى التح ّية

التح ّي ــة تذكّ ــر الكشّ ــاف مب ــوا ّد العه ــد الث ــاث ( اإلخ ــاص -املس ــاعدة  -الطاع ــة) وأ ّن الكب ــر يعط ــف ع ــى الصغ ــر،
والصغ ــر يح ــرم الكب ــر ويطيع ــه.

أنواع التح ّية

 .1التح ّية النصف ّية :وتكون برفع اليد اليمنى مبحاذاة الكتف.
 .2التحيّ ــة الكامل ــة :وتك ــون برف ــع الي ــد اليمن ــى إىل أع ــى الحاج ــب األمي ــن ،عندم ــا يك ــون الكشّ ــاف مرتديً ــا لباس ــه
ـفي الكام ــل.
الكش ـ ّ
 .3تح ّي ــة ال ــرف :وتك ــون برف ــع الي ــد اليمن ــى إىل األم ــام وباتّج ــاه األع ــى والك ـ ّـف بوض ــع التح ّي ــة( .الوع ــد) أ ّم ــا إذا
ـا العص ــا فتك ــون برف ــع العص ــا إىل األم ــام وباتّج ــاه األع ــى ،وتك ــون نهاي ــة الرم ــح املدبّب ــة مطابق ــة
الكشّ ــاف حام ـ ً ً
لنهاي ــة س ــاعد الكشّ ــاف.
 .4تحيّة الجنازات :وتكون بوضعيّة االستعداد مع حني الرأس إىل األسفل.
 .5التح ّي ــة بالعص ــا :ويؤ ّديه ــا الكشّ ــاف ماســكًا بعص ــاه بي ــده اليمن ــى جان ًب ــا– مالصق ــة للجس ــم ومالمس ــة للرج ــل،
بين ــا ذراع ــه األي ــر م ــع مس ــاواة الص ــدر لتقاط ــع جس ــمه أفق ًّي ــا مالمس ــة العص ــا.
 .6املصافح ــة الكش ــفيّة :تك ــون بالي ــد الي ــرى وتش ــابك الخنرصي ــن ،وه ــي دلي ــل ع ــى صداق ــة الكشّ ــافني وثقته ــم
الواح ــد باآلخ ــر.

ملحق – أنواع التّحيّات
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التقاليد الكشف ّية

تقاليد األعالم

يعت ــر العل ــم األه ــي ش ــعا ًرا للدول ــة ورمــ ًزا لق ّوته ــا وع ّزته ــا ،لذل ــك وج ــب أن يك ــون موض ــع إج ــال واحــرام يف
جمي ــع حاالت ــه ،وإال يس ــتعمل يف غ ــر األغــراض الرســ ّمة.
تح ّية العلم
كل وح ــدات
عن ــد رف ــع العل ــم وأنزال ــه أو ن ــره يواج ــه الكشّ ــاف العل ــم عن ــد تح ّيت ــه ،ويج ــب أن يتقــ ّدم العل ــم ّ
العــرض ،كــا يجــب عــى املشــاهدين تحيّتــه عنــد مــروره أمامهــم .وال يــؤ ّدي الكشّ ــاف التحيّــة الكشــفيّة إلّ إذا كان
ـفي يق ــف يف حال ــة االس ــتعداد باتّج ــاة العل ــم.
ـفي ،ويف حال ــة ع ــدم ارتدائ ــه ال ــز ّي الكش ـ ّ
مرتديً ــا زيّ ــه الكش ـ ّ

حفظ العلم

كل منه ــا وثيق ــة يكت ــب فيه ــا
ـاص ،وتوض ــع م ــع ّ
األع ــام الت ــي ينته ــي اس ــتعاملها يج ــب أن تحف ــظ يف صن ــدوق خ ـ ّ
تاريخ ــه ،واألح ــداث واملهرجان ــات الت ــي رف ــع فيه ــا.
ويرف ــع العل ــم ع ــى س ــاريات املخ ّي ــات الكش ــف ّية الدامئ ــة واملؤقّت ــة يوم ًّي ــا عق ــب مراس ــم التفتي ــش الت ــي تج ــرى
ـي للمخي ــم.
ع ــى الجامع ــات املش ــاركة ،وقب ــل ب ــدء الربنام ــج الصباح ـ ّ
تك ــون عمليّ ــة رف ــع العل ــم رسيع ــة ،وتك ــون عمليّ ــة إنزال ــة بطيئ ــة ،ك ــا يج ــب مراع ــاة ع ــدم مل ــس أي ج ــزء من ــه
ل ــأرض عن ــد إنزال ــه.
الرسمي يرفع أ ّولً حتّى نهاية السارية ،ث ّم ينزل بعد ذلك مبقدار الثلث.
لتنكيس العلم يف الحداد
ّ
خاص به للمحافظة عليه.
يراعى عند نقل العلم األهيل إىل املخ ّيم أن يكون موضو ًعا يف حقيبة أو كيس ّ

مة لسري ووضع العلم
القواعد العا ّ

عند سري العلم مع ع ّدة أعالم اخرى فإ ّن حامله يجب أن يسري يف املق ّدمة ويف وسط األعالم األخرى.
عن ــد نق ــل العل ــم م ــن م ــكان آلخ ــر وه ــو موض ــوع بس ــاريّته ،فع ــى حامل ــه أن يل ّف ــه ويضع ــه داخ ــل الجــراب
ـاص ب ــه وأن يحم ــل ع ــى الكت ــف االأمي ــن ع ــى هيئ ــة (كتف ــا عص ــا).
الخ ـ ّ
رف ــع العل ــم األه ــي وح ــدة ع ــى س ــارية مس ــتقلّة ،بحي ــث يك ــون يف م ــكان الص ــدارة ،وإذا رفع ــت م ــع العل ــم
األه ــي أع ــام أخ ــرى ،فرتف ــع ع ــى س ــاريات مس ــتقلّة أو متّصل ــة بالس ــارية األصل ّي ــة.
إذا رف ــع العل ــم م ــع عــ ّدة أع ــام أخ ــرى ع ــى س ــاريات مختلف ــة يف خــ ّط واح ــد فيج ــب أن يك ــون ع ــى ميينه ــا
جمي ًع ــا ويف نف ــس ارتفاعه ــا.

طي العلم
طريقة
ّ

 .1يط ــوى العل ــم بالط ــول م ّرت ــن ثــ ّم يثن ــى بالع ــرض ،ويالح ــظ أن تك ــون األطــراف األربع ــة للعل ــم ف ــوق بعضه ــا
البع ــض اثن ــان إىل أع ــى واثن ــان إىل أس ــفل وبينه ــا ثنيت ــا نص ــف العل ــم.
 .2يل ـ ّـف العل ــم بع ــد ذل ــك ل ًّف ــا أس ــطوانيًا م ــع مالحظ ــة أن يك ــون اتّج ــاه الل ـ ّـف م ــن وس ــط العل ــم إىل جه ــة
األطـــراف.
 .3بع ــد ل ـ ّـف العل ــم يط ــوى ط ــرف الحب ــل ال ــذي س ــيكون جه ــة الس ــارية م ــن األس ــفل وه ــو ال ــذي س ــيكون جه ــة
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الخ ــارج يف ه ــذه الحال ــة ،ويت ـ ّم ل ّف ــه يف اتّج ــاه مض ــا ّد لجه ــة ل ـ ّـف العل ــم حي ــث يل ـ ّـف الحب ــل بطرف ــه ح ــول العل ــم
مــ ّرة ،ثــ ّم يتــ ّم إدخ ــال الحب ــل تح ــت ه ــذه اللف ــة وتعم ــل من ــه ع ــروة حــ ّرة الحرك ــة واالن ــزالق( .م ــع االحــراس
م ــن إدخ ــال عق ــدة وص ــل الحب ــل يف اللف ــة الت ــي عمل ــت ح ــول العل ــم ألن ه ــذا يعق ــد الحب ــل فيصع ــب ن ــره).

متى تؤ ّدى التح ّية للعلم؟

ت ــؤ ّدى التح ّي ــة برف ــع الي ــد اليمن ــى جان ًب ــا ألع ــى حتّ ــى تلم ــس الســ ّبابة الجبه ــة م ــن الجه ــة اليمن ــى ،وتس ــتعمل
ه ــذه التح ّي ــة يف الح ــاالت التالي ــة:
الوطني للدولة للمنظّمة /للحركة.
 .1عند رفع وإنزال العلم
ّ
الوطني للدولة /نشيد عصبة الكشّ اف.
 .2عند عزف النشيد
ّ
 .3عن ــد تح ّي ــة م ــن ه ــم أع ــى رتب ــة م ــن الق ــادة واملس ــاعدين واملف ّوض ــن ،وعن ــد تح ّي ــة األع ــام الكش ــف ّية عن ــد
حمله ــا يف الحف ــات ،وتح ّي ــة ف ــرق األش ــبال وف ــرق الكشّ ــافة وعش ــائر الج ّوال ــة عن ــد مروره ــا.
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حفل التدشني

حفالت الوعد واالنتقال وامليثاق

متس ــك
تعــ ّد حف ــات الوع ــد واالنتق ــال م ــن التقالي ــد املوروث ــة يف حرك ــة الكشّ ــافة ،والت ــي تس ــهم بق ــدر كب ــر يف ّ
ـي إيج ــا ّيب وذكري ــات عميق ــة تبق ــى
الفتي ــان بحركته ــم الكش ــف ّية ،واالس ــتمرار فيه ــا ،مل ــا ترتك ــه لديه ــم م ــن أث ــر نف ـ ّ
كل م ــن عق ــدت ل ــه ه ــذه الحف ــات ول ــو مــ ّرة واح ــدة يف حيات ــه.
خال ــدة ل ــدى ّ

ملحق – املنديل الكشفي

و ًل :حفل وعد الشبل
أ ّ

ـبل ،يج ــب أن ي ــدرس منه ــج املبت ــدئ ال ــذي يتض ّم ــن :قان ــون األش ــبال ،والوع ــد ،والتحيّ ــة
بع ــد أن يصب ــح الفت ــى ش ـ ً
الكش ــف ّية .وبع ــد أن يت ّم ــه يق ــوم قائ ــده باختب ــاره في ــه ،وم ــن يجت ــاز االختب ــار ،يحــ ّدد ل ــه القائ ــد موعــ ًدا للتقــ ّدم
لحفل ــة الوع ــد.
وتت ّم هذه الحفلة بالنظام التايل:
 يقف األشبال يف دائرة العرض ،ويقف القائد وسط الدائرة.شبل مبتدئًا فيتق ّدم إىل أن يقف أمام القائد،
 ينادي القائد عىل الشبل املطلوب قبوله ًوتدور بينهام املحادثة التالية:
القائد :هل أنت مستع ّد لاللتحاق بفرقة األشبال؟
الشبل :نعم .أنا مستع ّد.
القائد :هل تع ّد برشفك أن تبذل جهدك يف :أن تقوم بواجبك نحو الله والبالد ،وأن تعمل بقانون األشبال؟
يل نحو الله والبالد وأن أعمل بقانون األشبال.
الشبل :نعم ،أعد أن أبذل جهدي يف :أن أقوم مبا يجب ع َ
(وعندم ــا يب ــدأ الش ــبل يف أداء ه ــذا الوع ــد ي ــؤ ّدي عالم ــة الكشّ ــافة ،بين ــا يق ــف أش ــبال الفرق ــة وقف ــة انتب ــاه،
مؤ ّدي ــن العالم ــة الكش ــفيّة أيضً ــا).
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مالحظات:
يحف بها الروعة والرهبة والجالل.
 1يالحظ أن تكون الحفلة بسيطة ّ 2يحس ــن دع ــوة أولي ــاء األم ــور لحض ــور الحف ــل ،ليتف ّهم ــوا م ــا ترم ــي إلي ــه حرك ــة األش ــبال م ــن أه ــداف س ــامية،فيقوم ــوا بدوره ــم مبس ــاعدة القائ ــد يف تنش ــئة األطف ــال تنش ــئة س ــليمة.
 3حب ــذا ل ــو أعق ــب حفل ــة الوع ــد ،حفل ــة س ــمر بس ــيطة يع ــرض فيه ــا األش ــبال ع ــى أولي ــاء األم ــور بع ــض األلع ــابوالصيح ــات واألناش ــيد والتمثيليّ ــات القص ــرة.
ثانيًا -حفل انتقال شبل إىل مرحلة الكشّ افة
إذا بل ــغ الش ــبل الحادي ــة ع ــرة م ــن عم ــره ج ــاز انتقال ــه م ــن فرق ــة األش ــبال إىل فرق ــة الكشّ ــافة ،وال يبق ــى الش ــبل
يف فرقت ــه إذا زاد عم ــره ع ــن اثن ــي ع ــر عا ًم ــا.
مراسم الحفل:
 1يقف األشبال عىل محيط دائرة العرض ،ويقف القائد يف وسط الدائرة.مستقيم ،وميكن تحديده بالجري كأنّه فاصل بني مرحلة األشبال ومرحلة الكشّ افة.
 2يرسم عىل األرض خطًاً
 3يصط ـ ّـف الكشّ ــافة ع ــى ش ــكل ح ــدوه كوقفته ــم يف حفل ــة الوع ــد ،بين ــا يك ــون عل ــم الفرق ــة يف وس ــط الح ــدوه،وقائ ــد فرق ــة الكشّ ــافة يف حدوته ــا.
 4ينادي قائد األشبال الشبل الذي سينتقل فيتق ّدم ،حتّى يقف أمام القائد. 5يلق ــي قائ ــد األش ــبال ع ــى مس ــمعه ،ومس ــمع إخوان ــه ق ــولً مأث ــو ًرا ،ممتد ًح ــا أع ــال الش ــبل املاضي ــة ،ومعــ ًراع ــن أس ــف إخوان ــه لفراق ــه ،راجيً ــا ل ــه التوفي ــق والس ــعادة يف حيات ــه القادم ــة ،ثــ ّم يس ــتوثق م ــن محافظت ــه ع ــى
وع ــده ،ويؤكّ ــد ذل ــك بتجدي ــد الش ــبل لوع ــده آلخ ــر مــ ّرة يف فرق ــة األش ــبال.
 6ث ّم تحييه الفرقة بصيحة كشف ّية.كل ف ــرد م ــن أف ـراد فرقت ــه ،ث ـ ّم يتب ــع قائ ــد األش ــبال ال ــذي يتق ـ ّدم ب ــه إىل الخ ـ ّط الفاص ــل ،حي ــث
 7يصاف ــح الش ــبل ّيتس ـلّمه من ــه قائ ــد الكشّ ــافة ،ال ــذي يوصي ــه قائ ــد األش ــبال ب ــه خ ـ ًرا فيع ـ ّد قائ ــد الكشّ ــافة برعايت ــه.
 8ير ّح ــب قائ ــد فرق ــة الكشّ ــافة بالش ــبل بكل ــات رقيق ــة تؤنّس ــه ،وتٌذه ــب عن ــه الوحش ــة ،الت ــي يجده ــا يف انتقال ــهإىل فرقتــه الجديــدة.
 9-يق ّدمه قائد فرقة الكشّ افة إىل عريف طليعته الجديد ،وبذلك تنتهي مراسم الحفلة.

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

العروض الكشف ّية
الغرض منها

الكشفي يف االحتفاالت واملناسبات اإلقليم ّية والقوم ّية واملحل ّية.
تسيري العروض الكشف ّية بغرض إظهار النشاط
ّ

نظام االصطفاف:

الكشفي إىل:
تنقسم طوابري العرض
ّ
 .2طوابري \ ارهاط مشاة
 .1األعالم

 .3فرق العزف الكشف ّية.

األعالم

أ -يسري علم الدولة يف مق ّدمة الطابور.
ي .بحال ــة كشّ ــافة امل ــدارس العرب ّي ــة بإرسائي ــل ،ف ــإ ّن التبع ّي ــة ه ــي ل ــوزارة
ـفي اإلرسائي ـ ّ
ب -يلي ــه عل ــم االتّح ــاد الكش ـ ّ
الرتبي ــة والتعلي ــم ،ممثّل ــة بقس ــم املجتم ــع والش ــباب باملجتم ــع الع ــر ّيب ،وبالت ــايل ُفيف ــع ش ــعار القس ــم.
رسيّة (العلم األخرض).
ت -يليه علم الحركة /املنظّمة التي تتبع إليها ال ّ
رسيّ ــة (أش ــبال /غــزاالت /كشّ ــاف /مرش ــدات /كشّ ــافة متق ّدم ــن/
ث -يليه ــم أع ــام الف ــرق الكش ــف ّية املوج ــودة بال ّ
ج ّوال ــة) بحس ــب ترتي ــب تسلس ــل األع ــار ،م ــن الصغ ــر إىل الكب ــر ،أو بحس ــب ترتي ــب األبجدي ــة ألس ــاء الف ــرق.

الفرق املشرتكة

تسري بالنظام التايل:
 .1فرقة األشبال /الغزاالت  .2فرقة الكشّ افة /املرشدات  .3فرقة الكشّ افة املتق ّدمني  .4فرقة الج ّوالة
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نظام سري الفرق

كل فرق ــة
 .1تس ــر الطواب ــر بع ــرض يتناس ــب م ــع األع ــداد املش ــركة يف الع ــرض ،ع ــى أن يتناس ــب الفاص ــل ب ــن ّ
وأخ ــرى م ــع املظه ــر الع ــام للفرق ــة بأكمله ــا ،وبحي ــث ال يزي ــد الفاص ــل ع ــن ع ــر خط ــوات وال يق ـ ّـل ع ــن ث ــاث
خط ــوات.
كل فرق ــة القائ ــد ومس ــاعده ع ــى أن يك ــون القائ ــد أم ــام الطاب ــور األمي ــن بث ــاث خط ــوات واملس ــاعد أم ــام
 .2يتق ـ ّدم ّ
الطاب ــور األي ــر.
 .3ميك ــن ضــ ّم أفــراد الف ــرق املختلف ــة يف مجموع ــات إذا مل يك ــن عدده ــا مناســ ًبا ،ويف ه ــذه الحال ــة يس ــر أق ــدم
الق ــادة أم ــام الطاب ــور األمي ــن بث ــاث خط ــوات ،وع ــى يس ــاره باق ــي ق ــادة الف ــرق األخ ــرى املنض ّم ــة للمجموع ــة.

مشاركة املوسيقا

 .1إذا اشرتكت يف العرض فرقة موسيقية واحدة فأنّها تسري خلف املشاة مبارشة.
 .2إذا اش ــركت يف الع ــرض أك ــر م ــن فرق ــة موس ــيقيّة ف ــإ ّن الف ــرق تك ــون خل ــف املش ــاة وت ــوزّع باق ــي الف ــرق
عازفيه ــا بنف ــس النم ــط بحي ــث ال تتداخ ــل أصواته ــا م ــع بع ــض.
 .4يف حال ــة اشــراك أك ــر م ــن فرق ــة موس ــيق ّية وكان م ــن بينه ــا فرق ــة نحاســ ّية إنّه ــا (الفرق ــة النحاســ ّية) تك ــون يف
املق ّدم ــة (خل ــف األع ــام).

املنصة
التح ّية عند
ّ

املنص ــة بخم ــس خط ــوات وتنته ــي بعده ــا مبس ــافة ت ـراوح م ــا
 .1تب ــدأ منطق ــة نقط ــة التح ّي ــة (نقط ــة ال ــذات) قب ــل ّ
ب ــن خم ــس وع ــر خط ــوات حس ــب عم ــق الطاب ــور.
 .3عن ــد وص ــول قائ ــد الطاب ــور لبداي ــة منطق ــة التحيّ ــة ين ــادي "تحيّ ــة خ ــذ" ،ويك ــون الن ــداء عن ــد التق ــاء الق ــدم
الي ــرى ب ــاألرض ،وي ــؤ ّدي التحيّ ــة كامل ــة م ــع االلتف ــات إىل اليم ــن ،م ــع تثبي ــت الي ــد الي ــرى إىل الجس ــم.
 .4عن ــد س ــاع ن ــداء (تح ّي ــة خ ــذ) يلتف ــت مس ــاعدو القائ ــد لليم ــن م ــع تحري ــك الذراع ــن ،وكذل ــك باق ــي الفرق ــة
أو املجموع ــة م ــا ع ــدا خ ــط اليم ــن ...وذل ــك حفظً ــا للنظ ــام واتّج ــاه الوح ــدة (الطاب ــور).
 .5الفرق الوسيقيّة ال تؤ ّدي التحيّة ،أما إذا كان يسري أمامها قائد فإنّه يؤ ّدي التحيّة بااللتفات لليمني فقط.
تنسق عزفها أو عدمه مع الفرقة املستقبِلة.
 .6الفرق املوسيقيّة ّ
 .7ال ينادي القائد (أمام انظر) إال بعد الوصول إىل نهاية منطقة التح ّية.

ملحق – عارضة – التحية الكشفية
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الكشفي
اللباس
ّ

ـاص
لباس ــا خ ـ ًّ
لباس ــا مختل ًف ــا ع ــن باق ــي األوالد ،وه ــذا اللب ــاس مي ّي ــز الش ــبل ع ــن باق ــي األوالد ف ــإ ّن ل ــه ً
الش ــبل يلب ــس ً
وش ــارات ت ـ ّ
ـدل ع ــى اس ــم الكتيب ــة واملنظم ــة والرتب ــة .لذل ــك ع ــى الش ــبل أن يحاف ــظ ع ــى لباس ــه نظي ًف ــا يف حال ــة
ج ّي ــدة مرتّ ًب ــا ،ويحاف ــظ ع ــى الش ــارات ج ّيــ ًدا لئ ــا تضي ــع من ــه ويضط ــر لــراء غريه ــا .وع ــى الش ــبل أن يح ــرم
مؤسس ــة عامل ّي ــة كب ــرة موج ــودة يف جمي ــع أنح ــاء
ـفي ،وليعل ــم أ ّن لباس ــه يذكّ ــره أنّ ــه أصب ــح عض ـ ًوا يف ّ
لباس ــه الكش ـ ّ
الع ــامل وتعــ ّد املالي ــن.
ـبل حقيقيًّ ــا .ع ــى معلّم ــي األش ــبال
بع ــد أن ينه ــي الش ــبل جمي ــع م ــا تقــ ّدم يصب ــح جاهــ ًزا للتدش ــن ليك ــون ش ـ ً
اإلكث ــار م ــن األلع ــاب لألش ــبال وأن تعط ــى ال ــدروس له ــم ع ــن طري ــق األلع ــاب والضح ــك ويف الس ــاحات وع ــن
طري ــق املس ــابقة ب ــن الس ــادس واآلخ ــر واإلكث ــار م ــن الرياض ــة ولعب ــة قــ ّوة املالحظ ــة لتنمي ــة حواس ــهم وتعلّ ــم
الح ــذر واالنتب ــاه.
 .1يجب مراعاة الدقّة يف ارتداء املالبس ونظافتها.
 .2إذا كان هناك غطاء للرأس فيجب أن يرتديه الجميع ،وإال سار الجميع عاري الرؤوس.
 .3انظر الفيديو املرفق.
الكشفي
تقاليد ارتداء الز ّي
ّ

الكشفي؟
ي
ملاذا نرتدي الز ّ
ّ

ـاص
إ ّن املالب ــس الكش ــف ّية ج ــزء م ــن الدواف ــع الت ــي تُش ــعر الفت ــى بأنّ ــه كشّ ــاف ينتم ــي إىل جامع ــة ذات طاب ــع خ ـ ّ
يف س ــاتها وس ــلوكها وانضباطه ــا ،فعندم ــا يرتديه ــا الفت ــى يش ــعر بأنّ ــه متأ ّه ــب للمش ــاركة يف رحل ــة أو مخ ّي ــم أو
ـفي ،واله ــدف م ــن ارت ــداء املالب ــس لي ــس إلثب ــات أ ّن م ــن يرتديه ــا ه ــو كشّ ــاف فق ــط ،ولك ــن يك
أي نش ــاط كش ـ ّ
ـرب عليه ــا الكش ــفيّة ،ف ــإ ّن
يعي ــش الكشّ ــاف يف حيات ــه اليوميّ ــة متمثّــا بالقي ــم واملث ــل والس ــلوكيّات الحمي ــدة الت ــي ت ـ ّ
املالب ــس الكش ــف ّية تس ــاعد الفت ــى ألن يك ــون كشّ ــافًا أفض ــل.
25

ونات املالبس الكشف ّية:
مك ّ

ـكل منه ــا غط ــاء ق ــاب– بنطل ــون– مندي ــل– حــزام– ق ّبع ــة– عق ــدة للمندي ــل–
قمي ــص ذو جيب ــن ع ــى الص ــدر ل ـ ّ
صاف ــرة– حب ــل للصاف ــرة– ح ــذاء جل ــد ّي– باإلضاف ــة إىل ش ــارات مختلف ــة.

الكشفي؟
ي
متى يت ّ
م ارتداء الز ّ
ّ

الخاص ــة بالطليع ــة أو الفرق ــة–
ترت ــدى املالب ــس الكش ــف ّية يف املناس ــبات التالي ــة :عن ــد تح ّي ــة العل ــم– االجتامع ــات ّ
الخاص ــة ودور
الرح ــات بأنواعه ــا– الزي ــارات الرس ــم ّية– الدراس ــات ،...ومين ــع ارت ــداء املالب ــس الكش ــف ّية يف الحف ــات ّ
الله ــو والزي ــارات العاديّ ــة ،ويج ــب املحافظ ــة عليه ــا واس ــتعامل مالب ــس رياض ّي ــة خفيف ــة أثن ــاء التدري ــب والطه ــي–
ويج ــب وضعه ــا يف م ــكان مناس ــب لتك ــون نظيف ــة دامئًــا .واملالب ــس الكش ــفيّة الجيّ ــدة تؤث ّــر بش ــكل هندامه ــا الجيّ ــد
مل ــن يراه ــا يف املجتم ــع ،لذل ــك فم ــن واج ــب الكشّ ــافني أن يظه ــروا يف املجتم ــع بلب ــاس أني ــق ومرتّ ــب يدع ــو إىل
االحــرام.
الكشفي:
تقاليد وضع الشارات عىل الز ّي
ّ
 .1علم الدولة يوضع أعىل الجيب األيرس.
 .2شعار الكشّ اف العاملي يوضع عىل الجيب األيرس.
 .3شعار املنظّمة /الحركة يوضع عىل الجيب األمين.
 .4شعار قسم املجتمع والشباب باملجتمع العر ّيب يوضع أعىل الجيب األمين.
كل من الذراع اليمنى واليرسى (تحت الكتف).
رس ّية يوضع أعىل ّ
 .5اسم ال ّ
 .3نجوم الخدمة /شعار الرتبة الكشف ّية يوضعون فوق الجيب األمين– بجانب شعار قسم املجتمع والشباب.
 .6ش ــارات الهواي ــات توض ــع ع ــى وش ــاح بش ــكل منظّ ــم ،ويلب ــس الوش ــاح م ــن ع ــى الكت ــف األمي ــن ويرب ــط م ــن
تح ــت اإلب ــط االأرس دائ ـ ًرا ح ــول الص ــدر والظه ــر.

الكشفي:
ي
أخالق ّيات ارتداء الز ّ
ّ

ـتحب أن يرت ــدي الكشّ ــاف ش ــارات ال حاج ــة له ــا ،ك ــا مين ــع ارت ــداء ش ــارات مل يحص ــل عليه ــا رس ــميًا،
م ــن غ ــر املس ـ ّ
ـفي وق ــاره وهيبت ــه واحرتام ــه.
حتّ ــى يظ ــل لل ــز ّي الكش ـ ّ
ـفي ينتم ــي لجامع ــة ذات
ـفي بالتدخ ــن .م ــن يرت ــدي ال ــز ّي الكش ـ ّ
لي ــس م ــن اللياق ــة أن يق ــوم مرت ــدو ال ــز ّي الكش ـ ّ
يتحـــى باألخـــاق الفاضلـــة التـــي تنبـــع مـــن قيمـــه الدين ّيـــة
ّ
طابـــع ســـلويكّ مم ّيـــز ،لـــذا مـــن الواجـــب عليـــه أن
واحرتامـــه للعـــادات والتقاليـــد الحميـــدة ،والتزامـــه بوعـــد وقانـــون الكشّ ـــافة .يجـــب أن يحافـــظ الكشّ ـــاف عـــى
ـفي ،م ــن حي ــث األناق ــة ونظاف ــة مالبس ــه ،وتناس ــقها ومناس ــبتها ملقاس ــه ،والح ــرص ع ــى
هندام ــه ومظه ــره الكش ـ ّ
كيّه ــا واملحافظ ــة ع ــى رونقه ــا ،فالكشّ ــاف بزيّ ــه عن ــوان للحرك ــة الكش ــفيّة.
ملحق – عارضة – الز ّي الكشفي
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ملحق – عقدة سليامن

ملحق – الرأس الرتيك

املسريات واالستعراضات
الكشف ّية

ملحق – عارضة – االستعراضات الكشفية

السري ال ّنظامي
ملحق – ّ
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النظامي
قواعد السري
ّ
أشكال االصطفاف
ميك ــن للقائ ــد أو م ــن يق ــوم مقام ــه أن يطل ــب م ــن أعض ــاء الفرق ــة ،أو جمي ــع الف ــرق الوق ــوف بعــ ّدة أش ــكال..
وذلـــك بحســـب الغـــرض مـــن الجمـــع ،وقـــد يتحكّـــم يف شـــكل االصطفـــاف (الجمـــع) مســـاحة املـــكان ،أو عـــدد
األعض ــاء ،أو ع ــدد الف ــرق املــراد جمعه ــا ،وع ــادة م ــا يتــ ّم تنظي ــم الوق ــوف كالت ــايل:
أ ّولً  :يف حالة الوقوف عىل هيئة قاطرة:
 عريف الطليعة :يقف يف مق ّدمة طليعته. نائب عريف الطليعة :يقف يف مؤ ّخرة طليعته. بقية األعضاء :يقفون بني العريف والنائب عىل أن يكون األقرص يف األمام ،واألطول يف الخلف.صف:
ثانيًا :يف حالة الوقوف عىل هيئة ّ
 عريف الطليعة :يقف عىل ميني طليعته. نائب العريف :يقف عىل يسار طليعته. بقية األعضاء :يقفون بني العريف والنائب عىل أن يكون األقرص إىل اليمني ،واألطول إىل الشامل.ثالثًا :بالنسبة للطالئع:
 إذا وق ــف القائ ــد مواج ًه ــا فرقت ــه تك ــون الطليع ــة األوىل يف أق ــى اليس ــار ،والطليع ــة األخ ــرة يف أق ــى اليم ــن،وترتتّ ــب بقيّ ــة الطالئ ــع بينه ــا.
ويف ما ييل توضيح ألشكال االصطفاف مع مالحظة اآليت:
 اللون الع ّنايب :القائد ،أو من يقوم مقامه.السدايس.
 اللون األزرق :عريف الطليعة ،أو رئيسّ
السدايس.
 اللون الربتقايل :نائب عريف الطليعة ،أو نائب رئيسّ
 اللون األخرض :األعضاء.28
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الباب الثاين
فعاليات
القيم الرتبو ّية
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عال ّيات القيم الرتبو ّية الكشف ّية
ف ّ
قانون الكشّ اف:

معظ ــم املجتمع ــات اإلنس ــان ّية النظام ّي ــة ،مبن ّي ــة ع ــى أس ــس ومب ــادئ متّف ــق عليه ــا ،تت ــاىش والظ ــروف الحيات ّي ــة
ـفي
له ــذه املجتمع ــات .وم ــن األم ــور الت ــي تجم ــع الكشّ ــاف بش ــكل ع ــا ّم ه ــي قواع ــد يتّف ــق عليه ــا ّ
كل عض ــو كش ـ ّ
وال ي ّه ــم موطن ــه ،تبع ّيت ــه ،دين ــه ولغت ــه ،ل ــذا ه ــذه املب ــادئ الكش ــف ّية ه ــي عامل ّي ــة وتعم ــل ع ــى صق ــل ش ــخص ّية
اجتامع ّي ــة صاحب ــة مس ــؤول ّية ،تدع ــم البيئ ــة واملجتم ــع ال ــذي تعي ــش في ــه والطبيع ــة الت ــي تحوي ــه .مب ــادئ الحرك ــة
الكش ــف ّية مب ــادئ إنس ــان ّية ،اجتامع ّي ــة ،عامل ّي ــة ،ومن ــذ تأسيس ــها وضع ــت نص ــب أعينه ــا هدفً ــا تربويًّ ــا:
"تربية إنسان ناجع ملجتمعه وبيئته وموطنه والعامل الذي يعيش فيه"
كشفي تحت ظلّها:
رسيّة أو عضو
نورد املبادئ الكشف ّية العامل ّية التي تجمع ّ
كل منظمة كشّ اف أو ّ
ّ

الحق
 .1الكشّ اف يقول
ّ
 .2الكشّ اف مخلص لوطنه
 .3الكشّ اف عضو نافع يف املجتمع
لكل إنسان
لكل كشّ اف وصديق ّ
 .4الكشّ اف أخ ّ
 .5الكشّ اف مؤدّب
 .6الكشّ اف يرفق بالحيوان والنبات ويحافظ عليها
 .7الكشّ اف مطيع للنظام واألوامر
 .8الكشّ اف بشوش ويُقابل الشدائد بصدر رحب
 .9الكشّ اف مقتصد
 .10الكشّ اف طاهر يف أقواله وأعامله

تصب ــو منظم ــة كشّ ــافة امل ــدارس العربيّ ــة إىل تطوي ــر ش ــخصيّة الكشّ ــاف لتك ــون مس ــتقلّة وحصين ــة ،ش ــخصيّة تعم ــل
م ــن أج ــل بن ــاء مجتم ــع مث ــا ّيل يف الدول ــة ،وم ــن أج ــل تذوي ــت مب ــادئ االحــرام والتعاي ــش ،ودع ــم الناش ــئ ليمثّ ــل
ج ــز ًءا أساس ـيًّا باملجتم ــع بواس ــطة مب ــادئ الكشّ ــاف العامليّ ــة ،وأس ــس الدميقراطيّ ــة والح ــوار ب ــن الحض ــارات ،مالءم ـ ًة م ــع
أه ــداف ومقــ ّررات وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم (قس ــم املجتم ــع والش ــباب باملجتم ــع الع ــر ّيب).
بُني ــت حقيب ــة الف ّعاليّ ــات ه ــذه بالت ــاؤم م ــع القي ــم االجتامعيّ ــة وبرنام ــج مفت ــاح القل ــب واملعم ــول به ــا ضم ــن برنام ــج
الن ــواة للتعلي ــم االبت ــدا ّيئ واملب ــادئ والرشائ ــع الكش ــفيّة العامليّ ــة.
الف ّعاليّ ــات مبنيّ ــة بش ــكل لولب ـ ّـي إذ يتطــ ّرق ّكل ش ــهر تعليم ـ ّـي إىل قيم ــة ها ّم ــة م ــن قي ــم مفت ــاح القل ــب وبت ــاؤم
ـكل ف ّعاليّ ــة يعط ــي أف ــكا ًرا كش ــفيّة مالمئ ــة مناس ــبة ألح ــد املب ــادئ
م ــع أح ــد مب ــادئ الكشّ ــاف ،واملضم ــون القيم ـ ّـي ل ـ ّ
الكشــفيّة .نــويص مرشــدي كشّ ــافة املدرســة /رؤســاء األرهــاط بالعمــل حســب الرتتيــب الزمنـ ّـي للف ّعاليّــات كونهــا مبنيّــة
بأســلوب تفاض ـ ّي ولولبـ ّـي .كــا حرصنــا بهــذا الحقيبــة أن يعمــل مرشــدو الكشّ ــاف باملــدارس كلّهــا بنمــط واحــد ،عــى
ـفي مبنـ ّـي
اعتبــار أن يعطــي لهــذا النمــط املو ّحــد صبغتــه اإلبداعيّــة الشــخصيّة مبــا يتــاءم مــع التالميــذ ،فـ ّ
ـكل لقــاء كشـ ّ
م ــن ثالث ــة أقس ــام رئيس ــية :أ ّولً الس ــر النظام ـ ّـي والع ــزف والتش ــكيالت ،ثانيً ــا ف ّعاليّ ــة القيم ــة الرتبويّ ــة واالجتامعيّ ــة
للش ــهر ،وثالثً ــا الف ّعاليّ ــة الكش ــفيّة الحقليّ ــة.
ّ
إضافــة إىل القيــم العــر ،تعتمــد هــذه الحقيبــة عــى مبدئــن أساس ـيّني :التعل ــم باملامرســة وتجنيــد العامــل التكنولوجـ ّـي
الع ــر ّي ،يف القس ــم الث ــاين م ــن ه ــذه الك ّراس ــة هنال ــك ف ّعاليّ ــات عدي ــدة تعن ــي باملامرس ــة الحقلي ــة وبالتجرب ــة العمليّ ــة،
وب ــروح املتع ــة املصحوب ــة بذل ــك ،ك ــا ارتأين ــا كطاق ــم قي ــاد ّي أن نج ّن ــد الوس ــائل التكنولوجيّ ــة إليص ــال ه ــدف ترب ــو ّي
تعليم ـ ّـي ،وتحوي ــل النواق ــص التكنولوجيّ ــة إىل حس ــنات وفوائ ــد .أ ّم ــا بالنس ــبة ألس ــاليب التعلي ــم فم ــن املهــ ّم أن نعط ــي
وحس ــية للوص ــول إىل األه ــداف املنش ــودة م ــن ّكل وح ــدة تعليميّ ــة.
ه ــذه األس ــاليب طاب ــع اس ــتعامل وس ــائل ملموس ــة ّ
ي ــرك التالمي ــذ ه ــذه الوس ــائل امللموس ــة عندم ــا يش ــعرون بأنّه ــم ال يحتاجونه ــا ،أي عندم ــا يصب ــح عنده ــم ن ــوع م ــن
النض ــوج لذل ــك ،وق ــد يص ــل التالمي ــذ إىل ه ــذا النض ــوج بأوق ــات مختلف ــة نتيج ـ ًة للف ــروق الفرديّ ــة املوج ــودة بينه ــم.
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اإلرشاك واملشاركة
ي
ور الفكر ّ
التص ّ
ـفي مه ّم ــة يف غاي ــة األه ّم ّي ــة ،لذل ــك
تعت ــر عمل ّي ــة القي ــادة الكش ــف ّية ووج ــود قائ ــد ج ّي ــد لطاق ــم العم ــل الكش ـ ّ
كل قائ ــد م ــن ناحي ــة اإلرشاك واملش ــاركة.
س ُيس ــلط الض ــوء ع ــى نوع ّي ــة القي ــادة يف بيئ ــة التلمي ــذ وتحدي ــد وظيف ــة ّ
ـفي ه ــو الش ــخص ال ــذي يس ــتطيع أن يج ــذب اآلخري ــن إلي ــه ،ولدي ــه الق ــدرة ع ــى التأث ــر فيه ــم
فالقائ ــد الكش ـ ّ
لتحقي ــق ه ــدف مع ـ ّـن تــ ّم تحدي ــده.
ترتكز القيادة عىل ثالثة أركان :القائد ،األتباع والهدف املشرتك الذي يجب تحقيقه.
ع ــى التلمي ــذ تحدي ــد الصف ــات الت ــي يج ــب أن يتح ـ ّـى به ــا القائ ــد ،وتصنيفه ــا وإدارة ح ــوار ب ّن ــاء حوله ــا .وم ــن
امله ـ ّم العمــل عــى دعــم شــخص ّية التالميــذ يف هــذه املرحلــة العمريّــة ،مــن خــال مســاعدتهم عــى إب ـراز قدراتهــم
القياديّ ــة وتنمي ــة ه ــذه الق ــدرات م ــن أج ــل صق ــل ش ــخص ّيات قياديّ ــة.

الكشّ اف
مؤدب

الكشّ اف أخ
لكل كشّ اف
ّ
وصديق
لكل إنسان
ّ

أغراض للتعارف
الدائرة
البدايات
ملصقات وبدايات التو ّقعات
نفوز م ًعا

أحيانًا أنا متشابه وأحيانا أنا مختلف
الصداقة الوف ّية
نتعرف إىل بعضنا كمجموعة
نتع ّرف إىل معنى مجموعة والعمل ضمن املجموعة
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الكشاف
مؤدب

األهداف

عال ّية :أغراض للتعارف
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يق ّدر التلميذ العالقات االجتامع ّية
التعليمي
الهدف
ّ
الشخيص.
• أن يتع ّرف التلميذ إىل أعضاء املجموعة من خالل الغرض
ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
كل تلميذ أن يحرض معه إىل اللقاء األ ّول يف املجموعة غرضً ا له عالقة بهويته :مشاعره ،أفكاره ،هواياته
يطلب املرشد من ّ
وما إىل ذلك.
عال ّية
سري الف ّ
كل بدوره سبب اختياره الغرض الذي أحرضه.
كل تلميذ أن يعـلــِّـل ّ
يطلب املرشد من ّ
(يف حالة أ ّن تلميذًا مل يحرض غرضً ا ،يجيب عن السؤال" :أي غرض كنت تختار لو طلب منك أن تحرضه معك إىل اللقاء).
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

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؟
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الكشاف
مؤدب

األهداف

فعالية :الدائرة

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّميّة التوجيه السليم ألفراد املجموعة
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يفحص التالميذ العالقات بني أفراد املجموعة
املدّ ة ال ّزمن ّية
 25دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
الصف .ويطلب املرشد من باقي التالميذ أن ينتظموا يف دائرة– كتف ملتصق بكتف.
يخرج ثالثة تالميذ من ّ
الصف ،ويطلب منه أن يندمج مع املجموعة وهكذا الثاين والثالث تعليامت:
يطلب املرشد من أحد التالميذ الدخول إىل ّ
 السامح للتلميذ باالندماج يف الدائرة فقط إذا تو ّجه بأدب وكالم جميل.عىل التلميذ املوجود يف الخارج إيجاد الشخص امله ّم الذي يشكّل املفتاح لالندماج يف الدائرةيجب تعيني مراقبني ملراقبة سري الف ّعاليّة ،وإعطاء تقرير لسري األحداث يف املجموعة.

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

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 ق ّررتم العمل لالندماج يف الدائرة؟
ملن تو ّجهتم وملاذا؟
بأ ّي أسلوب تو ّجهتم وملاذا؟
ماذا شعرتم عندما قوبلتم بالرفض؟
ماذا تو ّقعتم من املجموعة أو من أعضاء مع ّينني 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؟

36

الكشاف
مؤدب

األهداف

عال ّية :البدايات
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يق ّدر أه ّميّة املشاعر املثارة يف البدايات الجديدة
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن املشاعر التي ترافقه يف البدايات الجديدة.
• أن ّ
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقة مشاعر (ملحق) ،بطاقات مها ّم وفق عدد املجموعات ،بريستول وفق عدد املجموعات ،أقالم مل ّونة.
عال ّية
سري الف ّ
كل تلمي ــذ أن يتذكّ ــر بداي ــة جدي ــدة
ـفي بطاق ــات املش ــاعر ع ــى األرض (ملح ــق) ،ويطل ــب م ــن ّ
ي ــوزّع املرش ــد الكش ـ ّ
م ــع املجموع ــة ،ويح ّدث ــه ع ــن املش ــاعر الت ــي ش ــعر به ــا قب ــل لق ــاء املجموع ــة ،واملش ــاعر الت ــي ش ــعر به ــا خ ــال
كل تلمي ــذ بطاق ــة واح ــدة أو أك ــر ويع ـ ّـر ع ــن املش ــاعر الت ــي رافقت ــه ،ثــ ّم يق ــوم املرش ــد
اللق ــاء األ ّول .يخت ــار ّ
ـفي بتس ــجيل املش ــاعر ع ــى الل ــوح .يناقش ــون م ًع ــا كيفيّ ــة التعام ــل م ــع البداي ــات الجدي ــدة.
الكش ـ ّ
كل مجموعــة
كل مجموعــة مــن أربعــة أعضــاء .تحصــل ّ
ـفي التالميــذ إىل مجموعــات ،تتألّــف ّ
ث ـ ّم يــوزّع املرشــد الكشـ ّ
القص ــة ويتابع ــون أحداثه ــا فيكتب ــون له ــا نهاي ــة جدي ــدة ع ــى بريس ــتول يف
قص ــة ،يق ــرأ التالمي ــذ ّ
ع ــى بطاق ــة ّ
أربع ــة مربّع ــات كوميك ــس (فقاع ــات).
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

الصف النهاية التي كتبتها.
تعرض ّ
كل مجموعة أمام ّ
الكشفي:
يسأل املرشد
ّ
كيف ميكن لنفس البداية أن تؤ ّدي إىل نهايات مختلفة؟القصة؟
مباذا تتعلّق استمراريّة ّالخاص
يجمل املرشد
الكشفي الف ّعال ّية بطريقته وأسلوبه ّ
ّ
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قصة
بطاقة ّ
انتقل ــت ش ــرين إىل بيته ــا الجدي ــد ،وهن ــاك يف س ــاحة البناي ــة كان ــت حديق ــة ألع ــاب صغ ــرة ،وفيه ــا
حب ــال للتســلّق تح ّبه ــا ش ــرين كثــ ًرا .ش ــعرت ش ــرين ببع ــض املل ــل ح ــن كان ــت والدته ــا مش ــغولة
بتفري ــغ صنادي ــق املالب ــس واأللع ــاب واألدوات .س ــمحت له ــا والدته ــا بالذه ــاب إىل حديق ــة األلع ــاب،
لك ــن كان هن ــاك ع ــدد م ــن األوالد والبن ــات يلعب ــون ع ــى الحب ــال ،وقف ــت ش ــرين جان ًب ــا وخجل ــت
بعـــض الـــيء مـــن أن تنضـــ ّم إىل األوالد.
تخ ّيلوا م ًعا ما الذي حدث الحقًا؟
هل تح ّدث األوالد مع شريين؟
ماذا قالوا لها؟
هل تسلّقت عىل الحبال؟
القصة بكتابة نهاية جديدة عىل بريستول بأربعة مربّعات كوميكس
تابعوا ّ

(للقص)
ملحق :بطاقات املشاعر
ّ

سعادة

مفاجأة

ذنب

خوف

إرتياح

فخر

إشتياق

فرح

إثارة

خيبة امل

بأس

إهانة

كره

وحدة

خجل

إساءة

هدوء

غضب

إشمئزاز

ندم

حزن

هلع

إكتئاب

كراهية

رعب

إحباط
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عال ّية :ملصقات وبطاقات
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يحرتم التلميذ قوانني وتعليامت املجموعة.

التعليمي
الهدف
ّ
• أن يعرب التلميذ عن توقعاته من املجموعة ،املرشد ومن نفسه.
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة

املوا ّد املطلوبة
بطاقات صورة مع كلمة

عال ّية
سري الف ّ
يق ــوم املرش ــد بتعلي ــق بطاق ــات ،ص ــور  ،كل ــات ع ــى الحائ ــط تعك ــس التوقّع ــات م ــن املجموع ــة ،وم ــن املرش ــد،
ـخيص.
وم ــن املضام ــن ع ــى املس ــتوى الش ـ ّ
تعب عن توقّعاته.
يحصل ّ
كل مشارك عىل  3ملصقات ويلصقها عىل  3صور ّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يسأل املرشد:
 أين توجد معظم امللصقات؟ ملاذا اخرتتم هذه البطاقة؟ هل هناك بطاقة مل يلصق أ ّي أحد منكم أ ّي ملصقة عليها؟ هل لديكم توقّع آخر مل يظهر يف الصور؟يل أن أفعل كمرشد من أجل أن تتحقّق هذه التوقّعات؟
 ماذا ع ّ ماذا عليكم أنتم املشاركون أن تفعلوا يك تتحقّق هذه التوقّعات؟ما هي السلوك ّيات الفرديّة والجامع ّية التي ينبغي أن نقوم بها من أجل تحقيق تلك التوقّعات؟
كل من التوقّعات التي ت ّم االتّفاق عليها السلوك ّيات املطلوبة من أجل تحقيقها.
ب .يكتب املرشد بجانب ّ
جامعي.
أساسا لدستور
تشكّل كتابة السلوك ّيات ً
ّ
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عا
عال ّية :نفوز م ً
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يشرتك التلميذ يف العمل ضمن مجموعة.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ ظروف العمل يف مجموعته.
املدّ ة الزمن ّية
 25دقيقة
املوا ّد املطلوبة
مفصلة الحقًا.
بحسب ما هو مطلوب يف ّ
كل ف ّعاليّةّ .
سري الفعالية

كل مشـــرك يف املجموعـــة ،ضمـــن زمـــن محـــ ّدد ،سلســـلة مـــن األوراق
 .1السلســـلة األكـــر طـــولً  -يصنـــع ّ
املتّصل ــة ببعضه ــا البع ــض ،عن ــد انته ــاء الوق ــت املحــ ّدد ،يجم ــع التالمي ــذ السالس ــل الش ــخصيّة م ًع ــا بسلس ــة
واح ــدة ،املجموع ــة الفائ ــزة ه ــي الت ــي تكــ ّون أط ــول سلس ــلة ورق ّي ــة.
كل مجموعــة أن تصنــع أزهــا ًرا مــن أوراق ،ورق كريــب ،أوراق مل ّونــة أو أ ّي مــواد
 .2الحديقــة املزهــرة -عــى ّ
أخــرى ،املجموعــة الفائــزة هــي التــي تصنــع أكــر مجموعــة مــن األزهــار.
كل مجموع ــة ع ــى وعائ ــن متش ــابهني ،أحده ــا ف ــارغ واآلخ ــر يح ــوي ع ــد ًدا
 .3خ ــرز يف الوع ــاء -تحص ــل ّ
كب ـ ًرا مــن الخــرز (ميكــن أن يكــون الوعــاء دل ـ ًوا أو صناديــق بأحجــام متســاوية أو قنينــة بالســتيكية) .يبعــد
41

كل مجموع ــة أن مت ــأ الوع ــاء الف ــارغ بأك ــر ع ــدد م ــن
كل وع ــاء ع ــن اآلخ ــر مس ــافة ع ــر خط ــوات ،ع ــى ّ
ّ
الخ ــرز ،مبــ ّدة محــ ّددة عب ــارة ع ــن خم ــس دقائ ــق.
كل مش ــرك يف املجموع ــة أن ينق ــل خ ــرزة واح ــدة بك ّف ــه ،م ــن الوع ــاء ال ــذي
يصط ــف املش ــركون ،وع ــى ّ
يحت ــوي خ ــرزًا إىل الوع ــاء اآلخ ــر ،ويف حال ــة س ــقوط الخ ــرزة ع ــى األرض علي ــه ،أن يرجعه ــا مــ ّرة أخ ــرى إىل
الوع ــاء ،وإع ــادة املحاول ــة م ــن جدي ــد.
املجموعة الفائزة هي التي تنقل أكرب عدد من الخرز ،من الوعاء امليلء إىل الوعاء الفارغ.

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

 .1كيف شعرتم عندما عملتم كمجموعة؟ ملاذا؟ ماذا أعجبكم؟ ماذا مل يعجبكم؟ ملاذا؟
 .2ما الذي ساعد العمل يف املجموعة؟ ما الذي أعاق العمل يف املجموعة؟
كل مشرتك يف املجموعة لنجاح الف ّعاليّة؟
 .3مباذا ساهم ّ
نقاط مركز ّية للنقاش:

ـي (تنفي ــذ امله ــام مبس ــؤول ّية ،احــرام قوان ــن الف ّعال ّي ــة،
 .1مس ــاهمة الف ــرد يف العم ــل الجامع ـ ّ
ـكل ف ــرد)...
تش ــجيع اآلخري ــن ،تس ــامح ،إعط ــاء فرص ــة ل ـ ّ
حس االنتامء ،القدرة ،والصحبة)
 .2مساهمة املجموعة للفرد (مثل :تقوية ّ
الجامعي للمناخ وللمنتوج.
 .3مساهمة العمل
ّ
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لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

عال ّية:أحيانًا أنا متشابه ،وأحيانًا أنا مختلف
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ قيمة االحرتام واالختالف واملشاركة
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يتع ّرف التلميذ إىل أعضاء مجموعته من خالل التط ّرق إىل التشابه واالختالف.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ

 .1ألع ــاب "بح ــر /ب ــر" -يق ــف املش ــركون يف حلق ــة ويحــ ّددون مس ــاحة تعــ ّرف باس ــم "البح ــر" ومس ــاحة تعــ ّرف
باس ــم "اليابس ــة" (م ــن املمك ــن تحدي ــد املس ــاحة بواس ــطة حب ــل أو طبش ــورة).
 .2يذكر املرشد مم ّيزات مختلفة ،مثل:
َمن هو البكر لوالديه فليقفز إىل"بحر /بر"
َمن لديه عيون الزرقاء فليقفز إىل"بحر /بر"
يرب حيوانًا أليفًا...
َمن ّ
يحب الرياض ّيات...
َمن ّ
َمن ُولِ َد يف فصل الصيف...
املشرتكون الذين يجيبون عن املم ّيزات الّتي ذكرها املو ّجه يقفزون "بحر /بر" بحسب التعليامت.
ـكل مجموع ــة (م ــن املجموعت ــن" :بح ــر" أو "ب ــر") ويس ــأل
 .3خ ــال الف ّعال ّي ــة يق ــوم املرش ــد ع ــاد ًة بتوجي ــه أس ــئلة ل ـ ّ
املش ــركني ع ــن أوج ــه الش ــبه واالخت ــاف بينه ــم كمجموع ــة وب ــن املجموع ــة األخ ــرى.
مثل :كلّكم دخلتم إىل "بحر" ألنّكم تح ّبون الرياض ّيات ،ولكن مباذا أنتم تختلفون؟
ً
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كلّكم دخلتم إىل " بر" ألنّكم تربّون حيوانات أليفة ،ولكن مباذا أنتم متشابهون مع املجموعة األخرى؟
• بع ــد الف ّعاليّ ــة م ــع املجموع ــة الكامل ــة م ــن املمك ــن توزي ــع املش ــركني ملجموع ــات ومتكينه ــم م ــن اللع ــب "بح ــر/
ب ــر" بتوجي ــه م ــن أح ــد أعض ــاء املجموع ــة.
عال ّية:
أسئلة للنقاش يف أعقاب الف ّ
 .1ماذا تعلّمتم عن أوجه التشابه واالختالف بينكم؟
 .2ما هي املشاعر واألفكار التي أثريت لديكم أثناء الف ّعال ّية؟
 .3مت ــى تش ــعرون بأنّك ــم مختلف ــون ع ــن اآلخري ــن؟ مل ــاذا؟ م ــن املمك ــن التط ـ ّرق لح ــاالت أثن ــاء ف ّعال ّي ــة تعليم ّي ــة
أو اجتامع ّي ــة يش ــعر خالله ــا التالمي ــذ بأنّه ــم مختلف ــون ع ــن اآلخري ــن).
 .4هل هذا شعور لطيف؟ كيف ميكنك أن تشعر بالرضا يف هذه الحاالت؟
 .5ملاذا علينا أن نحرتم أصدقاءنا رغم أنهم مختلفون ع ّنا؟
عال ّية بكامل اله ّيئة
إجامل الف ّ

مـــن املهـــ ّم احـــرام االختـــاف (املظهـــر ،الصفـــات ،الســـلوك ،التفضيـــات الشـــخص ّية،
عـــادات عائليّـــة.
يف بع ــض الح ــاالت ،يش ــعر الش ــخص أنّــه متش ــابه م ــع زمالئ ــه ،ويف ح ــاالت أخ ــرى يش ــعر
أنّــه مختل ــف.
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لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

األهداف

عال ّية :الصداقة الوف ّية
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية قيمة الصداقة الحقيق ّية.
التعليمي
الهدف
ّ
والسلبي مع صديقه.
• أن مييّز التلميذ بني ر ّد الفعل اإليجا ّيب
ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
القصة
قصة -الصداقة الوف ّية وبطاقات أسئلة حول ّ
بطاقة ّ
عال ّية
سري الف ّ
القص ــة ،ويُطل ــب من ــه
القص ــة ،ويس ــتلم ّ
كل تلمي ــذ بطاق ــة ّ
يبع ــر املرش ــد بطاق ــات تح ــوي أس ــئلة مختلق ــة ح ــول ّ
القص ــة مبعي ــة املرش ــد.
قــراءة ّ
الخاصة.
يأخذ ّ
كل تلميذ أحد األسئلة املبعرثة أمامه عىل األرض ويجيب عنه بطريقته ّ
يطلب املرشد أن يُعلّق التالميذ عىل السؤال إذا كان لديهم رأي آخر.
عال ّية بكامل اله ّيئة
إجامل الف ّ

كل تلميذ رأيه باألمر.
يناقش املرشد مع التالميذ قيمة وأه ّم ّية الصداقة ،ويُعطي ّ
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قصة -الصداقة الوف ّية
بطاقة ّ
يحىك أنّه كان هناك صديقان ميشيان يف الصحراء ويف أثناء سريهام؛ اختصام!
فصفع أحدهام اآلخر فتأمل الصديق لصفعه ،فسكت ومل يتكلّم؛
بل كتب عىل الرمل :اليوم أعز اصدقايئ صفعني عىل وجهي.
وواصال املسري ووجدا واحة فق ّررا أن يسبحا يف املاء،
لك ــن ال ــذي ُص ِف ــع وتألّ ــم م ــن صديق ــه غ ــرق أثن ــاء الس ــباحة فأنق ــذه صديق ــه ال ــذي
صفع ــه ،ومل ــا اس ــر ّد وعي ــه ابتس ــم؛
ث ّم قام ونحت عىل الصخرة اليوم أع ّز أصدقايئ أنقذ حيايت فسأله صديقه:
عندما صفعتك كتبت عىل الرمل!...
لكن عندما أنقذت حياتك من الغرق
كتبت عىل الصخرة .فلامذا؟
فأبتسم وأجابه:
ـب علين ــا أن نكت ــب م ــا ح ــدث ع ــى الرم ــل لتمس ــحها ري ــاح
عندم ــا يجرحن ــا م ــن نح ـ ّ
التس ــامح والغفــران،
لك ــن عندم ــا يعم ــل الصدي ــق ش ــيئًا رائ ًع ــا علين ــا أن ننحت ــه ع ــى الصخ ــر حتّ ــى يبق ــى يف
ذاك ــرة القل ــب حي ــث ال ري ــاح متح ــوه!

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 بر ّد فعل مشابه ،ماذا كان سيحدث؟
لو كنت مكان الصديق الذي ُصفع بعد أن ترصف صديقه باملسامحة؟ ما هو رد فعلك؟
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لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

ٍ
بعض كمجموعة
عال ّية :نتعرف إىل
ف ّ
األهداف
ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يع ّزز التلميذ أوارص التعارف والعالقات بني أفراد املجموعة
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يقيّم التلميذ عالقته مع املجموعة التي ينتمي إليها
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
استبانتان مرفقتان
سري الفعالية
كل تلميذ عىل االستبانتني التاليتني ،ث ّم ميألهام:
يحصل ّ
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اسمي--------------------------------------------------:
ق ــم بتعبئ ــة االس ــتبانة ثــ ّم تو ّج ــه إىل أعض ــاء رسيّ ــة الكشّ ــاف لتج ــد زم ــاء لديه ــم نف ــس اإلجاب ــات الّت ــي لدي ــك،
وســ ّجل أس ــاءهم.
السؤال

زمالء لديهم نفس اإلجابات

الجواب

شهر والديت		
أكلتي املفضّ لة		
هوايتي		
الربنامج التلفزيو ّين املفضّ ل لد ّي
أخاف من		
عدد إخويت		
حيوان أح ّبه		
مطريب املفضّ ل		
لعبتي الرياض ّية املفضّ لة
لوين املفضّ ل		
أفرح عندما		
أحزن عندما		
عال ّية
تقييم الف ّ

ضع دائرة حول ما يناسبك

نعم /ال

1

أنا أعرف أعضاء الرسيّة وأسامءهم.

2

أنا عىل عالقة بأعضاء الرسيّة ح ّتى بعد الدوام املدريس.

أبدًا /أحيانًا  /غال ًبا

3

أنا أستمتع عندما أتعلّم مع الرسيّة.

أبدًا /أحيانًا  /عادة /دامئًا

4

التعلّم مع الرسية ممتع.

أبدًا /أحيانًا  /عادة /دامئًا

5

أشعر أنهم يحرتمون رأيي.

أبدًا /أحيانًا  /عادة /دامئًا

6

أنا ملتزم بالقوانني داخل الرسيّة.

أبدًا /أحيانًا  /عادة /دامئًا

7

العالقات يف الرسيّة.

ج ّيدة /ج ّيدة جدًّا /س ّيئة

8

من امله ّم بالنسبة يل أن نحقّق األهداف الّتي وضعناها.

نعم /ال

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
يعرض التالميذ ما وجدوا من أمور مشرتكة أو مختلفة بينهم وبني أفراد الرسية.
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لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

ف ّعال ّية :نتعرف إىل بعض كمجموعة والعمل ضمن املجموعة

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية الفرد يف املجموعة ومساهمته املمي ّزة فيها.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ مق ّومات املجموعة
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقات صور
عال ّية
سري الف ّ
يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات.
كل مجموعة عن السؤال :ما معنى مجموعة؟
تجيب ّ
كل مجموع ــة إىل بل ــورة تعري ــف ملعن ــى مجموع ــة تخت ــار مندوبًــا منه ــا ،ليق ــف ويجي ــب ع ــن الس ــؤال
توص ــل ّ
بع ــد ّ
أم ــام جمي ــع املجموع ــات.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
يعرض املرشد اإلجابات املشرتكة الّتي كانت يف جميع املجموعات.
كل مجموعة صو ًرا متن ّوعة ،ليميّز التالميذ الرسومات الّتي تحوي العمل ضمن مجموعة.
يعرض املرشد أمام ّ
للمرشد:

تعريف مصطلح "املجموعة"
املجموعة عدد من االشخاص الذين يقيمون فيام بينهم عالقات متبادلة.
49

ملحق  :بطاقات صور

يل تعترب مجموعة؟
أي صور
ّ
مم ي ّ
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ي
التص ّ
ور الفكر ّ

املشاركة االجتامع ّية

ترتكـــز العمل ّيـــة التعلّم ّيـــة واملامرســـة عـــى تنميـــة النظـــرة االجتامع ّيـــة القيم ّيـــة املنبثقـــة مـــن قيمـــة املشـــاركة
االجتامع ّيـــة.
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامع ّية -القيم ّية للمشاركني من خالل اللقاء الكشفّي:
الصف ،يف البلدة ،يف املجتمع ،يف الدولة ويف العامل.
• االنتباه ملا حولنا :يف العائلة ،يف ّ
• املشاركة يف حوارات اجتامع ّية -قيم ّية ،واملشاركة يف مبادرات شخص ّية وجامع ّية.
• اإلحس ــاس باملس ــؤول ّية ،املب ــادرة واملتابع ــة يف إط ــار القي ــام بالوظيف ــة يف املجموع ــة ،يف الص ـ ّـف ويف املدرس ــة ،م ــن
خ ــال أط ــر م ّعين ــة ،مث ــل :من ــاوب الي ــوم ،من ــاوب األس ــبوع ،لج ــان ص ّف ّي ــة ،مجل ــس التالمي ــذ وغريه ــا.
• املشاركة االجتامع ّية الف ّعالة يف املجتمع ،معرفة الواجبات والحقوق وغريها.

الكشّ اف
مطيع
للنظام
واألوامر

الكشّ اف عضو
نافع يف
املجتمع

املرشد الج ّيد
أنا قائد مناسب
تع ّرف ع ّيل

التواصل مع اآلخرين
ما هذه القيادة؟
َمن يحتاج إىل َمن
وصايا أيب
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر

األهداف

عال ّية :املرشد الج ّيد
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يق ّدر التلميذ أه ّم ّية اإلرشاد الج ّيد
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يتّبع التلميذ تعليامت املرشد لتحقيق غايته
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
يختار املرشد تلميذين؛ األ ّول يأخذ دور الكفيف والثاين دور القائد املرشد
ـي التلمي ــذ ال ــذي ميثّ ــل دور الكفي ــف بإح ــكام ،ويخرج ــه م ــن الص ـ ّـف لح ــن تل ّق ــي
 ع ــى املرش ــد عص ــب عين ـ ّتعليـــات مـــن املرشـــد بالدخـــول ،عـــى التالميـــذ املتبقّـــن وضـــع حواجـــز عـــى األرض ،مثـــل حقائبهـــم وغريهـــا
معص ــب العين ــن ،ويق ــف قب ــل ب ــدأ مس ــار الحواج ــز ،وعلي ــه اإلصغ ــاء لتعلي ــات القائ ــد ال ــذي
 يدخ ــل التلمي ــذ ّيرش ــده ويو ّجه ــه للمس ــار اآلم ــن؛ مث ــل الذه ــاب إىل اليس ــار أو اليم ــن وهك ــذا ..وم ــن واجب ــات القائ ــد أن يوص ــل
التلمي ــذ إىل نهاي ــة املس ــار بأق ــل ع ــدد ممك ــن م ــن التعــرات.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجمـــل املرشـــد الف ّعال ّيـــة بتأكيـــد أه ّم ّيـــة التعبـــر واإلرشـــاد بصـــورة دقيقـــة ،وكذلـــك أه ّم ّيـــة اإلصغـــاء
لتعليـــات القائـــد إلنجـــاز امله ّمـــة بســـامة ونجـــاح.
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر
األهداف

عال ّية :أنا قائد مناسب
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يق ّدر التلميذ املها ّم القياديّة التي من املمكن أن يتولّ ها
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
كل تلمي ــذ اق ـراح عم ــل أو مه ّم ــة قياديّــة ،يظ ــن أنّــه مالئ ــم للقي ــام به ــا يف دائ ــرة الص ـ ّـف
 يطل ــب املرش ــد م ــن ّأو املدرس ــة
 يح ّدد التلميذ الكفاءات املطلوبة لهذه امله ّمة -يكتب رسالة إىل مجموعته ،يقنعهم بها أنّه األفضل لهذه امله ّمة ،ويقوم بإلقائها أمامهم.

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

ـكل ش ــخص الق ــدرة ع ــى تنفي ــذ مه ــام قياديّ ــة مع ّين ــة لذل ــك
يجم ــل املرش ــد الف ّعال ّي ــة ،ويؤكّ ــد أن ل ـ ّ
م ــن املهــ ّم تش ــخيص ه ــذه الق ــدرات ،ومتيي ــز امله ــام القياديّ ــة الت ــي تتناس ــب م ــع ه ــذه الق ــدرات.
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر
األهداف

يل
ف ّ
عال ّية :تع ّرف ع ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يعي التلميذ دور القائد
التعليمي
الهدف
ّ
أن يج ّرب التلميذ دور القائد يف إدارة الف ّعاليّة
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
لكل مجموعة
 يختار املرشد قائ ًدا ّلكل قائد مه ّمته يف املجموعة وهي إدارة ف ّعاليّة تعارف بني أفراد املجموعة
 يرشح املرشد ّكل فرد أن يذكر اسمه وأم ًرا آخر يتعلّق بذاته (صفة ،حدث ،أمنية)...
 يطلب القائد من ّ يف نهاية جولة التعارف يقوم القائد باستعراض أسامء املجموعة ويشكرهم عىل تعاونهمعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يذك ــر املرش ــد أه ّم ّي ــة دور القائ ــد إلدارة الف ّعال ّي ــات ويب ـ ّـن الصعوب ــات الت ــي ق ــد تح ــدث ب ــدون
ـي ،ومعرف ــة األش ــخاص الذي ــن ينتم ــون إىل
وج ــود القائ ــد ،ويؤكّ ــد م ــدى أه ّم ّي ــة التكتّ ــل االجتامع ـ ّ
نف ــس املجموع ــة وم ــا يج ــول يف خاطره ــم.
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الكشّ اف
عضو نافع
باملجتمع

األهداف

عال ّية :التواصل مع اآلخرين
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يق ّدر التلميذ أه ّم ّية ومعنى االختالف والتشابه
التعليمي
الهدف
ّ
الصف من جوانب مختلفة.
• أن يح ّدد التلميذ املختلف واملتشابه بني أوالد ّ
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
مرحلة أ :نتشابه ونختلف من الناحية الخارجيّة
 .1يدعو املرشد خمسة مشرتكني ملركز الحلقة بحيث يكون ألربعة منهم ميزة خارجيّة مشرتكة.
 .2تُخ ّم ــن املجموع ــة م ــا املي ــزة الخارجيّ ــة املش ــركة لألربع ــة مش ــركني ،أو م ــاذا مييّ ــز املش ــرك الخام ــس؟ (مث ـ ًـا:
أربع ــة يضع ــون نظّ ــارت وواح ــد ال ،أربع ــة يلبس ــون بل ــوزة غامق ــة وواح ــد ال).
 .3تح ّدد املجموعة ميزة مشرتكة للمشرتكني الخمسة.
مرحلة ب :متشابهون ومختلفون من جوانب مختلفة
 .1يدع ــو املرش ــد خمس ــة مش ــركني آخري ــن ملرك ــز الحلق ــة بحي ــث يك ــون ألربع ــة منه ــم صف ــة م ــا مش ــركة ،مث ــل:
كل واح ــد منه ــم بح ــرف األل ــف ،أو يس ــكن أربعته ــم يف نف ــس الش ــارع ،أو يش ــرك أربعته ــم يف نف ــس
يب ــدأ اس ــم ّ
ال ــدورة...
 .2تُخ ّمن املجموعة ما الصفة املشرتكة للمشرتكني االربعة ،أو ماذا مييّز املشرتك الخامس؟
ـرب حيوانًــا
 .3تح ـ ّدد املجموع ــة صف ــات تف ـ ّرق ب ــن أعض ــاء املجموع ــة (مث ـ ًـا :اثن ــان ه ــا بك ـران ألهله ــا ،واح ــد ي ـ ّ
ألي ًف ــا).
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 .4يُطْلـــب مـــن املشـــركني توجيـــه أســـئلة لبعضهـــم البعـــض ملـــ ّدة  3دقائـــق ،مـــن أجـــل إيجـــاد أوجـــه التشـــابه
واالختـــاف بينهـــا (هوايـــات ،مواهـــب ،عـــدد األخـــوة واألخـــوات ،صفـــات.)...
ميك ــن دع ــوة مجموع ــة أخ ــرى ومحاول ــة العث ــور ع ــى صف ــات مش ــركة أو إعط ــاء الفرص ــة للمجموع ــة م ــن أج ــل
تش ــكيل مجموع ــات أخ ــرى.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

 .1ماذا تعلّمتم عن أوجه التشابه واالختالف بينكم؟
 .2ما هي املشاعر واألفكار التي أثريت لديكم أثناء الف ّعال ّية؟
 .3مت ــى تش ــعرون بأنّك ــم مختلف ــون ع ــن اآلخري ــن؟ مل ــاذا؟ (م ــن املمك ــن التط ـ ّرق لح ــاالت أثن ــاء ف ّعال ّي ــة
تعليم ّي ــة أو اجتامع ّي ــة يش ــعر خالله ــا التالمي ــذ بأنّه ــم مختلف ــون ع ــن اآلخري ــن).
 .4هل هذا شعور لطيف؟ كيف ميكنك أن تشعر بالرضا يف هذه الحاالت؟
 .5ملاذا علينا أن نحرتم أصدقاءنا رغم أنّهم مختلفون ع ّنا؟
نقاط مركزيّة للنقاش:

 .1من امله ّم احرتام االختالف (املظهر ،الصفات ،السلوك ،التفضيالت الشخص ّية ،عادات عائل ّية.
 .2يف بعض الحاالت ،يشعر الشخص أنّه متشابه مع زمالئه ،ويف حاالت أخرى يشعر أنّه مختلف.
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الكشّ اف
عضو نافع
باملجتمع

األهداف

وفايت وتو ّ
قعايت
ف ّ
عال ّية :تخ ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ املخاوف والصعوبات يف حياته
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن مشاعر مناسبة للتعامل مع املخاوف والصعوبات الحياتيّة املختلفة.
• أن ّ
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
يطل ــب املرش ــد م ــن التالمي ــذ اإلجاب ــة ع ــن األس ــئلة املرفق ــة الّت ــي ممك ــن م ــن خالله ــا أن يس ـ ّ
ـتدل ع ــى ق ــدرة
كل تلميـــذ.
التالميـــذ يف التعبـــر عـــن مخاوفهـــم ،ويف نفـــس الوقـــت التعـــ ّرف إىل اتّجـــاه تفكـــر ّ
كل تلميذ أن ميأل املطلوب:
يطلب من ّ
توقّعايت من نفيس:

توقّعايت من أبناء صفّي /أهيل:
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مخاويف هي:

الصعوبات الّتي تواجهني:

طرق بديلة ملواجهة الصعوبات:

عال ّية يف كامل الهيئة
اجامل الف ّ
يناقش التالميذ مع املرشد
ما هي املخاوف والصعوبات التي تطرقوا لها.
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الكشّ اف
عضو نافع
باملجتمع

األهداف

عال ّية :ما هي القيادة ؟
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يذ ّوت التلميذ معنى القيادة الناجحة
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ أه ّم صفات القائد الناجح
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
 يعرض املرشد فيلم "قائد الغربان" من اليوتيوب أو أ ّي فيلم يحمل نفس الفكرة يناقش املرشد مع تالميذه دور قائد الغربان يف الفيلم يو ّجه املرشد السؤال التايل للتالميذ :وفقا لصفات القائد ،من منكم يعترب نفسه قائ ًدا ناج ًحا؟الصف حول القائد الناجح ،أه ّميّته داخل رسية الكشّ اف وتحديد صفاته.
 يدور نقاش بني تالميذ ّرابط الفيلمhttps://youtu.be/Q71qWlHgVPk :
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
خاصة.
يت ّم تحديد صفات القائد الناجح ،ويقوم ّ
كل تلميذ بتعليق الصفات املالمئة عىل لوحة ّ

رابط الفيلم
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الكشّ اف
عضو نافع
باملجتمع

األهداف

عال ّية :من يحتاج إىل من ؟
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ طبيعة العالقات امل َ ْر ُج ّوة بينه وبني ومجتمعه.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يختار التلميذ القول الذي يتمثّل به يف املجتمع
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقة َم َه ّمة جامع ّية وبطاقات أقوال
سري الفعالية
تـُعلــًّـق األقوال التالية يف أركان الغرفة األربعة:
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.
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ي:
املرحلة األوىل -بشكل فرد ّ
كل تلميذ بجانب أكرث قول ميثّـل رأيه وموقـفه.
يقرأ التالميذ االقوال ث ّم يقف ّ
املرحلة الثانية -يف مجموعات:
يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات حسب ما اختاروه.
كل مجموعة بطاقة مه ّمة.
 .1تأخذ ّ

همة جامع ّية
م ّ

 1كيف ستبدو صورة املجتمع ،اذا تَب َن ّينا جميعا القول الذي اخرتمتوه؟
 2علّلوا وارشحوا ملاذا اخرتتم هذا القول
 3ماذا يربح الفرد واملجتمع وماذا يخرسان حسب هذا القول؟

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

كل مجموعة امله ّمة الجامع ّية.
 .1تعرض ّ
 .2إذا كان هناك قول مل يخرته أحد ،فيجب استيضاح ما ييل:
ما معنى القول؟ وملاذا مل يخرته أحد؟
 .3نقاش:
أ .يف أي مجاالت ،يكون فيها تداخل التالميذ يف مجتمعهم ُمهمًّ ؟
لكل فرد؟
ب .أي إسهام تق ّدمه عمليّة التداخل يف املجتمع ّ
ج .أي إسهام يجنيه املجتمع من تداخل التالميذ فيه؟ ق َـ ِّدموا أمثلة.
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الكشّ اف
عضو نافع
باملجتمع

األهداف

عال ّية :وصايا ايب
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يستشعر التلميذ قيمة العطاء يف املجتمع
التعليمي
الهدف
ّ
أن يقارن التلميذ بني أنواع العطاء املختلفة.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقة نص – وصايا أيب
بطاقة أسئلة
عال ّية
سري الف ّ
 .1يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات مك ّونة من  6-7أفراد.
النص "وصايا أيب" وبطاقة األسئلة ويطلب منهم اإلجابة عليها.
 .2يعطي ّ
كل مجموعة بطاقة ّ
 .3يطلب من املجموعة أن تجيب عن سؤال رقم  8عىل ورقة منفردة
 .4يجمع املرشد ورقة إجابات سؤال  8من التالميذ.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

حل سؤال رقم  8عىل اللوح.
بعد أن تعرض املجموعات إجاباتها ،يعرض املرشد ّ
معي؟
 .1من منكم يريد أن يق ّدم خدمة مع ّينة أو يقوم بعطاء ّ
يخصص املرشد م ّدة زمن ّية قصرية للتفكّر يف سؤال  ،8ويس ّجل من منهم يريد أن يق ّدم خدمة أو يقوم بعطاء
ّ .2
ما ،ويف أ ّي مجال؟
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وصايا أيب
" يـــا ابنتـــي أح ّبـــي أصدقـــاءك كنفســـك
واعمـــي مـــا بوســـعك إلدخـــال الـــرور إىل
قلوبهـــم ،فتشـــعري باالرتيـــاح والســـعادة.
اخدمـــي يـــا ابنتـــي املـــرىض واملعوزيـــن
وجميـــع مـــن هـــم أضعـــف منـــك.
فبخدمتهـــم ســـتجدين الراحـــة النفســـ ّية
والس ــعادة ه ــي العط ــاء ،وه ــي الت ــي تكم ــن
يف مـــا نبـــذل ونضحـــي تجـــاه اآلخريـــن.
لتكـــن ي ــدك معط ــاءة ،وتوخ ــي الج ــال يف
كل يشء واجعلي ــه س ــبيال إىل الخ ــر ،ودلي ـ ًـا
ّ
الحـــق.
عـــى
ّ
وحـــق ومحبّـــة
فاللـــه يـــا ابنتـــي جـــال
ّ
وعطـــاء ،وهـــو ال يعيـــش إال يف النفـــوس
الجميلـــة الطاهـــرة والضامئـــر املتيقّظـــة
املتعطّشـــة دامئًـــا إىل معطيـــات الخـــر
والجـــال.
يـــا ابنتـــي ال تكـــوين أنان ّيـــة كالنملـــة التـــي
تجمـــع لنفســـها ،وال كالعنكبـــوت التـــي
تنس ــج خيوطً ــا واهي ــة ،ب ــل أري ــدك كالنحل ــة
تستنش ــقني رحي ــق العل ــم واألدب والحكم ــة،
وتعطـــن أعـــالً مثمـــرة شـــهية كالعســـل".
( ناديا نويهض:
قناديل -بريوت  1974صفحة )190

األسئلة:
 )1مباذا يويص األب ابنته نحو أصدقائها؟ ومباذا
يعود عليها ذلك؟
 )2مباذا يويص األب ابنته نحو املرىض واملعوزين
والضعفاء؟ ومباذا يعود ذلك عليها؟
" )3خُذ ال َعفْو وأْمر بال ُع ْر ِف وأ ْعرِض عن
الجاهلني"
سورة األعراف،
ما هي عالقة اآلية الكرمية بالقطعة ؟
ٌ
"مغبوط هو العطا ُء
 )4يقول الس ّيد املسيح:
أكرث من األخ ِذ" ( أعامل الرسل )20،35
ما هي عالقة القول بالقطعة ؟
كل من النملة ،العنكبوت والنحلة
 )5ما صفات ّ
يف القطعة؟
 )6هل توافق عىل أنّ "السعادة هي العطاء"؟
علّل!
 )7هل تعرف أحداثًا اجتامع ّية تنطبق عليها
الوصايا؟
 )8اذكر جميع القيم يف القطعة ورتّبها حسب
أه ّم ّيتها لك.
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االختالف

ي
التص ّ
ور الفكر ّ
ـفي يف ف ّعال ّي ــات مختلف ــة الت ــي
قيم ــة االخت ــاف تتي ــح النظ ــرة االجتامع ّي ــة -القيم ّي ــة ،ومش ــاركة العض ــو الكش ـ ّ
تن ّم ــي لدي ــه فه ـ ًـا واحت ــواء ألف ــكار اآلخري ــن م ــن خ ــال:
الخاص ــة ،الصف ــات الش ــخص ّية،
• إظه ــار وع ــرض مي ــزة ّ
كل ف ــرد ،التأكي ــد ع ــى املواه ــب الفرديّ ــة ،الهواي ــات ّ
االهتامم ــات العا ّم ــة وغريه ــا.
• مامرسة تطبيق القيم مثل :احرتام اآلخر ،تق ّبل املختلف ،التسامح مع اآلخر...
رصف ــات الت ــي ق ــد تحص ــل عن ــد اللق ــاء باملختل ــف ،التع ــاون ب ــن األفــراد م ــع مراع ــاة
• فح ــص األم ــور والت ّ
املش ــاعر ،االحتياج ــات واألذواق واحرتامه ــا عن ــد اآلخ ــر.
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الكشّ اف
عضو نافع
يف املجتمع

أحب أن يكون قائدي؟
كيف ّ
من هو الصديق؟
لكل واحد
خاصة ّ
موهبة ّ
نتعارف لنتقابل

الكشّ اف أخ
لكل كشّ اف
ّ
وصديق
لكل إنسان
ّ

التضامن والتعاون
لد ّي ما أجدّ د لكم
ماذا تعني يل األمثال؟
عرض نفيس بعني اآلخر

الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع
عال ّية :كيف أُ ِحب ان يكون قائدي ؟
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يعي التلميذ مفهوم القيادة
التعليمي
الهدف
ّ
أن يص ّنف التلميذ صفات القائد اإليجابيّة والسلبيّة
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
ورقة الصفات
عال ّية
سري الف ّ
يكتب املرشد كلمة قائد عىل اللوح ويسأل :ما معنى كلمة قائد؟
يسأل املرشد التالميذ :كيف يحبون أن يكون قائدهم
يقوم املرشد برشح مفهوم القيادة وأهمية القائد يف الحياة اليومية
ي ــوزّع املرش ــد ورق ــة الصف ــات ،ويطل ــب م ــن تالمي ــذه أن يص ّنف ــوا الصف ــات املوج ــودة داخ ــل اإلط ــار إىل صف ــات
إيجابيّ ــة وأخ ــرى س ــلبيّة (مرف ــق من ــوذج).
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
يجم ــل املرش ــد الف ّعال ّي ــة م ــع التالمي ــذ ،ف ُيعــ ّرف باختص ــار م ــا معن ــى مفه ــوم القائ ــد ،ويع ــرض الصف ــات الت ــي
يح ّبـــون أن تكـــون لـــدى قائدهـــم.

65

منوذج:
أحب أن يكون...
قائدي
ّ

صفات ايجابية تحب ان تكون لدى القائد

عصبي
لديه القدرة
عىل مواجهة
الصعوبات
محبوب بني
الجميع

ال يحب
املساعدة

66

اجتامعي

ي
قو ّ

ال يتدخل
بامور غريه

صفات سلبية ال تحب ان تكون لدى القائد

أنيق

عنيف

خجول

مبدع

ال يراعي
مشاعر
االخرين

منطو

جميل املنظر

بخيل

أخالقه حسنة (كالصدق والشجاعة)

متسلّط

إداري

مرتّب

قوي الشخص ّية

جـه
مو ِّ

اجتامعي

عال
ف ّ

لديه إملام مبا يجري

هم لآلخرين
متف ّ

مبادر

مخلص لعمله

يل
عم ّ

متفهم
ُ

ـب لعمله
ُ
مـ ِح ّ

يتحمل املسؤولية

متابع

منـظ ّـم

منصت لآلخرين

ين
أنا ّ

محب لإلستطالع
ّ

ملتزم باملواعيد

مجتهد
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع

األهداف

الصديق ؟
عال ّية :من هو ّ
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يستشعر التلميذ قيمة الصداقة.
التعليمي
الهدف
ّ
أن مي ّيز التلميذ أمو ًرا مختلفة يف العالقات بني األصدقاء.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة

املوا ّد املطلوبة
منوذج أسئلة
عال ّية
سري الف ّ

يوزّع املرشد استبانة" :من هو الصديق؟" ويطلب من التالميذ تعبئتها
ض ــع إش ــارة ع ــى الصف ــات الت ــي ت ــو ّد أن تتوفّ ــر بالنس ــبة لصداق ــة قص ــرة األم ــد (مث ـ ًـا :لق ــاء م ــع إنس ــان
أثن ــاء عطل ــة األس ــبوع) ،أو بالنس ــبة لصداق ــة طويل ــة األم ــد (مث ـ ًـا :س ــيكون صديق ــك خ ــال ف ــرة الدراس ــة
الثانويّ ــة)
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الصفات

صداقة قصرية

صداقة طويلة

ط ّيب القلب
كريم
ج َّذاب
جميل
يجيد اإلصغاء
محبوب
مس ّل
َ
صاحب نكتة
ودود
واسع اآلفاق
طموح
مؤدَّب
مستقل
ّ
الظل
ّ
خفيف
مغامر
حكيم
متّزن

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجمل املرشد مع التالميذ صفات الصديق ومق ّومات الصداقة طويلة األمد/
قصرية األمد
* ممكن إضافة صفات أخرى يراها التالميذ.
69

الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع

األهداف

خاصة لكل واحد
عال ّية :موهبة
ّ
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يعي التلميذ أه ّم ّية العمل ضمن املجموعة (طاقم)
التعليمي
الهدف
ّ
أن يربط التلميذ بني مواهبه الشخص ّية ودوره يف املجموعة (طاقم)
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقات عىل شكل هديّة
موا ّد ف ّن ّية :ألوان ،صمغ ،مقصات ،أوراق مل ّونة....
عال ّية
سري الف ّ
يبعـــر املرشـــد بطاقـــات يف مركـــز الحلقـــة .تعـــرض البطاقـــات الصفـــات اإليجابيّـــة واملواهـــب والهوايـــات (مثـــل:
ـب اس ــتطالع ،حساســ ّية ،اهت ــام ،اجته ــاد ،ك ــرم ،التــزام باملواعي ــد ،مس ــؤول ّية ،نظ ــام ،رق ــص ،رياض ــة،
حكم ــة ،ح ـ ّ
ش ــغف قــراءة الكت ــب ،الرس ــم ،فــ ّن الطب ــخ).
كل مش ــرك اختي ــار بطاق ــة تص ــف هواي ــة أو موهب ــة مت ّي ــزه ،ويكتبه ــا ع ــى بطاق ــة الهديّــة .يُح ـ ّدث أصدق ــاءه
وع ــى ّ
م ــا كتب ــه ويتل ّق ــى م ــردو ًدا منه ــم.
• أريد أن أثني عليك عىل..
اكتشفت أنّك ...وأريد أن أقرتح عليك...
• لقد
ُ
• أو ّد أن أدعوك إىل...
• بعد األمور التي قلتها عن نفسك ،أريد أن أسألك...
• أو ّد أن أشكرك عىل...
كل واح ــد منه ــم املس ــاهمة مبوهبت ــه للمجموع ــة وألصدقائ ــه ،وينتج ــون م ًع ــا
يس ــتوضح املش ــركون كي ــف يس ــتطيع ّ
صن ــدوق الهداي ــا وب ــه يضع ــون "الهداي ــا" الش ــخص ّية.
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عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

 .1كيف شعرتم أثناء الف ّعال ّية؟ ماذا عرفتم عن أنفسكم؟
 .2ماذا عرفتم عن أعضاء املجموعة؟ مباذا تختلفون ومباذا تتشابهون؟
لكل واحد م ّنا تحقيق مواهبه؟
 .3كيف ميكن ّ
 .4كيف ميكننا أن نراعي زمالءنا ونحرتم صفاتهم ومواهبهم؟
مبن ومباذا يتعلّق هذا؟
بطاقات

حب
ّ
استطالع

حكمة

التزام
باملواعيد

رقص

رياضة

حساس ّية

اهتامم

اجتهاد

كرم

مسؤول ّية

نظام

شغف
قراءة
الكتب

فن
الطبخ

الرسم
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع
عال ّية :نتعارف لنتقارب
ف ّ
األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
كل عضو يف املجموعة
أن يحرتم التلميذ ّ
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ يف املجموعة عن نفسه وعن مشاعره
أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 50دقيقة
املوا ّد املطلوبة
كرتون مق ّوى مرسوم عليها دوائر بقطر 30سم ،تشكيلة ألوان مختلفة ،ورق الصق.
عال ّية
سري الف ّ
يُطل ــب م ــن املجموع ــة الجل ــوس بش ــكل دائ ــر ّي ،ويوض ــع الكرت ــون املقــ ّوى واملرس ــوم عليه ــا دائ ــر بقط ــر 30س ــم
كل عض ــو يف املجموع ــة أن يرس ــم أي يشء يخط ــر ع ــى بال ــه
أم ــام املجموع ــة م ــع تش ــكيلة األل ــوان .يُطل ــب م ــن ّ
كل عض ــو أن
ل ُيع ـ ّـر في ــه ع ــن ش ــخصيته وصفات ــه باس ــتعامل األل ــوان املختلف ــة .بع ــد أن يف ــرغ الجمي ــع ،يُطل ــب م ــن ّ
مي ـ ّد خطًّ ــا إىل رس ــم آخ ــر موج ــود يف دائ ــرة م ــن الدوائ ــر املرس ــومة ع ــى الكرت ــون الت ــي يتعاط ــف معه ــا وتع ـ ّـر ع ــن
كل عض ــو ع ــن الرس ــمة /الش ــكل ال ــذي خطّط ــه
يشء يج ــول يف خاط ــره .بع ــد االنته ــاء م ــن ه ــذه املرحل ــة ،ي ــرد ّ
ـخصيته ،ث ـ ّم ي ــرح س ــبب اختي ــاره الرس ــمة/التخطيط املوج ــود
داخ ــل الدائ ــرة وع ــن األم ــر ال ــذي يع ـ ّـر في ــه ع ــن ش ـ ّ
يف الدائ ــرة الت ــي مــ ّد إليه ــا خطًّ ــا .ال ــدور يك ــون للش ــخص ال ــذي ي ــي وق ــع علي ــه الخــ ّط املم ــدود ...وهك ــذا حتّ ــى
يتح ــدث جمي ــع أعض ــاء املجموع ــة.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يُجمل املرشد مع املشاركني حول مشاعرهم عن املجموعة التي تع ّرفوا إليها للت ّو.
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عال ّية :التضامن والتعاون
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يعي التلميذ أه ّم ّية املساعدة والتعاون كمصلحة متبادلة.
التعليمي
الهدف
ّ
أن يقارن التلميذ بني التسامح وعدمه.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
فيلم عىل الرابط التايلhttps://youtu.be/W1Ct0EwV43Y :
عال ّية
سري الف ّ
القص ــة ع ــى مس ــامع التالمي ــذ حي ــث يتوقّ ــف املرش ــد ع ــن ال ــرد ليوج ــه
يق ــوم املرش ــد ب ــرد القس ــم األ ّول م ــن ّ
األس ــئلة الت ــي تلي ــه:
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يُــروى أنَّ ثَالثَ ـ َة ث ـران ،أبيــض وأســود وأحمــر كانــت يف أَ َجم ـ ٍة (غابــة) ،وكان أســد هنــاك،
ال يق ـ ِد ُر عليه ــا الجتامعه ــا علي ــه ،فق ــال األس ــد يو ًم ــا للثوري ــن األس ــود واألحم ـر: ال ي ـ ّ
ـدل
ـض فــإن لونَــهُ مشــهور ولــوين عــى لونكــا ،فلــو تركتــاين
علينــا يف أَ َجمتنــا إال الثــو ُر األبيـ ُ
ـت لن ــا األَجم ــة ،فق ــاال: دونَ ــكَ فكُلْ ــه ،فأَكَلَ ــه ،ثــ ّم ق ــال لألحمــر: ل ــوين ع ــى
آكُلُ ــه ص َف ـ ْ
لون ــكَ ،فدَ ْعن ــي آكل األس ــود لِتصف ــو لن ــا األ َجم ــة ،فق ــا ل: دونَ ــكَ فكُلْ ــه ،فأكل ــه ،ث ـ ّم ق ــال
لألحمــر: إين آ ِكلُ ــكَ ال َمحاَل ــة ،فق ــال: َدعن ــي أُن ــادي ثالث ــا ،فق ــال: اف َع ــل ،فن ــادى أالَ إين
ـب َمث ـ ًـا ،وأكلَ ــهُ األس ــد.
أُ ِكلْ ـ ُ
ـت ي ــوم أ ِك َل الث ــو ُر األبي ــض ،و َذ َه ـ َ

أسئلة للنقاش أمثلة:
 هل استطاع الثور األسود أن ينجو من األسد؟ ماذا لو اعتمد الثوران اآلخران سلوك آخر؟ ملاذا مل ينج أحد الثريان؟وما شابه من أسئلة تثري النقاش
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
القصة؟
أي العرب ميكن أن نتعلّمها من ّ
ملحق :قصة
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أجدد لكم ...
ي ما ّ
ف ّ
عال ّية :لد ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
أن يدرك التلميذ أه ّم ّية االنتامء والتداخل يف املجموعة
التعليمي
الهدف
ّ
أن يح ّدد التلميذ املتشابه واملختلف بني أعضاء املجموعة.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقات ،أقالم مل ّونة ،ألوان.
عال ّية
سري الف ّ

يطلـــب املرشـــد مـــن املشـــرتكني التفكــيـر بأمـــور يعرفهـــا أصدقاؤهـــم عنهـــم (التطـــر ق ّ)...التجـــارب
الشـــخصية....
ع ــى كّل م ــرك أن يرس ــم \ يكت ــب ع ــى البطاق ــة أمــ ًرا واحــ ًدا ال يعرف ــه أصدق ــاؤه عن ــه ،ويض ــع البطاق ــة
يف وس ــط الغرف ــة .يجل ــس املش ــركون بش ــكل حلق ــة ح ــول البطاق ــات الت ــي رس ــموا  /كتب ــوا عليه ــا ملعاين ــة
األم ــور الت ــي كتب ــت.
يوزع املرشـــد املجموعـــة إىل أزواج -كّل عضـــو يعـــرض أمـــام صديقـــه األمور التي رسمها /كتبها
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عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

م ــا ه ــي األم ــور الجدي ــدة الت ــي تع ّرفت ــم إليه ــا ع ــن أصدقائك ــم؟ م ــا ه ــي األم ــور املفاجئ ــةبالنس ــبة لك ــم؟ وه ــل أس ــعدتكم ه ــذه األم ــور؟
 ملاذا من امله ّم أن نتع ّرف إىل بعضنا من ع ّدة نوا ٍح؟ ماذا تعلّمتم عن املتشابه واملختلف بينكم؟كل واحد يك يشعر باالنتامء واألمن باملجموعة؟
-كيف ُيكنكم أن تساعدوا ّ
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عال ّية :ماذا تعني يل األمثال ؟
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يحرتم التلميذ القيم املختلفة عنه
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن نفسه بواسطة األمثال.
• أن ّ
املدّ ة الزمن ّية
 60دقيقة
املوا ّد املطلوبة
كرت ــون بريس ــتول ،صم ــغ ،بطاق ــات تكت ــب عليه ــا األمث ــال واألق ــوال املوج ــودة يف ملح ــق ( 1يس ــتطيع املرش ــد إضاف ــة
أمث ــال مالمئ ــة).

عال ّية
سري الف ّ
يوزّع املرشد البطاقات عىل التالميذ.
كل تلميذ بطاقته ويكتب عىل ورقة خارجيّة رش ًحا ومالحظات حول القول.
يقرأ ّ
يق ــوم التالمي ــذ بالبح ــث ع ــن زم ــاء آخري ــن يحمل ــون بطاق ــة تحت ــوي ع ــى ق ــول ش ــبيه بالق ــول املوج ــود معه ــم،
وهك ــذا تتكــ ّون مجموع ــات م ــن  2-5أفــراد.
كل مجموعــة بريســتول ،يُناقــش أف ـراد املجموعــة جميــع البطاقــات ويتّفقــون حــول مالحظــات عــن األقــوال،
تأخــذ ّ
وتلصــق األقــوال عــى الربيســتول وتحتهــا مالحظــات بحيــث تبــدو كالتــايل:
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القول 1
الرشح 2

القول 2
الرشح 2

القول 3
الرشح 3

القول 4
الرشح 4

للمرشد
اقـــرح عـــى التالميـــذ أن يعرضـــوا عملهـــم عـــى الربيســـتول
ـــي كاألزهـــار واألشـــجار وأشـــكال يختارونهـــا هـــم.
بشـــكل ف ّن ّ
تعلّق املجموعات الربيستول عىل جدران الغرفة ،ويقوم م ّمثل عن املجموعة بعرضها.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

 .1كيف كانت الف ّعال ّية؟ هل استمتعتم بها؟
 .2هل تعلّمتم شيئًا جدي ًدا عنها؟
 .3كيف تنظر األمثال إىل القيم اإلنسانية؟
قول ،بيتًا شعريًا تريد إضافته؟
 .4هل تعرف ً

ملحق األمثال:

َمن أ ّمنك ال تخونه.
لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك.
زي الشمعة بتحرق نفسها وتن ّور ع غريها.
زي اإلبرة تكيس الناس وهي عريانة.
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أحسن الناس أعذرهم للناس.

أكل واحد بكفي عرشة.

أهل السامح مالح.

األدب أحسن من الذهب.

تاج املروءة التواضع.

لسانك ال تذكر به عورة امرئ
فكلّك عورات وللناس ألسن

التائب عن ذنبه كمن ال ذنب له.
ف النية ونام يف ال ّربية.
َص ِّ
الصلح س ّيد األحكام.
العفو عند املقدرة.
كبري القوم خادمهم.
ال تكن لي َنا فتعرص وال قاس ًيا فتكرس.
اصرب َع الحرصم بتوكله عنب.
إنّ الله مع الصابرين.
أ ّول الصرب مر وآخره حلو.
أقعد اعوج ِ
واحك صحيح.
الرجل برتبط من لسانه.
عليك بالصدق ولو أنّه أحرقك بنار الوعيد.
إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون.
أنا أ ّول من طاع وآخر من عيص.
القيني وال تغديني.

رض ما نفع
الطمع ّ
وكل واحد عىل "دينه".
إخوان بالحليب ّ
رب أخ مل تلده أمك
ّ
اعمل خري وارمه يف البحر.
أعط األجري حقّه قبل ما يجف عرقه.
اليل خلّفه أبوك إلك وألخوك.
رس.
ّ
حق ي ّ
رض خري من باطل ي ّ
للحق مش عيب.
الرجوع ّ
احفظ قرشك األبيض لليوم األسود.
إن كنت َع بري ارصف بتدبري.
لقمة هن ّية بتكفي م ّية.
الناس أجناس
البطن بستان
االختالف يف الرأي ال يفسد للو ّد قض ّية
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عال ّية :عرض نفيس بعني اآلخر
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يذوت التلميذ الصفات االيجابية لديه ويعمل بها.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يقارن التلميذ بني الصفات اإليجابية والسلبية
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقات قصيدة ،أوراق تويج
عال ّية
سري الف ّ
كل جان ــب من ــه هن ــاك ش ــخصيّة م ــن حياتن ــا.
ـاص :يف ّ
يع ــرض املرش ــد مك ّع ــب اللعب ــة ويوضّ ــح أنّ ــه مك ّع ــب خ ـ ّ
وكل تلمي ــذ يرم ــي املك ّع ــب يتحــ ّدث ع ــن نفس ــه م ــن وجه ــة نظ ــر
(الوال ــدان ،األخ ــوة ،األصدق ــاء وغ ــر ذل ــك)ّ ..
الش ــخصيّة الت ــي ظه ــرت يف املك ّع ــب .ي ــأيت املرش ــد مبث ــال أ ّوال :أخت ــي كان ــت تق ــول ّإن ش ــخص مس ــؤول ،وأحاف ــظ
عليه ــا دامئً ــا ،جــ ّديت تق ــول ّإن أس ــاعدها دامئً ــا (اقــراح :اعت ــا ًدا ع ــى الفئ ــة العمريّ ــة ألعض ــاء املجموع ــة يس ــتطيع
ـب أن يس ــاعدين يف
املش ــاركون أن يتح ّدث ــوا ع ــن أنفس ــهم بضم ــر الغائ ــب :أن ــا س ــعاد ،وال ــدة توفي ــق ،وه ــو يح ـ ّ
الطب ــخ) .م ــن املحبّ ــذ كتاب ــة الصف ــات الت ــي يذكره ــا املش ــاركون ع ــى الل ــوح أو ع ــى بريس ــتول ،ويف النهاي ــة ،نس ــأل:
كل منكــم أشــياء عــن اآلخــر مل يعرفهــا
مــا هــي الصفــات التــي تك ـ ّررت وأيّهــا صفــات مميّ ــزة وفريــدة؟ مــاذا عــرف ٌّ
رف بش ــكل مغاي ــر يف املواق ــف املختلف ــة؟
م ــن قب ــل؟ ه ــل ميك ــن حس ــب رأيك ــم تغي ــر الصف ــات أو التــ ّ
ـكل مش ــرك توي ًج ــا ،ويطل ــب من ــه أن يكت ــب اس ــمه وصف ــة إيجابيّ ــة واح ــدة ميكنه ــا أن تس ــهم يف
يعط ــي املرش ــد ل ـ ّ
عم ــل املجموع ــة وأن يزيّ ــن التوي ــج .ث ـ ّم يصن ــع املرش ــد م ــن جمي ــع أوراق التوي ــج زه ــرة صف ــات جامعيّ ــة ويعلّقه ــا
يف الغرف ــة.
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عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يل ّخ ــص املرش ــد :زه ــرة الصف ــات الجامع ّي ــة الت ــي متثّ ــل الخ ــاص والتم ّي ــز للمجموع ــة .ميك ــن اس ــتخدام
كل واح ــد م ّن ــا لدي ــه
خاص ــة وأ ّن ّ
واس ــتعامل الصف ــات اإليجابيّ ــة الت ــي يتمتّ ــع به ــا أعض ــاء املجموع ــةّ ،
العدي ــد م ــن الصف ــات ،وأنّن ــا نس ــتطيع التأث ــر ع ــى بعضن ــا البع ــض لتحس ــن الصف ــات الس ــلب ّية املوج ــودة
يف املجموع ــة.
بطاقات قصيدة
ملحق  :1بطاقات قصيدة
الطفلة ،اسمها سعاد
ال تتكلّم ،ال زالت صغرية
ولكّنني بالنسبة لها أخ
الذي يحرض لها هديّة

إذا سألتم ع ّني أمي
شقي وأب ًدا غري صغري
فأنا ّ
ال أجمع قطع لعبة البازل
وال أريد النوم يف الوقت
جديت تح ّدثني عن ولد
يحب الشوكوالته ج ًدا
ّ

هادئ كمثله مل أعرف من قبل
تقول جارة يف الحديقة
ألنّها دامئا تسأل
وهي نفسها دو ًما تجيب.

ج ّدي يشتيك :هو مزعج
وعندي يف األذن منه وجع!

دالل طب ًعا ستقول:
وهي معلّمة فنون
حسن موهوب ،كيف ال
وهو دامئًا يدخل الخيط يف االبرة
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ملحق  :2قصيدة
من أنا /شلوميت راونر

من أنا؟ ينادونني حسن
أكـــر مـــن ذلـــك ،أنـــا غـــر
متأكّـــد
هذا متعلّق مبن تسأل
وقليل متعلّق باملزاج
ً
إذا سألتم عني أمي
شقي وأب ًدا غري صغري
فأنا ّ
ال أجمع قطع لعبة البازل
وال أريد النوم يف الوقت
الطفلة ،اسمها سعاد
ال تتكلّم ،ال زالت صغرية
ولك ّنني بالنسبة لها أخ
الذي يحرض لها هديّة
جديت تح ّدثني عن ولد
يحب الشوكوالتة ج ًدا
ّ
ج ّدي يشتيك :هو مزعج
وعندي يف األذن منه وجع!
ه ــادئ كمثل ــه مل أع ــرف م ــن
قب ــل
تقول جارة يف الحديقة
ألنّها دامئًا تسأل
وهي نفسها دو ًما تجيب.

ملحق  :3مكعب لعب
 1أخ /أخت
 2ج ّد /ج ّدة
 3معلّم
 4صديق /صديقة
 5جار /جارة
َ 6من ترغبون؟
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دالل طب ًعا ستقول:
وهي معلّمة فنون
حسن موهوب ،كيف ال
وهو دامئًا يدخل الخيط يف اإلبرة
فمن أنا إذن؟ ينادونني حسن
وأكرث من ذلك ،أنا غري متأكّد
هذا متعلّق مبن تسأل
وقليل متعل ٌّق باملزاج.
ً

إدارة الرصاعات
ي
التص ّ
ور الفكر ّ
ـى ،ولك ــن إىل جان ــب ذل ــك هنال ــك املش ــاكل والرصاع ــات
ّ
كل عم ــل ترب ــو ّي م ــيء باللحظ ــات الس ــعيدة وذات معن ـ ً
ـفي م ــن خ ــال تعامل ــه م ــع التالمي ــذ.
واألزم ــات الت ــي يتعــ ّرض له ــا املرش ــد الكش ـ ّ
ـفي أن يُديــر يف آنٍ واحــد املشــاكل التــي تُثــار أثنــاء التواصــل مــع التالميــذ والرصاعــات واألزمــات
عــى املرشــد الكشـ ّ
ـفي والرتبــو ّي.
داخــل املجموعــة أو هيئــات خارجيّــة أخــرى لهــا دور يف النشــاط الكشـ ّ
آثرنــا الرتكيــز عــى قيمــة "إدارة الرصاعــات" كقيمــة اجتامعيّة-تربويّــة -قيميّــة ،والتــي مــن خاللهــا نديــر حــوا ًرا ب ّنــا ًء
ـفي وعالقت ــه م ــع أقران ــه.
يعم ــل ع ــى ش ــخصيّة التلمي ــذ الكش ـ ّ
الكشـــفي،
ترتكـــز إدارة الرصاعـــات باألســـاس عـــى املامرســـة والتجربـــة املكتســـبة مـــن خـــال مامرســـة العمـــل
ّ
ومواجهـــة مواقـــف تحتـــاج إىل إدارة بشـــكل ســـليم.
ـكل موق ــف هنال ــك ط ــرق مواجه ــة مختلف ــة وذل ــك يعتم ــد ع ــى معطي ــات الح ــدث أو املوق ــف ال ــذي نح ــن
لـ ّ
ـفي يف طريق ــة تعامل ــه وس ــلوكه م ــع املوق ــف م ــع الحف ــاظ ع ــى كي ــان واح ـرام
بص ــدده ،وهن ــا ي ــرع املرش ــد الكش ـ ّ
لألطــراف املش ــاركة يف الــراع.

الكشّ اف
بشوش ويقابل
الشدائد بصدر
رحب

اكتشف قدراتك بإدارة الرصاعات
االحرتام املتبادل يف إدارة الرصاعات
املسؤول ّية يف إدارة الرصاعات
جريان

الكشّ اف
مطيع
للنظام
واالوامر

التعاون
التفاهم بالحوار
الحكمة يف إدارة الرصاعات
دور القائد يف إدارة الرصاعات
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الكشّ اف

بشوش ويقابل
الشدائد بصدر
رحب
عال ّية :اكتشف قدراتك بإدارة الرصاعات
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يبني التلميذ ثقة بنفسه ملواجهة الصعاب
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يطرح التلميذ حلولً ملواجهة صعوبة ما.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
مقطع فيلم عىل الرابط التايلhttps://youtu.be/fPOy5EirSIw :

عال ّية
سري الف ّ
 يع ــرض املرش ــد مقط ــع فيدي ــو م ــن فيل ــم آب ــاء وأبن ــاء ،م ــن موق ــع اليوتي ــوب ،ال ــذي في ــه يناق ــش األبن ــاء م ًع ــاالوض ــع امل ــاد ّي الصع ــب وط ــرح حل ــول ملواجه ــة ه ــذا الوض ــع.
كل واح ــد م ّن ــا الق ــدرة ع ــى املس ــاهمة واملس ــاعدة يف مواجه ــة الصع ــاب ،وأ ّن
 يتــ ّم الح ــوار والتأكي ــد ع ــى أ ّن يف ّه ــؤالء األبن ــاء ه ــم ق ــادة صغ ــار وج ــب االقت ــداء به ــم ودع ــم ش ــخصيّتهم.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

كل واح ــد م ّن ــا أن يك ــون قائ ـ ًدا ناج ًح ــا ،وأنّ ــه ال يوج ــد تحدي ـ ًدا
يجم ــل املرش ــد الف ّعال ّي ــة ب ــأ ّن بإم ــكان ّ
لجي ــل القائ ــد.
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الكشّ اف

بشوش ويقابل
الشدائد بصدر
رحب
عال ّية :اإلحرتام املتبادل يف إدارة الرصاعات
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يتمثّل التلميذ بأهله ومعلّميه كقدوة يف الشجاعة والقيادة.
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن دور األهل يف مواجهة الصعاب.
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
 يختـــار املرشـــد حادثـــة تصـــف مناقشـــة األب واألم للمشـــاكل املال ّيـــة التـــي تواجههـــم وكيف ّيـــة التغلّـــب عليهـــاللمحافظـــة عـــى توفـــر جميـــع متطلّبـــات األوالد.
 يت ـ ّم الحــوار بــن التالميــذ وتأكيــد دور األهــل يف حيــاة األبنــاء ،وكيــف تتجـ ّـى صفــات القيــادة لــدى األهــل التــيمتكّنهــم مــن التغلّــب عــى املشــاكل والصعــاب.

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجمـــل املرشـــد الف ّعال ّيـــة بـــأ ّن األهـــل هـــم نِعـــ َم القائـــد املثـــا ّيل والشـــجاع الـــذي وجـــب تقديـــره
واحرتامـــه.

85

الكشّ اف

بشوش ويقابل
الشدائد بصدر
رحب
عال ّية :املسؤولية يف إدارة الرصاعات
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ مسؤول ّيته يف املساعدة خالل مواجهة الصعاب.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يكتشف التلميذ طرائق ملواجهة املشاكل والرصاعات.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
مقطع فيلم عىل الرابط التايل:
https://youtu.be/fPOy5EirSIw
عال ّية
سري الف ّ
 يعرض املرشد مقطع فيديو من فيلم آباء وأبناء ،من موقع اليوتيوب ،الذي فيه تتح ّمل األخت الكبرية مسؤوليّة تدريسإخوتها الصغار ،وهو الدور الذي كانت تقوم به والدتها قبل وفاتها.
كل واحد م ّنا القدرة عىل املساهمة واملساعدة يف مواجهة الصعاب وتح ّمل املسؤوليّة،
 يت ّم الحوار والتأكيد عىل أ ّن يف ّوتقديم العون واملساعدة ،أل ّن املسؤوليّة واملساعدة من صفات القائد الشهم.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

كل واح ــد م ّن ــا أن يك ــون قائ ـ ًدا ناج ًح ــا ،وأنّــه ال يوج ــد تحدي ــد
يجم ــل املرش ــد الف ّعال ّي ــة ب ــأ ّن بإم ــكان ّ
لجي ــل القائ ــد .وب ــأ ّن املس ــؤول ّية واملس ــاعدة والتع ــاون ه ــي أس ــمى القي ــم الت ــي تع ـ ّزز بنف ــس صاحبه ــا
الس ــعادة.
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الكشّ اف

بشوش ويقابل
الشدائد بصدر
رحب
األهداف

عال ّية :جريان
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أ ّن الرصاع عىل املوارد قد يؤدي إىل مظاهر عنف وتخريب
التعليمي
الهدف
ّ
رصف الطرف اآلخر.
• أن يحلّل التلميذ ت ّ
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
فيديو "جريان"
عال ّية
سري الف ّ
مشاهدة الفيلم
بعد مشاهدة الفيلم
يناقش املرشد مع التالميذ أحداث الفيلم
 .1ما هي الحالة التي يصفها الفيلم يف البداية؟
 .2حاولوا مراجعة الصورة األخرية يف الفيلم .ما هي أه ّم ّيتها يف مراحل تط ّور الرصاع؟
 .3هل بإمكانكم إعطاء أمثلة لحاالت واقع ّية من خالل تجاربكم ،حيث أ ّدى الرصاع إىل أرضار لكال الجانبني؟
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
ي ــوزّع املرش ــد التالمي ــذ إىل مجموع ــات ليبن ــوا نهاي ــة أخ ــرى للفيل ــم تب ــدأ بنف ــس الــراع ،وعليه ــم عرض ــه أم ــام
املجموع ــة بالطريق ــة الت ــي يرونه ــا مناس ــبة.
كل مجموعة نتاج عملها.
ثم تعرض ّ
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الكشّ اف

مطيع للنظام
واألوامر

األهداف

عال ّية :ال ّتعاون
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ قيمة األرباح التي يجنيها من التّعاون
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يقارن التلميذ بني التّعاون وعدمه
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
مجموعة من الصور املرفقة حسب عدد التالميذ ،صورة واحدة وأوراق وأقالم.
قصة عىل الرابط التايلhttps://youtu.be/t3Ycf1utpOc :
ّ
عال ّية
سري الف ّ
 يوزّع املرشد الصورة عىل التالميذ يطلب املرشد من التالميذ أن يتأ ّملوا الصورة ج ّي ًدا حسب مراحلها.مفصل عن املراحل التي يستطيع املرشد أن يطلب منهم
يطلب املرشد من التالميذ التعبري عام يرونه يف الصورة بشكل ّ
قصة.
كتابة ّ
 يسأل املرشد مباذا يفكرون يف صورة رقم 4؟ وماذا كانت النتيجة؟عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
 اذكر بعض املواقف يف مجتمعك حدث فيها تعاون وماذا كانت نتائجها؟قصصا أو أحداث ًا يف التاريخ أو الرتاث كان أساسها التعاون؟
 هل تعرف ً اذكر مجاالت معيّنة يكون فيها التعاون رضورة. اذكر بعض الحاالت الكشفيّة التي يكون فيها التعاون رضورة.أساسا للنجاح؟
 اذكر أحداث ًا يف مجموعتك برز فيه التعاون وكان ً88

ملحق
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر

األهداف

عال ّية :التفاهم بالحوار
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ أه ّم ّية الحوار كقيمة بناءة
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يقارن التلميذ بني الربح والخسارة ج ّراء الحوار
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بريستول يرسم عليه املرشد الشكل الوارد يف امللحق وألوان.
عال ّية
سري الف ّ
بكامل الهيئة:
يعلّق املرشد الربستول عىل اللوح ،ويطلب من التالميذ الخروح من أماكنهم وكتابة إجاباتهم حول التعبري "التفاهم
بالحوار يؤ ّدي إىل.....
للمرشد:
يجب عدم اإلرساع يف إنّهاء الف ّعاليّة ،يجب إعطاء التالميذ مهلة للتفكري وبعد ذلك تشجيعهم للخروج ،نقرتح أن تقوم
أنت ايضً ا بكتابة رأيك بعد أن يقوم عدد كبري من التالميذ بحيث تو ّجههم نحو آفاق جديدة
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
بعد أن ينهي التالميذ كتابة إجاباتهم يو ّجه املرشد األسئلة التالية:
 -١ما هو الربح من التعامل بأسلوب التفاهم بالحوار؟
 -٢هل تعرفون أحداث ًا ت ّم التفاهم حولها بهذا األسلوب؟
 -٣ما هو عكس التفاهم بالحوار؟
العكيس
 -٤ما هي الخسارة من التعامل باألسلوب
ّ
 -٥اذكر حالة حصلت معك فيها استعملت األكتفاء بالحوار.
 -٦اذكر حالة حصلت معك فيها مل تستعمل التفاهم بالحوار.
90
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التفاهم
بالحوار
يؤدي اىل
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر

عال ّية :الحكمة يف إدارة الرصاعات
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
لحل الرصاعات ومعالجة األمور بحكمة
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية وجود القائد ّ
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يستنتج التلميذ الصفات القياديّة ،والقدرات العالية من الذكاء.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
https://youtu.be/JhD4DL5nGIU
عال ّية
سري الف ّ
قصة األرنب واألسد التي تص ّور رصا ًعا ،ت ّم حلّه بواسطة شخصيّة مركزيّة تح ّولت إىل قائد يف
فيلم للتالميذّ :
يعرض املرشد ً
القصة.
ّ
قصة األرنب الذي ينجح بذكائه يف التخلّص من األسد وإنقاذ الحيوانات عىل الرابط التايل:
ّ
والحل الذي ق ّدمه القائد.
القصة بتوضيح الرصاع القائمّ ،
 يناقش التالميذ ّعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجمل املرشد الف ّعال ّية بطرح السؤال:
القصة لقب قائد أم ال؟
هل
ّ
تستحق الشخص ّية يف ّ
القصة
قصصا مشابهة لهذه ّ
هل تعرفون ً
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر

عال ّية :دور القائد يف إدارة الرصاعات
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
خاصة عند نشوب رصاع بني أعضاء املجموعة
• أن يعي التلميذ أه ّم ّية القائدّ ،
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يحلّل التلميذ العقالن ّية والرت ّوي يف مواجهة الرصاع وحلّه
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
فيلم عىل الرابط التايلhttps://youtu.be/O5DFwoRGkLw :

عال ّية
سري الف ّ
ويحل النزاع بطريقة سلميّة
 يعرض املرشد مقطع الفيلم ،يص ّور مشكلة أو نزاع بني مجموعة أفراد ،يت ّدخل القائد ّوالتوصل إىل أه ّميّة وجود قائد يف مثل هذه األمور ،وكيفيّة التعامل معها.
 يت ّم إجراء مناقشة حول املقطعّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يحل املشاكل بصورة سلم ّية ،ويحافظ عىل سالمة
يجمل املرشد الف ّعال ّية بأ ّن القائد الناجح هو الذي ّ
وأمن الجميع.
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املسؤول ّية
ي
التص ّ
ور الفكر ّ
ـفي ب ــأن
عمل ّي ــة التعلّ ــم واملامرس ــة لف ّعال ّي ــات قيم ــة املس ــؤول ّية ترتك ــز ع ــى تنمي ــة وتهيئ ــة ش ــخص ّية العض ــو الكش ـ ّ
يك ــون عضــ ًوا ناف ًع ــا يف املجتم ــع.
الكشفي:
ومن أهداف تنمية قيمة املسؤول ّية يف نفس العضو
ّ
• إدراك التالمي ــذ لدوره ــم يف صق ــل البيئ ــة املحيط ــة وتهيئته ــا ع ــى املش ــاركة يف املب ــادرات والتكاف ــل والتداخ ــل
ـي.
االجتامع ـ ّ
يل من أجل الفرد ،املجموعة واملجتمع.
• إظهار االهتامم عىل الصعيد
يل ،وتطبيقه الفع ّ
الشخيص ،العائ ّ
ّ
• االعتـــاد عـــى النفـــس وتح ّمـــل املســـؤول ّية التـــي تُكســـب التلميـــذ مهـــارات مبســـتويات مختلفـــة ،تســـاعده يف
مامرس ــة حيات ــه كعض ــو ف ّع ــال يف املجتم ــع ومعتمــ ًدا ع ــى نفس ــه ،مس ــتع ًّدا ملواجه ــة الصع ــاب.
• التمثل بالقدوة الحسنة ألبناء جيله ومجتمعه.
رسيّ ــة ،التعب ــر ع ــن
• مامرس ــة تطبي ــق قي ــم مختلف ــة مث ــل :املس ــؤول ّية الفرديّ ــة واملس ــؤول ّية الجامع ّي ــة ،الرواب ــط األ ّ
االمتن ــان لآلخ ــر وغريه ــا.
• توثي ــق وتلخي ــص م ــا ت ـ ّم اس ــتكامله والقي ــام ب ــه م ــن ف ّعال ّي ــات ونش ــاطات كش ــف ّية ،وتلخي ــص امل ــردود الع ــام م ــع
أعض ــاء املجموع ــة.
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الكشاف يرفق
بالحيوان
والنبات
ويحافظ عليها

أسامء يف الطبيعة
أسامء نباتات ط ّب ّية
األرض البور
حاج ّيات الرحلة
لغز أسامء من الطبيعة

الكشّ اف
طاهر يف
اقواله
واعامله

أتريدين أن أفيدك أم تريدين أم أساعدك؟
صفات القائد
لعبة كريس القائد
مسؤولية القائد يف اللعبة

الكشّ اف
مقتصد
ُ

التكلفة
املسؤول ّية أساس القيادة

الكشاف يرفق

بالحيوان وال ّنبات
ويحافظ عليها

األهداف

عال ّية :اسامء يف الطبيعة
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يحافظ التلميذ عىل االشجار والنباتات.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ أه ّميّة األشجار والطبيعة يف حياتنا.
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
فيديو الشجرة املعطاءة
عال ّية
سري الف ّ
يخ ــرج التالمي ــذ إىل أحض ــان الطبيع ــة ي ــوزّع املرش ــد املجموع ــة إىل أزواج ،يق ــوم كلّ زوج بجم ــع نبات ــات وأش ــجار مختلف ــة
م ــن الطبيع ــة ،يجم ــع كلّ ف ــرد أش ــياء يب ــدأ أس ــمها بالح ــرف األ ّول م ــن اس ــم صاحب ــه.
مثال :خالد – خروب ،خردل.
الزوج الذي يعود أ ّولً هو الفائز.
مالحظة :يجب تحديد وقت اللعبة وعدد األشياء املطلوبة من كلّ زوج.
تتج ّم ــع جمي ــع األزواج ،حي ــث يتــ ّم ع ــرض األش ــياء الت ــي تــ ّم جمعه ــا ،ويتــ ّم التعــ ّرف إليه ــا بواس ــطة وصفه ــا أو إعط ــاء
معلومــات عنهــا ،إذا كانــت هنــاك أشــياء مل تذكــر ويرغــب املرشــد أو أحــد التالميــذ بذكرهــا تتــاح لــه الفرصــة للقيــام بذلــك.
قصة عن نباتات مع ّينة ،أمثال شعب ّية حول نباتات مع ّينة.
مثالّ :
أمثلة :أجاك يا بلوط مني يعرفك
* الشجرة اليل بتظلّل عليك ما تدعيش عليها بالقطع
* ما شجرة إال ولها ف ّيي
* الزيتونة مثل ما بدك منها بدها منك.
* ارشب الزيت وناطح الحيط
* زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون
* ا ْز َر ْع َوالَ تَـ َقطَ ْع
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
يعرض املرشد فيديو الشجرة املعطاءة  ،يناقش مع الطالب:
* ما هي فوائد الشجرة؟
* ماذا يتوجب علينا ان نعمل من اجل حامية الشجرة.
https://youtu.be/gCD3EGIc8XM
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الكشّ اف يرفق

بالحيوان وال ّنبات
ويحافظ عليها

األهداف

عال ّية :أسامء نباتات طب ّية
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يق ّدر التلميذ النباتات يف الحديقة والطبيعة.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ استعامالت بعض النباتات الط ّب ّية الطبيع ّية والتي تزرع يف حديقة املنزل.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
نباتات ذات رائحة.
عال ّية
سري الف ّ
الصف او ساحة املدرسة.
ميكن تنفيذ الف ّعال ّية يف الطبيعة يف ّ
كل مجموعة جمع نباتات أو أجزاء
كل مجموعة من  5-6تالميذ ،يطلب من ّ
توزيع التالميذ إىل مجموعات ،تتكون ّ
نباتات لها رائحة ،متكن املشرتكني من ش ّمها والتع ّرف إليها.
كل مجموعة أن تختار مندوبًا عنها ،يت ّم عصب عينيه ،ويطلب منه أن يع ّرف
كل املجموعات ،يطلب من ّ
ث ّم تجتمع ّ
النباتات التي جمعتها مجموعته حسب رائحتها ومن خالل اللمس أو إعطاء معلومات عنها.
مثال :اسم النبتة ،شكل الورق ،فرتة اإلزهار.
املندوب الذي يتع ّرف إىل أكرب عدد من النباتات تعترب املجموعة التي ميثّلها هي املجموعة الفائزة.
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ملحق  :انواع مقرتحة من النباتات الطبية ذات الرائحة واللون

شومر

زعرت

مريمية

هليون

الزعرور

بابونج

زعرت فاريس

نعنع

يانسون

ريحان

حبق

طيون
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الكشّ اف يرفق

بالحيوان وال ّنبات
ويحافظ عليها

األهداف

عال ّية :األرض البور
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ األشياء املتوفرة يف األرض البور.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يفهم التلميذ مصطلحات متعلّقة يف األرض
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
حبل شخيص ،حذاء ،قبعة ،مياه للرشب ،دفرت وقلم .بطاقات عمل ،صمغ.
عال ّية
سري الف ّ
يف مــا يــي مجموعــة ف ّعاليّ ــات ميكــن تنفيذهــا يف األرض البــور .بإمكانــك كمرشــد تنفيذهــا حســب الرتتيــب املعطــى
أو أن تختــار بعضهــا وتســتطيع إضافــة مراحــل ،مســابقات ،ألعــاب للف ّعال ّيــات.
 .1أنتـــم طاقـــم ســـفينة قـــد غرقـــت ،واســـتطعتم الوصـــول إىل جزيـــرة عبـــارة عـــن قطعـــة أرض بـــور .عليكـــم أن
كل م ــا ميك ــن أن يس ــتفاد من ــه م ــن أج ــل البق ــاء أحي ــاء ع ــى الجزي ــرة إىل ح ــن ق ــدوم
تتج ّول ــوا يف الجزي ــرة وإحض ــار ّ
فري ــق اإلنق ــاذ.
كل مش ــرك
كل مش ــرك مربّع ــا كبــ ًرا مقس ـ ًّـا إىل تس ــعة مربّع ــات صغ ــرة ،بعده ــا يطل ــب املرش ــد م ــن ّ
 .2يرس ــم ّ
كل
أن يق ــوم ب ــدوره بجم ــع تس ــعة أغــراض مختلف ــة مطابق ــة لتل ــك الت ــي اتّف ــق عليه ــا م ــن قب ــل الفرق ــة .ويض ــع ّ
غ ــرض يف مربّ ــع.
بعــد االنتهــاء مــن الجمــع يقــوم املرشــد ويتنــاول غرضً ــا مــن الكيــس ويســأل مــن لديــه غــرض كهــذا .يت ـ ّم تســجيل
م ــن عن ــده ،الفائ ــز ه ــو م ــن يس ــتطيع أن يحص ــل ع ــى إجاب ــات صحيح ــة (أغ ـراض مناس ــبة) بحي ــث يش ـكّل س ــط ًرا
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أفقيّ ــا أو عموديًّــا يف لوحت ــه.
 .3يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات:
كل مجموعــة عــى قطعــة أرض مبســاحة مــر مربّــع أو أكــر يت ـ ّم تحديــد القطــع بالحبــال أو بغريهــا .تقــوم
تحصــل ّ
ـرة مس ــبقا مث ـ ًـا:
ّ
كل مجموع ــة بدراس ــة ه ــذه القطع ــة بن ــا ًء ع ــى البطاق ــات املح ـ ّ
عدد النباتات التي بدأ إنباتها من جديد. عدد النباتات الكبرية. أنواع النباتات. عدد الحرشات واألحياء حسب أنواعها (يجب تحريك املوجودات بحذر).كل مجموعة بتحضري مقطع علوي للقطعة وإلصاق أوراق أشجار ورسم أشياء أخرى.
بعد ذلك تقوم ّ
كل مجموع ــة غرضً ــا م ــا ،ه ــذا الغ ــرض يج ــب ألّ تعرف ــه املجموع ــات األخ ــرى .يطل ــب املرش ــد
 .4ي ــوزّع املرش ــد ع ــى ّ
م ــن املش ــركني إيج ــاد خمس ــة أش ــياء ترتب ــط بذل ــك الغ ــرض بش ــكل أو بآخ ــر .مث ــالُ :يعط ــي املرش ــد ملجموع ــة م ــا
ورق ــة نبت ــة وع ــى أعض ــاء املجموع ــة أن يج ــدوا أوراقً ــا لنبات ــات أخ ــرى ،أو أش ــياء له ــا نف ــس الل ــون أو الطع ــم.
كل مجموعــة مــا جمعتــه عــى أن يقــوم املشــركون مــن الفــرق األخــرى مبحاولــة تخمــن الغــرض
يف النهايــة تعــرض ّ
الــذي أعطــاه املرشــد للمجموعــة.
كل مجموعــة جمــع مــوا ّد مــن الحقــل وتشــكيل حيــوان .املــوا ّد التــي تدخــل يف الرتكيــب قــد
 .5يطلــب املرشــد مــن ّ
تك ــون قط ًع ــا م ــن الخش ــب أو أوراق األش ــجار واألغص ــان وغريه ــا .يج ــب أن تتناس ــب الحيوان ــات املبني ــة لقطع ــة
الب ــور ،وذل ــك م ــن حي ــث الل ــون (التموي ــه) وم ــن حي ــث الحج ــم ،وإمكاني ــة االختف ــاء يف األرض الب ــور.
كل مجموعــة بإخفــاء الحيــوان الــذي بَ َنتــه يف مــكان مــا يف الحديقــة .ومــن ث ـ ّم يطلــب املرشــد مــن املشــركني
تقــوم ّ
أن يجــدوا الحيوانــات املخفيّــة يف الحقــل.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

تقوم املجموعة بإعداد متثال من بقايا النفايات واملوا ّد األخرى التي قد تجدها املجموعة يف حقل البور،
بعد االنتهاء من ذلك ميكن أن تؤخذ الصور مع التمثال ،واالنتقال ملحادثة عا ّمة.
أسئلة للنقاش:
 .1هل متتّعت بالف ّعال ّية؟
 .2ما هو مدى تجاوب وتنافس األعضاء؟
 .3ماذا استفدت من الف ّعال ّيات؟
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الكشّ اف يرفق

بالحيوان وال ّنبات
ويحافظ عليها

األهداف

عال ّية :حاجيات الرحلة
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يتح ّمل التلميذ مسؤوليّة اختياراته
التعليمي
الهدف
ّ
واألقل أه ّم ّية.
• أن مي ّيز التلميذ بني الحاجات امله ّمة ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 20دقيقة
املوا ّد املطلوبة
ملحق صور
عال ّية
سري الف ّ
يوزّع املرشد امللحق للتالميذ
كل تلميذ أن يختار من مجموعة الصور زو ًجا من الحاجيات التي يأخذها معه للرحلة.
عىل ّ
كل تلميذ ما هي الحاج ّيات التي اختارها وسبب اختيارها.
يعرض ّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

واألقل أه ّمية والتي ميكن االستغناء عنها.
يجمل املرشد مع التالميذ الحاجيات امله ّمة للرحلة ّ
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ملحق صور
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الكشّ اف يرفق

بالحيوان والن ّبات
ويحافظ عليها

األهداف

عال ّية :لغز أسامء من الطبيعة
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يستشعر التلميذ قيمة النبات يف بيئته.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يبحث التلميذ عن الكلامت داخل اللغز.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 40دقيقة
املوا ّد املطلوبة
جدول اللغز
عال ّية
سري الف ّ
حل اللغز.
يوزّع املرشد الجدول عىل املشرتكني ويطلب منهم ّ
يف الجدول التايل تجد عىل األقل  12نوع من النباتات ،جد أسامء هذه النباتات:

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
 .1اي من النباتات املذكورة أعاله ينمو قرب بيتك؟
 .2هل لهذه النباتات استعامالت؟ ما هي؟
 .3ما هي فرتة منو هذه النباتات؟

للمرشد:
اإلجابات هي:
رسي ــس ،بط ــم ،نرج ــس ،ق ــرن الغــزال ،بوص ــان ،رج ــل الغــراب ،زع ــر ،باص ــول ،ش ــومر ،خبي ــزة،
مرميي ــة ،هلي ــون ،نعن ــع .
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الكشاف طاهر
يف أقواله
وأعامله

عال ّية :أتريدين أن افيدك أم تريدين أن أُساعدك
ف ّ
األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أ ّن املساعدة الناجحة هي املساعدة التي يرافقها تعلّم.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يفهم التلميذ كيف ّية تقديم املساعدة.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
النص  :أتريدين أن أفيدك أم تريدين أن أساعدك؟
يقرأ املرشد ّ

ايس طوي ــل ،وطل ــب م ــن أخي ــه يوس ــف أن يح ـ ّـل
ع ــاد خال ــد إىل البي ــت بع ــد ي ــوم در ّ
ل ــه أس ــئلة الرياضيّ ــات قائ ـ ًـا أنّ ــه متع ــب باإلضاف ــة إىل أنّ ــه ال يفه ــم ه ــذا املوض ــوع.
ق ــال ل ــه يوس ــف عندئ ــذ :لس ــت مس ــتع ًّدا ألن أح ـ ّـل ل ــك ه ــذه األس ــئلة ،ل ــو أردت
أن احلّه ــا فأس ــتطيع ذل ــك خ ــال رب ــع س ــاعة ،ولكّنن ــي مس ــتع ّد ألن أجل ــس مع ــك
وأعلم ــك كي ــف تحلّه ــا بنفس ــك حتّ ــى ل ــو اضط ــررت للبق ــاء مع ــك ث ــاث س ــاعات
بأكملهـــا.
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يوجه األسئلة التالية:
 .1أسئلة توضيح ّية:
أ .ماذا طلب خالد من أخيه يوسف؟
ب .كيف علّل خالد طلبه هذا؟
ج .ماذا أجاب يوسف؟
 .2تحديد املشكلة:
أ .ما هي مشكلة خالد؟ وما أسبابها؟
ب .هل توجد ليوسف مشكلة؟ ما هو هدف يوسف من إجابته؟
 .3أسئلة حول الحدث:
أ .ما هو رأيك بسلوك خالد؟
ب .ما هو رأيكم بر ّد فعل يوسف؟ هل توافقون مع طريقته؟ وملاذا؟
ج .ماذا تقرتحون ءىل خالد؟
د .هل حدث معك شئ شبيه بهذا الحدث؟
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

الشعبي :ال ِ
تعط الفقري سمكة لكن علّمه كيف يصطاد
يقول املثل
ّ
القصة؟
ما رأيك بهذا املثل وكيف ينطبق عىل ّ
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الكشّ اف طاهر
يف أقواله
وأعامله

األهداف

عال ّية :صفات القائد
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ مفهوم القائد.
التعليمي
الهدف
ّ
والسلبيّة للقائد.
• أن مييّز التلميذ بني الصفات اإليجاييّة ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
 يقوم املرشد برشح مفهوم القيادة وأه ّميّة القائد ،باالعتامد عىل ما يعرفه التالميذ من حياتهماليوميّة ،حيث يجري املرشد عصفًا ذهنيّا لكلمة قائد.
 يض ــع املرش ــد بطاق ــات (مرف ــق من ــوذج للبطاق ــات) ع ــى األرض ،كت ــب عليه ــا صف ــات تتعلّ ــق بالقائ ــد يطل ــب م ــنالتالمي ــذ اختي ــار بطاق ــة بش ــكل عش ــوا ّيئ وقــراءة الجمل ــة ،وم ــن ثــ ّم ترتّ ــب البطاق ــات يف ج ــدول تح ــت العن ــوان
املالئ ــم (الصف ــات الت ــي يج ــب أن يتح ـ ّـى /ال يتح ـ ّـى به ــا القائ ــد)
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجم ــل املرش ــد الف ّعال ّي ــة م ــن خ ــال ع ــرض الصف ــات الت ــي يج ــب أن يتح ـ ّـى به ــا القائ ــد ،ل ــي تك ــون
ل ــه الق ــدرة ع ــى مامرس ــة القي ــادة ،ويك يس ــتطيع أن يق ــوم بصالح ّيات ــه بش ــكل الئ ــق وناج ــح.
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ّ
حل بها
صفات يجب عىل القائد ال ّت

أن يصدر األوامر دون نقاش

عا
أن يكون صوته مرتف ً

صفات يجب عىل القائد التخلّص منها

أن تكون شخص ّيته قويّة

أن تتوفّر لديه مهارات
التخاطب واالتّصال

أن يكون مباد ًرا
أن تكون له القدرة عىل
مواجهة الحقائق

أن يكون غن ّيا

أن يرتفّع عىل املجموعة
وأن يعامل املجموعة
كرئيس

باملؤسسات
أن يهتم
ّ
التعليم ّية وتطويرها

أن ي ّتخذ القرارات
برسعة

107

الكشّ اف طاهر
يف أقواله
واأعامله

كريس القائد
عال ّية :لع ّبة
ف ّ
ّ
األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ دور القائد
التعليمي
الهدف
ّ
• أن ميارس التلميذ دور القائد
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقات
سري الفعالية
يحض املرشد بطاقات صغرية مغلقة (مرفق منوذج) مكتوب بداخلها مسؤول ّيات ومها ّم قياديّة.
 ّكل تلميذ بطاقة بالقرعة دون أن يفتحها.
 يسحب ّ يجلس التالميذ بشكل دائر ّي ويف منتصف الدائرة يضع املرشد عىل أحد الكرايس "تاج القائد"ـريس القائ ــد ويلب ــس الت ــاج .بعده ــا يق ــوم بفت ــح بطاقت ــه وق ـراءة مس ــؤول ّيات
 يجل ــس ّكل تلمي ــذ بالتن ــاوب ع ــى ك ـ ّ
البطاق ــة املوج ــودة مع ــه أم ــام املجموع ــه ،وم ــاذا علي ــه أن يفع ــل كقائ ــد ليح ّق ــق ه ــذه املس ــؤول ّية.
ـريس القي ــادة ،ويعرض ــون
 بعده ــا ينتق ــل التالمي ــذ بالكــرايس داخ ــل املجموع ــة حتّ ــى يجل ــس الجمي ــع ع ــى ك ـ ّبطاقاته ــم بنف ــس الطريق ــة.
إجامل الفعالية بكامل الهيئة

يف نهاي ــة الف ّعال ّي ــة يصب ــح ل ــدى املرش ــد مجموع ــة م ــن التالمي ــذ ،مس ــؤولة وقياديّ ــة لوظائ ــف مع ّين ــة
داخ ــل املجموع ــه ،بحي ــث ميكن ــه تقس ــيم املجموع ــه إىل لج ــان حس ــب املس ــؤول ّيات املتش ــابهة الت ــي
حص ــل عليه ــا التالمي ــذ.

108

منوذج مرفق لبطاقات القائد املسؤول

أنا قائد /أنا مسؤول

أنا قائد /أنا مسؤول

وكرايس غرفة الرسيّة

الرسيّة الكشّ فية

أنا قائد /أنا مسؤول
عن املحافظة عىل
يوم ّيات الرسيّة،
املمحاة وأقالم
اللوح.

أنا قائد /أنا مسؤول
عن املحافظة عىل
سلّة مهمالت غرفة
الرسيّة الكشّ فية أن
تكون فارغة ونظيفة.

عن ترتيب طاوالت
الكشّ فية

عن نظافة أرض ّية غرفة

أنا قائد /أنا مسؤول
عن تذكري تالميذ الرسية
باستعامل كلامت
جميلة ومؤدبة

عن النظام والهدوء

يف الرسيّة الكشّ فية

أنا قائد /أنا مسؤول

أنا قائد /أنا مسؤول

عن برنامج الرحالت يف
الرسيّة الكشّ فية

أنا قائد /أنا مسؤول

عن زينة غرفة

الرسيّة الكشّ فية

والزوايا املختلفة
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الكشّ اف طاهر
يف أقواله
وأعامله

عال ّية :مسؤلية القائد يف الرحلة
ف ّ
األهداف
ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ األعامل واملسؤول ّيات التي يتولّ ها القائد
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يتذكّر التلميذ أحداث رحلة قام بها برفقة أبناء صفّه
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
 يطلب املرشد من التالميذ التح ّدث عن رحلة قاموا بها يسألهم عن القائد الذي رافقهم طيلة الرحلة يطلب منهم أن يح ّددوا وظيفة القائد يف الرحلةعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجم ــل املرش ــد الف ّعال ّي ــة ب ــرح دور القائ ــد يف الرح ــات املدرســ ّية ،وأه ّم ّي ــة مس ــؤول ّياته لذل ــك م ــن
الواج ــب االلتــزام لتعليامت ــه وتوجيهات ــه.
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الكشاف
مقتصد

عال ّية :ما هي التكلفة؟
ف ّ
األهداف
ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يستشعر التلميذ مع األهل واملصاريف امللقاة عىل عاتقهم
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يختار التلميذ الربامج والف ّعال ّيات املناسبة له.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقة حدث :قامئة الف ّعال ّيات خالل العطلة
عال ّية
سري الف ّ
لكل تلميذ بطاقة الحدث
يوزّع املرشد ّ
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اليومي
اقرتبت العطلة الصيف ّية ،ق ّرر وسيم توفري مرصوفه
ّ
عال ّيات التي يخطّط لها.
ح ّتى يتمكّن من متويل الف ّ
اقرأوا قامئة الف ّعال ّيات التي يخطّط لها وسيم ،اكتبوا التكلفة املتو ّقعة:
(سفر ،رسوم الدخول ،أكل ،استعامل معدّ ات ،وغريها).
التج ّول مع أصدقاء يف املركز التجار ّي..................................................
مشاهدة فيلم سينام ّيئ...................................................................
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 ..................................................................
كل املجموعة التوقّعات
كل مشرتك يف املجموعة توقّعاته :ث ّم تل ّخص ّ
يعرض ّ
اختاروا ف ّعاليّتني ،وانصحوا وسيم كيف ميكن تقليص التكلفة يف هذه الف ّعاليّات.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يعرض ممثلو املجموعات مقرتحاتهم بشأن التقليص من تكلفة مامرسة الف ّعاليّات يف العطلة.
كل مش ــارك يس ــتطيع دم ــج الف ّعاليّ ــات الت ــي يرغ ــب مبامرس ــتها خ ــال العطل ــة الصيفيّ ــة يف "لوح ــة
ّ
التخطي ــط الش ــهريّة" ويفح ــص م ــع والدي ــه كيفيّ ــة التنفي ــذ وكي ــف ميك ــن التقلي ــص م ــن التكلف ــة.
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الكشّ اف
مقتصد

عال ّية :املسؤول ّية أساس القيادة
ف ّ
األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية التعاون من أجل إنشاء مرشوع هادف للمدرسة واملجتمع
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يتّخذ التلميذ مه ّمة مختلفة لتنفيذ املرشوع
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
 يوزّع املرشد الرسية الكشفية إىل مجموعاتكل مجموعة أن تفكّر مبرشوع هادف ،تستطيع تنفيذه يف املدرسة أو املجتمع
 يطلب املرشد من ّكل مجموعة قائ ًدا ملتابعة سري املرشوع
 تح ّدد ّلكل فرد إلنجاز املرشوع عىل أت ّم وجه
 يح ّدد القائد ،مبشاورة أفراد مجموعته ،مه ّمة ّعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجم ــل املرش ــد الف ّعاليّ ــة بتأكي ــد قيم ــة املس ــؤوليّة والقي ــادة الرائ ــدة إلنج ــاز مش ــاريع هادف ــة ،ويح ــثّ
جمي ــع املجموع ــات ع ــى املثاب ــرة لتنفي ــذ مخطّطاته ــم ع ــى أرض الواق ــع.
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العطاء
ي
التص ّ
ور الفكر ّ
العط ــاء ه ــو من ــح غ ــرك مب ــا تج ــود ب ــه نفس ــك ،م ـ ّـا يجعل ــك تف ــرح لفرحه ــم دون انتظ ــار مقاب ــل .والقائ ــد يج ــب
أن يك ــون معط ــا ًء ويشــكّل مث ــالً يُحت ــذى ب ــه ،ومشــ ّج ًعا ألفــراد املجموع ــة ع ــى تقدي ــم العط ــاء املعن ــو ّي وامل ــاد ّي
ق ــدر املس ــتطاع.
من خالل الف ّعال ّيات يرتكز املرشد عىل معنى العطاء من خالل:
• عطاء من أجل اآلخرين ،يف أطر مختلفة قريبة من محيطنا أو بعيدة عنه.
• عطاء محسوس ومج ّرد ،مع األخذ بعني االعتبار املشاعر ،االحتياجات والقدرات.
• مامرسة يف تطبيق قيم مختلفة مثل :املسؤول ّية ،املشاركة االجتامع ّية ،املبادرة ،االلتزام والتضامن.
رصفات وغريها.
• محاولة فهم طرق العطاء للطبيعة ،العطاء بال حدود ،املشاعر ،الت ّ

الكشّ اف
مطيع
للنظام
واالوامر
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االحرتام املتبادل يف إدارة الرصاعات
لعبة القيم

الكشّ اف عضو
نافع يف
املجتمع

أبو بكر الصدّ يق يساعد جريانه
الخليفة واملرأة العجوز
املساعدة لذاتها
حول العطاء

الكشّ اف
مقتصد

قائد لعيد ميالد الزمالء
قيادة يف العطاء

الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر
عال ّية :االحرتام املتبادل يف إدارة الرصاعات
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يتمثّل التلميذ بأهله ومعلّميه كقدوة يف الشجاعة والقيادة.
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن دور األهل يف مواجهة الصعاب.
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
 يختـــار املرشـــد حادثـــة تصـــف مناقشـــة األب واألم للمشـــاكل املال ّيـــة التـــي تواجههـــم وكيف ّيـــة التغلّـــب عليهـــاللمحافظـــة عـــى توفـــر جميـــع متطلّبـــات األوالد.
 يت ـ ّم الحــوار بــن التالميــذ وتأكيــد دور األهــل يف حيــاة األبنــاء ،وكيــف تتجـ ّـى صفــات القيــادة لــدى األهــل التــيمتكّنهــم مــن التغلّــب عــى املشــاكل والصعــاب.

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجمـــل املرشـــد الف ّعال ّيـــة بـــأ ّن األهـــل هـــم نِعـــ َم القائـــد املثـــا ّيل والشـــجاع الـــذي وجـــب تقديـــره
واحرتامـــه.
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر

األهداف

عال ّية :لعبة الق ّيم
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يذوت التلميذ القيم الكشف ّية.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يفحص التلميذ عالقته الشخص ّية بالقيم الكشف ّية.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقات بريستول عددها  48بطاقة ،بحجم بطاقات لعبة الورق تكتب عليها القيم التالية:
الحق ،اإلخالص ،املساعدة ،األخوة ،الصداقة ،األدب ،الرفق ،الطاعة ،البشاشة ،الطهارة

كل قيمة من القيم املذكورة أعاله عىل  4بطاقات.
يحرضاملرشد ّ
عال ّية
سري الف ّ
املرحلة األوىل بشكل فرد ّي:
قص ــة
ي ــوزّع املرش ــد البطاق ــات بش ــكل عش ــوا ّيئ ع ــى املش ــركني ،يطل ــب م ــن ّ
كل مش ــرك أن يتذكّ ــر حدث ًــا معي ًن ــاّ ،
قص ــة س ــمعها وغريه ــا.
قرأه ــا ،فيل ـ ًـا ش ــاهدهّ ،
املرحلة الثانية ضمن مجموعات:
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قصت ــه ع ــى
تتك ـ ّون مجموع ــات م ــن  4مش ــركني يحمل ــون نف ــس البطاق ــة ،يع ــرض ّ
كل واح ــد م ــن أف ـراد املجموع ــة ّ
قص ــة واح ــدة يواف ــق عليه ــا جمي ــع األف ـراد.
زمالئ ــه يف املجموع ــة الصغ ــرة ،حي ــث يت ـ ّم اختي ــار ّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

لـــكل
قصتـــه أمـــام كامـــل الهيئـــة ،يو ّجـــه املرشـــد األســـئلة التاليـــة ّ
القصـــة بعـــرض ّ
يقـــوم صاحـــب ّ
مجموعـــة بعـــد عرضهـــا :
القصة؟
—١ملاذا اخرتتم بالذات هذه ّ
القصة بالكشّ افة؟
 —٢ما هي عالقة ّ
قصته ومل يخرتها أفراد مجموعته؟
 -٣هل كان يريد أحدكم أن يعرض ّ
قصتكم صعبة؟
 —٤هل كانت عمل ّية تنازلكم عن ّ
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ملحق:
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الحق

املساعدة

األخوة

األخالص

الصداقة

األدب

الرفق

الطاعة

البشاشة

الطهارة

الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع
الصديق يساعد جريانه
عال ّية :أبو بكر
ّ
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يذوت التلميذ القيم االجتامع ّية
التعليمي
الهدف
ّ
قصة أيب بكر الص ّديق
• أن يناقش التلميذ ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بريستول اقالم توش.

الصديق
قصة أيب بكر ّ
ّ
قب ــل أن يصب ــح أب ــو بك ــر خليف ــة ،كان يس ــاعد جريان ــه
كل يـــوم ،فلّـــا صـــار خليفـــة قالـــت
يف َحلـــب غنمهـــم ّ
إح ــدى جارات ــه :م ــن سيس ــاعدنا يف حل ــب الغن ــم بع ــد
الي ــوم؟
سمع أبو بكر قولها ،فقال :سأحلبها لكم ولو رصت خليفة.
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عال ّية
سري الف ّ
قصة أيب بكر الصديق عىل جميع املشرتكني ويقرأها بصوت عال.
يوزّع املرشد ّ
املرحلة األوىل بشكل فرد ّي:
يعرض املرشد األسئلة التالية عىل اللوح أو عىل بطاقات ويطلب من املشرتكني اإلجابة عنها.

القصة:
أسئلة حول ّ
 ١ماذا قالت املرأة؟
الحل؟
 ٢ماذا قال أبو بكر؟ هل يعجبك هذا ّ
 ٣اكتب صفات أخرى أليب بكر؟
 ٤أي صفة من هذه الصفات تعجبك؟
القصة؟
 ٥ما رأيك يف ّ
 ٦هل قدمت املساعدة لغريك؟ اذكر تلك املساعدة
يوزّع املرشد املجموعة إىل مجموعات صغرية
 يعرض املشرتكون داخل املجموعات الصغرية إجاباتهم ،تت ّم مناقشتها وكتابة اإلجابات عىل برستول.ينتخب أعضاء املجموعة الصغرية ممثّال عنهم لعرض النتائج
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يعرض ممثلو املجموعات النتائج الني توصلّت إليها مجموعاتهم.
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع

األهداف

عال ّية :الخليفة واملرأة العجوز
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ قيمة املساعدة.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن مييّز التلميذ أمناطًا سلوكيّة لشخصيّات معروفة.
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
نص الخليفة واملرأة العجوز ،بطاقة مه ّمة.
ّ
سري الفعالية
القصة (الخليفة واملرأة العجوز) عىل التالميذ ،ويقرأها بعد ذلك بصوت مسموع.
يوزّع املرشد ّ
كان الخليف ــة عم ــر ب ــن الخط ــاب م ــا ًّرا ذات ليل ــة يف املدين ــة يتف ّق ــد أح ــوال الن ــاس ،ف ــرأى ام ــرأة عج ــوزًا
تش ــعل ن ــا ًرا تح ــت ق ــدر وحوله ــا أطف ــال يبك ــون ويرصخ ــون ،فس ــألها الخليف ــة ع ــن حاله ــا وع ــن س ــبب ب ــكاء
األطف ــال .فقال ــت "إنّه ــم يبك ــون م ــن الج ــوع ولي ــس مع ــي م ــا أش ــري ب ــه طعا ًم ــا".
فقال لها :وما الذي يف القدر؟
قال ــت :فيه ــا م ــاء أس ــكتهم ب ــه ،وأوهمه ــم ّأن أطب ــخ له ــم في ــه طعا ًم ــا حتّ ــى ينام ــوا ،رقّ قل ــب الخليف ــة،
كيس ــا م ــن الطح ــن حمل ــه بنفس ــه ورج ــع إىل امل ــرأة ،ثــ ّم أجل ــس األوالد
وذه ــب يف الح ــال إىل بيت ــه وأح ــر ً
حول ــه وأخ ــذ يلقمه ــم حتّ ــى ش ــبعوا .فل ـ ّـا قام ــوا ب ــدأوا يضحك ــون ويلعب ــون حتّ ــى غل ــب عليه ــم الن ــوم
كل ش ــهر.
فنام ــوا .وبع ــد ذل ــك و ّدع الخليف ــة امل ــرأة وان ــرف إىل بيت ــه ،وجع ــل ألوالده ــا معاشً ــا ّ
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للنص
ملحق  :تسجيل صويت
ّ
النص:
يناقش املرشد مع التالميذ موضوع ّ
 .1االهتامم مبصالح اآلخرين واملباالة هام من الصفات القياديّة .كيف ترى ذلك يف القصة؟
 .2عندما سمع الخليفة رصاخ األطفال توقّع وجود مشكلة ،فاقرتب الخليفة من البيت ،ملاذا؟
قصة العجوز ،أشفق عىل األطفال .تكلّم عن صفاته؟
 .3عندما سمع الخليفة ّ
حل املشكلة" :تزويد العائلة الفقرية بحاجاتها" ،ما رأيك؟
ّ .4
بكل تواضع .ابحث يف هذه الصفة.
 .5قام الخليفة نفسه بتنفيذ العمل ّ
قصصا شبيهة بهذه القصة؟
 .6هل تعرف ً
التالية :اآليات .6-11
الضحى 93
سورةامله ّمة
ث ّم يتوزّع التالميذ إىل مجموعات صغرية ،تتك ّون الواحدة من 4-5أفراد ،تناقش

القص ــة" :أمل يج ــدك يتي ـ ًـا فـ ــآوى* ووج ــدك
كي ــف تنطب ــق اآلي ــات الكرمي ــة التالي ــة م ــع ّ
ضـ ً
ـال فه ــدى* ووج ــدك عائ ـ ًـا فأغن ــى* فأ ّم ــا اليتي ــم ف ــا تقه ــر* وأ ّم ــا الس ــائل ف ــا
تنه ــر* وأ ّم ــا بنعم ــة رب ــك فح ــدّ ث*" (ص ــدق الل ــه العظي ــم)
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

بعد االنتهاء يعرض ممثلو املجموعات نتاج مجموعاتهم.
م ــاذا تعلّمت ــم م ــن ه ــذه القص ــة؟ ه ــل تقرتح ــون أن نتب ّن ــى النم ــط الس ــلويكّ ال ــذي ق ــام ب ــه عم ــر ب ــن
الخط ــاب أم نطل ــب م ــن غرين ــا القي ــام ب ــه؟ مل ــاذا؟
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع

األهداف

عال ّية :املساعدة لذاتها
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ قيمة املساعدة.
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن أحاسيسه تجاه املساعدة.
• أن ّ
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
نص
بطاقة ّ
https://youtu.be/JMrEgBH5RME

سري الفعالية
يوزّع املرشد عىل التالميذ:
"مثال السامر ّي الصالح" من إنجيل لوقا -اإلصحاح العارش
ثــ ّم س ــأله :وم ــن ه ــو قريب ــي؟ فأج ــاب يس ــوع وق ــال :إنس ــان كان ن ـ ً
ـازل م ــن أورش ــليم إىل أريح ــا فوق ــع
ـي وم ّي ــت .فع ــرض أن كاه ًن ــا ن ــزل يف تل ــك الطري ــق
ب ــن لص ــوص فع ـ َّر ْوه وج ّرح ــوه ومضَ ـ ْوا وترك ــوه ب ــن ح ـ ّ
ف ــرآه وج ــاز مقابل ــه وكذل ــك الوي أيضً ــا إذ ص ــار عن ــد امل ــكان ج ــاء ونظ ــر وج ــاز مقابل ــه .ولك ــن س ــامر ًيا
ـب عليه ــا زي ًت ــا وخم ـ ًرا وأركب ــه ع ــى دا ّبت ــه
مس ــاف ًرا ج ــاء إلي ــه ومل ــا رآه تح ّن ــن .فتق ــدّ م وضم ــد جراح ــه وص ـ ّ
وأىت ب ــه إىل فن ــدق واعتن ــى ب ــه .ويف الغ ــد مل ــا م ــى أخ ــرج ديناري ــن وأعطاه ــا لصاح ــب الفن ــدق وق ــال:
اع ـ ِن ب ــه ومه ــا أنفق ــت أك ــر فعن ــد رجوع ــي أوفي ــك .ف ــأي ه ــؤالء الثالث ــة ت ــرى ص ــار قري ًب ــا لل ــذي وق ــع
ب ــن اللص ــوص فق ــال :ال ــذي صن ــع مع ــه الرحم ــة ،فق ــال ل ــه يس ــوع :اذه ــب أن ــت أيضً ــا واصن ــع هك ــذا.
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أسئلة للنقاش:
القصة؟
 .1من هي الشخصيّات يف هذه ّ
رصفاتهم كانت مالمئة لتوقّعاتك؟ ملاذا؟
 .2كيف ترصفت ّ
كل شخصيّة من الشخصيّات؟ هل ت ّ
 .3كلمة توجهها لكل من :اللصوص-الكاهن -الالوي -النامويس -السامري
إجامل الفعالية بكامل الهيئة
احاسيس يعرب عنها التالميذ بعد الف ّعال ّية:
من هو قريبك؟
من تختار أن يكون صديقًا لك؟
اي جديد تعلمته من الف ّعال ّية؟
للمرشد :بطاقة تعريف

كاهن

سامري

الوي

الناموس

يوض ــح لن ــا يس ــوع يف ه ــذه القصــ ــة ان ع ــى املؤمن ــن ان يحب ــوا القريب.وه ــذه املحب ــة ليس ــت
كتلــك التــي يحب فـــيه االنســان شــخصا اخـــر ولكــــن محبــــة اللــه التـــــي اعطــــيت للمؤمنــن والتي
تقودهــم لالهتــام ة االعتنـــاء باالخـــرين .قــال يســـــوع فــــي ذات مــــرة لتالميـــذه ".بهـــذا يـــعرف
الجميــع انكــم تالميــذي ان كـــــان لكـــــم مــحبــــة بــعضــــكم لبعــض "
املحبة هـي عالمـــة اتبـاع يـسـوع ،مـحبة الــمؤمنـني و القريب بل حتى االعداء.
الكاه ــن :כוהן  ,رج ــل الدي ــن بتل ــك الف ــرة ،ال ــذي يح ــق ل ــه ان يق ــوم ب ــكل الطق ــوس الديني ــة
 ،مث ــل ان يق ــدم ذبائ ــح وي ــرى املقدس ــات ويفت ــح التاب ــوت (تاب ــوت العه ــد ) .م ــن مع ــروف ان
الكهن ــة بتل ــك الف ــرة اهتم ــوا كث ــر بالطق ــوس الديني ــة لدرج ــة ان الكاه ــن رف ــض ان يلم ــس الرج ــل
املرم ــي ع ــى االرض خوف ــا م ــن ان "يتنج ــس".
ال ــاوي :ه ــو الش ــخص ال ــذي يخ ــدم بالطق ــوس الديني ــة بولكن ــه لي ــس بكاه ــن ،أي ان ــه ال يق ــدس،
وال يق ــدم محرق ــات وقراب ــن ،وال يص ــي باملصل ــن .اعتب ــاره اق ــل ش ــأنًا م ــن الكاه ــن ،ولك ــن م ــن
املف ــروض ان ــه يك ــون م ــن ناحي ــة قي ــم صاح ــب مب ــدأ وقي ــم ايجابي ــة .ولكن ــه مج ــرد خ ــاف م ــن ان
يتلط ــخ بال ــدم  ،وه ــذه فك ــرة كان ــوا يخاف ــون منه ــا بحس ــب الطق ــوس الديني ــة ان ــذاك .
السامري :هو الشخص البسيط ،والغري قريب من التعاليم الدينية.
ومع ــروف ان الس ــامريني كان ــوا بن ــوع م ــن الع ــداوة م ــع اليه ــود أي ان ــه مس ــتبعد ان يق ــوم أي
س ــامري بفع ــل الخ ــر تج ــاه أي يه ــودي  ,والعك ــس صحي ــح .
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع

األهداف

عال ّية :حول العطاء
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ قيمة تقديم العطاء لآلخرين.
التعليمي
الهدف
ّ
نص العطاء.
• أن يختار التلميذ الفكرة املركزيّة من ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 60دقيقة
املوا ّد املطلوبة
نص العطاء لجربان خليل جربان .جرائد ،بريستول ،مقصات ،ألوان ،دبق.
ّ
عال ّية
سري الف ّ
نص العطاء لجربان خليل جربان ويطلب منهم قراءته .يستطيع أيضً ا قراءته بصوت جهور ٍّي.
يوزّع املرشد عىل املشرتكني ّ
ومن املمكن االستامع عليه من خالل الرابط التايل:
https://youtu.be/AyC4FtLZvow

النص الجملة األكرث تأث ًريا عليه.
يختار ّ
كل مشرتك من ّ
كل مشرتك الجملة التي اختارها ث ّم يجرى
ث ّم يتوزّع املشرتكون يف مجموعات تتك ّون الواحدة من خمسة أفراد ،يعرض ّ
كل مجموعة جرائد لتنفيذ امله ّمة
النص ،بعد ذلك نعطي ّ
نقاش يف املجموعة الصغرية حول الفكرة األساسيّة ورسالة ّ
التالية:
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بطاقة مه ّمة جامع ّية:
مت ّعن ــوا ج ّي ــدا بالجرائ ــد الت ــي أمامك ــم وحاول ــوا إيج ــاد ص ــورأو مق ــاالت فيه ــا طل ــب للمس ــاعدة أو
ـف.
إمكاني ــة لتقدي ــم املس ــاعدة .ح ـ ّ
ـروا امللصق ــات لتعلّ ــق ع ــى ج ــدران الص ـ ّ
يتج ّول التالميذ يف الغرفة ملشاهدة إنتاج املجموعات وأخذ االنطباعات عنها.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
النص؟
 .1أي واقع اجتامعي ينعكس يف نتاج املجموعات ويف ّ
 .2ما هو شعوركم تجاه هذا الواقع؟
 .3هل يجب أن تثري اهتاممـَنا الحاجاتُ األساسية للضعفاء يف املجتمع؟ عللوا إجاباتكم!
 .4ما مدى التزامنا بتقديم املساعدة وكيف؟
 .5ما دور املجتمع أو الدولة يف توفري حاجات أفرادها؟
 .6ما هي املجاالت التي يستطيع فيها التالميذ تقديم املساعدة لألفراد أو للجامعات الضعيفة يف مجتمعكم؟
ألعطاء

مـــن النـــاس مـــن يعطـــون قليـــا مـــن الكثـــر الـــذي عندهـــم وهـــم يعطونـــه ألجـــل
الشـــهرة ،ورغبتهـــم الخفيـــة يف الشـــهرة الباطلـــة تضيـــع الفائـــدة مـــن عطاياهـــم.
ومنهم من ميلكون قليالً ويعطونه بأرسه.
ومنهـــم املؤمنـــون بالحيـــاة وبســـخاء الحيـــاة .هـــؤالء ال تفـــرغ صناديقهـــم وخزائنهـــم
ممتلئـــة أبـــ ًدا.
ومن الناس من يعطون بفرح .وفرحهم مكافأة لهم.
ومنهم من يعطون بأمل .واألمل معمودية لهم.
وهنال ــك الذي ــن يعط ــون وال يعرف ــون معن ــى ل ــأمل يف عطائه ــم .وال يتطلب ــون فر ًح ــا ،وال
يرغب ــون يف إذاع ــة فضائله ــم .ه ــؤالء يعط ــون م ــا عنده ــم ك ــا يعط ــي الريح ــان عب ــره
العط ــر يف ذل ــك ال ــوادي.
مبث ــل أي ــدي ه ــؤالء يتكل ــم الل ــه ،وم ــن خ ــال عيونه ــم يبتس ــم ع ــى األرض .جمي ــل أن
تعط ــي م ــن يس ــألك م ــا ه ــو يف حاج ــة إلي ــه .ولك ــن أجم ــل م ــن ذل ــك أن تعط ــي م ــن
ال يس ــألك وأن ــت تع ــرف حاجت ــه .ف ــإن م ــن يفت ــح يدي ــه وقلب ــه للعط ــاء يك ــون فرح ــه
بس ــعيه إىل م ــن يتقب ــل عطاي ــاه واالهت ــداء إلي ــه أعظ ــم من ــه بالعط ــاء نفس ــه.
وهل يف ثروتك يشء تقدر أن تستبقيه لنفسك؟
فإن كل ما متلكه اليوم سيتفرق وال شك يو ًما ما.
لذلك ِ
أعط منه اآلن ،ليكون فصل العطاء من فصول حياتك أنت دون ورثتك.
وقـــد طاملـــا ســـمعتك تقـــول متبج ًحـــا« :إنّنـــي أحـــب أن أعطـــي ،ولكـــن للمســـتحقني
فقـــط».
فه ــل نس ــيت ي ــا ص ــا ِح ،أن األش ــجار يف بس ــتانك ال تق ــول قول ــك ،ومثله ــا القطع ــان يف
مراعي ــك؟
فهي تعطي ليك تحيا ،ألنها إذا مل ِ
تعط عرضت حياتها للتهلكة.
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الكشاف
مقتصد

األهداف

عال ّية :قائد لعيد ميالد الزمالء
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ مدى تأثري العطاء عىل املعطي واملتلقّي
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ مواعيد أعياد زمالئه التالميذ ويحتفل بهم.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
 يجلس التالميذ بشكل دائر ّي يسأل املرشد التالميذ عن تواريخ ميالدهمزميل له ليكون القائد املرشف لحفلة عيد ميالده
كل تلميذ عىل التوايل ،أن يختار ً
 يطلب املرشد من ّكل تلميذ عن توقّعاته لحفلة عيد ميالده من قبل زميله (عن مكان الحفلة ،املدعوين ،الزينة)...
 يكتب ّإجامل الفعالية بكامل الهيئة
كل تلميـــذ ،وتشـــجيعهم عـــى العطـــاء
يجمـــل املرشـــد الف ّعال ّيـــة بتســـجيل أســـاء القـــادة بجانـــب تاريـــخ ميـــاد ّ
املتبـــادل.
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الكشاف
مقتصد

األهداف

عال ّية :قيادة يف العطاء
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّميّة العطاء
التعليمي
الهدف
ّ
الخاصة
• أن يشارك التلميذ زمالءه أدواته ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 25دقيقة
املوا ّد املطلوبة
الوان ورسومات غري مل ّونة
عال ّية
سري الف ّ
كل مجموعة قائدا لها
وتعي ّ
 يوزّع املرشد املجموعة إىل مجموعاتّ ،كل مجموعة لونًا واح ًدا من األلوان األساس ّية ورسمة غري مل ّونة
 يوزّع املرشد عىل ّكل مجموعة أن تل ّون رسمتها باأللوان واألدوات التي بحوزتها
 يطلب من ّ يوق ــف املرش ــد الف ّعال ّي ــة بع ــد دقيقت ــن ،ويطل ــب م ــن ق ــادة املجموع ــات تب ــادل األل ــوان واألدوات في ــا بينه ــم،لتلوي ــن الرس ــمة بأل ــوان إضاف ّي ــة وتب ــادل عب ــارات الش ــكر والتقدي ــر
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
يجم ــل املرش ــد الف ّعال ّي ــة بتأكي ــد أه ّم ّي ــة العط ــاء لتطوي ــر العم ــل ،وب ــأ ّن قائ ــد املجموع ــة يج ــب أن يك ــون الســ ّباق
يف العط ــاء.
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التجانس والتاميز
ي
التص ّ
ور الفكر ّ
ترتكز عمل ّية التعلّم واملامرسة عىل تنمية النظرة االجتامع ّية -القيم ّية املنبثقة من قيمتي التجانس والتاميز.
كل ف َـــ ْرد ه ــي
ينظ ــر الن ــاس إىل الع ــامل بش ــكل مختل ــف ،فالعوام ــل املؤث ــرة ع ــى تجرب ــة الواق ــع املختلف ــة ل ــدى ّ
ـخيص ،تاري ــخ مجموعت ــه ومجتمع ــه وغ ــر ذل ــك.
عوام ــل متنو ّع ــة :الش ــخص ّية ،الوراث ــة ،الثقاف ــة ،الرتبي ــة ،امل ــايض الش ـ ّ
كل منه ــم س ــتؤثر حت ـ ًـا ع ــى نتائ ــج ذل ــك اللق ــاء ،أهداف ــه
عندم ــا يلتق ــي أش ــخاص م ــن ثقاف ــات مختلف ــة ،فثقاف ــة ّ
والطريق ــة الت ــي يت ـ ّم به ــا.
ال َو ْع ــي باالخت ــاف ب ــن وجه ــات النظ ــر ميك ــن أن يس ــاعد ع ــى تخفي ــف املش ــاحنات الناجم ــة ع ــن انع ــدام التفاه ــم،
ومي ّك ــن التالمي ــذ م ــن االس ــتفادة م ــن اللق ــاء إىل أبع ــد َح ـ ّد.
يجــب أن نتذكّــر أنّنــا "كلّ ُّـــنا بَش َـــر" بالرغــم مــن اختــاف الواحــد م ّنــا عــن اآلخــر .أي أ ّن ـ جــز ًءا مــن طريقــة ت َـأث ّـــر
الن ــاس بالواق ــع متش ــابهة بالرغ ــم م ــن االخت ــاف الف ــرد ّي والثق ــا ّيف.
عن ــد ت َـ ْهيـِئ َـ ــة أبن ــاء الش ــبيبة لِلِق ــاء متعــ ّدد الثقاف ــات يج ــب الرتكي ــز ع ــى النقطت ــن التاليت ــن :أن نتحــ ّدث ع ــن
الصعوبــات املتوق َّـــعة مــن جـِــهة ،ومــن جهــة أخــرى أن ن ُـ َرك ِّـــز عــى الطاقــة املخزونــة للمشــاركة والتفاهــم يف اللقــاء
ب ــن أش ــخاص م ــن ثقاف ــات متعــ ّددة.
تتيح الف ّعال ّيات الواردة يف هذا اإلطار:
خاصة ويف املجتمع عا ّمة.
• فحص التاميز والتجانس يف بيئة التالميذ ،يف الصف واملدرسة ّ
• فحص تأثري ف ّعال ّيات التجانس عىل تنمية الشعور باالنتامء.
• مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل :تسامح ،تقبل اآلخر ،احرتام اآلخر والتعاون معه وغريها.

الكشّ اف
مخلص
لوطنه

لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

أنا واملجتمع
انتخابات
بطاقة هوية
الكل
واحد من أجل ّ

تعارف من مكان آخر
تق ّبل اآلخر
لد ّي ما أجدّ د لكم
لعبة األدوار
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الكشّ اف
مخلص
ُ
لوطنه

األهداف

عال ّية :أنا واملجتمع
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ املشاعر واألحاسيس بطرق ب ّناءة
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن نفسه بواسطة الصور والكلامت
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 60دقيقة
املوا ّد املطلوبة
مجلت وصحف 4 ،لوحات بريستول ،صمغ.
ّ
عال ّية
سري الف ّ
الطريقة :تحضري كوالج (التعبريعن النفس بواسطة الصور والكتابات)
املرحلة األوىل:
يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات عمل.
ومجلت مص ّورة.
لكل مجموعة :لوحة كبرية ،صمغ ،صحف ّ
يعطي ّ
امله ّمة امللقاة عىل عاتق املشرتكني هي:
ـص الص ــور والعناوي ــن الت ــي تع ـ ّـر ع ــن آرائه ــا وانتقاداته ــا ملوض ــوع أس ــاليب الحي ــاة
ع ــى ّ
كل مجموع ــة أن تق ــوم بق ـ ّ
يف املجتم ــع معتمدي ــن بذل ــك ع ــى خياله ــم الواس ــع يف اس ــتغالل الص ــور املختلف ــة والعناوي ــن الب ــارزة بأس ــلوب
جــذّاب.
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تق ــوم املجموع ــة بعده ــا بإلص ــاق الص ــور بش ــكل جمي ــل ع ــى الربيس ــتول ،وإط ــاق اس ــم للموض ــوع وتعليق ــه ع ــى
الج ــدار.
املرحلة الثانية:
تجس ــدت يف الص ــور والكتاب ــات ،ويف أثن ــاء
تخت ــار املجموع ــة أح ــد أعضائه ــا ليق ــوم بتقدي ــم تقري ــر ع ــن األم ــور الت ــي ّ
تقدي ــم التقري ــر يســ ّجل املرش ــد ع ــى الل ــوح املواضي ــع والنق ــاط الت ــي ي ــو ّد التحــ ّدث عنه ــا وبه ــذا يحص ــل ع ــى
رؤوس أق ــام ملوض ــوع الحدي ــث والبح ــث.

للمرشد:

التوص ــل بطريق ــة لعب ــة التعب ــر ع ــن النف ــس بواس ــطة الص ــور
ميك ــن ّ
والكتابـــات إضافـــة إىل املـــوا ّد املربمجـــة يف عمل ّيـــة تزيـــن جميلـــة،
فعندم ــا نق ــص الصح ــف واملج ــات ع ــى ش ــكل أش ــجار ويلص ــق عليه ــا
املش ــركون صوره ــم نحص ــل ع ــى مجموع ــة أش ــجار وهك ــذا...

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

تعب عن رأيك وانتقاداتك؟
* هل كانت هنالك صعوبة باختيار الصور التي ّ
* هنالك قول "صورة بألف كلمة" ما رأيك؟
* هل استمتعتم بالف ّعال ّية؟
* هل تعلّمت شيئًا جدي ًدا؟ ما هو؟
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الكشّ اف
مخلص
ُ
لوطنه

األهداف

فعالية :إنتخابات

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ القدرات الكامنة بداخله
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ الصفات الجندريّة املولودة
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
النص التايل:
يوزّع املرشد عىل التالميذ ّ

انتخابات
تُج ــري مدرس ــتنا س ــنويًا انتخاب ــات مدرســيّة للجن ــة التالمي ــذ يف ترشي ــن األ ّول
ايس.
م ــن بداي ــة ّ
كل ع ــام در ّ
يف الص ـ ّـف الخام ــس قام ــت من ــى وزميله ــا مم ــدوح برتش ــيح اس ــميهام أم ــام
كل منه ــا م ــن
التالمي ــذ ،فطلب ــت منه ــا املدي ــرة تحض ــر بي ــان خط ــاب يق ــوم ّ
ـاول إقن ــاع التالمي ــذ بأه ّميّ ــة انتخاب ــه كمرشّ ــ ٍح
خالل ــه بتس ــويق نفس ــه مح ـ ً
له ــم.
قام ــت من ــى بتحض ــر قامئ ــة صف ــات متيّزه ــا كفت ــاة ،وكذل ــك فع ــل مم ــدوح،
وســلّامها لس ــكرترية املدرس ــة
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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.
منى

ممدوح

مخزن الصفات:
حنون/ـــة ،جريء/ـــة ،شجاع/ـــة ،مبدع/ـــة ،قــو ّي/ة ،مبــادر/ة ،مثابــر/ة ،ذيكّ/ـــة ،ذو/ذات رؤيــة
مســتقبليّة ،لديــه/ا القــدرة عــى التعبــر ،بشوش/ـــة ،قياد ّي/ـــة ،لديــه/ا شــعبيّة ،لديــه/ا قــدرة
عــى اإلصغــاء ،لديــه/ا قــدرة عــى حـ ّـل املشــاكل ،جميل/ـــة ،صاحب/ـــة مســؤوليّة اجتامعيّــة،
ق ــادر/ة ع ــى التعام ــل م ــع املش ــاكل.
تعليامت للمرشد:
يق ــوم املرش ــد بإجــراء نق ــاش م ــع التالمي ــذ ،ويطل ــب منه ــم املش ــاركة بقامئ ــة الصف ــات املقرتح ــة،
ثــ ّم يكتبه ــا ع ــى الل ــوح.
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عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
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 امله ّمة ،بحسب رأيك ،الّتي يجب أن تتواجد لدى املنتخبني؟
هل كنت ستقوم برتشيح نفسك؟ وملاذا؟
ما رأيك برتشَ ح 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 وتق ّبل اآلخر.
تعطى الرشع ّية لالختالفات الفرديّة بني التالميذ.
م ــن املفضّ ــل التط ـ ّرق خ ــال النق ــاش إىل التمثي ــل النس ــا ّيئ يف مواق ــع اتّخ ــاذ الق ـرارات (البي ــت ،العم ــل ،الس ــلطات
املحل ّي ــة والكنيس ــت).
التط ّرق إىل األدوار التقليديّة واألفكار النمط ّية املتعلّقة بالصفات الجنس ّية /الجندريّة املولودة واملكتسبة.
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الكشّ اف
مخلص
ُ
لوطنه
األهداف

عال ّية :بطاقة هوية
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
رشعي ويعود بالفائدة عىل الفرد واملجتمع.
• أن يعي التلميذ أ ّن التباين يف مركبات الهوية ّ
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ مركّبات هوية مشرتكة ومختلفة عند اآلخـَر.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 60دقيقة
املوا ّد املطلوبة
ملحق -إستامرة "بطاقة الهوية"
عال ّية
سري الف ّ
كل مشرتك عىل نسخة من امللحق ويقوم بتعبئتها .ث ّم يوزّع املرشد التالميذ ملجموعات صغرية
يحصل ّ
تعبع ــن هويت ــه بأفض ــل ص ــورة ،ويس ــتع ّد لعرضه ــا
يخت ــار ّ
كل عض ــو داخ ــل مجموعت ــه خمس ــة مركّب ــات ي ــرى أنّه ــا ِّ
أم ــام زمالئ ــه .يدي ــر أعض ــاء املجموع ــة نـقـ ــاشً ا مس ــتعينني باألس ــئلة التالي ــة:
 .1ما هي املركّبات املشرتَكة أو املتشابهة من بني تلك التي طـُرحت داخل املجموعة؟
 .2ما هي املركّبات املختلفة التي طـُرحت يف املجموعة؟
 .3هل عرض أعضاء مجموعتك مركّبًا مختلفا عن مركّباتك؟ علّل!
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عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

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

أسئلة للنـقاش:
 .1ما املش َرتك بني املجموعات يف اختيار املركّبات؟ وما املختلف؟
 .2هل كنـتم ترغبون يف العيش يف مجتمع ذي مركّبات هويّة متامثلة /متساوية؟
 .3مركّب ــات الهوي ــة املختلف ــة الت ــي ظه ــرت يف املجموع ــات ،م ــاذا متنح ــك كف ــرد؟ وكي ــف
تس ــاهم ه ــذه التش ــكيلة يف املجتم ــع ال ــذي تعي ــش في ــه؟
 .4أي جديد تعلّمت من هذه الف ّعال ّية؟

ملحق -إستبانة بطاقة الهو ّية
حيوان أليف أحبه:
نوع موسيقى /غناء أحبه:
ريايض أح ّبه:
فرع
ّ
برنامج تلفزيوين أح ّبه:

اسم األب:
الشخيص:
االسم
ّ
اسم الجد:
اسم األم:
الجنس:
اسم العائلة:
إخوة /أخوات:
العمر:
الحي:
البلد:
يل يف العائلة:
الرقم التسلس ّ
املواطنة:
القومية:
الدين:
الصف:
أملوضوع املفضـَّـل لد ّي يف املدرسة:
املوضوع األقل تـفضيـال لدي يف املدرسة:
مكان يف البالد أحب الـتـنـ ّزه فيه:
أحب يف ساعات الفراغ أن أعمل:
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شخصيّة أق ِّدرها:

فريق كرة قدم /سلة أش ّجعه:

كتاب أعجبني:
طعام أحبه:

صفة يف القائد ،بنظري مه ّمة ج ًّدا:

صفة يف املعلّم ،بنظري مه ّمة ج ًّدا:

صفة يف الصديق ،بنظري مه ّمة ج ًّدا:

صفة يف

بنظري مه ّمة ج ًّدا:

الكشّ اف
مخلص
ُ
لوطنه
والكل من أجل الواحد
ّ
الكل
ّ
عال ّية :واحد من أجل
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ وجود حاالت مختلفة من العالقات بني الفرد ومجتمعه.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يح ّدد التلميذ مميّزات املجتمع الذي يعيش فيه.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقة مه ّمة ،ملحق الرسومات حسب عدد التالميذ.
عال ّية
سري الف ّ
لكل حالة من الحاالت.
كل تلميذ يف ملحق الرسومات ويُ ْعطي عنوان ًـا ّ
يت َـ َم ّعن ّ
ث ّم يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات:
كل مجموعة بطاقة مه ّمة جامع ّية.
 .1تأخذ ّ

بطاقة مه ّمة جامع ّية

كل تلميذ عناوينه أمام املجموعة ،ويعلّل العناوين.
 .1يَ ْعرِض ّ
ـي ُمف َـض ّـــل /غــر
 .2مــا هــي الرســومات التوضيح ّيــة التــي ت ُــ َع ّب ،حســب رأيكــم ،عــن وضــع اجتامعـ ّ
ُمف َـض ّـــل؟ ارشحوا.
ـي .علّلــوا اختياركــم واســتعدوا
 .3اختــاروا الرســم الــذي تعتقــدون أنّــه يَ ِصــف أفضــل وضــع اجتامعـ ّ
لِ َع ِ
رض ــه أم ــام كام ــل الهيئ ــة.
بإمكانكم أن تق ّدموا رسم ًـا آخ َـر يُ َع ِّب عن موقفكم.
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عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
التوضيحي الذي اختارته ،وتعلّل اختيارها.
كل مجموعة الرسم
تَ ْعرِض ّ
ّ

أسئلة للنقاش:
كل من الرسوم التوضيح ّية؟
 .1كيف تظهر العالقة يف املجموعة يف ّ
 .2أ ّي شكل يثري أكرب قـَ ْدر من الغضب حسب اعتقادكم؟ وملاذا؟
 .3أ ّي من الرسوم التوضيح ّية متثّل الحياة التي مت ّيز املجتمع الذي ترغب يف العيش فيه؟
 .4أ ّي من الرسوم التوضيحية متثّل الحاالت التي ال ترغبون بها يف املجتمع؟
 .5بأ ّي مجتمع كنتم تودون العيش؟ ما مي ّيز الحياة يف هذا املجتمع؟
 .6ماذا تعلّمتم من الف ّعال ّية ،ما هو دوركم يف املجموعة؟

ملحق
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لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

األهداف

عال ّية :تعارف من مكان آخر
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يتق ّبل التلميذ من هو مختلف عنه.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن مي ّيز التلميذ الـمـشـابـه والـمـغـايـر بينه وبني التالميذ.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
يـجـلـــس التالميــذ يف دائـرتـيـــن الـواحـــدة داخـــل األخـــرى (קרוסלה) بحـيـــث يـقـابـــل كــ ّـل تلميــذ مـــن الـدائـــرة
كـل زوج مـن التالميذ
الـداخـلـ ّيـــة تلميذًا مـــن الـدائـــرة الخـارجـ ّيـــة .يـعـلـن الـمـرشد مـوضـو ًعـا لـلـنـقـــاش يـنـاقـش ّ
ـرب) ،يـنـتـقـــل كــ ّـل تلميــذ يجلـــس يف الـدائـــرة
هـــذا الـمـوضـــوع .بـعـــد ثــاث دقـائـــق (أو بعــد زمــن يحـ ّدده املـ ّ
الخـارجـي ّـة إىل الـكـرسـي الـذي عـىل يـسـاره .بـعـد أن يـتـبـ ّدل األزواج يـعـلـن الـمـرشد الـمـوضـوع الـتـايل لـلـنـقـاش
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مـواضـيـع لـلـنـقـاش -اقرتاحات
 .1كـيـف تحـب قـضـاء عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع؟
 .2مـا هي هـوايـاتـك؟
 .3اذكر أكرث األماكن التي تح ّبها يف البالد.
 .4اذكـر ثـالثـة أماكـن ال تحـبـهـا يف الـبـالد.
 .5اذكـر ثـالث عـادات عرب ّيـة تحـ ّبـهـا.
 .6اذكـر ثـالث قـصـائـد تحـب ّـهـا.
 .7اذكـر ثـالث شـخـصـي ّـات ت ُـكـ ّن لـهـا االحـتـرام.
 .8مـا هـو أفضل حـدث وقـع يف الـسـنـيـن الخـمـس األخـيـرة؟
 .9أ ّي حـدث تـتـمـ ّنى أن يـقـع يف الـسـنـة الـقـادمـة؟

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
مـاذا اكـتـشـفـتـم مـن خـالل الـف ّعال ّية؟
 .1هـل فـاجـأكـم شـيء مـا؟ مـا هـو؟
 .2مـــن بـيـــن األمـور الـتي ط ُـرحـت خـــال الـنـقـاش ،مـا الـذي يـسـاعـدنـا عـىل بـنـاء
الجـسـور بـيـنـنـا؟
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لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

األهداف

عال ّية :تق ّبل اآلخر
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية الحوار الب ّناء.
التعليمي
الهدف
ّ
جامعي
التوصل إىل اتّفاق
• أن يدير التلميذ حوا ًرا ب ّناء من أجل ّ
ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة
عال ّية
سري الف ّ
 يوزّع املرشّ د املجموعة إىل مجموعاتاصة ،مع إبقاء أحدها خارج الدائرة
 تقف ّكل مجموعة بصورة دائريّة ومرت ّ
 يح ــاول التلمي ــذ الواق ــف خ ــارج الدائ ــرة الدخ ــول إىل وس ــطها دون اس ــتعامل القــ ّوة ،وع ــى التالمي ــذ يف الدائ ــرةمنع ــه م ــن ذل ــك
 يح ــاول التلمي ــذ إقن ــاع زمالئ ــه يف الدائ ــرة ع ــن طري ــق الح ــوار إلدخال ــه إىل وس ــط الدائ ــرة .تعط ــى للتلمي ــذ مــ ّدةنص ــف دقيق ــة ملحاول ــة إقن ــاع زمالئ ــه ،وإن مل ينج ــح ،تعط ــى الفرص ــة لتلمي ــذ آخ ــر م ــن نف ــس املجموع ــة بالتن ــاوب
 ينجح التلميذ الذي يقنع زمالءه خالل فرتة زمن ّية قصرية ويصبح قائ ًدا للمجموعةعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
كل مجموع ــة الف ّعاليّ ــة وت ــرح الح ــوار ال ــذي أح ــدث تغيــ ًرا ل ــدى أفــراد املجموع ــة ،وجعله ــم يس ــمحون
تُ ْج ِم ــل ّ
للتلمي ــذ خ ــارج الدائ ــرة بالدخ ــول إىل وس ــطها ،يع ــرض قائ ــد املجموع ــة التلخي ــص أم ــام كام ــل الهيئ ــة.
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لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

األهداف

أجدد لكم
ي ما ّ
ف ّ
عال ّية:لد ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ املتشابه واملختلف بني أعضاء املجموعة.
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن نفسه بطريقة الرسم
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقات ،ألوان.
عال ّية
سري الف ّ
 .1يطل ــب امل ُرش ــد م ــن التالمي ــذ التفك ــر بأم ــور يعرفه ــا أصدقاؤه ــم عنه ــم (التطــ ّرق للعائل ــة ،الهواي ــات ،امله ــارات،
التج ــارب الش ــخص ّية)...
كل مشرتك يرسم عىل البطاقة أم ًرا واح ًدا ال يعرفه أصدقاؤه عنه ،ويضع البطاقة يف وسط الغرفة.
ّ .2
 .3يجلس املشرتكون بشكل حلقة حول البطاقات التي رسموا عليها ملعاينة األمور التي كتبت.
كل عض ــو يع ــرض أم ــام صديق ــه األم ــور الت ــي رس ــمها يف البطاق ــة ويتح ــاورون ح ــول
 .4تت ــوزّع املجموع ــة إىل أزواجّ -
املتش ــابه واملختل ــف بينه ــم.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
 .1م ــا ه ــي األم ــور الجدي ــدة الت ــي تعرفت ــم إليه ــا ع ــن أصدقائك ــم؟ م ــا ه ــي األم ــور املفاجئ ــة بالنس ــبة لك ــم؟ وه ــل
أس ــعدتكم ه ــذه األم ــور؟
 .2ملاذا من امله ّم أن نتع ّرف إىل بعضنا من ع ّدة نوا ٍح؟
 .3ماذا تعلّمتم عن املتشابه واملختلف بينكم؟
كل واحد يك يشعر باالنتامء واألمن باملجموعة؟
 .4كيف ُيكنكم أن تساعدوا ّ
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لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

األهداف

عال ّية :لعبة األدوار
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية القائد إلنجاح مه ّمة املجموعة
التعليمي
الهدف
ّ
 .1أن ميارس التلميذ دور اآلخر املختلف أثناء تنفيذ مه ّمة
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطافات مهمة
عال ّية
سري الف ّ
 يوزّع املرشد الرسية الكشفية إىل ثالث مجموعات متساويةخاصا لتقوم به أثناء تنفيذ مه ّمة ما:
 يعطي املرشد ّلكل مجموعة دو ًرا ّ
املجموع ــة األوىل :ال ت ــرى ،يغطّ ــي املرش ــد عي ــون أفــراد املجموع ــة ويطل ــب منه ــم رس ــم بي ــت يحت ــوي ع ــى ب ــاب
وش ــبابيك ودرج
املجموعة الثانية :ال تتكلّم ،يطلب املرشد من أفراد املجموعة متثيل مشهد مضحك من غري كالم
مجسم دون استعامل األيدي
املجموعة الثالثة :ال تلمس باليد ،يطلب املرشد من أفراد املجموعة بناء ّ
كل مجموعة قائ ًدا لها يف بداية امله ّمة لتوجيه وتنظيم العمل
تعي ّ
 ّعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
بعد االنتهاء من الف ّعال ّية يت ّم إدارة نقاش بني املشرتكني حول شعورهم أثناء تنفيذ امله ّمة.
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ملحق
املجموعة ال ترى :رسم بيت يحتوي عىل
باب وشبابيك ودرج
املجموعة ال تتكلّم :متثيل مشهد
مضحك من غري كالم
مجسم
املجموعة ال تلمس باليد :بناء
ّ
دون استعامل األيدي
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االحرتام
ي
التص ّ
ور الفكر ّ
يعت ــر االح ـرام قيم ــة علي ــا تدع ــو إليه ــا جمي ــع الديان ــات الس ــاويّة وثقاف ــات الش ــعوب املختلف ــة ،وقوان ــن محليّ ــة
ودوليّ ــة ،وب ــدون ه ــذه القيم ــة يح ــدث خل ــل يف العالق ــات واملامرس ــات االجتامعيّ ــة -القيميّ ــة ،والظ ــروف الحاليّ ــة
الت ــي نعيش ــها ،ظ ــروف تك ــر فيه ــا النقاش ــات الح ــا ّدة لدرج ــة االس ــتقطاب يف املواق ــف ح ــول مواضي ــع حياتيّ ــة
مختلف ــة ع ــى مس ــتوى الف ــرد واملجتم ــع.
ـس األك ــر أه ّميّ ــة للمجتم ــع الصال ــح وك ــا تق ــول
"االحــرام – ح ـ ّـق وواج ــب" ه ــو تعب ــر يحت ــوي ع ــى أح ــد األس ـ ّ
أساســـا تنبثــق عنــه
بروفيســور روت غابســون" :حقّنــا يف االح ـرام ينبــع مــن مج ـ ّرد كوننــا بــر ،ويعتــر هــذا الحـ ّـق ً
جمي ــع الحق ــوق األساس ـيّة لإلنس ــان".
ومن خالل الف ّعاليّات لهذه القيمة ميكن أن نتمحور حول:
• مامرسة تطبيق االحرتام يف األزمنة واألماكن املختلفة يف املجتمع.
• احرتام اآلخر ،قدراته ،رأيه ،رغباته ،ممتلكاته وجسمه.
• احــرام املتكلّم ــن واملس ــتمعني ع ــن طري ــق اإلصغ ــاء مل ــا يُق ــال ،التعلي ــق علي ــه بعب ــارات ع ــن االحــرام ،اس ــتعامل
لغ ــة الجس ــم املع ـ ّـرة ع ــن االحــرام وغ ــر ذل ــك.
• إظهار االحرتام لالختالف يف الرتاث ،الثقافة ،الدين ،العادات وطريقة العيش.
مامرسة تطبيق ع ّدة صور لالحرتام مثل :احرتام الكبري ،احرتام القانون ،احرتام اآلخر وغريها
الكشّ اف
مؤدب

احرتام املختلف
اصغوا يل
التسامح

الكشّ اف
يقول
الحق

احرتام الحقوق والواجبات
اصغاء
الحبل
لعبة كرة القدم

الكشّ اف طاهر
يف أقواله
وأعامله

احرتام اآلخر
أنا إيجا ّيب
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الكشاف
مؤدب

األهداف

عال ّية :إحرتام املختلف
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يربط التلميذ موضوع القيادة باالحرتام
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
صور عائالت
عال ّية
سري الف ّ
 يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعاتكل عائلة هناك فرد مختلف.
لكل مجموعة بطاقة تحتوي عىل صور لعائلة ،ويف ّ
 يعطي ّكل مجموعة أن تكتب ماذا ميكن أن تعمل املجموعة يك ال يشعر الفرد املختلف بالحرج وعدم
 يطلب املرشد من ّرصف هكذا؟
الراحة ،وملاذا يجب الت ّ
كل مجموعة مندوبًا يكون قائدها ليقوم بتلخيص وقراءة عمل املجموعة أمام كامل الهيئة
 تختار ّعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
ماذا نتعلّم من الف ّعال ّية؟ما هو شعوركم تجاه الشخص الغريب عنكم؟قصة كنت فيها مختلفًا داخل مجموعة؟
 اذكر ّرصفت؟
 اذكر حادثة مصادفتك ملختلف عن مجموعتك ...كيف ت ّيجمل املرشد الف ّعال ّية بتأكيد أه ّم ّية تق ّبل اآلخر كام هو ومساعدته عىل االندماج مع املجموعة ،وين ّوه بأ ّن حسن
تكتل املجموعة والحفاظ عىل قيمة االحرتام.
القيادة مطلب ها ّم ورضور ّي من أجل ّ
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ملحق صور عائالت
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الكشاف
مؤدب

األهداف

يل!
ف ّ
عال ّية :أصغوا إ ًّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ معنى العالقات االجتامعيّة.

التعليمي
الهدف
ّ
• أن يتع ّرف التلميذ عىل العالقة املركّبة بني األوالد وبني البالغني.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة

املوا ّد املطلوبة
لكل مشرتك
كاريكاتري ّ
عال ّية
سري الف ّ
لكل مشرتك نسخة عن الكاريكاتري.
يعطي املرشد ّ
كل مشرتك أن يضيف عىل الكاريكاتري دوائر(فقاعات) تخرج من أفواه ويكتب يف داخل الدائرة أقوال الشخصيّة.
عىل ّ
الصف ،ويتج ّولون لقراءة ما
يكتب ّ
كل مشرتك عنوانـًا مالمئـًا للكاريكاتري .ثم يعلّق املشرتكون الكاريكاتريات عىل جدران ّ
كتبه الزمالء.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
أسئلة للنقاش:
 .1ماذا أعجبك ،وملاذا؟
 .2ماذا فاجأك وملاذا؟
 .3يعلن املرشد للمشرتكني أنّه يوجد عىل الكاريكاتري يف األصل القول:
"من حقّي أن يصغوا يل"؟ ويكتبه عىل اللّوح ويسأل :ملاذا توجد عالمة استفهام يف نهاية القول؟
 .4كيف تبدو الكرة الكبرية يف الكاريكاتري ،وإىل ماذا ترمز؟
 .5كيف يظهر األوالد يف الكاريكاتري؟
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الرس ــام طبيع ــة العالق ــات ب ــن الكب ــر البال ــغ وب ــن األوالد (نس ــبة الحج ــم ب ــن الش ــخصيات ،تعاب ــر
 .6كي ــف ي ــرى ّ
الوج ــوه ،ح ــركات الجس ــم)؟
عبتم عن هذه الجوانب يف الفقاعات التي أضفتموها عىل الكاريكاتري ،كيف؟
 .7هل ّ
 .8هل يعرض الكاريكاتري وضعـًا حقيقيّـًا؟ أعطوا أمثلة؟

ثم يطلب املرشد متط ّوعني لعرض حوار بني شخص ّيتني ألداء لعبة األدوار:
ّ

أب  -أوالد
معلّم  -تلميذ
سائق باص  -فتى
الصاع بني األوالد وبني الكبار.
لعبة الوظائف هي عبارة عن جلب أمثلة من الحياة لحاالت من ّ
للمرش ــد :تجمي ــع االقرتاح ــات وتحدي ــد الجوان ــب الت ــي يربزه ــا الكاريكات ــر .إن الق ــول ":م ــن ح ّق ــي أن يضع ــوا يل"؟
ه ــو مبثاب ــة رصخ ــة يطلقه ــا األوالد وتع ـ ّـر ع ــن حاجته ــم يف التعب ــر ع ــن أحاسيس ــهم وع ــن األم ــور الت ــي تضايقه ــم.
التح ـ ّدث ع ــن ه ــذه القضيّ ــة يخ ّف ــف م ــن ح ـ ّدة الت ّوت ــر الت ــي تثريه ــا ،باإلضاف ــة إىل ذل ــك ت ــؤ ّدي إىل زي ــادة التع ـ ّرف
ع ــى املش ــكلة وع ــى الحاج ــة إىل التط ـ ّرق إليه ــا وتحليله ــا.
يب ــدو البال ــغ ع ــى ش ــكل ك ــرة أرضيّ ــة وذل ــك تعب ـ ًرا ع ــن عامليّ ــة املوض ــوع .ه ــذه القضي ــة موج ــودة لي ــس فق ــط يف
بيئتن ــا القريب ــة إنّ ــا يف جمي ــع الع ــامل.
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الكشاف
مؤدب

عال ّية :التسامح
ف ّ

األهداف
ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ قيمة التسامح

التعليمي
الهدف
ّ
• أن يفهم التلميذ أقوالً وأمثالً حول التسامح
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد 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 شفوقني متسامحني كام سامحكم الله أيضً ا( ...اإلنجيل املقدس ،أفسس)
(يستطيع املرشد طباعة أمثال وأقوال أخرى يختارها هو عىل البطاقات)
عال ّية
سري الف ّ
يعطي املرشد السؤالني التاليني للتحضري قبل الف ّعال ّية بيوم واحد عىل األقل أو يف اللقاء السابق.
أ -اذكر أمثالً عنوانها التسامح.
ب -اذكر أبيات شعر عن التسامح.
150

يطلب املرشد من التالميذ يف نفس الوقت أن يسألوا املس ّنني عن حوادث جرت يف أيّامهم أو سمعوها م ّمن هم أكرب
منهم س ًنا عن التسامح .ث ّم يوزّع املرشد املشرتكني إىل مجموعات صغرية.
لكل مجموعة بطاقة مطبوع عليها األسئلة التالية:
يعطي املرشد ّ
 ارشح األقوال املعطاة يف البطاقة السابقة. ملاذا يجب أن نكون متسامحني؟ هل الناس بحاجة إىل التسامح؟ ما هي أه ّميّته؟ ارسد حادثة تعرفها عن التسامح؟عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يعرض ممثلو املجموعات األسئلة التي أعطيت لهم يف السابق حول أمثال وأبيات شعر وقصص حول
توصلت إليها املجموعة أو التعبري
التسامح .يطلب املرشد من املجموعات إعداد لعبة أدوار حول ما ّ
بالرسم حول أحد األقوال.
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الكشّ اف
يقول
الحق
ّ

عال ّية :إحرتام الحقوق والواجبات
ف ّ
األهداف
ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يحرتم التلميذ الحقوق والواجبات.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن ينفّذ التلميذ واجباته يك يحصل عىل حقوقه.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقة تعريفات
عال ّية
سري الف ّ
 يوزّع املرشد عىل التالميذ منوذ ًجا يحوي مصطلحني أساس ّيني :حقوق وواجبات يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعتني بحيث تكتب األوىل حقوقًا ،والثانية تكتب واجبات يدمج املرشد كتابات التالميذكل تلميذ بن ًدا من البنود بحسب الرتتيب ويلتزم باحرتامه والعمل وفقه
 -يقرأ ّ
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عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
كل فرد يف الرسيّة الكشفية ،ليسود االحرتام وتنمو
يجمل املرشد الف ّعال ّية بتأكيد أه ّم ّية االتّفاق عىل حقوق وواجبات ّ
قدرات قياديّة.
ملحق
الحقوق والواجيات

الحقوق والواجبات:

ه ــذا التحدي ــد يرب ــط مفه ــوم الحق ــوق م ــع املفه ــوم املقاب ــل ل ــه وه ــو الواجب ــات ويح ــاول
تعريف ــه .واإل ّدع ــاء هن ــا ه ــو أ ّن الحق ــوق موج ــودة فق ــط عندم ــا تُلق ــى مس ــؤوليّات إحقاقه ــا
ع ــى إنس ــان آخ ــر .أي أ ّن الحق ــوق تُعط ــى للواح ــد ويف نف ــس الوق ــت تُلق ــى ع ــى اآلخ ــر
مس ــؤوليّة إحق ــاق ه ــذه الحق ــوق س ــواء كان ه ــذا ف ــر ًدا أو دول ــة أو مجموع ــة أو أ ّي جس ــم
ـكل طف ــل يف إرسائي ــل الح ـ ّـق يف
آخ ــر .فف ــي ميث ــاق حق ــوق الطف ــل يف إرسائي ــل َورد أنًّ" :ل ـ ّ
الرتبي ــة لتحقي ــق الــذّات ،وأخ ــذ الف ــرص املتكافئ ــة الس ــتغالل قدرات ــه ومواهب ــه" ولتحقي ــق
ه ــذا الح ــق يتو ّج ــب إلق ــاء مس ــؤوليّة ع ــى جه ــة أو جه ــات أخ ــرى م ّعين ــة.
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الكشّ اف
يقول
الحق
ّ

عال ّية :إصغاء
ف ّ
األهداف
ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ أه ّميّة اإلصغاء

التعليمي
الهدف
ّ
• أن يتد ّرب التلميذ عىل اإلصغاء العميق واالهتامم.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة

املوا ّد املطلوبة
قصيدة بعنوان " :إصغاء"
عال ّية
سري الف ّ
مقسمة إىل أبيات (ميكن تشغيل القصيدة وسامعها) .بعد عرض البيت األ ّول
يعرض املرشد رشائح لقصيدة "إصغاء" ّ
يسأل املرشد:
 ماذا نستفيد حني نصغي؟ ملاذا يعترب اإلصغاء مهمًّ ؟ بعد عرض البيت الثاين ،يسأل املرشد: -كيف ميكن أن نصغي بالكلامت ،بالنظرة واالبتسامة؟ -ملاذا من امله ّم التعبري عن اإلصغاء ليس فقط بالكلامت؟ اإلصغاء هديّة؟ ارشحوا -كيف يكسب أحدنا اآلخر باإلصغاء؟
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عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
يشري املرشد إىل أنّنا سنتح ّدث اليوم عن عنرص مهم ج ًدا يف العالقة بني الناس وبني األفراد وأعضاء املجموعة :اإلصغاء
والصرب كوسيلة لإلصغاء.
اإلصغاء
عندما أطلب أن تصغي إيل
وتبدأ أنت بإعطاء النصائح
طلبت
ليس هذا ما ُ
عندما أطلب منك اإلصغاء
وأنت تحاول أن تجيب
كيف يكون شعوري؟
وملاذا تؤذي مشاعري؟
عندما أطلب منك أن تستمع إ ّيل
وأنت تعتقد أنّه عليك حلّ مشاكيل
أنت تخيب أميل
أصغ :كلّ ما أطلبه هو أن تصغي
ال تفعل ،ال تتكلّم
فقط أسمع دون أن ترد

أنا أستطيع أن أهتم بنفيس
رصا ،رمبا تنقصني التجربة
لست قا ً
أو مرت ّدد
لكن لست بال قدرة
عندما تعمل شيئًا ألجيل
أستطيع أن أعمله بنفيس
أنت تزيد من مخاويف
وتك ّرس 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 تطلّ اإلجابات
واضحة وسلسة
لست بحاجة إىل نصائح
حتّى املشاعر غري املنطق ّية
تصبح ذات أه ّم ّية
عندما نفهم فحواها
مصدر منبعها
ِم َن املمكن أ ّن الصلوات تساعد البرش
أل ّن 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 أيضً ا سوف أصغي لك.
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الكشّ اف
يقول
الحق
ّ

األهداف

عال ّية :الحبل
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن ين ّمي التلميذ روح القيادة بني أعضاء املجموعة

التعليمي
الهدف
ّ
الحل.
• أن يشرتك التلميذ يف إيجاد ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
حبل 6ملم بطول  20م ًرتا

عال ّية
سري الف ّ
كل ف ــرد يص ــل إلي ــه الحب ــل أن يق ــول اس ــمه وع ــن الطاق ــة
يق ــف جمي ــع املش ــركني بش ــكل دائ ــر ّي ،ويُطل ــب م ــن ّ
املش ــحون به ــا (إيجابيّ ــة -س ــلبيّة) وذل ــك ع ــن طري ــق إمس ــاك ط ــرف الحب ــل كأنّــه ميكروف ــون ،وعندم ــا ينته ــي م ــن
ذك ــر اس ــمه والطاق ــة املش ــحون به ــا ،مي ـ ّرر ط ــرف الحب ــل لل ــذي ع ــن ميين ــه ع ــى أن يبق ــى ممس ـكًا بالحب ــل ،وهك ــذا
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حتّ ــى يص ــل ط ــرف الحب ــل للم ــكان ال ــذي ب ــدأ من ــه .يرب ــط املرش ــد الحب ــل م ــن الطرف ــن ربط ــة محكم ــة وآمن ــة
كل عض ــو اإلمس ــاك بكلت ــا يدي ــه بالحب ــل وأن يتّك ــئ بش ــكل مس ــتقيم إىل الخل ــف ع ــى الحب ــل ،وال ــذي
ويطل ــب م ــن ّ
يُش ـكّل يف ه ــذه الحال ــة الطاق ــات اإليجابيّ ــة والس ــلبيّة الت ــي تش ــحن أعض ــاء املجموع ــة.
لعبة خالل اإلمساك يف الحبل:
كي ــف ميك ــن متري ــر العق ــدة -الت ــي تك ّون ــت م ــن رب ــط ط ــريف الحب ــل -ب ــن أعض ــاء املجموع ــة بش ــكل دائ ــر ّي بأق ـ ّـل
وق ــت؟
لكل عضو إمكانية قيادة وتوجيه املجموعة للتعبري عن فكرته.
يُعطى ّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
كل مشــرك أن يعـ ّـر عــن شــعوره ،وإذا كان هنــاك تغيــر يف شــعوره وإحساســه عـ ّـا كان عليــه
يُطلــب املرشــد مــن ّ
يف بدايــة الف ّعاليّــة.

157

الكشّ اف
يقول
الحق
ّ

األهداف

عال ّية :لعبة كرة القدم
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يق ّدر التلميذ زمالءه
التعليمي
الهدف
ّ
لحل املشاكل والرصاعات الّتي تواجهه.
• أن يبحث التلميذ عن طرق سلم ّية ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة

املوا ّد املطلوبة
حبل 6ملم بطول  20م ًرتا

عال ّية
سري الف ّ
القصة:
يف البداية يطلب من التالميذ الجلوس بشكل دائر ّي واإلستامع إىل ّ
القصة كام هي ،أو رسدها بالعام ّية).
(من املمكن قراءة ّ
القصة :لعبة كرة القدم
ّ
"يلع ــب األصدق ــاء بالك ــرة يف الس ــاحة ،ميــ ّرر كَ ــرم الك ــرة مــ ّرة إىل ج ــون وأخ ــرى إىل ج ــال وري ــان،
كل الوق ــت .يف إح ــدى املــ ّرات أخ ــذ ري ــان الك ــرة م ــن ج ــال وركله ــا
لق ــد كان ــوا يلعب ــون ويضحك ــون ّ
ليم ّرره ــا إىل ج ــون ،لك ــن الركل ــة كان ــت قويّ ــة جــ ًّدا فط ــارت عاليً ــا يف اله ــواء وارتطم ــت ب ــرأس رام ــي.
غض ــب رام ــي كث ـ ًرا وأخ ــذ ي ــرخ بص ــوت ع ــا ٍل قائ ـ ًـاَ " :م ــن ركل الك ــرة؟ "حم ــل رام ــي الك ــرة وتو ّج ــه
نح ــو ري ــان وه ــو غاض ــب جــ ًّدا."...
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القص ــة مل تنت ـ ِه بع ــد ،ويج ــب ع ــى التالمي ــذ أن يقوم ــوا بالبح ــث ع ــن نهاي ــة
هن ــا يت ـ ّم لف ــت نظ ــر التالمي ــذ إىل أ ّن ّ
مناس ــبة له ــا.
ّ
يس ــتمع املعل ــم إىل اقرتاح ــات التالمي ــذ لح ـ ّـل النــزاع ،ويكتبه ــا ع ــى الل ــوح ويناقش ــها م ــع التالمي ــذ .وم ــن ثــ ّم
يطل ــب منه ــم تصني ــف املقرتح ــات إىل مقبول ــة أو مرفوض ــة ،وتش ــجيعهم ع ــى تب ّن ــي املقرتح ــات املقبول ــة والعم ــل
به ــا لجعله ــا نه ًج ــا يف حياته ــم اليوميّ ــة.
يف النهاية يجب اإلشارة إىل أنّ:
 .1استعامل العنف يؤ ّدي إىل نتائج سلبيّة ومضاعفات سيّئة ،وزيادة يف املشكلة بدلً من حلّها.
 .2البحث دامئًا عن طرق سلميّة للتو ّجه لآلخرين.
 .3م ــن الس ــهل ع ــى اإلنس ــان أن يس ــتخدم العن ــف يف حيات ــه اليوميّ ــة ،لك ــن اس ــتعامل الط ــرق الس ــلميّة أو الط ــرق
ـهل.
غ ــر العنيف ــة لي ــس س ـ ً
يف الختام يت ّم التأكيد عىل أ ّن املسامحة تؤ ّدي إىل املحبّة والحياة األفضل للجميع.
القص ــة ":قــ ّدم ري ــان االعت ــذار لرام ــي ،وق ــال ل ــه ب ــأ ّن األم ــر مل يك ــن مقص ــو ًدا .بعده ــا ســلّم
يف نهاي ــة ّ
ري ــان الك ــرة وطل ــب م ــن رام ــي أن يس ــامحه ،بع ــد أن تصالح ــوا م ًع ــا ،دع ــا ج ــال ري ــان لينض ـ ّم إليه ــم
للع ــب ،وبفرح ــة ش ــديدة لع ــب األصدق ــاء الصغ ــار م ــع بعضه ــم البع ــض.

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يُجم ــل املرش ــد م ــع املجموع ــة األش ــياء الت ــي تعلّموه ــا خ ــال الف ّعال ّي ــة وكي ــف ه ــذه األم ــور
س ــتنعكس ع ــى حياته ــم وس ــلوكياتهم.
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الكشاف طاهر
يف اقواله
واعامله

عال ّية :احرتام اآلخر" -نهار جميل"
ف ّ
األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يحرتم التلميذ أفكار الغري.

التعليمي
الهدف
ّ
الخاصة
القصة بلغته ّ
• أن يقص التلميذ ّ
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
ملحق
نهار جميل
قف ــز الجن ــدب ووق ــف ع ــى رابي ــة صغ ــرة م ــن العش ــب ،أدار ظه ــره األخ ــر نح ــو الش ــمس ،رف ــرف
بجناحي ــه وب ــدأ يزقزق"م ــا أجم ــل ه ــذا النه ــار!".
"نهـــار يثـــر االشـــمئزاز والغضـــب!" أجابـــت الـــدودة بصـــوت خافـــت ،وطمـــرت جســـدها يف الـــراب
ّ
الجـــاف.
م ــاذا تقول ــن؟!" ق ــال الجن ــدب باس ــتغراب" :ال غي ــوم يف الس ــاء ،والش ــمس ترس ــل أشــ ّعتها الجميل ــة
كل م ــن تس ــألينه س ــيقول ل ــك أنّ ــه نه ــار جمي ــل".
والدافئ ــة ّ
"ال لي ــس صحيح ًـ ــا قال ــت ال ــدودة" ،املط ــر وحف ــر املي ــاه املوحل ــة والدافئ ــة ه ــي األس ــاس يف النه ــار
الجميـــل".
لكن الجندب مل يوافقها الرأي.
تع ــايل نس ــأل غرين ــا ه ــو س ــيحكم بينن ــا ويق ــول أيَّـ ــنا أص ــدق! بين ــا ه ــا يتح ّدث ــان ،وإذا بنمل ــة تحم ــل
إبـــرة صنوبـــر عـــى ظهرهـــا ،توقّفـــت لبعـــض مـــن الوقـــت لتســـريح ولتأخـــذ أنفاســـها ،اقرتبـــا منهـــا
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وس ــأالها بص ــوت واح ــد" :ق ــويل لن ــا م ــن فضل ــك ،ه ــل جمي ــل ه ــذا النه ــار أم أنّ ــه يث ــر االش ــمئزاز
والغضـــب؟".
مسحت النملة قطرات العرق عن جبينها وقالت:
"أستطيع اإلجابة عن هذا السؤال فقط عند غروب الشمس".
كل منهام باآلخر وقاال للنملة:
استهجن الجندب والدودة إجابتها ،نظر ّ
"حسنـًا ننتظر".
بعد غروب الشمس جاء االثنان إىل بيت النملة:
"واآلن أيتها النملة املحرتمة ،هل فكّرت مليّــًا وعرفت اإلجابة عىل سؤالنا؟"
أشارت النملة إىل القنوات العميقة ،املحفورة يف بيتها وقالت:
جميل حقـًا :قمت بعمل جيّد ،وأستطيع اآلن أن أسرتيح".
"اليوم كان ً

عال ّية
سري الف ّ
املرحلة األوىل  -فردي:
ما هو النهار الجميل؟
كل مشرتك ما هو النهار الجميل حسب رأيه.
 يكتب ّ يعرض املشرتكون إجاباتهم.القصة بصوته أو يسمعها للتالميذ
 ثم يوزّع املرشد قصة "نهار جميل" .يقرأ ّكل من الجندب ،الدودة ،النملة؟
 .1ما هو النهار الجميل حسب رأي ّ
كل منهم بعني االعتبار؟
 .2ما هي األمور التي أخذها ّ
 .3هل توجد إجابة صحيحة وأخرى غري صحيحة؟
 .4ما هي أبعاد إجاباتكم بالنسبة ملفهوم املصطلح "االحرتام"؟
املرحلة الثانية – مجموعات صغرية:
قص ــة يش ـكّل أف ـراد املجموع ــة ش ــخص ّياتها
ي ــوزّع املرش ــد التالمي ــذ إىل مجموع ــات .يطل ــب م ــن املجموع ــات كتاب ــة ّ
وتش ــكل اإلجاب ــات يف املرحل ــة الفردي ــة األح ــداث فيه ــا.
ممثل عنها
كل مجموعة ً
تختار ّ
يعرض ممثلو املجموعات القصص التي كتبت يف املرحلة السابقة

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

 .1كيف كان النقاش داخل املجموعة؟
 .2ه ــل كان ــت هن ــاك اختالف ــات؟ م ــا ه ــي أس ــبابها؟ كي ــف تغلبت ــم عليه ــا؟ م ــاذا يج ــب أن نفع ــل
لنتغلّ ــب عليه ــا؟
 .3ما هو أسلوب التعامل املفضّ ل مع اآلخر الذي يحمل آراء مختلفة؟
 .4هل رفضك لرأي اآلخر يعطيك الرشع ّية لعدم احرتامه كإنسان؟
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الكشّ اف طاهر
يف أقواله
وأعامله

األهداف

يب
ف ّ
عال ّية:أنا إيجا ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يذ ّوت التلميذ التعابري اإليجاب ّية يف حياته اليوم ّية
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يتع ّرف التلميذ عىل تعابري إيجاب ّية.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة

بطاقة 1

بطاقة 2
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آسف
لو سمحت

وا
عف ً

بطاقة 3

شك ًرا

بطاقة 4

بطاقة 5

ِ
من فضلك

عال ّية
سري الف ّ
كل تلميـــذ اســـتعامل هـــذه العبـــارات وكتابتهـــا يف جمـــل
يتـــ ّم توزيـــع بطاقـــات تشـــمل عبـــارات مختلفـــة ،عـــى ّ
مفيـــدة ،بحســـب قدراتـــه.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يُجم ــل املرش ــد م ــع التالمي ــذ الق ّي ــم والكل ــات الت ــي ُيك ــن أن نتعام ــل به ــا م ــع بعضن ــا والت ــي
تـ ّ
ـدل ع ــى االحــرام والتقدي ــر.
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العمل ضمن طاقم
ي
التص ّ
ور الفكر ّ
العم ــل ضم ــن طاق ــم ه ــو وح ــدة اجتامعيّ ــة تتكــ ّون م ــن مجموع ــة ثالث ــة أش ــخاص أو أك ــر ،يتــ ّم بينه ــم عالق ــة
تقســـم املهـــام فيـــا بينهـــم لضـــان نجـــاح امله ّمـــة املطلـــوب تنفيذهـــا مـــن أفـــراد
اجتامعيّـــة وتأثـــر انف ّعـــا ّيلّ ،
املجموع ــة .لتحدي ــد وتنظي ــم عم ــل الطاق ــم ال بــ ّد م ــن وج ــود قائ ــد مس ــؤول وف ّع ــال.
تتواج ــد يف املجموع ــة :أه ــداف مش ــركة وأع ــال وعالق ــات متبادل ــة (أع ــال وف ّعاليّ ــات ،أغــراض /أم ــور مش ــركة
ومش ــاعر متبادل ــة) .م ــن خ ــال التفاع ــل داخ ــل املجموع ــة م ــن املف ــروض أن يتع ـ ّرف التالمي ــذ إىل بعضه ــم البع ــض،
ويتعلّ ــم التالمي ــذ م ــن بعضه ــم وم ــع بعضه ــم ،يك ينجح ــوا كمجموع ــة ،ويحقّق ــوا األه ــداف املش ــركة.
وكل منه ــم يس ــتطيع إس ــاع صوت ــه والتعب ــر ع ــن
إن التواص ــل واالتّص ــال بالع ــن رضور ّي ب ــن أعض ــاء املجموع ــةّ ،
رأي ــه ،هنال ــك مج ــال لتنفي ــذ تج ــارب وف ّعاليّ ــات عدي ــدة بواس ــطة م ــوا ّد وأغــراض مختلف ــة :ع ــرض من ــاذج ،تنفي ــذ
تج ــارب ،مش ــاهدات ،ج ــوالت قص ــرة ،التعلّ ــم ع ــن طري ــق البح ــث.
ّ
نس ــتطيع أن نخطّــط يف املجموع ــة الصغ ــرة أ ّي مضم ــون ونس ــتطيع أن نن ّف ــذ يف إط ــار املجموع ــة أي ـة ف ّعاليّ ــة ،مث ــل:
بح ــث ونق ــاش ،مح ــارضة ،تدري ــب ،رشح ،مش ــاهدة ،جول ــة ،تجرب ــة ،لعب ــة.
الكشفي:
يتيح التعلّم واملامرسة االجتامعيّة للمشاركني من خالل الف ّعاليّات التي يقوم بها املرشد
ّ
كل ف ــرد م ــن املجموع ــة ب ــأداء دور مع ـ ّـن
ـي ،يق ــوم ّ
• مامرس ــة العم ــل ضم ــن مجموع ــة يف تنفي ــذ عم ــل جامع ـ ّ
حس ــب قدرات ــه م ــن أج ــل تنفي ــذ امله ّم ــة.
• العمل كطاقم متوازن ومو ّحد يدير أفراده حوا ًرا 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.
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الكشّ اف عضو
نافع يف
املجتمع

طاقم
أن نصبح ً
عمل طاقم األبراج
ق ّوة املجموعة
ننتج ونتكلّم

لكل
الكشّ اف أخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

قائد واحد لتخطيط مناسبة
قطار مسؤول ّيتي
ما هي املجموعة
نجوم عىل املرسح

الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع
األهداف

مـا
ف ّ
عال ّية :أن نـصـبـح طـاقـ ً

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ متطلّبات العمل يف الطاقم
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يج ّرب التلميذ مواجهة اتّخاذ قرارات ضمن املجموعة.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد 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
القول

هنــاك تـنـافـــس ُمـن ْـ ِصـــف بـيـــن أعضــاء
الطاق ــم.

جمي ــع أعض ــاء الطاق ــم يركـ ِّــ ــزون ع ــى
املوض ــوع نفس ــه.
ميتـنع الطاقم عن حاالت املواجهة.

التدريج

القول

التدريج

يت ّم التعبري عن االعرتاض بشكل ح ّر.
تـــتط ّور مجموعات ثـــانويّة غري مخطــَّــ ٍـط
لهــا بـشكـــل عفــو ّي.
يع ـ ّـر أعض ــاء الطاق ــم ع ــن مش ــاعرهم
الســـلب ّية بشـــكل عفـــو ّي.

يشغل أعضاء الطاقم وظائف قياديّة.

أه ــداف الطاق ــم مع ّرف ــة بش ــكل رصي ــح
وواض ــح.

كلّ عض ــو م ــن أعض ــاء الطاق ــم يعط ــي
ويأخــذ تـغـــذية مرتــدّة.

هن ــاك مراع ــاة ملش ــاعر أعض ــاء الطاق ــم
عنــد تـنـفـيـــذ /تـطبيـــق األهــداف.

يقـتــــرح القائـــد جـــدول أعـــال لـــكلّ
جلســـة مـــن جلســـات الطاقـــم.

تـنـتـقـ ــل املعلوم ــات بش ــكل ح ـ ّر بـيـ ــن
أعض ــاء الطاق ــم.
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بطاقة األسئلة:

مهم بالنسبة إليك؟
 .1ما الذي كان ًّ
مهم بالنسبة إىل املجموعة؟
 .2ما الذي كان ًّ
 .3كيف شعرت يف املجموعة؟
 .4من كان أكـثـر املساهميـن يف مجموعتـك وب َم ساهم؟
 .5ماذا كانت مساهمتـك أنت للطاقم؟
خاص؟
 .6ما الذي أزعجك بشكل ّ

عال ّية
سري الف ّ
كل مشرتك عىل االستبانة ويجيب عن أسئلتها حسب التعليامت الواردة فيها.
يحصل ّ
التوص ــل إىل اتّف ــاق ع ــى تدري ــج مميّــزات
ي ــوزّع املرش ــد املجموع ــة إىل مجموع ــات .يح ــاول أعض ــاء املجموع ــة ّ
الطاق ــم الجيّ ــد يف االس ــتبانة.
يجيب املشرتكون خطّيًّا عن األسئلة التالية ويستع ّدون لإلجابة أمام املجموعة
كل جملة من الجمل التالية بصوت مرتـفـع.
كل مشرتك يف املجموعة ّ
يكمل ّ
 .1بالنسبة إ ّيل املجموعة هي /الطاقم هو...
 .2أشعر أنّـني اآلن...
 .3أشعر بالرسور الكـبـيـر عندما...
 .4األمر املهم بالنسبة إ ّيل هنا...
 .5عندما أفـشـل أشـعـر...
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

ما هي أه ّم املم ّيزات يف عمل الطاقم؟
ما هي رشوط اتّخاذ القرارات يف املجموعة؟
ما هو استنتاجكم من هذه الف ّعال ّية فيام يتعلق باالتّصاالت الج ّيدة داخل املجموعة؟
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع

األهداف

عال ّية :عمل طاقم األبراج
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية مرحلة التخطيط والتنظيم قبل الف ّعال ّية.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يحلّل التلميذ مظاهر القيادة يف املجموعة.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
رزم من قشّ ات للرشب بألوان مختلفة ،رشيط الصق ،بطاقة مراقبة
عال ّية
سري الف ّ
املرحلة األوىل :مجموعات
كل مجموعة)
( 4-5مشرتكني يف ّ
كل مجموعة تحصل عىل رزمتني من القش بألوان مختلفة ودبابيس مكتب
ّ
امله ّمة
عليك ــم بن ــاء ب ــرج مبس ــاعدة الق ــش والرشي ــط الالص ــق فق ــط .امل ـ ّدة الزمن ّي ــة املتاح ــة
لك ــم لبن ــاء ال ــرج ه ــي نص ــف س ــاعة.
كل برج حتّى ارتفاع كتفيه ويرميه أرضً ا.
بعدها تجرى مسابقة حيث يقوم املرشد برفع ّ
يت ّم فحص األبراج حسب االرتفاع والثبات.
ِ
ـكل مجموع ــة يع ـ ّـن مراقبَ ــن وعليه ــم
يف ه ــذه املرحل ــة يع ـ ّـن املرش ــد مراقب ــن ،أو يطل ــب متط ّوع ــن للمراقب ــة .ل ـ ّ
تعبئ ــة بطاق ــة مراقب ــة
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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 تـقـريـ ًرا موضوعـيًّـا قـدر اإلمكان
كيف انتظمت املجموعة؟
ما هي األعامل التي ساعدت عىل تنفيذ امله ّمة؟
ما الذي يؤث ّرعىل تنفيذ الف ّعاليّة؟
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 تـقـريـ ًرا موضوعـيًّـا قـدر اإلمكان
 .1هل كانت مرحلة للتخطيط؟
 .2هل ت ّم االتفاق عىل أنظمة عمل؟
توصلت املجموعات إىل القرارات؟
 .3بأ ّي طريقة ّ
 .4هل كان توزيع مها ّم ومسؤوليّات داخل املجموعة؟

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
بعد انتهاء امل ّدة الزمن ّية (نصف ساعة) يت ّم عرض األبراج بكامل الهيئة.
يعرض املراقبون نتائج املشاهدات ،يجري النقاش حول األسئلة:
* كيف كان الج ّو العام يف املجموعة؟
خصص وقت للتخطيط؟ هل كان تقسيم مها ّم ومسؤول ّيات؟
* هل ّ
كل املشرتكني؟
* هل ت ّم استغالل مهارات ّ
تجل ذلك؟
* خالل العمل هل أخذ بعني االعتبار أ ّن امله ّمة جامع ّية؟ كيف ّ
تجل ذلك؟
* هل ت ّم اكتشاف قياديّني يف املجموعة؟ كيف ّ
كل مجموع ــة؟ م ــا ال ــذي ح ــول فالنً ــا إىل قائ ــد؟ (مه ــارات ،مب ــادرة ،مس ــؤول ّية ،روح الفكاه ــة،
* ه ــل ظه ــر قائ ــد يف ّ
تجرب ــة باإلرش ــاد)....
* ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟ كيف تعاملتم معها؟
* ماذا نتعلّم من الف ّعال ّية؟
أ -حول أه ّم ّية التخطيط وتقسيم األدوار واملهام؟
ب -حول أه ّم ّية املشاركة والتعاون يف املجموعة؟

املرحلة األخرية :اختيار الربج

كل برج حتّى كتفيه ويرميه أرضً ا .الفائز يكون حسب تصفيق اليدين.
يرفع املرشد ّ
مالحظة :ممكن تعيني لجنة حكم ،التي تق ّرر َمن هو الفائز وتعطي تربيرات الختيارها.

168

الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع

األهداف

وة املجموعة
ف ّ
عال ّية:ق ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ أه ّم ّية العمل الجامعي

التعليمي
الهدف
ّ
الجامعي
• أن يع ّدد التلميذ إيجابيّات وسلبيّات العمل
ّ
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
لكل خمسة متد ّربني .أفالم قصرية
ألوان مختلفة وأوراق بعدد املشرتكني ،بريستول ّ
ـي .في ــا ي ــي راب ــط ملقط ــع فيدي ــو متح ـ ّرك ي ــورد أمثل ــة ع ــى أ ّن العم ــل
يُق ــرح ع ــرض فيدي ــو ع ــن العم ــل الجامع ـ ّ
ـي يحف ــظ املجموع ــة م ــن التهدي ــد
الجامع ـ ّ
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عال ّية
سري الف ّ
القسم األ ّول :رس ٌم منفرد ونقاش
كل مشرتك عىل لون واحد فقط ويُطلب منه رسم لوحة ليشء ما له نفس هذا اللون.
يحصل ّ
نقاش
يسأل املرشد:
إذا أردنا أن نرسم أشياء لونها أحمر ،ماذا ميكننا أن نرسم؟ وإذا كانت باألزرق؟ أو باألسود؟م ــاذا ميكنن ــا أن نرس ــم ح ــن يك ــون الل ــون أزرق وأصف ــر أيضً ــا؟ م ــاذا ميكنن ــا أن نرس ــم إذا كان ــت هن ــاك جمي ــعاألل ــوان؟
القسم الثاين :رس ٌم مشرتك ونقاش
كل خمس ــة مش ــركني م ّم ــن ألوانه ــم مختلف ــة ع ــى رب ــع بريس ــتول ويرس ــمون م ًع ــا رس ـ ًـا تظه ــر في ــه
يحص ــل ّ
األل ــوان الخمس ــة .بع ــد التلوي ــن ،يق ــوم املرش ــد بتعلي ــق اللوح ــات بتسلس ــل :لوح ــة املجموع ــة وأس ــفلها اللوح ــات
ـكل م ــن أعض ــاء املجموع ــة .بعده ــا يتجــ ّول املش ــركون يف الغرف ــة ويتأ ّمل ــون اللوح ــات.
الش ــخصيّة ل ـ ٍّ
يسأل املرشد:
 ما الفرق بني الرسومات الفرديّة وبني الرسومات الجامعيّة؟ أ ّي الصعوبات واجهتم بالرسم الفرد ّي؟ ماذا أعجبكم بالرسم الفرد ّي؟الجامعي؟
الجامعي؟ ماذا أعجبكم بالعمل
 أي الصعوبات واجهتم بالعملّ
ّ
الجامعي؟ (معرفة كيف تتنازل ،إدارة نقاش ،االستامع وغري ذلك.)..
 أي القدرات ستط ّورونها يف العملّ

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
الجامعي وتح ّدياته
النقاش حول إيجاب ّيات العمل
ّ
دب النمل (الذي يسلّط الضوء عىل ق ّوة املجموعة).
فيلم قص ًريا :العمل
يشاهد املشرتكون ً
الجامعيّ -
ّ
https://youtu.be/b2jzvxia0Dw

يسأل املرشد:
دب النمل؟
ماذا شاهدنا يف الفيديو؟ ماذا صنع النمل وملاذا؟ -كيف استطاع ايقاف ّما هي األمور التي بإمكان املجموعة أن تفعلها ويتع ّذر فعلها بشكل فرد ّي؟اقرتحوا قواعد وضوابط من شأنّها أن تزيد من ق ّوتكم كمجموعة.-اكتبوا قصيدة أو نشيدً ا جامع ًّيا حول ق ّوة املجموعة
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع
عال ّية :نُنتج ونتكلّم
ف ّ
األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يخوض التلميذ تجربة إعطاء مردود ب ّناء.
التعليمي
الهدف
ّ
عب التلميذ عن نفسه بواسطة ُمنتج.
• أن يُ ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
كرتون (بريستول) ،موا ّد أشغال ،مثل :ألوان ،دبق ،مجالت وأوراق مل ّونة.
عال ّية
سري الف ّ
كل مش ــرك ُمنت ًج ــا ش ــخص ًّيا م ــن م ــوا ّد مختلف ــة (مواضي ــع مقرتح ــة لل ُمنت ــج :هواي ــة ،طموح ــايت عندم ــا أك ــر،
ـر ّ
يح ـ ّ
ف ّعال ّي ــة مح ّبب ــة ل ــدي يف وق ــت الف ـراغ)...
كل مشرتك منتجه أمام املجموعة ويتح ّدث عنه ،ويضعه عىل لوحة كرتون توضع يف الوسط.
يعرض ّ
وكل واح ــد منه ــم يخت ــار ُمنت ًج ــا أو اثن ــن يُ ــود الحدي ــث عن ــه /عنه ــا
يتأ ّم ــل املش ــركون يف منتج ــات أصدقائه ــمّ ،
بش ــكل ب ّن ــاء (كتاب ــة إطــراء ،كل ــات تقدي ــر ،كل ــات ش ــكر ،كل ــات تُع ـ ّـر ع ــن مش ــاعر).
يتأ ّمل املشرتكون يف جميع املنتجات م ّرة أخرى ويكتبون فكرة قيم ّية مه ّمة لهم كمجموعة.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
الخاص؟ ملاذا؟
 .1عن أي أمر مه ّم تريدون التح ّدث به عن أنفسكم من خالل املنتج ّ
 .2ماذا تعلّمتم شيئًا عن أصدقائكم؟ ما الذي فاجأكم ،أسعدكم ،أحزنكم؟
ـاص ال ــذي
 .3م ــاذا ت ــو ّدون الق ــول ألصدقائك ــم؟ أي ُس ــؤال أو طل ــب تو ّجهون ــه له ــم؟ (م ــع التطــ ّرق لل ُمنت ــج الخ ـ ّ
عرض ــوه ،أو مل ــا عرفت ــم عنه ــم ،أو للعالق ــات بينك ــم).
 .4ماذا تعلّمتم عن أنفسكم كمجموعة؟
 .5ماذا ستفعلون لتطبيق الفكرة التي كتبتموها؟ مباذا يتعلّق األمر من أجل تطبيق هذه الفكرة؟
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لكل
الكشّ اف أ ّخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

عال ّية:قائد واحد لتخطيط مناسبة
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ الصفات القياديّة
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يخطّط التلميذ مناسبات لتفعيلها يف املجموعة الكشفيّة
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
ملحق  :منوذج تخطيط لف ّعال ّية
عال ّية
سري الف ّ
كل مجموع ــة تخت ــار مناس ــبة م ــا (مث ــا :حفل ــة عي ــد مي ــاد ،زي ــارة
 ي ــوزّع املرش ــد املجموع ــة إىل أرب ــع مجموع ــاتّ ،ـول مه ــام املناس ــبة م ــن أج ــل القي ــام به ــا
مري ــض )...ترغ ــب بالقي ــام به ــا ،وتح ـ ّدد الكف ــاءات الالزم ــة للقائ ــد ال ــذي يت ـ ّ
كل مجموعة ترشح أسباب اختيارها للكفاءات ومدى فرص نجاحها مع قائدها
 ّعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
ـهل ،لك ــن تنفي ــذ املناس ــبة يتطلّــب مجه ــو ًدا
ـرب الف ّعاليّ ــة ب ــأ ّن تحدي ــد املناس ــبة م ــن املمك ــن أن يك ــون س ـ ً
يجم ــل امل ـ ّ
وتخطيطًــا قياديّــن.
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موضوع الفعال ّية:

منوذج تخطيط لف ّعال ّية

األهداف:

جمهور الهدف:
نوع املناسبة:
املضامني( :عزف ،غناء ،متثيل ،ألعاب ،لغز ،مسابقة ،عرض ،مهمة ،لقاء وغريها)

الوقت:
املكان:
الوظائف:
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لكل
الكشّ اف أ ّخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

األهداف

عال ّية :قطار مسؤول ّيتي
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ مفهوم املسؤول ّية
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن دوره يف تحمل املسؤول ّية
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
(كل قاطـــرة متثّـــل مجـــالً أو زم ًنـــا يتطلّبـــان إبـــداء املســـؤول ّية ،مثـــل :تعلّـــم،
بطاقـــات بشـــكل قاطـــرات القطـــار ّ
أصدقـــاء ،عائلـــة ،دورة ،عطلـــة ،ســـاعات فـــراغ).
عال ّية
سري الف ّ
يتح ّدث املو ّجه مع التالميذ حول املسؤول ّية ومفهومها.
• ما هي املسؤول ّية بحسب رأيكم؟ (ماذا يعني أن تكون "ول ًدا مسؤولً ؟)
الحصة ،أثناء االسرتاحة ،أثناء ساعات فراغ).
• أعطوا أمثلة لحاالت أظهرتم فيها مسؤول ّية :يف البيت ،يف ّ
• أعطوا أمثلة ألدوار لكم يف املجموعة .كيف ميكن إظهار املسؤول ّية يف القيام بهذه األدوار؟
كل مش ــرك يف "قط ــار املس ــؤول ّية" م ــاذا يعن ــي إظه ــار املس ــؤول ّية يف التعلّ ــم ،أثن ــاء االســراحة ،يف املجتم ــع،
يكت ــب ّ
مثـــا :يف القاطـــرة املســـاة
يف العائلـــة (مـــن املمكـــن إضافـــة أو تقليـــل املجـــاالت بحســـب قـــدرات املجموعـــة)ً ،
"مس ــؤول ّية يف املجتم ــع" يكت ــب كي ــف يُظه ــر املس ــؤول ّية يف رفق ــة األوالد؟
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كل مشرتك األمور الّتي كتبها أو رسمها يف أحد املجاالت
يعرض ّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
الخاص بكم؟ ملاذا؟
 .1من يقود "قطار املسؤول ّية" ّ
رصفون مبسؤول ّية؟ ملاذا؟
 .2كيف تشعرون حني تت ّ
 .3يف أ ّي مجاالت أو حاالت تشعرون بصعوبة إظهار املسؤول ّية؟ َمن وماذا ميكن أن يساعدكم؟
ملحق:

تعلّم

دورة

أصدقاء

عطلة

عائلة

ساعات
فراغ
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لكل
الكشّ اف أ ّخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

األهداف

عال ّية :ما هي املجموعة؟
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية التعبري عن الرأي أمام مجموعة.
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن رأيه أمام املجموعة
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة

ورقة تعريفات للمصطلح "مجموعة":

 املجموعة هي عدد من األشخاص الذين تسود بينهم عالقات شخص ّية 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 اجتامع ّية مك ّونة من شخصني أو أكرث بحيث يشعر أفرادها باالنتامء نحو بعضهم البعض.الخاصة بواسطة العالقة الجامع ّية.
 املجموعة هي عدد من األشخاص يهتم فيها كلّ فرد بإشباع احتياجاته ورغباته ّ -املجموعة هي عدد من األشخاص ذوي أمناط تنظيميّة ومعايري سلوكيّة متّفق عليها.

  5أوراق برس ــتول ذات أل ــوان مختلف ــة ومقصوص ــة ع ــى ش ــكل مربّــع س ــحر ّي حس ــب ع ــدد التالمي ــذ ،بحي ــث ميثّــلكل ل ــون مجموع ــة انت ــاء مختلف ــة.
ّ
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عال ّية
سري الف ّ
اطلب من املشرتكني أن يعطوك أمثلة عن مجموعات مختلفة ينتمون إليها ،واكتب ما يقولونه عىل اللوح.
 .2وزّع ع ــى ّكل مش ــرك ورق ــة تش ــمل تعريف ــات للمصطل ــح "مجموع ــة" واطل ــب م ــن املش ــركني أن يحاول ــوا مالءم ــة
التعريف ــات للمجموع ــات الت ــي س ــجلت ع ــى الل ــوح.

يقوم املرشد بإجراء نقاش حسب النقاط التالية:

 أي املشاكل واجهت خالل تصنيف األمثلة ومالءمتها للتعريفات؟ هل ميكن اقرتاح تعريفات إضافية؟ـكل مش ــرك قس ـ ًـا م ــن الربس ــتول يك يكت ــب علي ــه تعري ـ َـف " املجموع ــة " بالنس ــبة ل ــهّ .كل ل ــون ميثّــل
 .4يعط ــي املرش ــد ل ـ ّ
ـدريس ،مجموع ــة تالمي ــذ يف املرك ــز الجامه ــر ّي.
مجموع ــة انت ــاء مختلف ــة ،العائل ــة ،مجموع ــات كشّ ــاف ،دورة ،ص ــف م ـ ّ
يتط ــرق ّكل مش ــرك إىل الس ــؤال حس ــب الل ــون ال ــذي أخ ــذه ،مث ــا :املش ــرك ال ــذي اس ــتلم الل ــون األبي ــض يكت ــب م ــا ه ــي
العائل ــة بالنس ــبة ل ــه وهك ــذا..
 .5يجتم ــع املش ــركون ع ــى ش ــكل طواق ــم حس ــب األل ــوان الت ــي بحوزته ــم وع ــى ّكل طاق ــم أن يشــكّل م ــن ّكل األقس ــام
مربّ ًع ــا س ــحريًّا كام ــاً مس ــجلة علي ــه جمي ــع األش ــياء الت ــي كتبه ــا املش ــركون.
 .6يشارك ّكل مشرتك بقية زمالئه يف األشياء التي سجلها ،ومن ث ّم يكتبون سوية عىل ورقة فارغة ما ييل:
 ما الذي مي ّيز املجموعة املع ّينة التي تباحثوا حولها؟ ما هي توقّعات الفرد من املجموعة املذكورة أعاله؟ ما هي توقّعات املجموعة من الفرد املنتمي إليها؟تختار ّكل مجموعة مندوبًا عنها ليعرض نتاج عملهم أمام كامل الهيئة
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

كل واحدة من املجموعات؟
 ما الذي مي ّيز ّلكل مجموعة؟
الخاصة املميزة ّ
 ما هي التوقّعات ّ ما الذي مييّز مجموعة املرشدين عن املجموعات األخرى؟ـكل واح ــد م ــن أعضائه ــا؟ يف التدري ــب؟
 م ــا ه ــي مس ــاهمة "مجموع ــة األتــراب" يف األدوار ل ـ ّأثن ــاء القي ــام بال ــدور؟
 ما الذي مي ّيز املجموعة التي ستعملون معها؟كل واح ــد م ــن التعريف ــات يتطــ ّرق إىل جان ــب مع ـ ّـن م ــن املصطل ــح
مالحظ ــة للمرش ــدّ :
كل واح ــد يع ــرف
"مجموع ــة" ولي ــس بش ــكل ع ــام -م ــن األه ّم ّي ــة مب ــكان التوضي ــح أن ّ
"املجموعـــة" حســـب احتياجاتـــه ومتطلّباتـــه -مـــن املهـــ ّم توضيـــح املصطلـــح أل ّن ذلـــك
أساس ــا مش ــركًا لجمي ــع املش ــركني إلب ــداء وجه ــات النظ ــر وف ًق ــا ل ــه في ــا بع ــد.
يوف ــر ً
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لكل
الكشّ اف أ ّخ ّ
كشّ اف وصديق
لكل إنسان
ّ

األهداف

عال ّية :نجوم عىل املرسح
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ معنى مردود ب ّناء.
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن نفسه من خالل عرض مهارة أو مجال اهتامم لديهم.
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
منصــة لربنامــج اســتضافة ،الفتــة "الئحــة عــروض" ،بطاقــة "أن تكــون نجـ ًـا" ،أقنعــة وأدوات متثّــل مهــارات ومجــاالت
ّ
(مفصلــة يف الف ّعال ّيــة).
ـة
ـ
مختلف
ـام
ـ
اهت
ّ
عال ّية
سري الف ّ
 .1يدع ــو املرش ــد املش ــركني أن يعرض ــوا مه ــارات أو مج ــاالت اهت ــام م ــن خ ــال برنام ــج "نج ــوم ع ــى امل ــرح".
يلع ــب املو ّج ــه دور "مقــ ّدم الربنام ــج" ،ويتل ّق ــى املش ــرك "وق ــت ع ــرض" لع ــرض امله ــارة أو مج ــال االهت ــام.
منص ــة،
رف املش ــركني أدوات مس ــاعدة متن ّوع ــة :آالت ع ــزف ،قبع ــات ،ش ــاالت ،أقنع ــة ،كــراتّ ،
يك ــون تح ــت تــ ّ
"كام ــرة تلفزي ــون" ،مك ـ ّـر ص ــوت ...م ــن املفضّ ــل االس ــتعانة بلب ــاس ،أداة ،منت ــج يتعلّ ــق مبوض ــوع ع ــرض امله ــارة أو
مج ــال االهت ــام.
يخص ــص املو ّج ــه وقتً ــا للتحض ــر للع ــرض ،املش ــرك ال ــذي يجه ــز ويك ــون مس ــتع ًّدا ،يُســ ّجل اس ــمه بـ"الئح ــة
ّ .2
العـــروض".
حضه ــا بوق ــت م ّدت ــه ث ــاث دقائ ــق،
 .3ع ــرض الربنام ــج "نج ــوم ع ــى امل ــرح" :يع ــرض ّ
كل مش ــرك األم ــور الت ــي ّ
ويس ــأل زم ــاءه "الجمه ــور يف الربنام ــج" أس ــئلة أو يعط ــوا رأيه ــم في ــا ش ــاهدوه م ــن ع ــرض.
نجم"*.
 .4يف نهاية الربنامج ،ميأل ّ
كل مشرتك بطاقة "أن تكون ً
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نجم"
* بطاقة " ان تكون
ً
نجم ؟
صف شعورك عندما كنت
ً

ود ان تقول لزمالئك؟
ماذا ت ّ

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

 .1كيف شعرتم عندما شاركتم املجموعة مبهارتكم أو مجال اهتاممكم؟
 .2كيف شعرتم عندما اصغوا لكم خالل عرضكم؟
 .3كيف شعرتم عندما استمعتم إىل املردود من أعضاء املجموعة؟
 .4ما هي األمور التي حرصتم عليها عندما أعطيتم رأيكم مبا ق ّدمه زمالؤكم؟
 .5ما هو األمر الذي اهتممتم أن توصلوه لزمالئكم؟ ملاذا؟
 .6كيف شعرتم عندما أصغيتم لزمالئكم؟ مباذا فكرتم؟ ماذا تعلّمتم؟
ايس ،ميكنكـــم خاللهـــا املشـــاركة بهوايـــة ،تجربـــة
 .7فكّـــروا عـــن فـــرص أخـــرى ،خـــال العـــام الـــدر ّ
شـــخص ّية ،منتـــج أنتجتـــه؟
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األمن واألمان
ي
التص ّ
ور الفكر ّ
األم ــن ه ــو عب ــارة ع ــن املامرس ــات الت ــي تضم ــن التخلّ ــص م ــن املخاط ــر الت ــي تهــ ّدد الس ــامة ،ويعت ــر األم ــن
مس ــؤوليّة اجتامعيّ ــة وعمليّ ــة مقص ــودة يق ــوم به ــا األش ــخاص لتوف ــر الحامي ــة ألنفس ــهم وغريه ــم ،حي ــث يبعث ــون
الراح ــة والطأمنين ــة يف نفوس ــهم وقلوبه ــم وقل ــوب اآلخري ــن ،م ـ ّـا يوف ــر له ــم بيئ ــة م ــن االس ــتقرار ال ــازم لض ــان
اس ــتمرار ودميوم ــة عمليّ ــات التنمي ــة والتطــ ّور والعم ــل واإلنت ــاج.
ي ينت ــج ع ــن األم ــن ال ــذي تحدث ّن ــا عن ــه مس ــبقًا ،ويتمثّــل يف ش ــعور وإحس ــاس
واألم ــان ه ــو عب ــارة ع ــن ش ــعور داخ ـ ّ
ّ
ّ
األش ــخاص والجامع ــات بالراح ــة والطأمنين ــة ،م ـ ّـا يوف ــر له ــم ج ـ ًوا مناس ـبًا ًللقي ــام بكاف ــة أش ــكال األنش ــطة الحياتيّ ــة
اليوميّ ــة مبع ــزل ع ــن الخ ــوف والقل ــق والتوتّ ــر ،وي ــأيت ه ــذا الش ــعور نتيج ــة قي ــام ألفــراد بااللتــزام بكاف ــة س ــبل
الوقاي ــة والحامي ــة والدف ــاع الت ــي تضم ــن له ــم تحقي ــق األم ــن وبالت ــايل اإلحس ــاس باألم ــان.
الكشفي إىل:
يتيح التعلّم من خالل الف ّعاليّات التي يقوم بها املرشد
ّ
رصفات التي تساعد عىل الحفاظ عىل األمن الجسد ّي يف أماكن ووضعيّات مختلفة.
• معرفة الت ّ
ـي يف
ـي -االجتامع ـ ّ
• معرف ــة ومامرس ــة الط ــرق واألس ــاليب الت ــي تس ــاعد الف ــرد ع ــى الحف ــاظ ع ــى أمن ــه العاطف ـ ّ
أوش ــاع وح ــاالت مختلف ــة.
• بح ــث األخط ــار الكامن ــة يف الحي ــاة اليوميّ ــة للف ــرد واملجموع ــة مث ــل :أخط ــار الش ــبكة العنكبوتيّ ــة -اإلنرتن ــت،
أخط ــار التحــ ّدث م ــع الغرب ــاء.
• مامرسة تطبيق قيم مختلفة مثل :املسؤوليّة ،االلتزام واالحرتام وغريها.
الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر

الصدق واالمانة
املساعدة واملسؤولية
حقوق وواجبات

الكشّ اف عضو
نافع يف
املجتمع

أنت والطقوس املراسيم
لعبة االمياءات

الكشّ اف طاهر
يف أقواله
وأعامله
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الكشّ اف املثايل
أنا يف حرية من أمري
مضار الغش
من وراء الظهر

الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر
األهداف

عال ّية :الصدق واألمانة
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ مفهوم الصدق واألمانة.
التعليمي
الهدف
ّ
• أن مي ّيز التلميذ بني الصدق واألمانة
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة

عال ّية
سري الف ّ
يطلب املرشد أن يقوم التالميذ بشكل فرد ّي باإلجابة عن األسئلة التالية:
								
ماذا تعني كلمتا الصدق واألمانة؟
									
والغش؟
ّ
ماذا تعني كلمتا الخداع
كل تلمي ــذ داخ ــل املجموع ــة اإلجاب ــة ع ــن املرحل ــة الس ــابقة.
ي ــوزّع املرش ــد املجموع ــة ملجموع ــات صغ ــرة يع ــرض ّ
ث ـ ّم ي ــروي للمجموع ــة حدثـً ــا ح ــول املوض ــوع.
يختار أفراد املجموعة حدثـًا واح ًدا لعرضه أمام كامل الهيئة.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
يعرض ممثلو املجموعات األحداث.
أسئلة للنقاش:
 .1كيف كانت الف ّعال ّية؟
 .2ماذا شعرتم؟
 .3هل تعتقدون بأ ّن هذه األمور واقع ّية؟
 .4كيف تؤث ّر هذه األمور عىل تط ّور املجتمع؟
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر
األهداف

عال ّية :املساعدة واملسؤولية
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّم ّية تقديم املساعدة الصحيحة

التعليمي
الهدف
ّ
الخاصة.
قصة قرأها بلغته ّ
يعب التلميذ عن ّ
• أن ّ

املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة

املوا ّد املطلوبة
ملحق "الحفيدة وجدها"  -من كتاب الطفولة واملجتمع تأليف اريك هـ .اريكسون.
حدثتنــي عاملــة اإلنســان الدكتــورة روت اندرهيــل أنّهــا مكثــت يو ًمــا مــع مجموعــة مــن مس ـ ّني
قبيل ــة باباج ــي يف والي ــة أريزون ــا يف الوالي ــات املتح ــدة ،قال ــت :تو ّج ــه املضي ــف إىل حفيدت ــه
الت ــي تبل ــغ م ــن العم ــر  3س ــنوات وطل ــب منه ــا أن تغل ــق الب ــاب.
ً
ثقيـــا جـــدًّ ا واســـتصعبت الحفيـــدة إغالقـــه .حاولـــت املـــ ّرة تلـــو املـــ ّرة ولك ّنهـــا مل
كان البـــاب
تس ــتطع .وكــ ّرر الج ــد طلب ــه منه ــا قائ ــأ :نع ــم أغلق ــي الب ــاب.
مل يح ــاول أح ــد مس ــاعدتها ،مل يأخ ــذ عنه ــا أح ــد مس ــؤول ّية إغ ــاق الب ــاب ،وم ــن ناحي ــة أخ ــرى
مل يفق ــدوا صربه ــم ع ــى ع ــدم قدرته ــا ع ــى إغ ــاق الب ــاب.
جلسوا ونظروا إليها بصرب شديد ،إىل أن نجحت وقام الجدّ بشكرها.
لقد كانت فرض ّيتهم أنّهم مل يلقوا عليها امله ّمة لو مل يتأكّدوا من قدرتها عىل تنفيذها.
ومب ــا أنّ ــه ألقي ــت عليه ــا امله ّم ــة فاملس ــؤول ّية يف تنفيذه ــا ملق ــاة ع ــى عاتقه ــا وحده ــا ك ــا ل ــو
كان ــت ام ــرأة بالغ ــة
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عال ّية
سري الف ّ
قصة عىل التلميذ ويقرأها بصوت عال:
يوزّع املرشد ّ
لكل مجموعة واحدة من املها ّم التالية:
يوزّع املرشد التالميذ إىل مجموعات ويعطي ّ
أ -اكتب سيناريو من الخيال
 .1بني الج ّد وذاته.
.2بني الج ّد وحفيدته.
.3بني البالغني أنفسهم.
.4بني عاملة اإلنسان وبني باقي البالغني.
القصة املختلفة:
ب -صف أحاسيس املشرتكني يف مراحل ّ
.1الحفيدة.
.2الج ّد
.3عامله اإلنسان
.4باقي البالغني.
كل مجموعة نتاج عملها
تعرض ّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

بالقصة؟
.1ما هورأيكم ّ
 .2لو كنتم يف املكان ماذا كنتم تفعلون؟
 .3م ــا ه ــو رأي ــك بع ــدم قي ــام الجــ ّد او أح ــد البالغ ــن اآلخري ــن مبس ــاعدتها يف إغ ــاق الب ــاب أو
بإغالق ــه ب ــدلً منه ــا؟
 .4ما هو الفرق بني مساعدتها يف إغالق الباب وبني عدم مساعدتها؟
 .5أيّهام أفضل للحفيدة؟
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الكشّ اف
مطيع للنظام
واألوامر
األهداف

عال ّية :حقوق وواجبات
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يعي التلميذ أه ّميّة حقوقه يف املجموعة

التعليمي
الهدف
ّ
• أن ينفّذ التلميذ واجبات ملقاة عليه
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة

املوا ّد املطلوبة
مقوالت تدور حول الحقوق والواجبات املختلفة ،برستول ،أوراق ،ألوان.
عال ّية
سري الف ّ
كل مش ــرك ورق ــة عليه ــا مق ــوالت ت ــدور ح ــول موض ــوع الحق ــوق والواجب ــات وعلي ــه أن يش ــر ه ــل ه ــي
يس ــتلم ّ
صحيح ــة أم غ ــر صحيح ــة (ملح ــق).
ث ّم يجلس املشرتكون يف مجموعات لتبادل اآلراء حول مواقفهم الشخص ّية.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
كل مقولة وملاذا؟
عرض املقوالت الواحدة تلو األخرى وسامع تعليالت املشرتكني عن ص ّحة وعدم ص ّحة ّ
للمرشد:
يف نهاية الف ّعال ّية باإلمكان اقرتاح دستور للمجموعة.
أسئلة للنقاش:
 1هل كان سهال إقناع اآلخرين برأيك؟ وملاذا؟
 2كيف تق ّبل اآلخرون رأيك؟
 3عند سامعك إلجابات اآلخرين ،هل كنت مرتا ًحا؟
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ملحق:
صحيح

غري صحيح

كل مرة
واجبي أن أصل إلجتامع فرقتي يف ّ
حقّي أن أتغيّب عن االجتامع يف فرتة االمتحانات
واجبـــي أن اســـتجيب لطلـــب املرشـــد ملرافقـــة أوالده يف
الحديق ــة العام ــة بع ــد دوام املدرس ــة
حقّي أن ال أُعرب مالحظات املرشد اهتام ًما
واجبي أن أساعد مرشد الفرقة يف مشرتياته
واجبى ان ألبّي طلبات قائد الفرقة
حقّي ان أسيئ وأمس مبن أشاء
واجب ــى أن أرف ــع الك ــريس وأضع ــه ع ــى الطاول ــة بع ــد
نهاي ــة لق ــاء املجموع ــة
واجبي أن أكون صديقًا للجميع
واجبي أن أذعن لتعليامت املرشد بدون تفكري
واجبي أن أشرتك يف رحالت املجوعة
حقّي أن أختار مكان جلويس يف اللقاء
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع
عال ّية :أنت والطقوس /املراسيم
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أهميّة الطقوس واملراسيم
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يع ّدد التلميذ مظاهر الطقوس واملراسيم
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقات مهمة
عال ّية
سري الف ّ
لكل مجموعة مه ّمة.
 -يوزّع املرشد ّ

1

2
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لو طلب منكم أن تكونوا مرشدين ملجموعات
زائرون غرباء يف قريتكم سيمكثون يومني.
إىل أي مكان تأخذونهم؟ وملاذا؟
قررت ــم تنظي ــم احتف ــال مفاج ــئ ألح ــد أقربائك ــم :الج ــد ،الج ــدة ،األب ،األم مبناس ــبة
معين ــة ،مث ـ ًـا :عي ــد مي ــاد ،عي ــد زواج ال ــخ...
 كيف تفعلون ذلك؟ أين؟ من تدعون إىل االحتفال؟ -أي احتفال تفعلون؟

3
4
5

قـــ ّرر املجلـــس يف القريـــة ،بعـــد إقامـــة املكتبـــة العا ّمـــة ،أن يرســـم شـــعا ًرا معي ًنـــا
للمكتبـــة.
تو ّجه إىل مجموعتكم وأعلن عن مسابقة لرسم الشعار.
 ارسموا هذا الشعار.ق ّررت املجموعة إقامة احتفال بيوم
العائلة
 طلب منكم كتابة برنامج لهذه الحفلة. اكتبوا الربنامج. ما هي الفقرات؟ أين تجري الحفلة؟ق ّررت 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.كل مجموعة بعرض نتاج مجموعته.
 -يقوم مندوب عن ّ

عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
أسئلة للمحادثة

 .1ملاذا هذه النقاط مه ّمة؟
 .2ما هي عالقتها برتاث التالميذ وبثقافتهم؟
 .3هل يجب أن يعكس الربنامج جوانب تاريخ ّية وجوانب ثقاف ّية؟ ملاذا؟
 .4يسأل املرشد تالميذ املجموعة اآلخرين:
 هل هناك أمور غري رضوريّة يف الربنامج؟ هل يجب إضافة أمور مع ّينة؟ ملاذا؟ سؤال لجميع التالميذ بعد االنتهاء من العرض:* ماذا تعلّمتم من هذه الف ّعال ّية؟
* هل اتّضحت لكم أمو ًرا جديدة؟
* هل تعلّمتم شيئًا جدي ًدا؟
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الكشّ اف
عضو نافع يف
املجتمع
عال ّية:لعبة اإلمياءات (بانتوميام)
ف ّ

األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ قيمتي التجانس والتاميز
التعليمي
الهدف
ّ
• أن مي ّيز التلميذ أمو ًرا مختلفة لدى اآلخر
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
مجموعة من األقوال حول القيادة الرائدة
عال ّية
سري الف ّ
 يوزّع املرشد املجموعة إىل مجموعات يحرض املرشد معه مجموعة من األقوال حول القيادة الرائدة ،االختالف ،التجانس والتاميز.مثال (القيادة ف ّن ،االختالف يف الرأي ال يفسد للو ّد قض ّية ،اختالف أ ّمتي رحمة وغريها)
 ع ــى املجموع ــة انتخ ــاب من ــدوب ،ليق ــوم مبحاول ــة إيص ــال الق ــول ال ــذي أعط ــاه املرش ــد للمجموع ــة باإلمي ــاءات(لغ ــة اإلش ــارات).
أقل ،وتكون هي املجموعة القائدة
 تفوز املجموعة التي تعرف اإلجابة بوقت ّعال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يجم ــل املرش ــد الف ّعاليّ ــة باالستفس ــار ح ــول ش ــعور التالمي ــذ أثن ــاء الف ّعاليّ ــة ،والصعوب ــات الت ــي
واجهته ــم يف فه ــم م ــا أراد زميله ــم إيصال ــه .كذل ــك التط ـ ّرق إىل نج ــاح املختل ــف اآلخ ــر وقيادت ــه
ملجموعت ــه.
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الكشاف طاهر
يف أقواله
وأعامله

األهداف

يل
ف ّ
عال ّية :الكشّ اف املثا ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّميّة القيم يف الحياة
التعليمي
الهدف
ّ
• أن يع ّدد التلميذ صفات الكشّ اف املثايل
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
أوراق يطبع عليها قامئة الصفات.
عال ّية
سري الف ّ
كل واح ــد منه ــم ترتي ــب ه ــذه الصف ــات حس ــب
 .1ي ــوزّع املرش ــد ملح ــق الصف ــات لجمي ــع التالمي ــذ ،ويطل ــب م ــن ّ
أه ّم ّيته ــا بالنس ــبة ل ــه
كل مجموع ــة أن تتّف ــق ع ــى ترتي ــب له ــذه الصف ــات ترتي ًب ــا
 .2ي ــوزّع املرش ــد التالمي ــذ إىل مجموع ــات ويطل ــب م ــن ّ
جامع ًّي ــا
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

يســأل املرشــد مــا هــو الفــرق بــن ترتيبــك يف املرحلــة األوىل وبــن ترتيــب مجموعتــك يف املرحلــة
الثانيــة؟
 .1هل ميكن إكساب هذه الصفات لإلنسان؟
 .2كيف يت ّم ذلك؟
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ملحق:

قامئة الصفات
مجتهد مدافع عن الضعيف مؤمن مثقّف كريم مثابر
مستقيم صادق مخلص مواظب منفتح حكيم مساعد
أديب متسامح يتح ّمل املسؤول ّية يقول الحق معطاء مهت ّم
مرتّب متعاون متداخل يف املجتمع داعم نزيه متط ّوع
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الكشّ اف طاهر
يف أقواله
وأعامله

عال ّية:أنا يف حرية! ماذا أفعل؟
ف ّ
األهداف

ي
الهدف الرتبو ّ
الغش.
• أن يدرك التلميذ الجوانب الخلقيّة يف موضوع ّ
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ عن حدود االلتزامات بني األصدقاء.
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
بطاقة حدث

عال ّية
سري الف ّ
يوزّع املرشد بطاقة حدث تحمل "معضلة سعيد" عىل التالميذ.
ث ّم يطلب اإلجابة عن األسئلة املس ّجلة تحت املعضلة.
العمل يف مجموعات
كل مجموعـــة
كل فـــرد ينضـــم ألصحـــاب املوقـــف املتشـــابه .وتضـــع ّ
يـــوزّع املرشـــد املجموعـــة إىل مجموعـــاتّ ،
التفســـرات واألســـباب التـــي جعلـــت أفرادهـــا يتّخـــذون موقفهـــم.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

 .1ما هي القيم املتضاربة يف معضلة سعيد؟
 .2ماذا يريد والِدا سعيد ومحمود؟
تغيون موقفكم لو مل يكن سعيد ومحمود صديقان؟
 .3هل كنتم ّ
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ملحق:

انا يف حرية من أمري
معضلة سعيد

س ــعيد ومحم ــود صديق ــان حمي ــان .محم ــود يع ــاين م ــن صعوب ــات يف التعلّ ــم .وع ــى م ــدار
الع ــام ق ــدّ م ل ــه صديق ــه س ــعيد املس ــاعدة يف تحض ــر دروس ــه ويف ح ـ ّـل وظائف ــه ويف التحض ــر
لالمتحان ــات.
اقرتب ــت امتحان ــات نهاي ــة الس ــنة .فطل ــب محم ــود م ــن صديق ــه س ــعيد أن يجل ــس قري ًب ــا
من ــه ،يك يس ــتطيع االس ــتعانة ب ــه ،إ ّم ــا بتب ــادل أوراق االمتح ــان وإ ّم ــا بتل ّق ــي أورا ًق ــا تحم ــل
إجاب ــات ع ــن أس ــئلة االمتح ــان.
محم ــود ي ــرى ب ــأنّ النج ــاح يف االمتح ــان أم ــر مه ـ ّم ج ــدًّ ا ،وم ــن جه ــة أخ ــرى ي ــرى مس ــاعدة
صديق ــه وق ــت االمتح ــان أم ـ ًرا غ ــر مقب ــول ويعت ــره غشً ــا.
س ــعيد يف مش ــكلة وح ــرة! يش ــعر بواجب ــه تج ــاه محم ــود ويش ــعر بع ــذاب الضم ــر ،والتزام ــه
ـرب عليه ــا.
بالقان ــون والقي ــم الت ــي ت ـ ّ
* هل تعتقد أنّ عىل سعيد تقديم املساعدة لصديقه؟ أو االلتزام بالقانون والقيم؟
* لو كنت مكانه ماذا كنت تفعل؟
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الكشّ اف طاهر
يف أقواله
وأعامله

األهداف

ّ
الغش
عال ّية:مضا ّر
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
الغش.
• أن يدرك التلميذ مضار ّ
التعليمي
الهدف
ّ
الغش.
• أن مي ّيز التلميذ أمناطـًا سلوك ّية ترفض ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
ورقة األقوال
عال ّية
سري الف ّ
كل تلمي ــذ اختي ــار ق ــول واح ــد ويس ــتع ّد لعرض ــه أم ــام املجموع ــة ويرشح ــه
ي ــوزّع املرش ــد امللح ــق ،ويطل ــب م ــن ّ
ويعل ــل اختي ــاره ل ــه.
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
يعرض التالميذ األقوال التي بحوزتهم.
أسئلة للنقاش:
 .1ماذا تعلّمتم من هذه األقوال؟
الغش؟
 .2ما هو ّ
 .3كيف ميكن أن نحاربه ونقيض عليه؟ (بالقدوة الحسنة بالقانون ،بالرتبية)...
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خـــال عمـــل املجموعـــة يـــوزّع املرشـــد االقتباســـات
التاليـــة:
ملحق األقوال:

ّ .1
الغش طريق موصل إىل النار.
 .2الغشّ اش غري قنوع.
 .3الغشّ اش ماله حرام.
ّ .4
الغش دليل عىل دناءة النفس وخبثها.
 .5ا ّ
لغش يبعد اإلنسان عن اللـه وعن الناس.
 .6الغشّ اش خائن.
 .7الغشّ اش كاذب.
ّ .8
الغش طريق لحرمان إجابة الدعاء.
ّ .9
الغش طريق لحرمان الربكة يف أعامل والعمر.
ّ .10
الغش دليل عىل نقص االميان.
ّ .11
الغش يس ّبب تسلّط الظلمة.
ّ .12
الغش يولّد عدم الثقة.
ّ .13
الغش يولّد الخالف مع الناس.
ّ .14
الغش يقلّل من احرتام اآلخرين للغشّ اش.
 .15الغشّ اش قليل الهيبة.
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الكشّ اف طاهر
يف أقواله
وأعامله

األهداف

عال ّية:من وراء الـظّهر
ف ّ

ي
الهدف الرتبو ّ
• أن يدرك التلميذ أه ّميّة تقديم املجاملة لغريه
التعليمي
الهدف
ّ
يعب التلميذ بكلامت طيّبة لزمالئه
• أن ّ
املدّ ة ال ّزمن ّية
 45دقيقة
املوا ّد املطلوبة
 .1أوراق فوليو بعدد املشـتـركني.
 .2دبابيس خياطة أو الصقات.
 .3أدوات كتابة.
عال ّية
سري الف ّ
لكل واحد كلامت طيّبة
وكل واحد منهم يكتب ّ
كل مشرتك ورقة فوليو .يدور األعضاء يف الغرفة ّ
يلصق املرشد عىل ظهر ّ
عىل الورقة التي عىل ظهره.
كل مشرتك الورقة التي عىل ظهره.
يف نهاية املرحلة عندما يكون الجميع قد كتبوا للجميع ،يأخذ ّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ

من يرغب من أعضاء املجموعة يستطيع أن يكشف للجميع ما كتبوه له– يقرأه بصوت عا ٍل .ميكن
مم كتبوه لك؟
تحب أن ترشكنا به ّ
بحسب ترتيب ّ
معي -ما الذي ّ
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الباب الثالث
الكشفية
العملية
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املهارات الحقل ّية

منشآت وإبداعات ،مهارات كشف ّية ميدان ّية

 .1الحبل
 .2عقدة اإلبهام
 .3العقدة املسطحة
 .4عقدة الحائك
 .5عقدة العصا
 .6العقدة الثامن ّية
 .7عقدة اإلنقاذ
 .8تقصري الحبل
السمك
 .9عقدة ّ
 .10إقتفاء األثر
 .11القياسات
الظل
 .12قياس ارتفاع الشجرة بواسطة ّ
 .13الحاجة أ ّم االخرتاع
 .14معرفة الجهات والتواجد
 .15معرفة الجهات يف الليل
 .16معرفة الجهات يف النهار
 .17معرفة الجهات
 .18محطّات الحبك
 .19الخيمة
 .20الجسور
 .21املرايس
 .22النار :إيقادها وإخامدها  -أنواع املواقد
 .23الشعارات املشتعلة
 .24مهارات التخييم والحياة الخلوية
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مقدّ مة
نســـتغل املحيـــط لصقـــل
ّ
يتيـــح الخـــروج إىل البيئـــة فرصـــة للقيـــام بف ّعاليّـــات كثـــرة ومتن ّوعـــة ،حيـــث ميكـــن أن
املجموع ــة وتنمي ــة التع ــاون فيه ــا .يف م ــا ي ــي اقرتاح ــات لف ّعاليّ ــات كه ــذه .ميك ــن القي ــام به ــذه الف ّعاليّ ــات خ ــال
الرحل ــة أو املخي ــم أو الي ــوم املي ــدا ّين أو أيّ ــام النش ــاطات الت ــي ته ــدف إىل خل ــق روح التع ــاون وبل ــورة املجموع ــة.
ـي وحب ــال وم ــوا ّد "طبيعيّ ــة" موج ــودة يف املنطق ــة .أمثل ــة ع ــى ه ــذه
الوس ــائل املطلوب ــة لنش ــاطات كه ــذه ه ــيِ :ع ـ ِ ّ
امل ــوا ّد ورد ذكره ــا يف كت ــاب ف ّعاليّ ــات ميداني ــة إص ــدار "ش ــيلح"  -إدارة املجتم ــع والش ــباب.
تشــكّل ه ــذه االقرتاح ــات األس ــاس الفك ــر ّي فق ــط .م ــن املمك ــن خل ــق أش ــياء أخ ــرى م ــن نس ــيج خيال ــك وخي ــال
الق ــادة الش ــباب.
ن ــورد يف ه ــذا الفص ــل مجموع ــة م ــن الف ّعاليّ ــات ح ــول امل ــوا ّد الكش ــفيّة العمليّ ــة مقرون ــة بالص ــور والرس ــومات
آمل ــن أن يتح ّق ــق هدفن ــا مراع ــن بذل ــك حاج ــات الق ــادة الش ــباب واملرش ــدين ومس ــتوياتهم املختلف ــة.
يركّز هذا الفصل عىل تنمية املهارات الكشفيّة وعىل املفاهيم األساسية موازنًا بينها وبني املهارات.
الحبك
العقد
التواجد  -الجهات
إقتفاء األثر
إشارات الطرق
القياسات
يف حال ــة تنفي ــذ ه ــذه الف ّعاليّ ــات يف منطق ــة بعي ــدة ع ــن م ــكان تنفي ــذ الف ّعاليّ ــات املتع ــارف علي ــه .اهت ــم أن يك ــون
بحوزت ــك جمي ــع املصادق ــات األمنيّ ــة املطلوب ــة والل ــوازم املطلوب ــة كاملي ــاه وحقيب ــة إس ــعاف أ ّو ّيل وغ ــر ذل ــك.
كذلك يجب إجامل قواعد األمان والسلوك مسبقًا مع القادة الشباب حتّى تت ّم الف ّعاليّة بشكل آمن.
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.1الحبل
يعت ــر الحب ــل م ــن الوس ــائل األ ّول ّي ــة الت ــي اس ــتعملها اإلنس ــان .عن ــد الخ ــروج إىل الرحل ــة أو تخيي ــم أو ف ّعال ّي ــة
ـايس يف الف ّعال ّي ــة .بواس ــطة الحب ــل ميكنن ــا إقام ــة منش ــآت مختلف ــة
ميداني ــة أخ ــرى تش ــكل الحب ــال املركّ ــب األس ـ ّ
كالخي ــام وأماك ــن الوقاي ــة وغريه ــا.
ـي
نح ــن نتعام ــل م ــع الحب ــل كوس ــيلة إلقام ــة منش ــآت ميداني ــة مختلف ــة ولفح ــص م ــدى التع ــاون والعم ــل الجامع ـ ّ
داخ ــل املجموع ــة .ميكن ــك إعط ــاء معلوم ــات للق ــادة الش ــباب للبن ــاء مبس ــتويات مختلف ــة م ــن ناحي ــة التفاصي ــل أو
متكينه ــم م ــن إقام ــة منش ــآت أساســ ّية حس ــبام يعرف ــون دون إعطائه ــم أيّ ــة معلوم ــات .م ــن املمك ــن تنفي ــذ ه ــذه
ـي أو إط ــار آخ ــر يختارون ــه ه ــم.
الف ّعال ّي ــات يف إط ــار تناف ـ ّ
م ــن املهــ ّم ألّ تك ــون عمل ّي ــة البن ــاء ف ّعال ّي ــة قامئ ــة بحــ ّد ذاته ــا .ميك ــن مرافق ــة البن ــاء مبراقب ــن الس ــتعراض س ــر
كل ح ــال يج ــب تلخي ــص الف ّعال ّي ــة بنق ــاش تح ــاول في ــه املجموع ــة التعب ــر ع ــن تجرب ــة التع ــاون
العم ــل .ع ــى ّ
الت ــي خاضته ــا.

الهدف
• أن يتع ّرف التلميذ عىل الحبل رفيق الكشّ اف وأنواعه واستعامالته وطرق املحافظة عليه.
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
 .1أقالم توش وألواح بريستول
 .2ع ّينات من أنواع الحبال املختلفة
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عال ّية
سري الف ّ
املرحلة األوىل -مجموعات:
كل مجموعة البطاقة التالية:
يوزّع املرشد املجموعة إىل مجموعات مك ّونة من  4-5أفراد ويوزّع عىل ّ
 .1ع ِّدد أنواع الحبال حسب عىل املوا ّد التي تصنع منها.
 .2ع ِّدد عرشة استعامالت للحبال.
 .3يف أية ف ّعاليّات كشفيّة تستعمل الحبال؟
 .4ع ِّدد طرقًا مختلفة للمحافظة عىل الحبل.
للمرشد
كل مجموعة إجامل ما طلب منها يف البطاقة عىل لوح بريستول.
أ .اطلب من ّ
كل مجموعة مندوبًا عنها لعرض اإلجامل أمام كامل الهيئة.
ب .تختار ّ
املرحلة الثانية  -كامل الهيئة
كل مجموعة بعرض اإلجامل أمام كامل الهيئة.
أ .يقوم ممثّل من ّ
ب .يعطي املرشد املجال ألعضاء املجموعات املختلفة لطرح أسئلة للنقاش.
بعد االنتهاء من عرض اإلجامل يطرح املرشد األسئلة التالية:
 .1هل كنت تعرف جميع استعامالت الحبل من قبل؟
 .2إذا كانت اإلجابة ال  -أي االستعامالت مل تعرفها من قبل؟
 .3م ــا ه ــي البدائ ــل املوج ــودة الي ــوم للحب ــل؟ وم ــا رأي ــك به ــذه البدائ ــل؟ وه ــل ميك ــن الي ــوم االس ــتغناء كل ًي ــا ع ــن
الحب ــل؟
 .4ما الذي أثار اهتاممك يف املوضوع وكيف ظهر ذلك؟

ملحق – أنواع الحبال
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 .2عقدة اإلبهام

الهدف
أن يتعلّم التلميذ عقدة اإلبهام واستعامالتها يف الحياة اليوم ّية.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد الالزمة
لكل تلميذ.
حبل طوله  3أمتار ّ

عال ّية
سري الف ّ
أ .ي ــوزّع املرش ــد املجموع ــة إىل مجموع ــات مك ّون ــة م ــن  5-6أف ـراد م ــن أج ــل تنفي ــذ الف ّعال ّي ــة ع ــى ش ــكل مس ــابقة
ب ــن املجموع ــات.
ب .يطلب املرشد من التالميذ إعداد عقدة من الحبل بشكل ح ّر ،يفحص العقدة ويسأل:
 ما اسم هذه العقدة؟ أية أصابع استعملت أكرث من غريها يف صنع هذه العقدة؟يطلــب املرشــد مــن املجموعــات تســجيل ثالثــة اســتعامالت لهــذه العقــدة بعــد أن يقــوم املرشــد بإجــال املوضــوع
وعــرض طريقــة عمــل العقــدة.
مالحظة :تستعمل هذه العقدة للمحفاظة عىل الحبل ،وتأمني الحبكات والعقد املختلفة.
للمرشد:
نلف الحبل عىل اإلبهام وندخل الطرف يف الحلقة
طريقة العملّ :
املتك ّونة يف اإلبهام وهذه العقدة هي أبسط العقد .انظر الشكل:

أسئلة للنقاش
 .1ما هي االستعامالت املختلفة لهذه العقدة؟
 .2ما الحاجة من وراء معرفة هذه االستعامالت؟
 .3هل كنت بحاجة ملساعدة اآلخرين؟ هل طلبت ذلك؟ هل حصلت عىل طلبك؟
 .4املساعدة هي من أسس القيادة  -كيف انعكس ذلك أثناء العمل باملجموعات؟ ملحق – عقدة اإلبهام
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 .3العقدة املسطّحة

الهدف
أن يتع ـ ّرف التلميــذ عــى طــرق ووســائل لصنــع العقــد وم ّيزاتهــا وطــرق اســتعاملها وترســيخ بعــض خصــال الكّشــافة
ي.
بشــكل عم ـ ّ
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
لكل تلميذ بطول  3م.
الشخيص ّ
صور للعقدة املسطّحة -معجون مل ّون  -الحبل
ّ
عال ّية
سري الف ّ
أ .يطل ــب املرش ــد م ــن التالمي ــذ إع ــداد الش ــكل بواس ــطة املعج ــون امللــ ّون ،ع ــى أن يق ــوم األفــراد بالتع ــاون أثن ــاء
العم ــل.
ب .يطل ــب املرش ــد بع ــد االنته ــاء م ــن املرحل ــة الثاني ــة إع ــداد العق ــدة بالحب ــال املوج ــودة معه ــم والتع ــاون م ــن
أج ــل إنج ــاح إع ــداد العق ــدة.
للمرشد
أ .ميك ــن تنفي ــذ املرحل ــة الثالث ــة م ــن الف ّعال ّي ــة كمس ــابقة ب ــن املجموع ــات مث ــاً املجموع ــة الت ــي ينه ــي
جمي ــع أفراده ــا إع ــداد العق ــدة أ ّولً تحص ــل ع ــى جائ ــزة.
ب .تس ــتعمل ه ــذه العق ــدة لعق ــد الض ـ ّـادات يف اإلس ــعاف األ ّو ّيل ألنّه ــا ال تضغ ــط ع ــى الج ــرح ك ــا
الس ــمك وه ــي ال تنح ـ ّـل م ــن تلق ــاء ذاته ــا م ــع أنّه ــا س ــهلة الح ـ ّـل.
تس ــتعمل لوص ــل حبل ــن متس ــاويني يف ُّ
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أسئلة للنقاش:
طويل؟ ملاذا؟ وكيف تغلّبت عىل املشكلة؟
 .1هل استغرق إعداد هذه العقدة وقتًا ً
 .2هل وجدت صعوبة يف صنع هذه العقدة؟
 .3ما أهم استعامالت هذه العقدة؟
عامل إيجابيًا أم سلبيًا يف عمليّة إمتام امله ّمة عىل أكمل وجه؟
 .4هل كان عنرص املنافسة ً
 .5هل تنفيذ الف ّعاليّة عىل شكل مسابقة جعلك تتعاون أكرث مع أعضاء الفرقة؟
 .6ما مدى أه ّميّة التعاون يف إنجاز املها ّم وتحقيق األهداف؟

كيف ّية صنع العقدة
كل ي ــد طرفً ــا م ــن ط ــريف الحب ــل ،ض ــع الط ــرف األمي ــن ع ــى الط ــرف األي ــر وأدره إىل داخ ــل الحلق ــة
أمس ــك يف ّ
كل ي ــد الط ــرف الجدي ــد ،وض ــع الط ــرف األي ــر ع ــى الط ــرف األمي ــن وأدره إىل الداخ ــل
(ش ــكل  )1ثــ ّم أمس ــك يف ّ
ش ــكل ( )2شــ ّد ع ــى الحب ــل فتتكــ ّون العق ــدة (ش ــكل .)3

(شكل )1

(شكل )2

(شكل )3
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 .4عقدة الحائك

الهدف
أن يتعلّ ــم التلمي ــذ م ــن خ ــال املامرس ــة الش ــخص ّية وبأس ــلوب ش ــائق عق ــدة الحائ ــك وم ّيزاته ــا واس ــتعاملها وطريق ــة
عمله ــا.
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
نف ــس امل ــوا ّد املس ــتعملة يف العق ــدة املســطّحة باخت ــاف ن ــوع الحب ــال حي ــث يس ــتعمل هن ــا حبل ــن مختلف ــن يف
الس ــمك.
ُّ
عال ّية
سري الف ّ
نفس مراحل سري ف ّعاليّة العقدة املسطّحة ولكن يظهر االختالف يف طريقة العمل ويف مراحل استعاملها.
للمرشد
السمك.
تستعمل عقدة الحائك لوصل حبلني مختلفني يف ُّ
طريقة العمل
اصن ــع حلق ــة يف الحب ــل الرفي ــع وأمس ــكها بي ــدك الي ــرى بحي ــث يك ــون الط ــرف القص ــر إىل الجه ــة العلي ــا ثــ ّم
أدخ ــل ط ــرف الحب ــل الس ــميك يف الحلق ــة م ــن أس ــفل (ش ــكل رق ــم  )1بع ــد ذل ــك لُ ـ ّـف ه ــذا الط ــرف تح ــت
الحلق ــة ومــ ّرره يف الحلق ــة نح ــو الجه ــة العلي ــا تح ــت الحب ــل الس ــميك الكائ ــن يف الحلق ــة وف ــوق الحب ــل الرفي ــع
(ش ــكل رق ــم  .)2شــ ّد ع ــى األطــراف فتتكــ ّون العق ــدة (ش ــكل رق ــم .)3
الجهة العلويّة

الجهة السفل ّية

أسئلة للنقاش
 .1هل هذه العقدة سهلة الصنع أم صعبة؟
 .2ع ّدد بعض الحاالت التي تستعمل فيها عقدة الحائك؟
 .3هل استعنت بصديق يف صنع عقدة الحائك؟ كيف؟
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. 5عقدة العصا

الهدف
تعلي ــم التلمي ــذ وس ــائل مختلف ــة لتس ــهيل عمل ــه يف املخي ــم ،والحي ــاة الكش ــف ّية م ــن خ ــال املامرس ــة  -فوائده ــا
وم ّيزاته ــا وط ــرق صنعه ــا.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
حبل طوله  3م وعصا (يفضل تنفيذ الف ّعال ّية يف الحرش القريب لوجود لوجود مواد مساعدة)
عال ّية
سري الف ّ
كل واح ــدة منه ــا مكون ــة م ــن 5-6
قب ــل االنط ــاق باتج ــاه الح ــرش يق ــوم املرش ــد بتقس ــيم الرسي ــة إىل مجموع ــات ّ
أعض ــاء يخت ــارون قائــ ًدا م ــن بينه ــم .عن ــد الوص ــول إىل الح ــرش يطل ــب املرش ــد م ــن املجموع ــات رب ــط حب ــل ب ــن
جذع ــي ش ــجرتني .وهن ــا ع ــى املرش ــد مراقب ــة عم ــل التالمي ــذ وإعط ــاء التوجيه ــات واإلرش ــادات.
بعد االنتهاء من املهمة يوجه املرشد األسئلة التالية:
 .1أي عقد استعملت من بني العقد التي تعلّمتها؟
 .2أي الصعوبات واجهتك؟ هل واجهتك صعوبة يف تذكّر العقد التي تعلّمتها؟ وضّ ح
املجموع ــة الت ــي تنج ــز امله ّم ــة أ ّولً تعط ــى فرص ــة ل ــرح طريق ــة العم ــل أم ــام املجموع ــة كامل ــة .بعده ــا يق ــوم
املرش ــد �يإج ــال املوض ــوع ورشح طريق ــة العم ــل:
تس ــتعمل عق ــدة العص ــا لرب ــط حب ــل بعص ــا أو ب ــأ ّي جس ــم آخ ــر كش ــجرة أو عم ــود بص ــورة ثابت ــة وتس ــاعد التلمي ــذ
يف إقام ــة األب ـراج والص ــواري والخي ــام.
أسئلة للنقاش
 .1أي العقد استعملت عند ربط الحبل بني جذعي الشجرة؟
 .2ما هي الصعوبات التي واجهتك عند اختبار العقدة؟
 .3كتلميذ كشفي ماذا يتو ّجب عليك القيام به أثناء خروجك إىل الطبيعة؟
للمرشد
املحافظة عىل البيئة والرفق بالحيوان والنبات وغريها
كيف ّية صنع العقدة
كــ ِّون حلقت ــن م ــن نف ــس الحب ــل باتج ــاه معاك ــس بحي ــث تك ــون الحلق ــة قريب ــة م ــن األخ ــرى ثــ ّم ادخ ــل العص ــا،
شــ ّد ط ــر ّيف الحب ــل تنت ــج العق ــدة ك ــا يف الش ــكل ( ،)3أ ّم ــا إذا كان الوت ــد عب ــارة ع ــن ش ــجرة فنصن ــع حلق ــة ح ــول
الس ــاق ك ــا يف الش ــكل ( )1ث ـ ّم حلق ــة ثاني ــة بنف ــس االتّج ــاه ندخ ــل الط ــرف ب ــن الحلقت ــن ونش ـ ّد الطرف ــن فتنت ــج
العق ــدة ش ــكل (.)2
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. 6العقدة الثُّامن ّية

الهدف
أن يتعلّم التلميذ بأسلوب شائق العقدة الثامن ّية :استعامالتها ومم ّيزاتها وطرق صنعها.
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
لكل تلميذ بطول  3م وصورة العقدة بعدد التالميذ
شخيص ّ
حبل
ّ
"معجونة" .
عال ّية
سري الف ّ
لكل تلميذ
 .1يقسم املرشد الرسية اىل مجموعات ث ّم توزّع صورة العقدة ّ
 .2يطلب من التلميذ صنع العقدة من املعجونة بالتعاون مع التالميذ.
 .3يطلب املرشد من التالميذ محاولة ربط العقدة بواسطة الحبل.
تستعمل هذه العقدة للمحافظة عىل طرف الحبل.

طريقة العمل
نل ـ ّـف الحب ــل ع ــى البن ــان ونصن ــع حلق ــة كامل ــة ،ثــ ّم نكم ــل ل ـ ّـف الحب ــل نص ــف حلق ــة أخ ــرى ،وندخ ــل الحب ــل
بالحلق ــة املتك ّون ــة ح ــول البن ــان ،ثــ ّم نش ــد ط ــريف الحب ــل فتنت ــج العق ــدة ك ــا يف الش ــكل.

أسئلة للنقاش:
 .1من نجح يف صنع العقدة؟
 .2ملاذا س ّميت هذه العقدة بهذا االسم؟
 .3ألي األغراض تستعمل هذه العقدة؟
 .4هل حافظتم عىل املوا ّد الالزمة أثناء قيامكم بالتلوين وصنع العقدة؟
(الحرص عىل االقتصاد وعدم التبذير)

ملحق – العقدة الثامنية
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 .7عقدة اإلنقاذ

الهدف
أن يتعلّم التلميذ طريقة صنعها م ّيزاتها وفوائدها ،وذلك من خالل الرسم واألشغال اليدويّة.
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
كل تلميذ ومعجونة وصور لعقدة اإلنقاذ وفق عدد التالميذ.
حبال طول الواحد منها  3م توزّع عىل ّ
عال ّية
سري الف ّ
 .1يطلب املرشد من التلميذ صنع العقدة من املعجونة باالستعانة بالشكل ومن ينجح يساعد زميله.
ـخيص ،م ــن ينج ــح يس ــاعد زمالئ ــه يف
 .2يطلباملرش ــد م ــن التلمي ــذ محاول ــة صن ــع العق ــدة بواس ــطة حبل ــه الش ـ ّ
املجموعـــة.
عق ــدة اإلنق ــاذ ه ــي العق ــدة املس ـ ّـاة عق ــدة الوس ــط ،وتس ــتعمل إلنق ــاذ ش ــخص واق ــع يف ب ــر ،ك ــا يس ــتعملها
التالمي ــذ يف رحالته ــم عن ــد االضطــرار للس ــر ع ــى س ــطح ش ــديد االنح ــدار.
مالحظة :إن مل تكن متأك ًدا من صنع العقدة الصحيحة فال تستعملها أل ّن استعاملها خطري.
كيف ّية صنع هذه العقدة
لُـ ّـف الحب ــل ح ــول جس ــمك ماس ـكًا الط ــرف الس ــائب بالي ــد اليمن ــى ،أ ّم ــا الي ــد الي ــرى فتمس ــك بالحب ــل م ــن الجه ــة
األخ ــرى .أدخ ــل الط ــرف األمي ــن م ــع الي ــد اليمن ــى م ــن ف ــوق الجه ــة الي ــرى للحب ــل .ادخ ــل الط ــرف األمي ــن إىل
الحلق ــة الت ــي تكون ــت ح ــول الرس ــغ ث ـ ّم اس ــحب الي ــد م ــع الط ــرف امل ــروك (الس ــائب) ،وشُ ـ ّد ع ــى الحب ــل تتك ـ ّون
العق ــدة ك ــا يف الش ــكل:

أسئلة للنقاش
 .1ملاذا سم ّيت هذه العقدة بهذا االسم؟
 .2ألي األغراض تستعمل هذه العقدة؟
 .3ما أخطار استعامل هذه العقدة؟
 .4كيف كان شعورك أثناء مساعدتك لزميلك يف صنع العقدة؟
 .5كيف كان شعورك أثناء مساعدة زميلك لك يف صنع العقدة؟
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 .8تقصري الحبل

الهدف
أن يتعلّم التلميذ عقدة تقصري الحبل :فوائدها وطريقة صنعها وتأمينها.
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
كل منها سبعة أمتار تكفي لربع عدد التالميذ.
 .1حبال طول ّ
 .2حبال طول الواحد منها أربعة أمتار تكفي نصف عدد التالميذ.
 .3حبال طول الواحد منها مرت واحد عددها يساوي عدد التالميذ.
 .4عصا كشف ّية شخص ّية.

عال ّية
سري الف ّ
يخ ــرج التالمي ــذ بصحب ــة مرش ــدهم إىل الح ــرش القري ــب .يطل ــب املرش ــد م ــن التالمي ــذ االنتظ ــام يف مجموع ــات
مك ّون ــة م ــن أربع ــة أفــراد .ي ــوزّع املرش ــد الحب ــال ع ــى التالمي ــذ بحي ــث يأخ ــذ اثن ــان م ــن املجموع ــة حبل ــن
كل حبــل منهــا ( 1م) .كــا
كل منهــا حبلــن قصرييــن طــول ّ
طويلــن بطــول ( 4م) أ ّمــا التلميــذان اآلخ ـران فيأخــذ ّ
كل مجموع ــة ع ــى حب ــل واح ــد طوي ــل (7م).
وتحص ــل ّ
ـكل رباعيًّ ــا ع ــى أن
كل مجموع ــة تثبي ــت أرب ــع ع ــي بش ــكل عم ــودي بحي ــث تشــكّل ش ـ ً
يطل ــب املرش ــد م ــن ّ
تك ــون املس ــافات ب ــن العص ــا واألخ ــرى مــرًا ونص ــف امل ــر تقريبً ــا.
أثن ــاء العم ــل يتجــ ّول املرش ــد ب ــن التالمي ــذ ،وال ين ــى تنبيهه ــم إىل ع ــدم تكس ــر أغص ــان األش ــجار بغي ــة الحص ــول
ع ــى أوت ــاد.
بع ــد م ــرور نص ــف س ــاعة ع ــى إعط ــاء إش ــارة الب ــدء يوق ــف املرش ــد العم ــل ويتجــ ّول ملش ــاهدة وفح ــص النتائ ــج،
كل مجموع ــة ليل ّخ ــص العمليّ ــة متط ّرقً ــا إىل م ــا ي ــي:
بعده ــا يطل ــب ممث ـ ًـا واحــ ًدا ع ــن ّ
 .1إ ّن كانت املجموعة قد نجحت يف تنفيذ املهمة أم ال؟ ارشح وعلّل.
 .2أ ّي العقد التي استعملت .وملاذا؟
 .3كيف ت ّم التغلب عىل الصعاب؟
للمرشد
ال ش ـ ّـك أ ّن بع ــض املجموع ــات س ــتدبّر أموره ــا ،لك ــن س ــيواجه بعضه ــا بع ــض املش ــاكل :املش ــكلة األوىل:
عن ــد رب ــط األوت ــاد بحب ــال قص ــرة األم ــر ال ــذي س ــوف يضط ّره ــم الس ــتعامل العق ــدة املس ــطحة إليص ــال
الحبل ــن القصريي ــن وتكوي ــن حب ــل طول ــه مرتي ــن ،أ ّم ــا املش ــكلة الثاني ــة :ه ــي اس ــتعامل الحب ــل الطوي ــل
( 7م) لرب ــط الع ــي ببعضه ــا البع ــض واس ــتعامل عق ــدة العص ــا .واملش ــكلة الثالث ــة :والت ــي ق ــد ال ينتب ــه
الق ــادة الش ــباب لوجوده ــا ،ه ــي أ ّن الحب ــل ال ــذي طول ــه ( 4م) أط ــول م ـ ّـا يج ــب ،ويج ــدر بالق ــادة
خاص ــة ه ــي عق ــدة التقص ــر.
الش ــباب تقص ــره ،لذل ــك هن ــاك عق ــدة ّ
أسئلة للنقاش
 .1ملاذا نحتاج إىل تقصري الحبل أحيانًا؟
نقص الحبل؟
 .2ماذا يحدث لو مل ّ
 .3ما هي طريقة التقصري؟
 .4أثنـــاء خروجكـــم للجولـــة هـــل ط ّبقتـــم تعليـــات املرشـــد؟ (عـــدم تكســـر أغصـــان األشـــجار ،التشـــديد عـــى
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القاعـــدة القائلـــة أ ّن التلميـــذ مطيـــع قبـــل أن يطلـــب الطاعـــة).
ي) طريق ــة صن ــع عق ــدة التقص ــر ع ــى النح ــو
بع ــد انته ــاء النق ــاش ي ــرح املرش ــد التالمي ــذ (م ــع التنفي ــذ الفعــ ّ
الت ــايل:

كيف ّية صنع العقدة
اطــ ِو الحب ــل ع ــى بع ــد م ــا م ــن أح ــد أطراف ــه واط ــوه مــ ّرة أخ ــرى م ــن الجه ــة املعاكس ــة واط ــوه مــ ّرة م ــن هن ــا
وأخ ــرى م ــن هن ــاك حتّ ــى تص ــل الط ــول ال ــازم لحاجت ــك عنده ــا ل ـ ّـف ط ــرف الحب ــل األ ّول ح ــول رزم ــة الحب ــال
الت ــي تكونّ ــت وادخله ــا (للتأم ــن) داخ ــل الحلق ــة الت ــي ك ّونته ــا رزم ــة الحب ــال .ق ــم بالعم ــل متب ًع ــا نف ــس املراح ــل
بالجه ــة األخ ــرى.

للمرشد

عدم تقصري الحبل معناه واحد من ثالثة:
 .1أن نقطّعه وهذا يناقض مبدأ االقتصاد الذي ننادي به.
 .2ربــط الحبــل عنــد نهايتــه بالشــجرة القريبــة أو وتــد ،وهــذا يعنــي أن نحجــز مســاحة
واســعة تش ـكّل عائ ًقــا أمــام املــا ّرة ،ونظهــر عــدم درايتنــا للجميــع.
 .3أن نبق ــي الحب ــل س ــائبًا ق ــرب الوت ــد وه ــذا يعن ــي أن يتّس ــخ الحب ــل ،وق ــد يبت ــل،
وق ــد يشــكّل ع ــرة يف س ــبيل امل ــارة.
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الص ّياد
. 9عقدة
مك \ ّ
الس ّ
ّ
الهدف

أن يكتس ــب التلمي ــذ وس ــائل وحل ــول مختلف ــة للمش ــاكل الت ــي تواجه ــه خ ــال ف ّعال ّيات ــه الكش ــف ّية وحيات ــه اليوم ّي ــة
وط ــرق صن ــع العق ــدة ممي ّزاته ــا واس ــتعامالتها.

املوا ّد املطلوبة
ـكل
حب ــال طوله ــا 3م (الحب ــل الش ــخيص) بق ــدر ع ــدد التالمي ــذ ،وص ــور للعق ــدة بنف ــس الع ــدد ومعجون ــة وطاول ــة ل ـ ّ
مجموع ــة.
عال ّية
سري الف ّ
املرحلة األوىل– بأزواج:
 .1يقوم املرشد بتوزيع املجموعة إىل أزواج.
 .2ت ــوزّع املعجون ــة ع ــى األزواج ،ويطل ــب املرش ــد م ــن التالمي ــذ صن ــع العق ــدة م ــن املعجون ــة ،واس ــتخالص النتائ ــج
ح ــول طريق ــة العم ــل (التع ــاون رضور ّي).
 .3يطلب املرشد من التالميذ محاولة صنع العقدة بواسطة الحبال ومن ينجح يساعد زمالءه.
أسئلة للنقاش
توصلت إىل طريقة صنع هذه العقدة؟
 .1هل ّ
 .2هل تعرف ألي األغراض تستعمل؟ أيّة عقدة استعملنا لوصل حبلني؟
 .3هل واجهك موقف اضط ّرك إىل استعامل هذه العقدة؟
 .4هل احتجت املساعدة من اآلخرين؟ كيف كان التجاوب معك؟
يجمل املرشد املوضوع وطريقة العمل
الس ــمك ،ك ــا تس ــاعد التالمي ــذ ع ــى
تس ــتعمل ه ــذه العق ــدة لرب ــط حبل ــن رطب ــن متس ــاويني يف ُّ
الطب ــخ ونق ــل امل ــاء م ــن اآلب ــار ب ــأوانٍ لي ــس له ــا مقاب ــض ،فيتم ّك ــن التلمي ــذ م ــن نقله ــا بالي ــد .أي
عق ــدة غريه ــا تس ــتعمل لوص ــل حبل ــن ه ــي عق ــدة ضعيف ــة وس ــهلة الح ـ ّـل.
كيف ّية صنعها
تض ــع ط ــريف الحبل ــن الواح ــد ع ــى اآلخ ــر وتصن ــع عق ــدة اإلبه ــام م ــع أح ــد األطــراف ،ثــ ّم تأخ ــذ الط ــرف الث ــاين
وتعم ــل عق ــدة اإلبه ــام ثــ ّم تس ــحب الحبل ــن .انظ ــر الش ــكل.

الصياد
الس ّمك \ ّ
ملحق – عقدة ّ
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 .10اقتفاء األثر

الهدف
أن يقتفي التلميذ آثار زمالئه أثناء الجولة يف حال ضاللهم عن الطريق.
املوا ّد املطلوبة
مسطرة وجبص وماء ومكنسة صغرية أو فرشاة.
عال ّية
سري الف ّ
للمرشد :هذه الف ّعال ّية تجرى يف الطبيعة أو املنطقة القريبة.

املرحلة األوىل:
كل تلميذ قياس أثر قدميه.
أ .يطلب املرشد من ّ
ب .يطلب املرشد من التالميذ السري يف أرض محروثة ومحاولة متييز أثر قدمه من بني آثار بعض التالميذ.
املرحلة الثانية:
كل مجموع ــة ص ــورة ألث ــر حي ــوانٍ أو ط ــر يعي ــش يف املنطق ــة ،ويطل ــب م ــن أفراده ــا اكتش ــاف األث ــر
يعط ــي املرش ــد ّ
مجس ــم منه ــا بواس ــطة الجب ــص وامل ــاء بع ــد خلطه ــا ،ثــ ّم يطل ــب م ــن التلمي ــذ أن ي ــرك الجب ــص
ومحاول ــة عم ــل ّ
ف ــرة حتّ ــى يج ـ ّـف بعده ــا يزي ــل ال ـراب ويس ـ ّجل اس ــم الط ــر أو الحي ــوان.
املرحلة الثالثة -نقاش:
 .1هل كان من الصعب متييز أثر قدمك من بني آثار أقدام زُمالئك؟
 .2هل كنت قبل الف ّعال ّية تلتفت إىل آثار أقدام اإلنسان أو الحيوان؟
 .3مباذا يساعدك هذا يف الحياة اليومية؟
للمرشد:
ـي :أالصطالح ــي عب ــارة ع ــن إش ــارات توض ــع ع ــى جان ــب الطري ــق
ـي وطبيع ـ ّ
الرم ــوز نوع ــان اصطالح ـ ّ
ـي فه ــو عب ــارة ع ــن أث ــر حي ــوان أو إنس ــان منيّ ــز بينه ــا
لالس ــتدالل والوص ــول إىل اله ــدف ،أ ّم ــا الطبيع ـ ّ
بالتمري ــن املتواص ــل.
يج ــدر بن ــا معرف ــة أ ّن خط ــوات الش ــخص ال ــذي مي ــي بب ــطء تختل ــف ع ــن خط ــوات ال ــذي يرك ــض ،يف
ه ــذه الحال ــة ال ن ــرى س ــوى طبق ــة رأس الح ــذاء وقلي ـ ًـا م ــن الغب ــار أو الوح ــل.
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قياسات اآلثار الطبيع ّية للحيوانات.

البطة  6.5سم

القُربة  3سم

الحجلة  4سم

الدجاجة  11سم

الوزة  9سم

الغراب  15سم
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.11القياسات
الهدف:
أن يعرف قياسات الجسم واألعضاء التي استعملت قدميًا للقياس.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة.
املوا ّد املطلوبة
مسطرة وقلم رصاص وبعض األوراق.
عال ّية
سري الف ّ
املرحلة األوىل:
كل تلمي ــذ قي ــاس ط ــول قامت ــه ،وذراع ــه وباع ــه وش ــره وف ــر ِه وخطوت ــه ،وعص ــاه والحب ــل
ا .يطل ــب املرش ــد م ــن ّ
ال ــذي يالزم ــه.
 .2يحصل كل تلميذ عىل ع ّدة مهام لقياس أطوال أجسام وأشكال يف ساحة املدرسة.
كل مجموعـــة مقارنـــة النتائـــج ،حتّـــى يفهـــم التلميـــذ أنّـــه رغـــم اختـــاف أطـــوال هـــذه
 .3يطلـــب مـــن أعضـــاء ّ
األعضـــاء إال أ ّن األطـــوال التـــي يحصـــل عليهـــا التالميـــذ متســـاوية تقري ًبـــا.
للمرشد:
اعتــاد اإلنســان قدميً ــا قيــاس األشــياء بصــورة تقليديّــة النعــدام وســائل القيــاس الدقيقــة التــي نســتعملها
يف الوق ــت الح ــارض ،فق ــد ق ــام بقي ــاس األش ــياء معتمــ ًدا ع ــى أعض ــاء مث ــل الخط ــوة والش ــر والف ــر
قياس ــا غ ــر دقي ــق .ف ــا يعنين ــا ه ــو معرف ــة
وال ــذراع والب ــاع والعص ــا والحب ــل وغريه ــا وجميعه ــا تعط ــي ً
ط ــول ه ــذه األش ــياء بص ــورة دقيق ــة أل ّن ه ــذا يس ــاعدنا يف الف ّعاليّ ــات امليدانيّ ــة مث ــل الج ــوالت والرح ــات
واملخي ــات .فف ــي ه ــذه الف ّعاليّ ــات جمي ًع ــا نحت ــاج إىل قي ــاس األش ــياء بالوس ــائل التقليديّــة عن ــد انع ــدام
املقايي ــس الدقيق ــة واملس ــتعملة يف امل ــكان.
املرحلة الثانية:
 .1متى يستعمل اإلنسان ذراعه و /أو خطوته لقياس األشياء؟
 .2هل هذه القياسات دقيقة؟
 .3ما هي التط ّورات التي طرأت  -يف أيّامنا  -يف مجال القياسات؟
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طريقة قياس عرض نهر دون اجتيازه
املعروفة بطريقة نابليون
لي ــس م ــن الس ــهل دامئً ــا قي ــاس األبع ــاد واملس ــافات بواس ــطة الخط ــوات ،مث ــال ع ــى ذل ــك
معرف ــة ع ــرض نه ــر م ــن أج ــل اجتي ــازه.
را ع ــى
لق ــد اصط ــدم نابلي ــون به ــذه العقب ــة أثن ــاء تق ـ ّدم جيوش ــه عندم ــا أراد أن يقي ــم ج ـ ً
نه ــر ل ــي يجت ــازه وكان علي ــه أن يع ــرف ع ــرض النه ــر.
ف ّك ــر نابلي ــون فاهت ــدى إىل طريق ــة بس ــيطة حي ــث وق ــف ع ــى ضف ــة النه ــر ،واخت ــار صخ ــرة
عـــى الضفـــة األخـــرى عـــى مســـتوى ســـطح املـــاء .وكان يرتـــدي قبعـــة عريضـــة األطـــراف
فحن ــى رأس ــه حتّ ــى غط ــت أط ـراف القبع ــة الصخ ــرة ،ويف نف ــس زاوي ــة النظ ــر ه ــذه اس ــتدار
إىل الضف ــة الت ــي يق ــف عليه ــا دون أن يغ ـ ّـر وقفت ــه فوق ــع نظ ــره ع ــى نقط ــة مع ّين ــة ع ــى
تلـــك الضفـــة ،وطلـــب مـــن أحـــد أعوانـــه أن يتحـــ ّرك ويقـــف يف تلـــك النقطـــة ،ثـــ ّم قـــاس
املس ــافة بين ــه وب ــن الرج ــل الواق ــف فكان ــت مس ــاوية لع ــرض النه ــر تقريبً ــا ،وس ـ ّميت ه ــذه
الطريق ــة باس ــمه ،ك ــا يف الش ــكل الت ــايل:
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طريقة قياس عرض النهر دون اجتيازه
الطريقة الحساب ّية -الهندس ّية
الطريقة الحساب ّية لقياس عرض نهر دون اجتيازه هي طريقة املثلّثات املتشابهة كام يف الشكل:
الطريقة
نع ـ ّـن نقط ــة ع ــى الجان ــب اآلخ ــر م ــن النه ــر كصخ ــرة أو ج ــذع ش ــجرة ونس ــميها (أ) ،ثــ ّم نع ـ ّـن
نقط ــة أخ ــرى ع ــى الجان ــب ال ــذي نق ــف علي ــه م ــن النه ــر ونســ ّميها (ب) بحي ــث يك ــون الخــ ّط
(أب) عموديً ــا .ثــ ّم منــ ّد خطً ــا موازيً ــا لضف ــة النه ــر الت ــي نق ــف عليه ــا .ه ــذا الخــ ّط يكــ ّون م ــع
ـي (أب) زاوي ــة قامئ ــة .نع ـ ّـن ع ــى الخ ـ ّط امل ــوازي للنه ــر نقط ــة أخ ــرى (جـــ) بحي ــث
الخ ـ ّط الوهم ـ ّ
تبع ــد ع ــن النقط ــة (ب) بعــ ًدا معلو ًم ــا ولنفرض ــه  4م .ثــ ّم منــ ّد الخــطّ( ،ب جـــ) مس ــافة مرتي ــن
م ــن النقط ــة (جـــ) ونع ـ ّـن هن ــاك نقط ــة (د).
م ــن النقط ــة (د) نتّج ــه بزاوي ــة قامئ ــة باتّج ــاه معاك ــس لع ــرض النه ــر ،حتّ ــى نص ــل إىل نقط ــة
(هـــ) وه ــي النقط ــة الت ــي تق ــع ع ــى خــ ّط مس ــتقيم م ــع النقطت ــن( :جـــ) و (أ) عنده ــا نحص ــل
عــى مثلّثــن متشــابهني ،كــا يف الشــكل ،هــذان املثلّثــان هــا( :أ ب جـــ) و (جـــ د هـــ) .يف هذيــن
املثلّثــن ،النســبة بــن الضلعــن (جـــ د) و (جـــ ب) هــي ذات النســبة بــن الضلعــن (د هـــ) و (أ ب)
(أي ع ــرض النه ــر).
ومبا أن نسبة (جـ د)( :جـ ب) هي ()2:1
كذلك نسبة (د هـ)( :أ ب) هي نسبة ()2:1
ولذلك فام علينا اآلن إلّ أن نقيس املسافة (د هـ) ث ّم نضاعفها لنحصل عىل عرض النهر.
وليس ــت ه ــذه ه ــي اإلمكاني ــة الوحي ــدة فنح ــن نس ــتطيع أن نع ـ ّـن مس ــافات متس ــاوية ب ــن (ب
جـــ) و (جـــ د) ونكمــل العمل ّيــة فيكــون حينئــذ طــول (د هـــ) مســاويًا لعــرض النهــر (أ ب).

(أ)

(ب)

(جـ)

(د)

(هـ)
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.12قياس ارتفاع شجرة
بواسطة الظل
الهدف
أن يعرف قياس ارتفاع األشياء وأطوالها.
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة.
املوا ّد املطلوبة
قلم وبعض األوراق
عال ّية
سري الف ّ
املرحلة األوىل:
يق ــف املرش ــد بجان ــب الش ــجرة بحي ــث يك ــون ظه ــره مقاب ـ ًـا للش ــمس وموازيً ــا لظ ـ ّـل الش ــجرة يطل ــب م ــن أح ــد
التالمي ــذ وض ــع عالم ــة ع ــى ط ــرف ظل ــه (نهاي ــة ظ ــل ال ــرأس) ث ـ ّم ينتق ــل إىل العالم ــة ويض ــع عالم ــة حتّ ــى وصول ــه
إىل ط ــرف ظ ـ ّـل الش ــجرة ،ث ــم يق ــوم بع ـ ّد ك ــم م ـ ّرة يك ــر ط ــول ظ ـ ّـل الش ــجرة ع ــن ظلّ ــه ث ـ ّم ي ــرب ع ــدد امل ـ ّرات
يف ط ــول جس ــمه يحص ــل ع ــى ارتف ــاع الش ــجرة -انظ ــر الش ــكل.

الشكل 1
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للمرشد:
ظل اإلنسان × طول جسم
ظل الشجرة ّ
القاعدة :عدد امل ّرات التي يكرب فيها ّ
الشخص يساوي ارتفاع الشجرة.
املرحلة الثانية:
أسئلة للنقاش:
 .1هل متتّعت باللعبة؟ كيف كان تجاوبك مع الف ّعال ّية؟
 .2اعط أمثلة عىل حاالت ميكننا فيها استخدام هذه الطريقة يف القياس؟
 .3هل كنت تستطيع القيام بهذه الف ّعال ّية وحدك؟
 .4ما أه ّم ّية تعاون أعضاء الفرقة من أجل إنجاح الف ّعال ّية؟
الشكل 2

ً
م االخرتاع
للمرشد :قد تكون العربة
مثل  :الحاجة أُ ّ
طريقة تنفيذ القياس
قياس ارتفاع شجرة بواسطة عود أو قلم رصاص
هــذه عمل ّيــة بســيطة تن ّفــذ بواســطة تلميذيّــن بحيــث يقــف األ ّول عــى مســافة مــا مــن الشــجرة .مــن املستحســن
أن تك ــون املس ــافة ثالث ــة أضع ــاف ارتف ــاع الش ــجرة تقري ًب ــا حتّــى تك ــون املس ــافة مالمئ ــة للنظ ــر.
ع ــى ه ــذا التلمي ــذ أن يحم ــل مع ــه ع ــو ًدا بس ــيطًا أو قل ــم رص ــاص .علي ــه أن ميس ــك قل ــم الرص ــاص بط ــرف أصاب ــع
يل
الي ــد املم ــدودة إىل األم ــام بحي ــث يك ــون ط ــرف القل ــم العل ــو ّي مس ــاويًا الرتف ــاع الش ــجرة ،أ ّم ــا الط ــرف الس ــف ّ
يل (انظ ــر الش ــكل .)1
فيك ــون عن ــد اإلبه ــام مس ــاويًا لط ــرف الش ــجرة الس ــف ّ
عندئــذ علينــا أن منيــل القلــم (بــدون تحريــك أو تغيــر وضــع الجســم واليــد) بزاويــة  90درجــة حتّــى يصبــح القلــم
ـي م ــع األرض .نطل ــب م ــن التلمي ــذ اآلخ ــر أن يتق ـ ّدم حتّ ــى يص ــل ط ــرف القل ــم ويق ــف .وأخ ـ ًرا نقي ــس
بش ــكل أفق ـ ّ
املس ــافة م ــن التلمي ــذ الث ــاين إىل ج ــذع الش ــجرة .املس ــافة الناتج ــة تس ــاوي ارتف ــاع الش ــجرة (انظ ــر الش ــكل .)2
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م االخرتاع
 .13الحاجة أُ ّ

الهدف
أن يقيس التلميذ أطوال األشياء.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة
املوا ّد املطلوبة
عصا

عال ّية
سري الف ّ
يس ــتلقي التلمي ــذ ع ــى ظه ــره ويق ــوم تلمي ــذ آخ ــر بإيق ــاف عص ــا .يب ــدأ املس ــتلقي بالنظ ــر إىل ط ــرف العص ــا العل ــو ّي
وإرش ــاد زميل ــه بالتح ــرك حتّ ــى ي ــرى الناظ ــر ط ــرف الش ــجرة العل ــو ّي موازيً ــا ل ــرأس العص ــا ،ويقي ــس املس ــافات
التالي ــة  :ارتف ــاع العص ــا مع ــروف ،املس ــافة ب ــن الش ــجرة والعص ــا ،املس ــافة ب ــن العص ــا والناظ ــر ،املس ــافة ب ــن
الش ــجرة وع ــن املس ــتلقي .انظ ــر الش ــكل:

ب

هـ
5م
ج

1م
د

أ

مثال:
املعطيات  :إرتفاع العصا د هـ مرت واحد
املسافة بني الشجرة والعصا أ د =  50م
219

املسافة بني العصا وعني املستلقي د ج =  5م
املسافة بني الشجرة وعني الناظر أ ج =  55م
إرتفاع الشجرة بالرمز أ ب
إرتفاع الشجرة = ارتفاع العصا × املسافة بني الشجرة واملستلقي
املسافة بني العصا واملستلقي
			
أب = دهـ × أج = 11 = 55 × 1
5
دج

املرحلة الثانية
أسئلة للنقاش:

 .1هل واجهتك صعوبة يف فهم الطريقة؟
 .2إذا كانت اإلجابة نعم هل طلبت املساعدة من اآلخرين؟
 .3إذا كانت اإلجابة ال كيف كان شعورك عندما قدمت املساعدة لآلخرين؟
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.14معرفة الجهات
والتواجد

الهدف
أن يعرف التلميذ كيفيّة إيجاد الجهات.
املدّ ة الزمن ّية
 45دقيقة.
املوا ّد املطلوبة
بريستول وأقالم حرب /رصاص وأقالم ملونّة
عال ّية
سري الف ّ
رسم أصم للجهات األربع مع اإلشارة إىل جهة الشامل-
 .1توزيع املجموعة إىل مجموعات وإعطاء ّ
كل مجموعة ً
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الشكل رقم (.)1

شامل

جنوب

رشق

غرب

كل تلمي ــذ ص ــورة ص ــاء للجه ــات الثامني ــة م ــع اإلش ــارة إىل جه ــة الش ــال .اطل ــب من ــه إختي ــار الجه ــة
 .2اع ــط ّ
املناس ــبة وضعه ــا يف امل ــكان املناس ــب ،ش ــكل رق ــم (.)2
شامل

جنوب

رشق

غرب

شامل
رشقي

شامل
غريب

جنوب
غريب

جنوب
رشقي

كل تلميــذ صــورة صــاء للجهــات الســت عــرة مــع اإلشــارة إىل جهــة الشــال واطلــب منــه اختيــار الجهــة
 .3أعــط ّ
املناســبة ووضعهــا يف املــكان املناســب عــى الخارطــة الصــاء  -شــكل رقــم ()3
رشق

رشق

رشقي

شاميل

غرب

غرب

غريب

جنويب
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شامل

رشقي

جنوب
غريب

شامل

شاميل

شامل

جنويب
غريب

شاميل
غريب

رشقي

جنوب

شامل

جنوب

جنوب

جنويب
رشقي

شامل

غرب

غريب

غريب

جنوب

رشق

شاميل

رشقي

رشقي

جنويب

شكل زهرة الجهات
واألشكال الثالثة للجهات
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.15االستدالل بالنجوم ملعرفة
الجهات يف الليل
الهدف
أن يعرف التلميذ الجهات يف الليل خشية الضالل.
املدّ ة الزمن ّية
 30دقيقة.
املوا ّد املطلوبة
القطبي  -الدب األصغر).
صورة ملجموعات النجوم (الدب األكرب  -النجم
ّ
عال ّية
سري الف ّ
يق ــوم املرش ــد بتوزي ــع ص ــورة ملجموع ــات النج ــوم الت ــي تش ــر إىل الش ــال ويطل ــب م ــن التالمي ــذ محاول ــة معرف ــة
الجه ــة الت ــي تظه ــر فيه ــا مجموع ــة م ــن النج ــوم.
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أسئلة للنقاش
 .1من اهتدى إىل هذه املجموعة من النجوم؟ يف أي جهة ظهرت؟
كل مجموعة؟ بأي أشكال هندس ّية تظهر؟
 .2ما عدد النجوم يف ّ
 .3كم نجمة تظهر بشكل أوضح من سائر النجوم؟
 .4أيها حسب اعتقادك الدب األكرب ،الدب األصغر ،النجم القطبي؟
 .5هل توجد مجموعات أخرى بالقرب من هذه املجموعات؟ بأي شكل تظهر؟ ما عدد النجوم فيها؟
مثل)
ليل ملعرفة الجهات؟ (كالقمر ً
 .6هل هناك كواكب أو نجوم أخرى ميكننا االعتامد عليها ً

للمرشد :يفضّ ل تنفيذ هذه الف ّعال ّية يف إحدى ليايل املخيم الكشّ في.
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.16معرفة الجهات
يف النهار

الهدف
أن يعرف التلميذ الجهات نها ًرا.
املدّ ة ال ّزمن ّية
 30دقيقة

املوا ّد املطلوبة
أقالم  -أوراق لتسجيل املعطيات
عال ّية
سري الف ّ
املرحلة األوىل:
كل تلمي ــذ ورق ــة عم ــل تحت ــوي ع ــى عــ ّدة أم ــور ع ــى التلمي ــذ مراقبته ــا وتس ــجيل املعطي ــات
يعط ــي املرش ــد ّ
املطلوب ــة وه ــي:
السؤال
 .1أماكن العبادة -موقع املنرب يف املسجد وموقع الهيكل يف الكنيسة.
 .2قبور املسلمني وقبور املسيحيني إتجاهها.
 .3أنهار البالد واتجاهات جريانها.
 .4البوصلة إىل أي اتجاه تتحرك اإلبرة؟
 .5الطحالب ،بأي اتجاه تنمو وملاذا حسب رأيك؟
 .6الشمس من أي جهة ترشق ويف أي جهة تغرب؟
 .7الرياح يف بالدنا ،بأي اتّجاه تهب عىل األغلب؟
 .8يف أي جهة تكون األشجار الحرشية عىل سفوح الجبال؟
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اإلجابة

املرحلة الثانية:

أسئلة للنقاش
 .1هل الحظتم هذه األشياء من قبل؟
تفسون ذلك؟
 .2إذا كانت اإلجابة ال فكيف ّ
تفسون هذه الظواهر؟
 .3كيف ّ
 .4كيف تساعدنا هذه األشياء يف معرفة الجهات؟
تج ــري ه ــذه الف ّعاليّ ــة ع ــى ش ــكل جول ــة داخ ــل القري ــة ومحيطه ــا يف لقاءي ــن متتال ــن؛ األ ّول لتس ــجيل املعطي ــات،
والث ــاين للنق ــاش يف مجموع ــات ملالءم ــة املعطي ــات حي ــث يجم ــل املرش ــد جمي ــع املعلوم ــات الت ــي حص ــل عليه ــا
توصل ــوا إىل اتّف ــاق بش ــأنها ،ويعطيه ــم معلوم ــات إضافيّ ــة إذا دع ــت الحاج ــة إىل ذل ــك.
التالمي ــذ ،والت ــي ّ
عال ّية بكامل الهيئة
إجامل الف ّ
ملعرفة املكان والجهات إذا ضللنا الطريق يجب االنتباه ملا ييل:
 .1إتّجاه قبور املسلمني يكون من الغرب إىل الرشق وكذلك قبور املسيحيني.
 .2منرب املسجد يف الجهة الجنوبية منه (يقابله الباب عىل األغلب).
 .3الهيكل يف الكنيسة يف الجهة الرشقيّة.
 .4يف البوصلة تتح ّرك اإلبرة املغناطيسيّة إىل الشامل املغناطييس.
 .5أودية بالدنا يجري معظمها من الرشق إىل الغرب باستثناء أودية الغور.
 .6الطحالب من الجهة الشاملية للجسم (عكس الشمس).
 .7الشمس من الرشق منحرفة إىل الجنوب.
 .8الساعة  -ضع عود الثقاب يف مركز الساعة فالظل ينصف الزاوية الشاملية.
 .9األشجار الحرشية يف بالدنا تنمو بشكل عام من الجهة الشامليّة لسفوح الجبال.
 .10الري ــاح يف بالدن ــا ته ــب م ــن الش ــال الغ ــريب نه ــا ًرا وم ــن الجن ــوب الغ ــريب لي ـ ًـا بش ــكل ع ــام -باس ــتثناء الري ــاح
الخامس ــينيّة.
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االهتداء -التواجد
زهرة الجهات

ألعاب الجهات
 .1االتجاه الصحيح:
نرس ــم دائ ــرة كب ــرة وواس ــعة ع ــى األرض ونحــ ّدد عليه ــا الجه ــات الث ــاين
خاص ــة (باألحم ــر مث ـ ًـا).
مميزي ــن جه ــة الش ــال بعالم ــة ّ
تحتـــاج اللعبـــة إىل تســـعة أفـــراد يتـــوزّع  8منهـــم عـــى الجهـــات الثـــاين
ويبق ــى التاس ــع خ ــارج الدائ ــرة .عن ــد إش ــارة الب ــدء ين ــادي املرش ــد ذاكــ ًرا
جهت ــن (مث ـ ًـا :ش ــال ،جن ــوب) فيج ــري التلمي ــذ الواق ــف يف جه ــة الش ــال
إىل الجن ــوب ،ويج ــري التلمي ــذ الواق ــف يف الجن ــوب إىل الش ــال ليتب ــادال يف
املوضع ــن .عنده ــا يح ــاول الواق ــف خ ــارج الدائ ــرة أن يحت ــل أح ــد املكان ــن
قب ــل وص ــول اآلخ ــر إلي ــه ،ف ــإن أفل ــح يف ذل ــك أصب ــح امل ــكان ل ــه ،والتلمي ــذ
الخ ــارس يق ــف خ ــارج الحلق ــة وهك ــذا .
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 .2خذ مكانك:
نرس ــم دائ ــرة ع ــى األرض ونرس ــم الجه ــات الث ــاين عليه ــا دون وض ــع عالم ــة
ممي ـ ّزة ألي جه ــة .توض ــع  8بطاق ــات عليه ــا أس ــاء الجه ــات يف س ــلة ،وتب ــدأ
كل واحـــد مـــن املشـــركني (وعددهـــم  )8بطاقـــة مـــن
اللعبـــة بـــأن يأخـــذ ّ
الس ــلة.
يوق ــف املرش ــد ذل ــك التلمي ــذ ال ــذي أخ ــذ البطاق ــة املكت ــوب عليه ــا مث ـ ًـا
(ش ــال) يف جه ــة الش ــال ،وعنده ــا يطل ــب م ــن املش ــركني اآلخري ــن أن
كل موضع ــه حس ــب املس ــجل ع ــى البطاق ــة الت ــي أخذه ــا .التلمي ــذ
يع ــرف ّ
ال ــذي يأخ ــذ مكان ــه أ ّولً تحس ــب ل ــه نقط ــة لصالح ــه وهك ــذا......

 .3لعبة االتجاهات:
كل دائ ــرة الث ــاين جه ــات ثــ ّم
نرس ــم ع ــى األرض  4دوائ ــر ونح ــدد ع ــى ّ
كل
نح ــر  32وتــ ًدا ونضعه ــا ع ــى الدوائ ــر 8 ،أوت ــاد مغروس ــة يف جه ــات ّ
كل وت ــد يش ــر إىل جه ــة معين ــة.
دائ ــرةّ ،
كل ص ــف وع ــى بع ــد مناس ــب
يق ــف أعض ــاء املجموع ــة يف ص ــف ،وأم ــام ّ
توجــد الدائــرة واألوتــاد عــى الجهــات الثــاين .تــوزّع الجهــات عــى أف ـراد
كل ف ــرد الجه ــة الخاص ــة ب ــه .يب ــدأ املرش ــد
كل مجموع ــة بحي ــث يع ــرف ّ
ّ
بق ــص قص ــة فيه ــا اتجاه ــات مختلف ــة مث ــل:
"كان ص ّيــاد يســر يف الغابــة ومعــه كلبــه ،وبينــا هــو متّجــه نحــو الشــال،
إذ رأى أرن ًبـــا قاد ًمـــا مـــن جهـــة الغـــرب ،فصـــ ّوب إليـــه بندقيتـــه ،فجـــرى
األرن ــب إىل جه ــة الش ــال الغ ــريب".
القصـــة ذاكـــ ًرا مـــن حـــن آلخـــر جهـــة مع ّينـــة،
ويســـتم ّر املرشـــد بـــرد ّ
ـاص بالجه ــة.
ـص إىل الوت ــد الخ ـ ّ
وعندم ــا تذك ــر الجه ــة يذه ــب الف ــرد املخت ـ ّ
وال ــذي يص ــل أولً تحس ــب ل ــه نقط ــة.
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 .17معرفة الجهات

 .1ملعرف ــة الجه ــات يف النه ــار عــ ّدة ط ــرق أه ّمه ــا تل ــك الت ــي نس ــتعني فيه ــا بالش ــمس حس ــب حركته ــا الظاهريّ ــة.
األرض ت ــدور ح ــول الش ــمس ولك ــن يظه ــر لن ــا وكأن الش ــمس ت ــرق م ــن ال ــرق تقريبً ــا ث ـ ّم تتّج ــه نح ــو الجن ــوب
كل  24س ــاعة فأنّه ــا تقط ــع ْ 15يف الس ــاعة .ت ــرق الش ــمس يف
وتغ ــرب يف الغ ــرب ،ومب ــا أنّه ــا تقط ــع مس ــافة ّْ 360
السادس ــة صبا ًح ــا تقريبً ــا ثــ ّم ت ــدور األرض فتص ــر الش ــمس إىل جه ــة الجن ــوب فتك ــون يف ح ــوايل الس ــاعة التاس ــعة
يف الجه ــة الجنوبيّ ــة الرشقيّ ــة ويف الس ــاعة الثاني ــة ع ــرة ظهــ ًرا تك ــون يف جه ــة الجن ــوب ويف الس ــاعة الثالث ــة بع ــد
الظه ــر تك ــون تقريبً ــا يف الجه ــة الجنوبيّ ــة الغربيّ ــة ،ويف الس ــاعة السادس ــة مس ــا ًء تك ــون يف الغ ــرب.
 .2ميك ــن تعي ــن الجه ــات يف النه ــار بطريق ــة أدقّ وه ــي طريق ــة الس ــاعة والش ــمس .نخل ــع الس ــاعة م ــن يدن ــا
ومنس ــكها بص ــورة أفقي ــة ث ـ ّم نأخ ــذ ع ــود ثق ــاب ونرك ــزه عموديًــا يف مرك ــز الس ــاعة (عن ــد ملتق ــى العق ــارب) فيصب ــح
ل ــه ظ ـ ّـل .نح ـ ّرك الس ــاعة حتّ ــى ينطب ــق ظ ـ ّـل ع ــود الثق ــاب ع ــى عق ــرب الس ــاعات القص ــر .عنده ــا نص ــف الزاوي ــة
املحص ــورة ب ــن الرق ــم  12يف الس ــاعة وب ــن ظ ــل ع ــود الثق ــاب املنطب ــق ع ــى عق ــرب الس ــاعات .فالخ ــط املنص ــف
للزاوي ــة ي ـ ّ
ـدل ع ــى جه ــة الش ــال س ــواء يف س ــاعات قب ــل الظه ــر أم بع ــد الظه ــر .وإذا م ــا عرفن ــا جه ــة الش ــال
ميكنن ــا معرف ــة بقي ــة الجه ــات.
املزولة (الساعة الشمسيّة):

املطلوب
عصا وحبل
الطريقة
نغرز العصا يف األرض بشكل عمودي
ث ّم نربط الحبل يف قاعدة العصا نكون دائرة بواسطة طرف الحبل
ظل العصا عند الرشوق.
بحيث يكون املحيط مساويًا لطول ّ
كلّ ــا ارتفع ــت الش ــمس يق ــر الظ ـ ّـل .وبع ــد الس ــاعة الثاني ــة ع ــرة ظهــ ًرا يب ــدأ الظ ـ ّـل يف الط ــول م ــرة ثاني ــة.
اآلن علين ــا االنتظ ــار حتّ ــى س ــاعة الغ ــروب عنده ــا يلتق ــي الظ ـ ّـل بالدائ ــرة .عندئ ــذ نس ـ ّ
ـتدل ع ــى الش ــال الواق ــع
ب ــن النقطت ــن الواقعت ــن ب ــن ظ ـ ّـل الصب ــاح وظ ـ ّـل املس ــاء يف الوس ــط متا ًم ــا ك ــا ه ــو مب ـ ّـن يف الش ــكل أع ــاه .وه ــذا
الظ ـ ّـل ي ـ ّ
ـدل ع ــى الش ــال تقريبً ــا يف الس ــاعة الثاني ــة ع ــرة ظهــ ًرا.
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البوصلة

كلّن ــا نع ــرف أ ّن البوصل ــة ترش ــدنا إىل جه ــة الش ــال بواس ــطة اإلب ــرة املغناطيس ـيّة املوج ــودة فيه ــا ،الت ــي تتّج ــه دامئًــا
إىل جه ــة الش ــال والجن ــوب النجذابه ــا لألقط ــاب املغناطيس ــية ل ــأرض ( انظ ــر الش ــكل الت ــايل) :

استعامل البوصلة:
عن ــد اس ــتعامل البوصل ــة يف الحق ــل علين ــا أن نأخ ــذ بالحس ــبان أنّ ــه إذا وقع ــت البوصل ــة ع ــى األرض وحدث ــت له ــا
ر ّج ــة بس ــيطة تتعطّ ــل ع ــن العم ــل وتب ــدأ بالتزيي ــف .وال نس ــتفيد منه ــا بع ــد ذل ــك.
ـي غــر مائــل مثــل طاولــة أو حجــر مســتوي الســطح
حتّــى نعـ ّـن الشــال علينــا أن نضــع البوصلــة عــى مــكان أفقـ ّ
إل ــخ.
نحــ ّرر اإلب ــرة ونرتكه ــا حتّ ــى تتوق ــف ع ــن الحرك ــة بص ــورة نهائ ّي ــة .نب ــدأ بتحري ــك البوصل ــة بحرك ــة دائريّ ــة ح ــول
نفس ــها حتّ ــى نضب ــط اإلب ــرة ع ــى العالم ــة الت ــي ت ـ ّ
ـدل ع ــى الش ــال فه ــي عالم ــة القط ــب الش ــايل.
ـايس للتأكّ ــد م ــن ص ّح ــة العمل ّي ــة أن نأخ ــذ بالحس ــبان أ ّن اإلب ــرة املغناطيســ ّية تتأث ّ ــر مب ــوا ّد مث ــل الحدي ــد
رشط أس ـ ّ
كل ه ــذه األش ــياء ميك ــن أن تؤث ّ ــر بش ــكل ق ــو ّي
ـائ أو محــ ّرك يعم ــل يف منطق ــة قريب ــةّ .
والف ــوالذ أو بتي ــار كهرب ـ ّ
ع ــى عم ــل البوصل ــة.

ملحق – التواجد
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 .18محطات الحبك
الهدف
أن يتعلّم التلميذ طريقة عمل الحبك عىل أنواعه.
املوا ّد املطلوبة
 .1عيص كشفيّة تكفي جميع التالميذ.
 .2حبال شخصية للتالميذ.
 .3أرب ــع قط ــع م ــن الربيس ــتول كت ــب عليه ــا الن ــص ال ــوارد يف امللح ــق األ ّول ومثله ــا كت ــب عليه ــا امللح ــق الث ــاين
وكذل ــك الثال ــث والراب ــع.
ـر الع ــي والحب ــال يف محط ــات أرب ــع تس ــمى :الث ــاين ،الرباع ــي ،الصليب ــي ،املت ــوازي ،وض ــع هن ــاك
للمرش ــد :ح ـ ّ
قطع ــة الربيس ــتول الخاص ــة باملحط ــة.
كل مجموعة يف إحدى املحطات.
قسم الرسيّة الكشفية إىل أربع مجموعات ،تعمل ّ
ّ
إذا زاد عدد املشرتكني يف املجموعة عن خمسة أفراد تنقسم املجموعة إىل مجموعتني أصغر يف نفس املحطة.

عال ّية
سري الف ّ
كل مجموع ــة اختي ــار إح ــدى املحط ــات والذه ــاب إليه ــا وم ــن ثــ ّم قــراءة م ــا كت ــب ع ــى
يطل ــب املرش ــد م ــن ّ
قطعـــة الربيســـتول وتنفيـــذه.
يقوم املرشد بالتج ّول بني املحطات لتقديم املساعدة واإلرشاد.
كل مجموع ــة ب ــرح مراح ــل العم ــل والصعوب ــات الت ــي
بع ــد االنته ــاء م ــن تنفي ــذ امله ّم ــة (ح ــوايل  20دقيق ــة) تق ــوم ّ
القته ــا أم ــام الجمي ــع حي ــث يو ّج ــه املرش ــد األس ــئلة التالي ــة:
 .1هل شارك جميع األعضاء يف عمل ّية البناء؟
 .2أية فوائد قد تجنيها من هذا الحبك؟
للمرشد

انظر امللحق الخامس

كل تلميذ عمل جميع أنواع الحبك.
معي بني املحطّات إىل أن ميارس ّ
تنتقل املجموعات حسب ترتيب ّ
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امللحق األول
طريقة عمل الحبك املتوازي
ض ــع ع ــى األرض عصوي ــن بحي ــث تالم ــس الواح ــدة األخ ــرى بثل ــث طوله ــا
فق ــط .ارب ــط حب ـ ًـا بالعص ــا األوىل بعق ــدة العص ــا واب ــدأ بل ـ ّـف الحب ــل بش ــدة
حــول العصويــن م ًعــا وك ـ ّون أنصــاف عقــد مــن جهــة واحــدة -تكــون أنصــاف
العقــد باللـ ّـف وإدخــال الطــرف يف الحلقــة وهكــذا .يف نهايــة الحبــك تــرى أن
أنص ــاف العق ــد ق ــد كون ــت رسبً ــا مائ ـ ًـا.
(انظر الشكل)

ملحق – الحبك املتوازي
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امللحق الثاين
طريقة عمل الحبك الصليبي
ض ــع عص ــا ع ــى األخ ــرى بحي ــث تش ــكالن صلي ًب ــا .ارب ــط الحب ــل إىل العص ــا
لـــف الحبـــل مـــن أقـــرب زاويـــة إىل الزاويـــة
األساســـية بعقـــدة العصـــاّ .
املتقابلـــة معهـــا بالـــرأس عـــ ّدة لفـــات ثـــ ّم لُفـــه عـــ ّدة لفـــات أخـــرى مـــن
الزاويت ــن األخري ــن لتقوي ــة الحب ــك .ل ــف الحب ــل ب ــن العصوي ــن ع ـ ّدة لف ــات
أخ ــرى وأخــ ًرا ارب ــط نهاي ــة الحب ــل إىل إح ــدى الع ــي بعق ــدة العص ــا.
(انظر الشكل)

ملحق – الحبط الصليبي
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امللحق الثالث
طريقة عمل الحبك الثامين
ض ــع عصوي ــن الواح ــدة بجان ــب األخ ــرى .ارب ــط الحب ــل إىل إح ــدى العصوي ــن
بعق ــدة العص ــا ،ثــ ّم لُ َّف ــه ح ــول العص ــا الثاني ــة ومــ ّرة أخ ــرى ح ــول العص ــا
األوىل وهك ــذا .إنتب ــه إىل أن ــه أثن ــاء الل ـ ّـف يج ــب أن تك ــون الحلق ــات ك ــا
كل لفـــة إىل الســـابقة لهـــا.
يف الشـــكل الرقـــم ( .)8كذلـــك انتبـــه إىل ضغـــط ّ
بع ــد ذل ــك ل ـ ّـف الحب ــل عــ ّدة مــ ّرات ب ــن العصوي ــن وارب ــط طرف ــه بإح ــدى
العصوي ــن بعق ــدة العص ــا.
(انظر الشكل)

ملحق – الحبك الثّامين
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امللحق الرابع
طريقة عمل الحبك الرباعي
ضع إحدى العصوين عىل األخرى بحيث تشكّالن م ًعا صلي ًبا.
ارب ــط الحب ــل بالعص ــا العمودي ــة بعق ــدة العص ــا .ل ـ ّـف الحب ــل ح ــول العص ــا
األفقي ــة ،اكم ــل الل ــف ه ــذه املــ ّرة ح ــول العص ــا العمودي ــة ،اكم ــل الل ــف إىل
أع ــى ح ــول العص ــا األفق ّي ــة ث ـ ّم العمودي ــة فاألفقي ــة حتّ ــى ميتل ــئ الف ـراغ ال ــذي
نت ــج عن ــد اكت ــال ال ــدورة األوىل .لتأم ــن الحب ــك نل ــف الحب ــل ب ــن العصوي ــن
عــ ّدة مــرات .ننه ــي الحب ــك بعق ــدة العص ــا.
(انظر الشكل)

ملحق – الحبك ال ّرباعي
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امللحق الخامس
للمرشد
 .1الحب ــك املت ــوازي :يس ــتعمل ه ــذا الحب ــك لرب ــط عص ــا بأخ ــرى م ــن أج ــل تطويله ــا .وكثــ ًرا
م ــا نحتاج ــه لتطوي ــل عص ــا العل ــم.
 .2الحب ــك الصليبب ــي :يس ــتعمل لرب ــط عصوي ــن يش ـكّالن صلي ًب ــا يلزمن ــا يف بن ــاء األب ـراج وس ــارية
العل ــم.
 .3الحبــك الثــاين :يســتعمل لربــط عصويــن أو أكــر عنــد أحــد أطرافهــا بحيــث تنفــرج العــي
م ــن ناحي ــة وتبق ــى مربوط ــة م ــن الناحي ــة الثاني ــة فتق ــف ع ــى األرض ثابت ــة ،يدخ ــل اس ــتعاملها
يف األب ـراج والجســور والطــاوالت الحقل ّيــة وغريهــا.
 .4الحب ــك الرباع ــي :يس ــتعمل ك ــا الحب ــك الصليب ــي ،رشيط ــة أن يكــ ّون تقاطــ ُع العصوي ــن
زواي ــا قامئ ــة
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.19الخيمة

الهدف
أن يتعلّم التالميذ طريقة عمل أو بناء خيمة.
املوا ّد املطلوبة
كل تلميذ يحرض عصاه وحبله وبطانيته.
ّ .1
كل واحد منها طريقة بناء أحد أنواع الخيام مع الرسم.
 .2ألواح بريستول مكتوب عىل ّ
(عدد األلواح يساوي عدد املجموعات)
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عال ّية
سري الف ّ
كل مجموعة  4-6قادة.
يوزّع املرشد الرسية الكشفية إىل مجموعات تشمل ّ
كل مجموع ــة أح ــد أن ــواع الخي ــام ال ــذي ت ــو ّد بناءه ــا ،حي ــث يتســلّم رئي ــس املجموع ــة ل ــوح الربيس ــتول
تخت ــار ّ
الخ ــاص ب ــه.
كل خيم ــة
يحــ ّدد املرش ــد مج ــالً معيّ ًن ــا تق ــام في ــه الخي ــام ،يفضّ ــل أن يك ــون نص ــف حلق ــة بحي ــث يك ــون وج ــه ّ
نح ــو الداخ ــل.
قب ــل أن يب ــدأ العم ــل يق ــوم املرش ــد بإرش ــاد التالمي ــذ كيفيّ ــة عم ــل "زر الحق ــل" ال ــذي يرب ــط بطّانيّ ــة بأخ ــرى أو
بطّانيّ ــة بوت ــد .وذل ــك أل ّن ه ــذه املعلوم ــات ق ــد ال يعرفه ــا البع ــض.
(انظر امللحق رقم )1
كل مجموعه إىل املكان الذي اختارته وتبني خيمتها.
بعد إمتام الرشح تتوجه ّ
كل مجموعة جميع أنواع الخيام.
يهتم املرشد بأن ينتقل التالميذ بني املحطّات ليك تقيم ّ

ملحق رقم 1
طريقة عمل زر الحقل
ناخــذ حج ـ ًرا بيدنــا اليــرى وندخلــه مــن تحــت البطّان ّي ــة ومنســك بيدنــا اليمنــى البطّان ّيــة
م ــع الحج ــر ثــ ّم نضغ ــط تح ــت الحج ــر ،نأخ ــذ حب ـ ًـا ش ــخصي ًّيا ونصن ــع عق ــدة الوت ــد
ونُدخ ــل الحج ــر داخله ــا .نش ــد العق ــدة بحي ــث "تخن ــق" الحج ــر .نرب ــط فوقه ــا عق ــدة
اإلبه ــام للتأم ــن.
(انظر الشكل)

للمرشد
يذه ــب البع ــض إىل تصني ــف الخي ــام إىل أن ــواع م ــن حي ــث االس ــتعامل ،خيم ــة ح ــارس ،خيم ــة إس ــعاف ،خيم ــة
الن ــوم ....أ ّم ــا البع ــض اآلخ ــر فيذه ــب إىل التصني ــف إ ّم ــا م ــن حي ــث ع ــدد البطّان ّي ــات الت ــي تدخ ــل يف بن ــاء
الخيم ــة مث ــل :خيم ــة م ــن بطّان ّي ــة واح ــدة ،م ــن اثنت ــن ...أو م ــن حي ــث الش ــكل كأن نق ــول خيم ــة مربّع ــة
(مكعب ــة) أو مخروط ّي ــة ....إل ــخ
أ ّمــا نحــن فقــد اخرتنــا أن نســر هنــا حســب طريقــة عــدد البطّان ّيــات ،وذلــك أل ّن أي خيمــة ميكــن أن تســتخدم
ألي غ ــرض ،متا ًم ــا كالغ ــرف يف البي ــت .فخيم ــة اإلس ــعاف ،ق ــد تك ــون خيم ــة املطب ــخ أو خيم ــة الن ــوم أو خيم ــة
للح ــارس وهك ــذا.
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ملحق رقم 2
طريقة بناء خيمة من بطّان ّية واحدة
افـــرش البطّان ّيـــة عـــى األرض ثـــ ّم أدخـــل عصـــا قـــرب زاويـــة البطّان ّيـــة مـــن األســـفل
ليك ــون رأس العص ــا "ز ًرا حقل ًي ــا" .اصن ــع ع ــى العص ــا (ف ــوق البطّان ّي ــة) عق ــدة العص ــا
كل
ق ــم بنف ــس العم ــل يف الجه ــة الثاني ــة للبطّان ّي ــة .أ ّم ــا الزاويت ــان الباقيت ــان فرنب ــط يف ّ
واح ــدة زر حق ــل م ــن حج ــر .أوق ــف العصوي ــن وثبته ــا بوتدي ــن ثــ ّم ارب ــط األزرار إىل
أوت ــاد.
(ميكن وضع حجرين عىل القسم األسفل واالستغناء عن األوتاد الخلفية)
(انظر الشكل)
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ملحق رقم 3
طريقة بناء خيمة من بطانيتني (مثلثة الشكل)
فـــرش البطّان ّيتـــن الواحـــدة بجانـــب األخـــرى بحيـــث يكـــون طـــرف إحداهـــا
ع ــى ط ــرف األخ ــرى بح ــوايل  10س ــم .اصن ــع بع ــض األزرار الحقل ّي ــة لرب ــط
كل جه ــة فيمك ــن أن يك ــون ز ًرا حقل ًي ــا
البطّانيت ــن م ًع ــا .أ ّم ــا ال ــزر األخ ــر م ــن ّ
كـــا يف الرســـم وميكـــن أن يكـــون ز ًرا مـــع عصـــا بـــدلً مـــن الحجـــر .اربـــط
كل مـــن البطانيتـــن ز ًرا حقل ًيـــا .أوقـــف العـــي وث ّبـــت الخيمـــة
يف أطـــراف ّ
بواس ــطة تثبي ــت األوت ــاد ع ــى أن تب ــدأ بأوت ــاد الع ــي .األوت ــاد الجانب ّي ــة يج ــب
أن تك ــون بزاوي ــة ْ.45كذل ــك ميك ــن االس ــتغناء ع ــن األوت ــاد بحج ــارة أو غريه ــا.
(انظر الشكل)
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ملحق رقم 4
طريقة بناء خيمة من بطانيتني أو ثالث أو أربع
(مكعبة الشكل)
مي ــزة ه ــذه الخيم ــة أنّه ــا مريح ــة ويس ــهل التح ـ ّرك داخله ــا .م ــن بطّان ّيت ــن:
نفعــل مــا فعلنــاه يف امللحــق  .2الفــرق هــو أن نرفــع طــرف إحــدى البطّان ّيــات
عــى عصويــن ونثبتهــا باألوتــاد.
(انظر الشكل)

مــن ثــاث بطانيــات :نفــس العمليــة التــي فصلناهــا يف امللحــق 2و  .3نضيــف
هنــا بطّان ّيــة ثالثــة يف الجهــة املقابلــة للبطّان ّيــة ونثبتهــا بنفــس الطريقــة التــي
ثبتن ــا به ــا البطّان ّي ــة الثاني ــة.
(انظر الشكل)

للمرشد:
بنفس الطريقة ميكن أن نقيم خيمة من... 5،6،7،8 :
ه ــذه ه ــي أن ــواع الخي ــام األساســ ّية وم ــن ال ــرور ّي أن يتعلّمه ــا التالمي ــذ ألنّه ــا تف ــي بحاجاته ــم.
أ ّم ــا بالنس ــبة ألن ــواع أخ ــرى :كالهندي ــة وخيم ــة الزن ــوج والخيم ــة البدويّــة ،ف ــا ن ــرى رضورة للتط ـ ّرق
إليه ــا هن ــا.
ملحق – خيمة اإليغلو

ملحق – الخيمة رسيعة الفتح

ملحق – خيمة الجوال
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. 20الجسور
الهدف
أن يعرف التلميذ طريقة بناء الجسور عىل أنواعها
املوا ّد املطلوبة
كل منها حوايل  20م.
 .1أربعة حبال ثخينة طول ّ
 .2حبالن أقل ثخ ًنا بنفس الطول.
 .3حبال وعيص شخص ّية.
عال ّية
سري الف ّ
يصطحب املرشد التالميذ إىل الحرش ،مع املوا ّد املذكورة.
يوزّع املرشد التالميذ إىل ثالث مجموعات ،بحيث يطلب تنفيذ املهام التالية:
املجموع ــة األوىل :تق ــوم برب ــط أح ــد الحب ــال الثخين ــة ب ــن ش ــجرتني يك ــون البع ــد بينه ــا م ــن  5-10م ويك ــون
الحب ــل ع ــى ارتف ــاع م ــر ونص ــف.
(انظر الشكل رقم )1
أ ّم ــا املجموع ــة الثاني ــة :فتق ــوم برب ــط حب ــل ثخ ــن ع ــى ارتف ــاع مرتي ــن ب ــن ش ــجرتني ال يزي ــد البع ــد بينه ــا ع ــن
ع ــرة أمت ــار أيضً ــا .وم ــن ثــ ّم رب ــط حب ــل مامث ــل ب ــن نف ــس الش ــجرتني ع ــى ارتف ــاع نص ــف م ــر م ــن األرض.
(انظر الشكل رقم)2
أ ّم ــا املجموع ــة الثالث ــة :فتق ــوم برب ــط حب ــل ثخ ــن ب ــن ش ــجرتني بنف ــس ال ــروط أع ــاه ،ولك ــن ع ــى ارتف ــاع نص ــف
م ــر .كذل ــك تق ــوم برب ــط حبل ــن إضافي ــن أق ــل ثخ ًن ــا م ــن الحب ــل األول يُرب ــط ع ــى ارتف ــاع م ــر ونص ــف م ــن
كل ط ــرف م ــن الحبل ــن املذكوري ــن تق ــوم بل ِّف ــه مرت ــن ح ــول الش ــجرة ،بحي ــث يخ ــرج الحب ــل
األرض ،وبع ــد رب ــط ّ
األ ّول م ــن جه ــة واح ــدة م ــن الش ــجرة ،والحب ــل الث ــاين م ــن الجه ــة الثاني ــة للش ــجرة وتبق ــى مس ــافة ُس ــمك ج ــذع
الش ــجرة ب ــن الحبل ــن.
(انظر الشكل رقم )3
بع ــد أن تتــ ّم املجموع ــات بن ــاء الجس ــور املذك ــورة يق ــوم املرش ــد بتفقّده ــا للتأكّ ــد م ــن متان ــة الجس ــور ،ويعط ــي
املرش ــد التالمي ــذ ف ــرة اســراحة قدره ــا رب ــع س ــاعة.
خــال هــذه االسـراحة نــرى أ ّن التالميــذ يلعبــون عــى الحبــال التــي ربطوهــا وأنهــم ســيصلون إىل "اللعبــة" املطلوبــة،
يعن ــي أ ّن حب ــل املجموع ــة األوىل س ــيحاول التلمي ــذ الس ــر علي ــه بواس ــطة إمس ــاك الحب ــل بكلت ــا يدي ــه ثــ ّم وض ــع
رجلي ــه ع ــى الحب ــل والس ــر مث ــل الحرب ــاءة وه ــذه املش ــية تس ــمى "مش ــية الحرب ــاءة".
ـيتوصل التالميــذ رسي ًعــا إىل أنّــه باإلمــكان الســر عــى الحبــل األســفل مــع اإلمســاك
أ ّمــا حبــا املجموعــة الثانيــة فسـ ّ
بالحبــل األعــى.
يل
أ ّم ــا حب ــال املجموع ــة الثالث ــة فس ـ ّ
ـيتوصل التالمي ــذ إىل اس ــتعاملها أيضً ــا حي ــث مي ــي التلمي ــذ ع ــى الحب ــل الس ــف ّ
ويس ــر ماســكًا بالحبل ــن اآلخري ــن (العلوي ــن).
بع ــد انته ــاء ف ــرة اللع ــب يجم ــع املرش ــد التالمي ــذ إىل الحب ــل األ ّول حي ــث ي ــرح أح ــد التالمي ــذ كي ــف رب ــط الحب ــل
وأي عق ــد اس ــتعمل .ويوج ــه املرش ــد الس ــؤال الت ــايل:
ماذا نستفيد من حبل كهذا؟
يستمع املرشد والتالميذ إىل أجوبه زمالئهم حتّى يذكر أحدهم الجواب الصحيح "عبور منطقة مائية".
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هن ــا يذك ــر املرش ــد أ ّن م ــا فعل ــه التالمي ــذ لي ــس إال تصغــ ًرا لج ــر م ــن حب ــل يق ــام ف ــوق نه ــر أو واد ،والف ــارق
الوحي ــد ه ــو وج ــوب تقوي ــة العق ــد أك ــر وإدخ ــال عق ــدة الس ــائق لش ــد الحب ــل أك ــر م ــا ميك ــن أل ّن االرتف ــاع
ـي يك ــون ح ــوايل ثالث ــة أمت ــار (انظ ــر الش ــكل رق ــم .)1
الحقيق ـ ّ
إذا مل نجد قرب الوادي شج ًرا نبني بر ًجا من ثالث سندات تربط عند أحد رؤوسها بالحبك الثامين.
(الشكل رقم )1

ينتق ــل املرش ــد م ــع التالمي ــذ ملش ــاهدة م ــا فعلت ــه املجموع ــة الثاني ــة ،وبع ــد االس ــتامع إىل رشح ممثّ ــل املجموع ــة
طريق ــة العم ــل والعق ــد الت ــي اس ــتعملتها املجموع ــة ،يو ّج ــه املرش ــد الس ــؤال :كي ــف ميك ــن أن نس ــتفيد م ــن ه ــذه
الحب ــال؟
بطبيعة الحال سيصل املرشد التالميذ إىل اإلجابة الصحيحة وهي العبور فوق منطقة مائيّة.
(انظر الشكل رقم )2

يك ـ ّرر املرش ــد مالحظات ــه وه ــي :وج ــوب ش ـ ّد الحبل ــن بش ـ ّدة الس ــائق .وعن ــد تع ـذّر وج ــود ش ــجر نضطّــر إىل إقام ــة
برج ــن م ــن الس ــندات.
(انظر الشكل رقم )3

ينتق ــل املرش ــد م ــع التالمي ــذ إىل الج ــر ال ــذي بنت ــه املجموع ــة الثالث ــة ،يس ــتمع إىل رشح ممثّ ــل املجموع ــة ،وم ــن
ثــ ّم يوض ــح املرش ــد مالحظات ــه وه ــي:
يل بالحبلني العلويني لضامن عدم اتّساع الفراغ بينهام.
* يحبذ أن نربط الحبل السف ّ
* وجوب ش ّد الحبال الثالثة بش ّدة السائق حيث نبدأ من أعىل.
* وجوب إقامة األبراج إذا تعذّر وجود الشجر.
* إ ّن هذا الجرس هو أكرث الجسور املذكورة أمانًا املرشد التالميذ.
245

.21املرايس (עוגנים)
الهدف
• أن يتعلّم التلميذ طريقة عمل املرايس وفوائدها.
املوا ّد املطلوبة:
 .1حبال شخصيّة.
 .2عارضة خشبيّة.
 .3دلو كبري ارتفاعه  60سم.
 .4ثالثة شواكيش.
كل واحدة طريقة
 .5بطاقات مهام كتب عىل ّ
عمل إحدى املرايس( .انظر املالحق)
عال ّية
سري الف ّ
يوزّع املرشد التالميذ إىل خمس مجموعات.

كل مجموع ــة بطاق ــة َمه ّم ــة املطل ــوب منه ــم تنفيذه ــا وه ــي :املرس ــاة املقذوف ــة واملرس ــاة املدفون ــة ومرس ــاة
يعط ــي ّ
العارض ــة الخش ــبية واملرس ــاة األحادي ــة واملرس ــاة الثنائي ــة.
يوزّع املرشد املوا ّد الالزمة عىل 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).
كل مجموع ــة تنفي ــذ م ــا ج ــاء يف البطاق ــة (عم ــل مرس ــاة مع ّين ــة) ،ومحاول ــة اس ــتنتاج الفائ ــدة
يطل ــب املرش ــد م ــن ّ
كل واح ــدة م ــن املــرايس ومت ــى تس ــتعمل .عن ــد ب ــدء العم ــل يتو ّج ــه املرش ــد إىل املجموع ــة الثاني ــة وي ــرح
م ــن ّ
للتالمي ــذ س ــبب وج ــود الدل ــو معه ــم حي ــث أن الس ــبب ه ــو توف ــر الوق ــت والجه ــد يف حف ــر حف ــرة عمقه ــا 60-70
س ــم لدف ــن املرس ــاة فيه ــا ل ــذا يُعت ــر الدل ــو بدي ـ ًـا ع ــن ه ــذه الحف ــرة .بع ــد االنته ــاء م ــن العم ــل يتجــ ّول التالمي ــذ
كل مجموع ــة وس ــاع ال ــرح م ــن ممثّ ــل املجموع ــة ومناقش ــة اس ــتنتاجات املجموع ــة (انظ ــر
ملش ــاهدة م ــا فعلت ــه ّ
امللح ــق الس ــادس).
كل التالميذ كافّة املهام.
تنتقل املجموعات بني املحطّات املختلفة لضامن تنفيذ ّ
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امللحق األول

طريقة تحضري املرساة املقذوفة
طريق ــة تحضريه ــا تت ـ ّم بواس ــطة رب ــط حب ــل يف منتص ــف عارض ــة خش ــب ّية وق ــذف ه ــذه العارض ــة ب ــن غصن ــي
ش ــجرة أو ب ــاب ش ــباك ك ــا يظه ــر يف الش ــكل.

امللحق الثاين

طريقة تحضري املرساة املدفونة
تحـــر هـــذه املرســـاة بواســـطة حفـــر األرض عـــى عمـــق  70ســـم ثـــ ّم تلقـــى يف هـــذه الحفـــرة عارضتـــان
خش ــبيتان مربوطت ــان ع ــى ش ــكل صلي ــب ك ــا ه ــو مب ـ َّـن يف الش ــكل ،ثــ ّم نثب ــت الحب ــل املــراد اس ــتعامله
بهاتـــن العارضتـــن ،وتغطّـــى الحفـــرة بالـــراب والحجـــارة.

امللحق الثالث

طريقة تحضري مرساة العارضة الخشبية
كل منه ــا ع ــن اآلخ ــر مس ــافة  40س ــم ،وباتّج ــاه م ــوا ٍز التّج ــاه شــ ّد
نث ّب ــت وتدي ــن ثخين ــن يف األرض يبع ــد ّ
الحب ــل .ض ــع وراء الوتدي ــن عارض ــة خش ــب ّية ث ـ ّم ث ّب ــت وت ـ ًدا ثالثًــا وراء منتص ــف العارض ــة الخش ــبية ومالص ًق ــا
له ــا ليك ــون وت ــد الشــ ّدكام يف الش ــكل أدن ــاه .وميك ــن تثبي ــت أوت ــاد أخ ــرى أم ــام العارض ــة إذا كان ــت قــ ّوة
الشــ ّد كب ــرة.
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امللحق الرابع

طريقة تحضري املرساة األحادية
ـي للشــ ّد ،وع ــى مس ــافة تس ــاوي الوت ــد نث ّب ــت الوت ــد الث ــاين
نث ّب ــت الوت ــد األ ّول كوت ــد اعتي ــادي باتّج ــاه عك ـ ّ
وبع ــده الثال ــث .ث ـ ّم نرب ــط رأس الوت ــد األ ّول م ــع قاع ــدة الوت ــد الث ــاين ورأس الوت ــد الث ــاين م ــع قاع ــدة الثال ــث
بواس ــطة عق ــدة العص ــا .ثــ ّم نل ــف الحب ــل عــ ّدة مــرات ب ــن الوت ــد واآلخ ــر الوت ــد الثال ــث واألخ ــر ي ــدق
حتّ ــى نهايت ــه تقري ًب ــا يف األرض ك ــا يظه ــر يف الش ــكل.

امللحق الخامس

طريقة تحضري املرساة الثنائية
نث ّب ــت الوت ــد األول بقاع ــدة الوت ــد الث ــاين بحب ــل يصن ــع زاوي ــة قامئ ــة بينه ــا ،وكذل ــك ق ّم ــة الوت ــد الث ــاين
بقاعـــدة الوتـــد الثالـــث كـــا يظهـــر يف الشـــكل.

ـي ال ــذي يرب ــط به ــا .يج ــب ع ــى
تك ــون األوت ــاد الثالث ــة يف خ ــط مس ــتقيم واح ــد ع ــى اس ــتقامة الحب ــل الرئي ـ ّ
ـكل دق ــة إذ ع ــى ه ــذا التحدي ــد يتوقّ ــف نج ــاح التثبي ــت وم ــن
املرش ــد أن يحــ ّدد مواق ــع األوت ــاد الثالث ــة ب ـ ّ
ثــ ّم نج ــاح العمل ّي ــة .ويج ــب أن يك ــون الواص ــل ب ــن قم ــة األوت ــاد وقواعده ــا متي ًن ــا ولذل ــك يحس ــن ل ّف ــه
عليه ــا ث ــاث أو أرب ــع م ـرات م ــع صن ــع حب ــكات قريب ــة م ــن األوت ــاد حتّ ــى يت ــوزع الش ــد ع ــى جمي ــع الحب ــال
بالتس ــاوي .تتحــ ّرك ه ــذه املرس ــاة قلي ـ ًـا عن ــد ب ــدء الشــ ّد ،ف ــا تنذه ــل ألنّه ــا مرس ــاة مرن ــة نو ًع ــا م ــا.
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.
مرس ــاة العارض ــة الخش ــب ّية :تس ــتعمل ه ــذه املرس ــاة يف األرض الصلب ــة وعندم ــا تك ــون قــ ّوة الشــ ّد أفق ّي ــة،
تبق ــى صالح ــة للعم ــل ملــ ّدة طويل ــة.
املرساة األحادية :تستعمل هذه املرساة لتأمني الوتد الواحد إذا كانت الرتبة رخوة.
املرساة الثنائية :تستعمل هذه املرساة عندما يكون الش ّد قويًا.
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 .22النار إيقادها وإخامدها
أنواع املواقد
مقدّ مة

النار
تعت ــر الن ــار إح ــدى الوس ــائل األساســ ّية للبق ــاء يف املي ــدان .للن ــار اس ــتخدامات مختلف ــة يف حي ــاة املخي ــم .ميك ــن
اس ــتغالل ف ّعال ّي ــة تحض ــر الش ــعلة يف خل ــق أص ــول العم ــل الجامع ــي والتع ــاون .يج ــب إش ــعال املش ــاعل وف ًق ــا
لقواع ــد األم ــن واألم ــان.

الهدف

• أن يتعلّم التالميذ أصول إيقاد النار وإخامدها.
للمرشد:

م ــن أك ــر الف ّعاليّ ــات التعليميّ ــة متعــ ًة تل ــك الف ّعاليّ ــات الت ــي يتن ــاول التالمي ــذ يف نهايته ــا طعا ًم ــا
أعــدوه يف الحقــل ،ومــا يزيــد املتعــة لــدى التالميــذ اســتضافة مجموعــة صديقــة أو جديــدة للتعــرف
عليه ــا .ف ــا ت ــردد يف تنفي ــذ ف ّعاليّ ــات كه ــذه ،م ــع أخ ــذ الح ــذر ال ــازم م ــن الن ــار والس ــكاكني .تذكّ ــر
أن تت ــزود بعلب ــة لألس ــعاف األوىل.

املوا ّد املطلوبة:

كل مش ــرك بامل ــاء ،والقبع ــة ول ــوازم تن ــا ُول الطع ــام :ســكّني ،ش ــوكة ،ملعق ــة صح ــن (ممك ــن أن
للمش ــرك :يت ــزود ّ
تك ــون بالس ــتيكية).
للمجموعة :إحضار املوا ّد الالزمة حسب األكلة التي اختارتها املجموعة .
كل واح ــدة
للمجموع ــة :علب ــة إس ــعاف ،وع ــاء (جال ــون) م ــيء بامل ــاء ،عل ــب كربي ــت ،قط ــع بريس ــتول كت ــب ع ــى ّ
منه ــا طريق ــة عم ــل أح ــد املواق ــد.
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عال ّية
سري الف ّ

يخرج التالميذ مع ضيوفهم ومرشديهم إىل الحرش أو الحقل أو حديقة املدرسة أو إحدى ساحاتها.
ـر
عن ــد وص ــول التالمي ــذ ت ــوزع امله ــام بينه ــم بحي ــث يش ــارك الجمي ــع به ــا حتّ ــى الضي ــوف .مجموع ــة تح ـ ّ
ـر الس ــلطة ،مجموع ــة ثالث ــة تح ــر امل ــوا ّد للطب ــخ...
م ــوا ّد إلش ــعالها (حط ــب) ،مجموع ــة أخ ــرى تح ـ ّ
بع ــد االنته ــاء م ــن ه ــذه املرحل ــة تنتق ــل الف ــرق إىل املرحل ــة الثاني ــة وه ــي تحض ــر املواق ــد للطب ــخ ع ــى
النح ــو الت ــايل:
املجموعة األوىل:
ـر ه ــذه املجموع ــة موقــ ًدا يس ــمى "موق ــد املذب ــح" م ــن املواق ــد الهرم ّي ــة وذل ــك بن ــا ًء ع ــى التعلي ــات
تح ـ ّ
املكتوب ــة ع ــى قطع ــة بريس ــتول ك ــا ي ــي:
طريقة تحضري موقد املذبح

نحف ــر قاع ــدة (حف ــرة) يف األرض يف م ــكان مرتف ــع لوص ــول الري ــح ثــ ّم نرتّ ــب هر ًم ــا م ــن الق ــش وامل ــوا ّد
كل خش ــبتني متوازيت ــن ثــ ّم نغ ـ ّـر االتّج ــاه وهك ــذا.
رسيع ــة االش ــتعال حوله ــا نرتّ ــب أخش ــابًا ّ
(انظر الشكل)

املجموعة الثانية :تحضري موقد الحفرة
طريقة عمل موقد الحفرة

نحف ــر حف ــرة عمقه ــا  20-30س ــم نض ــع يف أس ــفلها الق ــش وامل ــوا ّد رسيع ــة االش ــتعال وم ــن فوقه ــا قط ًع ــا
م ــن الخش ــب ،نض ــع ف ــوق الحف ــرة أخش ــابًا ثخين ــة أو ش ــبكة ش ــواء لوض ــع الطناج ــر عليه ــا.
(انظر الشكل)
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تحض موقد الحجارة
املجموعة الثالثةّ :
طريقة تحضري موقد الحجارة

ـش والعيــدان ث ـ ّم األخشــاب فوقهــا
نحــر عــد ًدا مــن الحجــارة ونضعهــا بشــكل حــذوة الحصــان ،ونرتّــب القـ ّ
داخــل الحــذوة .نضــع عــى الحجــارة شــبكة شــواء أو أغصــان ثخينــة (يك ال تحــرق) وعليهــا نضــع األواين.
(انظر الشكل)

تحض موقد "الطابون"
املجموعة الرابعةّ :
طريقة تحضري الطابون

يتك ــون الطاب ــون م ــن طابق ــن ع ــاد ًة يف الطاب ــق الس ــفيل نوق ــد الن ــار أم ــا يف العل ــوي فنض ــع الخب ــز أو أواين
الطب ــخ.
نبن ــي الطاب ــون م ــن الحج ــارة إىل ارتق ــاع  30-40س ــم تقري ًب ــا حي ــث نض ــع قطع ــة م ــن الص ــاج ع ــى الحج ــارة
تشــكّل س ــقفًا وتبق ــى م ــن الخل ــف فتح ــة لخ ــروج الدخ ــان .نبن ــي ف ــوق الص ــاج أطواقً ــا إضاف ّي ــة إىل ارتف ــاع
ح ــوايل  30-40س ــم أخ ــرى م ــع إغالقه ــا م ــن أع ــى.
نجبل الرتاب باملاء والتنب ونطني البناء بالطني بكف اليد.

خ ــال عملي ــة الطب ــخ يق ــوم التالمي ــذ بالتج ــول بش ــكل منظ ــم ب ــن املواق ــد املختلف ــة وس ــاع طريق ــة عمله ــا وم ــدى
نجاعته ــا م ــن قب ــل يق ــوم التالمي ــذ الذي ــن حرضوه ــا.
أ ّم ــا بع ــد االنته ــاء م ــن تن ــاول الطع ــام يف الحق ــل ،يجم ــع املرش ــد الضي ــوف ويق ــوم التالمي ــذ لتلخي ــص الف ّعال ّي ــة
بأنفس ــهم ،وأهــ ّم م ــا يف التلخي ــص أن يتحــ ّدث التالمي ــذ ع ــن ش ــعورهم وأن يقرتح ــوا تحس ــينات للق ــاءات القادم ــة.
خاصــة لــدى التالميــذ ،إذ يجــرون املســابقات
أمــا املرشــد فيذكــر يقــوم التالميــذ ،أ ّن قضيــة إشــعال النــار لهــا أه ّم ّيــة ّ
فيهــا كإشــعال النــار يف أيــام تشــت ّد فيهــا الريــاح وذلــك بعــود ثقــاب واحــد.
كل أثر لف ّعال ّيتهم يف املكان.
قبل مغادرة املكان يطلب املرشد من التالميذ إطفاء النار ج ّيدا ومحو ّ
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املوقد املسطّح:

وه ــي طريق ــة أخ ــرى ج ّي ــدة  ...ش ــكلها كاملســطّح توض ــع األخش ــاب ف ــوق بعضه ــا بالش ــكل الظاه ــر،
وتس ــتعمل نف ــس امل ــوا ّد املذك ــورة س ــابقًا يف إش ــعالها .م ــن املف ــروض أن تش ــتعل الن ــار برسع ــة لطريق ــة
ترتيبه ــا وإش ــعال الع ــود بالله ــب النات ــج ع ــن احــراق الع ــود اآلخ ــر.

موقد الكوكب:

نرتّب ثالثة أوتاد أو أربعة بشكل كوكب ....ث ّم نضع فوقها ال ِقدر التي نريد أن نطبخ بها.

موقد الحارس:

تكون النار يف الوسط وتوضع رؤوس األخشاب بالنار فتتآكل األخشاب بالنار ببطء.

املواقد الهرم ّية:

يتــ ّم ترتي ــب الحط ــب داخله ــا ع ــى ش ــكل ه ــرم وه ــي طريق ــة ج ّي ــدة إلش ــعال الن ــار وتعط ــي دفئً ــا
ملســـافة أربعـــة أمتـــار إذا رت ّبـــت ج ّيـــدا وحوفـــظ عليهـــا بالتدريـــج.
يجب وضع الحطب بحيث تكون الفتحة مقابلة للهواء ،فهذا يساعد عىل احرتاق الحطب.
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الفحمي:
املوقد
ّ

يس ــتعمل ه ــذا املوق ــد لصن ــع الفح ــم م ــن أخش ــاب ثخين ــة ،ولحف ــظ الن ــار ملــ ّدة أط ــول ولتعط ــي حــرارة
كب ــرة .ويس ــتعمل أيضً ــا إليق ــاد الن ــار يف أف ـران الخب ــز يف املخي ــم .إ ّن ه ــذا الن ــوع م ــن املواق ــد يش ــبه موق ــد
املذب ــح إال أنّ ــه ب ــدون فتح ــة لله ــواء يف وس ــطه.
طريقة البناء:

بع ــد أن نض ــع قلي ـ ًـا م ــن الق ــش واألغص ــان الرفيع ــة يف قاع ــدة املوق ــد نض ــع خش ــبتني كبريت ــن ع ــى األرض
بحي ــث يك ــون البع ــد بينه ــا مناســبًا لط ــول األخش ــاب الت ــي لدين ــا .نب ــدأ بوض ــع األخش ــاب الواح ــدة تل ــو
األخ ــرى ع ــى ط ــول الخش ــبتني ونس ــتم ّر بوض ــع أخش ــاب ف ــوق بعضه ــا البع ــض بحي ــث تك ــون الطبق ــة
الجدي ــدة معاكس ــة لوض ــع الطبق ــة الت ــي تحته ــا .وهك ــذا نس ــتم ّر يف بن ــاء ه ــذه الطبق ــات م ــن األخش ــاب
حتّ ــى ينت ــج لدين ــا املوق ــد الظاه ــر يف الش ــكل:

موقد النور:

يح ــر موق ــد هرم ــي كأس ــاس ملوق ــد الن ــور بواس ــطة ترتي ــب عــ ّدة أغص ــان ع ــى ش ــكل ه ــرم يوض ــع يف
داخل ــه الق ــش واألوراق الجاف ــة وفوقه ــا أغص ــان أثخ ــن منه ــا بحي ــث تبق ــى فتح ــة املوق ــد باتج ــاه الري ــح ث ـ ّم
يثب ــت داخ ــل ه ــذا املوق ــد غص ــن ش ــجرة كب ــر ذو أغص ــان جانب ّي ــة عدي ــدة (ويج ــوز أيضً ــا م ــن غص ــن كب ــر
ـايس حتّ ــى تص ــل إىل ف ــروع الغص ــن الكب ــر وعنده ــا
ـي األس ـ ّ
ك ــا يف الش ــكل) .تش ــعل الن ــار يف املوق ــد الهرم ـ ّ
ينت ــر الن ــور في ــيء املنطق ــة املج ــاورة ل ــه.

ملحق  -املواقد

ملحق –عارضة املواقد
253

.١شعارات عادية

 . 23الشعارات املشتعلة

أشكال بناء الشعارات:

هنالك ثالث طرق لبناء الشعارات:
 .1ش ــعارات يت ـ ّم بناؤه ــا ع ــى األرض وخيط ــان الحدي ــد مربوط ــة باألوت ــاد .وم ــن ث ـ ّم يت ـ ّم نق ــل الش ــعارات الع ــي
الثخين ــة (انظ ــر الرس ــم "أ").
ـكل عم ــود،
 .2ش ــعارات يت ـ ّم بناؤه ــا ع ــى األرض وه ــي مربوط ــة بالع ــي والع ــي مثبت ــة بثالث ــة أوت ــاد (أو أك ــر) ل ـ ّ
يت ـ ّم متري ــر خي ــط حدي ــد ونبن ــي الش ــعار ،األح ــرف الرم ــوز واملصطلح ــات وذل ــك بواس ــطة خي ــط حدي ــد رفي ــع وع ــى
الخي ــط يت ـ ّم ل ـ ّـف قطع ــة الق ــاش (انظ ــر الص ــورة رق ــم 1ب).
 .3ش ــعارات تتــ ّم كتابته ــا ب ــن ش ــجرتني أو عمودي ــن أو ب ــن أي ش ــيئني قامئ ــن .عملي ــة البن ــاء ذاته ــا وعن ــد االنته ــاء
م ــن بناي ــة الش ــعار يت ـ ّم تثبيت ــه ب ــن العصوي ــن (انظ ــر ص ــورة رق ــم 1جـــ).
تثبيت الشعار:
ـكل حلق ــة حب ـ ًـا س ــمكه  6أو  8مل ــم وطول ــه
كل عم ــود حلق ــة م ــن حدي ــد بط ــول  40س ــم ،ونرب ــط ب ـ ّ
نرب ــط يف رأس ّ
ـي ط ــول العم ــود ،حب ــل كه ــذا يس ــمى وت ـ ًدا .ه ــذه األوت ــاد نثبته ــا بواس ــطة األوت ــاد بزاوي ــة ْ 45انظ ــر الرس ــم.
ضعف ـ ّ
سكب النفط:
يتــ ّم س ــكب النف ــط بع ــد التأكّ ــد م ــن ثب ــوت الش ــعار .يتــ ّم وض ــع النف ــط أو الس ــوالر وذل ــك ألن ه ــذه امل ــوا ّد
تحت ــاج وقتً ــا طوي ـ ًـا لتش ــتعل.
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يت ّم سكب النفط قبل إشعال النار ب 20 -دقيقة.
إشعال الشعارات:
من يقوم بإشعال الشعارات هم األعضاء البالغون والذين مل يقوموا بسكب النفط عىل الشعارات
* عىل مشعيل الشعارات أن يلبسوا قبعة ومالبس نظيفة وجافة.
* ال يسمح بأي شكل من األشكال إضافة نفط أو أية ما ّدة إشعال عىل الشعارات بعد إشعالها.
* مينع مرور األعضاء تحت الشعارات املشتعلة.
إطفاء الشعارات وتفكيك املعدّ ات:
عند انتهاء املراسيم يجب الـتأكّد من إطفاء النار بشكل تا ّم.
بعض التعليامت حول استخدام الشعلة:
 .1طول الشعلة ال يزيد عن طول ذراع.
 .2ال يُسمح بإشعال الشعارات بواسطة الشمع أو عود ثقاب.
 .3يجب املحافظة عىل مسافة كافية بني الشعلة وحاملها.
 .4ال يج ــوز ب ــأي ش ــكل م ــن األش ــكال أن يك ــون املس ــؤول ع ــن إضاف ــة النف ــط ه ــو نف ــس الش ــخص ال ــذي أش ــعل
الش ــعلة.
املواقد:
كل التعلي ــات املتعلّق ــة مبراس ــيم إش ــعال الش ــعارات صحيح ــة كذل ــك بالنس ــبة للمواق ــد وال ف ــرق ب ــن موق ــد م ــن
ّ
أج ــل الطب ــخ أو ألمس ــية س ــمر أو ألي ه ــدف آخ ــر.
املوا ّد املطلوبة:
* يجب أن تكون األعمدة مصنوعة من حديد أو من خشب طولها من  4-6مرت.
األقل.
* الخيطان الحديديّة يجب أن تكون ذات قطر  2.5ملم عىل ّ
كل عم ــود بوتدي ــن ع ــى األق ـ ّـل ويفضّ ــل ثالث ــة أوت ــاد .األوت ــاد يج ــب أن توض ــع عليه ــا عالم ــات للوقاي ــة
* يُش ــد ّ
م ــن االصط ــدام به ــا.
* ل ــف الخيط ــان الحديدي ــة يتــ ّم م ــن بقاي ــا قط ــع الق ــاش وال يج ــوز اس ــتخدام ق ــاش في ــه نايل ــون ك ــا ال يج ــوز
اس ــتخدام م ــواد كياموي ــة .ألبع ــد ب ــن األعم ــدة واألح ــرف يج ــب أن يك ــون  80س ــم ع ــى األق ـ ّـل وإلش ــعال الن ــار
يج ــب اس ــتخدام ال ــكاز فق ــط.
* ســكب النفــط يت ـ ّم فقــط باســتخدام وعــاء مناســب لــه فتحــة ،كــا يجــب كتابــة كلمــة نفــط عــى الوعــاء الــذي
يحــوي النفــط ويفضــل وضــع إشــارة وكتابــة "ليــس للــرب".
املكان واملوقع:
*يج ــب الـ ــتأكد ب ــأ ّن املوق ــع وم ــا حول ــه خ ــا ٍل م ــن م ــوا ّد قابل ــة لالش ــتعال ،مث ــل :العش ــب أو الش ــوك أو األش ــجار أو
النفاي ــات وم ــا ش ــابه.
*ال يج ــوز إش ــعال الن ــار تح ــت كواب ــل الكهرب ــاء أو الهوات ــف أو غريه ــا أو ع ــى أس ــطح قابل ــة الش ــتعال كالج ــدران
املطلي ــة بالق ــار.
األقل  4أمتار من موقع األعضاء.
* يت ّم وضع الشعارات يف موقع يبعد عىل ّ
* املسار الذي يسري فيه حامل الشعلة ال مي ّر باملوقع الذي يتواجد فيه األعضاء.
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كتابة الشعارات بالنار

تعليامت عامة:
يتح ّم ــل املرش ــد املس ــؤول ّية املب ــارشة ع ــن صالح ّي ــة املع ـ ّدات والنتائ ــج املحتمل ــة يف حال ــة ح ــدوث خل ــل م ــا يف أح ــد
األجه ــزة.
ع ــى املرش ــد أن يهتــ ّم ب ــأن يش ــرك كافّ ــة األعض ــاء ببن ــاء املع ــدات م ــن أج ــل إقام ــة مراس ــيم إش ــعال الش ــعارات.
ك ــا يتو ّج ــب علي ــه إرش ــاد األعض ــاء يف كيف ّي ــة أخ ــذ الح ــذر وتنفي ــذ تعلي ــات األم ــن واألم ــان.
ع ــى املرش ــد أن يع ـ ّـن م ــن ب ــن التالمي ــذ مس ــؤولني ع ــن األم ــان ويلق ــى ع ــى عاتقه ــم متابع ــة األم ــور ملن ــع وق ــوع
ح ــوادث.
ـكل متطلب ــات األم ــان ،وذل ــك م ــن خ ــال االطّ ــاع ع ــى
يتو ّج ــب إرش ــاد املس ــؤولني ع ــن األم ــان مس ــبقًا وإعالمه ــم ب ـ ّ
املنش ــور الع ــام والتعلي ــات العام ــة.
إش ــعال الش ــعارات م ــروط مبوافق ــة املرش ــد  ،وموافق ــة مس ــؤويل األم ــان ،وفي ــا ي ــي إرش ــادات عام ــة يتو ّج ــب
اتّخاذه ــا عن ــد إقام ــة مراس ــيم إش ــعال الش ــعارات:
* عند اتّخاذ املوقع يجب أخذ اتجاه الريح بالحسبان بحيث ال تهب من جهة النار باتّجاه األعضاء.
* يجب أن تتوفّر مع ّدات إلطفاء الحريق وحقيبة إسعاف أ ّويل مناسبة.
* إع ــام رشط ــة إرسائي ــل وس ــلطة اإلطف ــاء املحلي ــة (يف الحق ــل ال ــذي في ــه أك ــر م ــن ع ــرة ش ــعارات يت ـ ّم اس ــتدعاء
س ــيارة إطف ــاء).
* يجب أن يتواجد مض ّمد يف حالة وجود أكرث من  50عض ًوا.
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للوقاية واألمان:
يجب التأكّد من وجود دلوين من الرمل ،دلوين من املاء ،جهاز إطفاء ومض ّمد
إذا مل يتواج ــد أح ــد م ــن ه ــؤالء ال يج ــوز إش ــعال الش ــعارات ،ك ــا ال يج ــوز ب ــأي ح ــال م ــن األح ــوال متري ــر الش ــعلة
ب ــن األعض ــاء.
 .2الشعار املتحرك :
كيف ّية البناء :
ـي ع ــى العق ــد ملن ــع احرتاقه ــا .قب ــل
يبن ــى الش ــكل (م ــن الع ــي) .انظ ــر الص ــورة رق ــم  .7يتــ ّم وض ــع ورق ف ـ ّ
رب ــط األعم ــدة بش ــكل ندخ ــل يف العم ــود العل ــوي علبت ــن مفتوحت ــن م ــن الجانب ــن .الش ــعار نفس ــه يبن ــى داخ ــل
كل جان ــب .قب ــل رب ــط اإلط ــار بالش ــعار ندخ ــل العص ــا العلويّ ــة
اإلط ــار املك ـ ّون م ــن ع ــى بع ــد نص ــف م ــر م ــن ّ
داخ ــل العلبت ــن وعنده ــا نرب ــط باق ــي األط ــر (انظ ــر الرس ــم رق ــم  )8وعنده ــا نبن ــي الش ــعار ك ــا بَ َن ْين ــا الش ــعارات
الس ــابقة.
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تنصيب الشعار :
طريقة تنصيب الشعار تشبه متا ًما تنصيب الشعار العادي.
إشعال الشعار :
َ
نربط الشعار يف أسفل طرفيه بحبلني ذ َوي قطر  4ملم وبواسطتهام نح ّرك الشعار .انظر الرسم رقم .9
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 . 3الشعار املطوي
كيف ّية البناء:
مبني من جزءين :جزء ثابت وآخر متحرك .
الشعار املطو ّي ّ
كيف ّية بناء الجزء الثابت:
نبن ــي إط ــا ًرا بحي ــث تك ــون الع ــي األفقيّ ــة مربوط ــة م ــن الجانب ــن يف أع ــى الش ــعار (انظ ــر الرس ــم رق ــم 3أ) يج ــب
أن يك ــون الش ــعار عاليً ــا بق ــدر ٍ
كاف إلدخ ــال ش ــعار آخ ــر م ــن تحت ــه .ع ــى الش ــعار املوج ــود داخ ــل اإلط ــار أن يبع ــد
ـي يك
مس ــافة  40س ــم ع ــى األق ـ ّـل ع ــن الج ــزء العل ــو ّي لإلط ــار ،ك ــا يج ــب أن تك ــون العق ــد مغطّ ــاة بال ــورق الف ـ ّ
ال تح ــرق الحب ــال.
كيف ّية بناء الجزء املتح ّرك:
كل
ـي بـــ  20 -س ــم ع ــى األق ــل م ــن ّ
نبن ــي إط ــا ًرا م ــن ع ــي أصغ ــر م ــن الع ــي الت ــي بن ــي منه ــا اإلط ــار الرئي ـ ّ
جان ــب( ،انظ ــر الرس ــم رق ــم 3ب) فنك ــون عندئ ــذ ق ــد أمتمن ــا الش ــعار ،ال نض ــع ورقً ــا فضّ ًي ــا ع ــى العق ــد ألنّن ــا
س ــنقوم بع ــد ذل ــك بح ـ ّـل اإلط ــار .يج ــب التأكّ ــد م ــن أ ّن خيط ــان الحدي ــد الت ــي بنينه ــا منه ــا الش ــعار مربوط ــة
بالع ــي األفقيّ ــة ولي ــس بالع ــي العمودي ــة (انظ ــر الرس ــم رق ــم 3ب).
عا:
كيف ّية ربط الجزءين م ً
نق ــوم بح ـ ّـل العق ــد يف الج ــزء املتحــ ّرك ونرب ــط العص ــا العلويّ ــة م ــن الج ــزء املتحــ ّرك بالعص ــا الس ــفليّة م ــن الج ــزء
الثاب ــت بخيط ــان حدي ــد غليظ ــة .البع ــد ب ــن الجزءي ــن يج ــب أن ي ـراوح ب ــن  20-50س ــم ،يج ــب أن تك ــون األج ـزاء
مربوط ــة ع ــى األق ـ ّـل مبوضع ــن (انظ ــر الرس ــم رق ــم 3ج).
كيف ّية تثبيت الشعار:
ـكل ط ــرف حلقت ــن ،وفيه ــا يت ـ ّم رب ــط  4أوت ــار م ــن
ـي ب ـ ّ
نرب ــط أرب ــع حلق ــات يف الج ــزء العل ــو ّي م ــن اإلط ــار الرئي ـ ّ
حب ــل  8مل ــم ،نفح ــص م ــدى اس ــتقرار وثب ــات الش ــعار يك ال تتفــكّك عن ــد ن ــزول الج ــزء املتحــ ّرك وعنده ــا نرب ــط
الجزءي ــن بخي ــط نايل ــون ( انظ ــر الرس ــم رق ــم 3د).
سكب النفط:
يتــ ّم س ــكب النف ــط أو الس ــوالر بع ــد التأكّ ــد م ــن ثب ــوت الش ــعار .النف ــط أو الس ــوالر يش ــتعالن بب ــطء وليس ــا
كالبنزي ــن ال ــذي يش ــتعل برسع ــة أو يتب ّخ ــر .ل ــي يتــ ّم تنفي ــذ ذل ــك بأم ــان يج ــب التأكّ ــد م ــن وج ــود دلوي ــن م ــن
الرم ــل ،دلوي ــن م ــن امل ــاء وجه ــاز إطف ــاء.
إذا مل تتواجد هذه األمور ال يجوز إشعال شعار النار ،كام ال يجوز مترير املوا ّد املشتعلة بني األعضاء.
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.4الشعار املرتفع (الرافعة)
كيف ّية البناء:
يبن ــى الش ــعار ع ــى ش ــكل رافع ــة م ــن ع ــي ذات ع ــدد ف ــرد ّي ابت ــدا ًء م ــن ث ــاث فصاعــ ًدا بحي ــث تك ــون جمي ــع
الع ــي متس ــاوية الط ــول م ــا ع ــدا العص ــا املركزيّ ــة فتك ــون أط ــول بق ــدر  30-60س ــم م ــن س ــائر الع ــي.
يتــ ّم رب ــط الع ــي بالعق ــدة الثامني ــة ويتــ ّم رب ــط الع ــي فق ــط بع ــد أن يتــ ّم ص ـ ُّـف الع ــي ص ًف ــا واحــ ًدا (انظ ــر
الرس ــم 5أ).
بع ــد الرب ــط يتــ ّم فت ــح (الرافع ــة) بالحج ــم ال ــذي نري ــده ثــ ّم نشــ ّد خيط ــان الحدي ــد ب ــن الع ــي به ــدف تكوي ــن
ـي يف املواق ــع الفاصل ــة
قاع ــدة إلع ــداد الش ــعار (انظ ــر الرس ــم 5ب) .بع ــد كتاب ــة الش ــعار يتــ ّم وض ــع ال ــورق الف ـ ّ
ب ــن ق ــاش الش ــعار والع ــي.
إيقاف الشعار:
نحفــر حفــرة بعمــق  20-30ســم ث ـ ّم نربــط العصــا املركزيّــة بـــ  4 -أمتــار ث ـ ّم ننصــب الشــعار بحيــث تكــون العصــا
املركزيّ ــة موضوع ــة يف الحف ــرة .يج ــب أال تلم ــس الع ــي األرض (انظ ــر الرس ــم 5ج) بع ــد ذل ــك نفت ــح الرافع ــة بأك ــر
ق ــدر أي بنف ــس الحج ــم ال ــذي وج ــد عن ــد بن ــاء الش ــعار.
كل جان ــب .بع ــد رب ــط الوتري ــن يتــ ّم تثبيته ــا ع ــى النح ــو الت ــايل :يثب ــت
يتــ ّم رب ــط الع ــي الجانبيّ ــة بوتري ــن يف ّ
الوتــران بالعص ــا الي ــرى يف الجان ــب األمي ــن للش ــعار ووتــرا العص ــا اليمن ــى يتــ ّم تثبيته ــا بالجان ــب األي ــر (انظ ــر
الرس ــم 5د) .ال يج ــوز تثبي ــت الوتري ــن بالش ــعار .البع ــد ب ــن الوتري ــن املثبت ــن يك ــون م ــن م ــر ونص ــف إىل مرتي ــن
(انظــر الرســم 5هـــ).
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.5الشعار  -الدوالب األفقي:
كيف ّية البناء:
كبـ ًرا (كــا هــو بَ َنيْنــا الشــعار املتحــرك) بحيــث يكــون الشــكل أكــر بـــ  30 -ســم مــن الشــكل
نبنــي الشــكل
املســتدير الــذي عليــه الشــعار.
كيف ّية بناء الجزء املستدير:
نبن ــي مربّ ًع ــا ونرب ــط يف مرك ــزه املح ــور (انظ ــر الرس ــم 4أ) .املح ــور نفس ــه يج ــب أن يك ــون أوس ــع م ــن اإلط ــار
ـي ع ــى العق ــد وع ــى عق ــد املح ــور أيضً ــا.
بنص ــف م ــر ع ــى األق ـ ّـل .يج ــب وض ــع ورق ف ـ ّ
ربط األجزاء:
علبت ــن مفتوحت ــن م ــن الجانب ــن ،وذل ــك بع ــد أن نظّمن ــا الج ــزء املتحــ ّرك يف
نرب ــط ع ــى قامئ ــي الش ــكل
الش ــكل ال ــذي نري ــده (انظ ــر الرس ــم 4ب) .عملي ــة نص ــب الش ــعار هن ــا ه ــي نف ــس عملي ــة نص ــب أي ش ــعار4 :
أوت ــار م ــن حب ــل  8مل ــم .إىل جانب ــي الج ــزء املتحــ ّرك نرب ــط حبل ــن س ــمك الواح ــد منه ــا  4مل ــم (انظ ــر الرس ــم
 4ج) نح ــرك الش ــعار بواس ــطة هذي ــن الحبل ــن.
 .6الشعار  -الدوالب العمودي:
كيف ّية البناء:
يل مرتف ًعا عن األرض نصف مرت (انظر الرسم 4د)
نبني إطا ًرا مربّ ًعا بحيث يكون الجزء السف ّ
كيفيّة بناء الجزء املتح ّرك:
كل جان ــب م ــن اإلط ــار ونربط ــه جيّ ـ ًدا باملح ــور بحي ــث يك ــون ظاه ـ ًرا وب ــارزًا
نبن ــي مرب ًع ــا أصغ ــر بـــ  30 -س ــم م ــن ّ
يل بـــ  30 -ســم ،ويف الجــزء العلــو ّي يكــون ظاه ـ ًرا وبــارزًا عــن اإلطــار بـــ  50 -ســم (انظــر الرســم
عــن الجــزء الســف ّ
ـي.
4هـــ) هنــا أيضً ــا ال يجــوز أن ننــى رضورة لـ ّـف العقــد بالــورق الفـ ّ
كيف ّية ربط األجزاء:
نرب ــط علبت ــن األوىل مفتوح ــة م ــن الجانب ــن والثاني ــة مفتوح ــة م ــن جان ــب واح ــد .يج ــب أن نتذكّ ــر أن العلبت ــن
يتــ ّم ربطه ــا بع ــد نص ــب الش ــعار يف امل ــكان املناس ــب (انظ ــر الرس ــم 4و).
نص ــب الش ــعار ك ــا ه ــو الح ــال عن ــد نص ــب الش ــعار املس ــتدير أفقيً ــا وعمليّ ــة إدارة الش ــعار تت ـ ّم بواس ــطة حبل ــن
يل للج ــزء املس ــتدير.
 4مل ــم مربوط ــن بجانب ــي الج ــزء الس ــف ّ
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معلومات إضافية حول كتابة الشعارات
ل ــي نجع ــل حف ــل كتاب ــة الش ــعارات بالن ــار جمي ـ ًـا يج ــب إضاف ــة ألع ــاب ناريّ ــة مختلف ــة (نقص ــد هن ــا أن ــواع
الشـــعارات امللتهبـــة).
طريقة اإلشعال:
 .1الشعلة:
الش ــعلة مك ّون ــة م ــن عص ــا طويل ــة أو قضي ــب م ــن حدي ــد طوي ــل يت ـ ّم ل ـ ّـف قط ــع م ــن الق ــاش يف الج ــزء العل ــو ّي
م ــن العص ــا (أو القضي ــب) بع ــد ذل ــك يتــ ّم رب ــط خي ــط حدي ــد ح ــول قطع ــة الق ــاش امللفوف ــة ل ــي ال تنزل ــق
قطع ــة الق ــاش ع ــى ي ــد الش ــخص ال ــذي س ــيقوم بحم ــل الش ــعلة .يت ـ ّم س ــكب النف ــط ع ــى الش ــعلة قب ــل إش ــعال
الش ــعار.
 .2الفتيل:
الفتي ــل عب ــارة ع ــن قطع ــة ق ــاش طويل ــة ملفوف ــة ع ــى خي ــط حدي ــد رفي ــع (وه ــي نف ــس امل ــا ّدة املس ــتخدمة
لصن ــع ش ــعار الن ــار) يتــ ّم إش ــعال الفتي ــل بواس ــطة الش ــعلة .يج ــب أال نن ــى وض ــع النف ــط ع ــى الش ــعار قب ــل
إش ــعال الش ــعار.
 .3شعلة النار:
تبن ــى ش ــعلة الن ــار كش ــعار الن ــار ،يتــ ّم ل ـ ّـف قط ــع م ــن الق ــاش ع ــى قضي ــب حدي ــد طوي ــل وع ــى قط ــع ق ــاش
يتــ ّم رب ــط خي ــط حدي ــد حتّ ــى ال تتفــكّك قط ــع الق ــاش ،ع ــى الش ــعلة أن تك ــون طويل ــة يك يس ــهل اللع ــب به ــا
وصن ــع الش ــكل ال ــذي ن ــو ّده.
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للمرشد:
يس ــتخدم التالمي ــذ الن ــار كثــ ًرا يف املخي ــات إ ّم ــا للتدفئ ــة أو للطب ــخ أو خ ــال برام ــج ونش ــاطات
عديـــدة مثـــل األلعـــاب .إن النـــار واملواقـــد مفيـــدة جـــ ًدا ولكنهـــا خطـــرة يف حالـــة عـــدم أخـــذ
الحيط ــة والح ــذر .ول ــي نس ــتخدم الن ــار ونس ــتفيد منه ــا دون أن نتعــ ّرض للخط ــر علين ــا اتب ــاع م ــا
ي ــي:
 .1أنظمة األمن واألمان:
أ .قب ــل إش ــعال الن ــار يج ــب علين ــا تنظي ــف موق ــع املوق ــد بقط ــر  4-5أمت ــار ك ــا يج ــب إبع ــاد أي
م ــا ّدة رسيع ــة االش ــتعال م ــن محي ــط املوق ــد.
ب .يج ــب تحض ــر م ــوا ّد ومع ـ ّدات اإلطف ــاء الت ــي نس ــتعملها ح ــن االنته ــاء م ــن املوق ــد أو إلطف ــاء
الن ــار عن ــد ال ــرورة م ــن م ــاء أو ت ـراب أو رم ــل (يفضّ ــل وج ــود جه ــاز إطف ــاء).
 .2كيف ّية إيقاد النار:
ع ــى التالمي ــذ إيق ــاد الن ــار برسع ــة وح ــذر واس ــتخدام م ــا يف الطبيع ــة م ــن أغص ــان وأوراق إلش ــعال
الن ــار وال يج ــوز اس ــتخدام م ــوا ّد اش ــتعال اصطناع ّي ــة كالغ ــاز وم ــا إلي ــه.
 .3كيف ّية إعداد املوقد:
لرتتي ــب الحط ــب يف املوق ــد أه ّميّ ــة ك ــرى م ــن حي ــث اش ــتعال املوق ــد واس ــتخدامه بأم ــان وبن ــاء
علي ــه يج ــب:
أ .وضع أوراق جافة عىل أرضية املوقد.
ب .وضع أغصان رفيعة فوق األوراق واألعشاب الجافة.
حجم.
جـ .وضع األغصان األكرب ً
د .وضع األخشاب الكبرية.
ه ــذا الرتتي ــب يس ـ ّهل عمل ّي ــة االش ــتعال للم ــوا ّد املذك ــورة فعلين ــا أن نب ــدأ بامل ــوا ّد س ــهلة االح ـراق
مث ــل ال ــورق وننته ــي باألخش ــاب الكب ــرة ك ــا أ ّن ه ــذا الرتتي ــب مين ــع تطاي ــر األش ــياء املش ــتعلة م ــن
املوق ــد.
 .4عملية إطفاء النار:
مــن الــروري ج ـ ًدا إطفــاء النــار إذ أنــه يف كثــر مــن األحيــان تنشــب حرائــق تكلفنــا مث ًنــا باهظًــا
م ــن ح ــرق الغاب ــات والطبيع ــة وق ــد تهــ ّدد أحيانً ــا حي ــاة الب ــر .ك ــا أ ّن هنال ــك أخط ــا ًرا عدي ــدة
تهــ ّدد املب ــادئ والقي ــم اإلنس ــانيّة وعلي ــه ف ــإ ّن ع ــى الق ــادة الش ــباب أخ ــذ الح ــذر م ــن نش ــوب
الحرائ ــق.
كيف ّية إطفاء النار:
يج ــب تغطي ــة الن ــار بش ــكل ت ــام بال ـراب أو الرم ــل ك ــا يج ــب وض ــع الحج ــارة ويستحس ــن أحيانًــا
ـب امل ــاء ف ــوق الحج ــارة ك ــا يج ــب حف ــر خن ــدق عري ــض ح ــول املوق ــد قب ــل إيق ــاده وإزال ــة
صـ ّ
ـش م ــن الخن ــدق خوفً ــا م ــن أن متت ـ ّد الن ــار إىل األماك ــن القريب ــة فتنش ــب حرائ ــق ال
األعش ــاب والق ـ ّ
نس ــتطيع الس ــيطرة عليه ــا.

264

 .24املخيامت الكشفية
خصوص ــا أوق ــات الن ــوم والراح ــة ،لذل ــك ينبغ ــي ل ــه أن
يق ــي التلمي ــذ س ــاعات يوم ــه يف املخي ــم داخ ــل الخيم ــة
ً
يجع ــل م ــن خيمت ــه مكانً ــا جميــاً ومري ًح ــا ل ــه ،والخي ــام تختل ــف يف أحجامه ــا وأنواعه ــا وأش ــكالها ،وتختل ــف يف
طريق ــة نصبه ــا ،إال أنن ــا ننص ــح مبراع ــاة النق ــاط التالي ــة لنص ــب وتهوي ــة وط ــي أي خيم ــة:
اختيار املكان:
 .1اختيار أرض قابلة المتصاص ماء املطر ،وقابلة لغرس أوتاد الخيمة ،رشط أال تكون رطبة.
 .2نص ــب الخيم ــة يف م ــكان فس ــيح حي ــث تجف ــف أش ــعة الش ــمس األرض م ــن رطوبته ــا وتعم ــل الري ــح ع ــى تهوي ــة
الخيم ــة م ــن داخله ــا.
 .3تك ــر الحــرات وكذل ــك الضب ــاب يف األماك ــن املنخفض ــة ،ل ــذا ننص ــح بتجنبه ــا وكذل ــك تجن ــب مج ــرى الس ــيول
يف موس ــم املط ــر.
 .4تجنـــب التخييـــم بجـــوار أعمـــدة وأبـــراج الكهربـــاء ذات الجهـــد العـــايل ،وكذلـــك يف قمـــة الجبـــال يف موســـم
الصواعـــق .
 .5االبتعاد عن األماكن التي تكرث بها الحفر والجحور واملستنقعات ،وتجنب التخييم يف املحميات.
 .6يجب اختيار مكانًا تتوفر فيه بعض الخدمات املهمة أو تكون قريبة من أرض املخيم كاملياه والوقود.
 .7أن يكون باب الخيمة عكس اتجاه الريح.
 .8إذا كان ــت األرض منح ــدرة فاجع ــل ب ــاب الخيم ــة يف اتج ــاه انح ــدار األرض حت ــى تس ــتطيع حف ــر خن ــق خل ــف
الخيم ــة لتتجم ــع في ــه مي ــاه املط ــر وق ــت الش ــتاء.

رشوط الخيمة:
 .1خفة وزنها وسهولة حملها.
 .2أن تكون من قامش مانع لترسب املياه.
 .3أن تكون سهلة الرتكيب.
 .4أن تكون من قامش متني.
نصب الخيمة:
خصوص ــا الخي ــام الرياضي ــة الش ــخصية والت ــي تعتم ــد ع ــى
تختل ــف طريق ــة نص ــب الخيم ــة بن ــاء ع ــى أنواعه ــا
ً
الهي ــاكل املعدني ــة ،إال أنن ــا س ــنرشح طريق ــة نص ــب أك ــر الخي ــام اس ــتعامالً عن ــد الكش ــافة وه ــي الهرمي ــة:
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 .1افرش الخيمة عىل األرض جاعالً سقف الخيمة لألعىل.
 .2اس ــحب الحب ــال للخ ــارج بحي ــث تك ــون حب ــال األركان ع ــى امت ــداد قط ــري م ــن الخيم ــة ،والحب ــال الجانبي ــة
عمودي ــة ع ــى ج ــدار الخيم ــة.
 .3ابدأ بتثبيت حبال األركان األربعة يف األرض بواسطة األوتاد.
 .4ادخ ــل ج ــر الخيم ــة تح ــت س ــقف الخيم ــة (إذا كان ج ــر الخيم ــة مك ــون م ــن ع ــدة أجــزاء فق ــم بوصله ــا
قب ــل إدخاله ــا).
 .5ثبّ ــت األعم ــدة يف امل ــكان املخص ــص له ــا م ــن ج ــر الخيم ــة ث ــم اب ــدأ برفعه ــا بش ــكل عم ــودي م ــن الجان ــب
األمام ــي والخلف ــي يف نف ــس الوق ــت.
 .6شد حبال األركان ،ثم ثبت بقية الحبال باألوتاد وشدها من جميع الجهات.
مالحظات عامة يجب مراعاتها عند نصب الخيمة:
 .1اخرت أوتاد متساوية الحجم ومناسبة لحجم الخيمة وحبالها.
 .2استخدم الربطة الوتدية املفتوحة يف ربط الحبال بالوتد.
 .3اغرز ثالثة أرباع الوتد يف األرض واترك الربع األخري ظاه ًرا.
 .4ثبت الوتد بحيث يكون الحبل املربوط فيه عىل خط مستقيم من خياطة الخيمة إن وجدت.
 .5اخ ــر م ــكان غ ــرز الوت ــد بعناي ــة بحي ــث ال يك ــون بعي ــد فريتف ــع ج ــدار الخيم ــة ع ــن األرض ،وال قري ــب فيهب ــط
عليه ــا.
 .6يجب أن يكون الوتد مائالً للخارج عند غرزه بحيث يشكل زاوية  90مع الحبل عند شده.
 .7يجب أن يتساوى شد الحبال من جميع الجهات حتى ال تكون الخيمة مائلة.
 .8يجب أن يغلق باب الخيمة عند نصبها.
 .9تأك ــد م ــن وض ــع األعم ــدة يف مكانه ــا الصحي ــح دون أن تج ــرح ق ــاش الخيم ــة ،واجعله ــا عمودي ــة االنتص ــاب ،وان
مل تتمك ــن م ــن إدخاله ــا يف ج ــر الخيم ــة فتأك ــد أن ــك اس ــتلمت العم ــود الخط ــأ.
 .10تأك ــد م ــن أن تك ــون جمي ــع األوت ــاد ع ــى نف ــس املس ــافة وبخ ــط مس ــتقيم ،وال ت ــرك الزائ ــد م ــن الحب ــل ع ــى
األرض ب ــل أع ــد لف ــه ع ــى الحب ــل املش ــدود.
 .11يف حال ــة توق ــع هط ــول أمط ــار احف ــر خندقً ــا ح ــول خيمت ــك ،ال يق ــل عمق ــه وعرض ــه ع ــن 10س ــم لتص ــب في ــه
مي ــاه املط ــر وتحف ــظ الخيم ــة ،وإذا كان ــت الخيم ــة منصوب ــة يف منح ــدر فعلي ــك أن تحف ــر خندق ـاً م ــن األع ــى ،أم ــا
إذا كان ــت األرض مس ــطحة فاحف ــر الخن ــدق م ــن الجه ــات األرب ــع .ويج ــب أن يك ــون قريبً ــا م ــن أطــراف الخيم ــة
لتص ــب في ــه املي ــاه املنح ــدرة م ــن س ــقفها.
تهوئة الخيام:
 .1افتح الخيمة من جهتيها وثبت األبواب.
 .2افتح جوانب الخيمة وثبتها مرفوعة.
 .3شد حبال الخيمة.
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 .4افتح نوافذ الخيمة.
 .5افرش األرضية خارج الخيمة وافرد فوقها البطانيات وأكياس النوم لتهويتها وتعريضها ألشعة الشمس.
 .6انرش املالبس واملناشف املستخدمة عىل املنارش.
 .7اخــرج املصنوعــات الجلديــة كاألحذيــة والحقائــب مــن الخيمــة وضعهــا يف الظــل لتهويتهــا دون أن تتلفهــا ح ـرارة
الش ــمس (ال ت ــرك الح ــذاء خ ــارج الخيم ــة لي ـاً تجنبً ــا لدخ ــول الح ـرات أو ال ــدواب في ــه).
صيانة الخيمة:
للمحافظة عىل نظافة الخيمة وسالمتها وطول عمرها ننصح مبا ييل:
 .1ع ــدم دق املس ــامري يف عص ــا الخيم ــة لتثبي ــت أس ــاك الكهرب ــاء أو املصابي ــح الغازي ــة واس ــتخدم الالص ــق أو الحب ــل
ب ــدالً م ــن املس ــامري.
 .2اترك مسافة كافية بني املصباح الكهربايئ وقامش الخيمة.
 .3عرض جدار الخيمة كل يوم للشمس والهواء.
 .4خياطة أي فتق يحدث يف الخيمة أوالً بأول.
 .5عدم قذفها ،أو سحبها عىل األرض.
 .6ترتيب الخيمة وتنظيفها قبل طيها.
 .7عدم طيها وهي مبتلة ،ولو اضطررت لذلك فأعد فتحها بأرسع وقت وعرضها للشمس ثم أعد طيها.
 .8خلو جيوب الخيمة من أي مواد قبل طيها.
 .9عدم وضع األوتاد واملطرقة داخلها عند طيها.
 .10حفظها يف مكان خال من الجرذان والرصاصري ألنها تقرض قامشها وتتلفه.
 .11يف حالـــة وجـــود خيـــام كثـــرة ومختلفـــة األحجـــام ،ننصـــح برتقيـــم كل خيمـــة ،بحيـــث يوضـــع نفـــس الرقـــم
ع ــى س ــقف الخيم ــة وأروقته ــا وأعمدته ــا ،خوفــاً م ــن االخت ــاط ب ــن أجــزاء الخي ــام املختلف ــة ،وه ــذا مالح ــظ يف
املخي ــات الكب ــرة.
مالحظة:
يخط ــئ بع ــض املرش ــدين يف تأخ ــر موع ــد تقوي ــض (ف ــك) املخي ــم إىل املس ــاء أو موع ــد الرحي ــل ،أو
بإع ــان مس ــابقة ع ــن أرسع فرق ــة تق ــوض مخيمه ــا ،ويف جمي ــع الح ــاالت يتس ــبب ه ــذا األم ــر يف ط ــي
الخي ــام بش ــكل عش ــوايئ فتختل ــط أعمدته ــا وأجنحته ــا وتضي ــع أوتاده ــا ،ودون تنظيفه ــا أو التأك ــد
م ــن جفافه ــا.
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األلعاب كوسيلة تربو ّية
ي
التص ّ
ور الفكر ّ

يُع ـ ّرف اللعــب بأنّه نشــاط مو ّجــه ،يقــوم بــه التالميــذ لتنميــة ســلوكهم وقدراتهــم العقل ّيــة والجســم ّية
والوجدانيّ ــة ،ويح ّق ــق يف الوق ــت نفس ــه املتع ــة والتس ــلية .أس ــلوب التعلّ ــم باللع ــب ه ــو تكري ــس
أنش ــطة لع ــب م ــن أج ــل املتع ــة وتقري ــب مب ــادئ التعلّ ــم للتالمي ــذ ،وتوس ــيع آفاقه ــم املعرف ّي ــة.
من فوائد أسلوب التعلّم باللعب للتلميذ:
 - 1تأكيد الذات من خالل العمل مع اآلخرين ويف نطاق الجامعة.
 - 2تعلّم التعاون واحرتام حقوق اآلخرين .
 - 3تعلّم احرتام القوانني والقواعد ويلتزم بها .
 - 4تعزيز االنتامء للجامعة .
 - 5من ّو الذاكرة والتفكري واإلدراك والتخ ّيل .
 - 6اكتساب الثقة بالنفس واكتشاف القدرات واختبارها
ـب النظ ــام ،وتجع ــل م ــن امل ــرء مخلوقًـ ــا مر ًح ــا ق ــاد ًرا
تق ـ ّوي األلع ــاب روح الجامع ــة وتعم ــل ع ــى ح ـ ّ
ع ــى تذلي ــل العقب ــات واالبتس ــام يف وج ــه املصاع ــب.
تج ــدون يف ه ــذا الب ــاب ألعابً ــا من ّوع ــة تربويّ ــة وكش ــف ّية مســلّية ،لتنفيذه ــا ضم ــن مجموع ــات يف
كل م ــكان :يف البي ــت ويف املدرس ــة ،يف مقــ ّر ،الكشّ ــاف ،يف املخ ّي ــم ،يف الن ــادي ،يف اله ــواء الطل ــق ،يف
ّ
الصي ــف ويف الش ــتاء ،يف الس ــهول والجب ــال ويف الــ ّر ويف البح ــر.
ـي  ،جمي ــع ه ــذه الجوان ــب ق ــد
ـي ،ترب ــو ّي ،ري ـ ّ
ـايض واجتامع ـ ّ
ـي ،قيم ـ ّ
هدفن ــا يف ه ــذا الب ــاب ه ــو أخالق ـ ّ
أُخ ــذت بع ــن االعتب ــار عن ــد اختي ــار األلع ــاب وعرضه ــا ضم ــن ه ــذه الك ّراس ــة ،وحرصن ــا ع ــى وض ــع
ألع ــاب تث ّق ــف عق ــول الناش ــئني ،وتن ّم ــي مش ــاعرهم  ،تع ّوده ــم ع ــى الج ــرأة  ،واإلق ــدام والعزمي ــة،
والثق ــة بالنف ــس ،وضب ــط عواطفه ــم ،وتكس ــبهم الكث ــر م ــن الصف ــات الت ــي تنه ــض به ــم إىل الغاي ــة
الت ــي نرجوه ــا له ــم م ــن الق ــدرة ع ــى العم ــل م ــع مجموع ــة ،واكتس ــاب مه ــارات اجتامع ّي ــة وصق ــل
الش ــخص ّية.
لق ــد ارتأين ــا أن نقــ ّدم مجموع ــة األلع ــاب وف ــق تقس ــيمها إىل مجموع ــات وبحس ــب الغاي ــة منه ــا:
ألع ــاب لك ــر الجلي ــد ب ــن أعض ــاء املجموع ــة ،ألع ــاب تع ــارف أعض ــاء ق ــد ك ّون ــوا مجموع ــة جدي ــدة ،
ألع ــاب تق ــارب أعض ــاء مجموع ــة يعرف ــون بعضه ــم البع ــض ،وألع ــاب عا ّم ــة لجمي ــع أن ــواع املجموع ــات
تحت ــاج إىل تركي ــز وتحــ ًّد وحرك ــة.
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اسم اللعبة

أنا قاعد تحت شجرة بستنى

التحضريات قبل اللعب

الجلوس يف دائرة
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اسم اللعبة

شاميل فايض

التحضريات قبل اللعب

الجلوس يف دائرة

سري اللعبة

يجلـــس املشـــركون يف دائـــرة ،نضـــع كرســـيًّا شـــاغ ًرا
(نســتعمل ،لســهولة الوصــف للمجموعــة ،كلمــة فــارغ).
املش ــرك ال ــذي يجل ــس بجان ــب الك ــريس الف ــارغ يق ــول:
ش ــايل ف ــايض ب ــدي أحم ــد يقع ــد جنب ــي
أحمد يقوم ويجلس بجانب الذي بدأ
م ــن كان أحم ــد بجانب ــه يصب ــح الك ــريس فار ًغ ــا فيق ــول
بـــدوره شـــايل فـــايض بـــدي (اســـم شـــخص مـــن
املجموعـــة يقعـــد جنبـــي ...وهكـــذا حتّـــى يتبـــ ّدل ّكل
أفـــراد املجموعـــة أو لوقـــت يحـــ ّدده املرشـــد.

سري اللعبة

يجلـــس املشـــركون يف دائـــرة ،نضـــع كرســـ ًّيا شـــاغ ًرا
(نس ــتعمل ،لس ــهولة الوص ــف للمجموع ــة ،كلم ــة ف ــارغ).
يقـــول أحـــد املشـــركني أنـــا ...وينتقـــل للكـــريس الفـــارغ
الـــذي بجانبـــه.
الثـــاين يقـــول :قاعـــد ...وينتقـــل للكـــريس الفـــارغ الـــذي
بجانبـــه
الثالث يقول :تحت ...وينتقل للكريس الفارغ.
الرابع يقول :شجرة ...وينتقل للكريس الفارغ.
الخامـــس يقـــول :بســـتنى ...ويذكـــر اســـم أحـــد أفـــراد
املجموع ــة ،املش ــرك ال ــذي يذك ــر اس ــمه علي ــه أن ينتق ــل
للكـــريس الفـــارغ.
املش ــرك ال ــذي يك ــون بجان ــب الك ــريس الف ــارغ يب ــدأ م ــن
جدي ــد ،ويق ــول :أن ــا وينتق ــل للك ــريس الف ــارغ وهك ــذا...

اسم اللعبة
دورة أسامء

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون يف دائرة

سري اللعبة

كل مش ــارك يذك ــر اس ــمه ويضــ ّم ل ــه ن ــوع حل ــوى أو
ّ
فاكه ــة
كل األســـاء التـــي ذكـــرت
كل مشـــارك ترديـــد ّ
عـــى ّ
أمامـــه (االســـم والصفـــة).
طريق ــة أخ ــرى :يق ــول األ ّول اس ــمه م ــع حرك ــة ،وع ــى
الجمي ــع تردي ــد االس ــم م ــع اإلتي ــان بالحرك ــة.
ممك ــن الوق ــوف بخــ ّط مس ــتقيم ،األ ّول يق ــول اس ــمه
م ــع حرك ــة وع ــى الجمي ــع تردي ــد االس ــم م ــع اإلتي ــان
بالحرك ــة

270

اسم اللعبة

مني بتحب يقعد جنبك

التحضريات قبل اللعب

الجلوس يف دائرة

سري اللعبة

يجلـــس املشـــركون يف دائـــرة .يقـــف املرشـــد
بالوســـط ويســـأل أحـــد املشـــركني:
أحمـــد – مـــن بتحـــب يقعـــد جنبـــك– أحمـــد
ي
يجي ــب (يذك ــر اس ــمني م ــن املش ــركني) :مث ـ ًـا :ع ـ ّ
وابراهيـــم.
ع ــى املش ــركني ع ــن مي ــن وش ــال أحم ــد تبدي ــل
ي وابراهي ــم
األماكن ــن م ــع عــ ّ
عـــى املشـــركني تبديـــل األماكـــن برسعـــة وهنـــا
يحـــاول املرشـــد الجلـــوس بأحـــد األماكـــن مـــن
يبقـــى بـــا كـــريس يقـــف بالوســـط ويســـأل أحـــد
املشـــركني ،وهكـــذا...

اسم اللعبة

املناداة باألسامء

التحضريات قبل اللعب

يقف املشرتكون يف دائرة

سري اللعبة

يقـــف أحـــد املشـــركني يف الوســـط ،ينـــادي اســـم
أحـــد املشـــركني ويلقـــي بغـــرض تجاهـــه.
عـــى املشـــرك الـــذي نـــودي باســـمه أن ميســـك
الغـــرض قبـــل أن يالمـــس األرض.

اسم اللعبة

ترتيب أعضاء املجموعة بحسب التعليامت

التحضريات قبل اللعب

الرتتيب يف صف واحد

سري اللعبة

يطل ــب املرش ــد م ــن املش ــركني الوق ــوف بالرتتي ــب يف
ص ـ ّـف حس ــب :الط ــول
الرتتيب األبجدي لألسامءالعمرعدد األخوةرقمه يف العائلة …مجموع أرقام البلفونتاريخ امليالد-مكان السكن
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اسم اللعبة

الشبكة العنكبوتية
املواد املطلوبة

لفة (كرة ) خيطان صوف

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون يف دائرة

سري اللعبة

اسم اللعبة
غريض

املواد املطلوبة

أغراض خاصة ومهمة

التحضريات قبل اللعب

مهـــا بالنســـبة لـــه أو
كل مشـــرك غرضً ـــا
يضـــع ّ
ًّ
متعلّقًـــا بـــه

سري اللعبة

ي ــروي املش ــرك ع ــن ه ــذا الغ ــرض بض ــع كل ــات.
كل مش ــرك غرضً ــا
بع ــد أن ينه ــي الجمي ــع ،يأخ ــذ ّ
آخ ــر م ــن وس ــط الدائ ــرة (لي ــس غرض ــه) وعلي ــه أن
قص ــة ذل ــك الغ ــرض.
ي ــروي ّ

يجلـــس املشـــركون يف دائـــرة وميســـك املرشـــد بيـــده
كـــرة صوف ّيـــة .وميســـك بطـــرف الخيـــط ،يرمـــي الكـــرة
إىل املشـــارك ،ويناديـــه باســـمه .ميســـك املشـــرك بطـــرف
الخي ــط بي ــد واح ــدة ،يل ـ ّـف ل ّف ــة ع ــى اصبع ــه ويرم ــي
الكـــرة الصوفيّـــة للمشـــرك التـــايل وينـــادي باســـم ذلـــك
كل أعضـــاء
املشـــرك ،وهكـــذا دواليـــك ،حتّـــى ميســـك ّ
املجموع ــة بالخي ــط .وهك ــذا ينت ــج تش ــابك م ــن الخي ــط.
ـي:
يف ه ــذه املرحل ــة نكــ ّرر العمليّ ــة ولك ــن برتتي ــب عك ـ ّ
مي ـ ّرر الخي ــط مل ــن س ــبقه ويذك ــر اس ــمه ،وهك ــذا دوالي ــك
ونلـــف الكـــرة الصوف ّيـــة ثانيـــة.
حتّـــى نفـــك التشـــابك
ّ
كل مش ــرك ك ــرة الخيط ــان
إمكاني ــة ثاني ــة :عندم ــا يس ــتلم ّ
يتح ـ ّدث ع ــن نفس ــه ،هوايات ــه ،عائلت ــه (حس ــب م ــا ي ـراه
املرش ــد مناس ـ ًبا).

اسم اللعبة
م
س َ -يـ ْ
ي َـ ْ

يسار -ميني

التحضريات قبل اللعب

يـنـتـظـــم املشـتـركـــون يف دائرة .أحد املشـتـركـيـن
يـقـــف وســط الدائرة.

سري اللعبة

يـتـوجـَّــــه املشـتــــرك الـــذي يف الوســـط إىل أحـــد
املشـتـركـيـــن الواقـفـيـــن يف الـدائـــرة ويـقـــول له ״
ـس״ أو ״يَـ ـ ْم״ .إذا قـــال لــه يــس يجــب أن يذكــر
ي َــ ْ
املشـتـــرك اســم الــذي يـقـــف عــى يســاره وإذا قــال
لــه يــم عليــه أن يذكــر اســم املشـتـــرك الــذي عــى
ميين ــه .املشـتـ ــرك ال ــذي يخط ــئ يبــ ّدل املشـتـ ــرك
ال ــذي يـقـ ــف وس ــط الدائ ــرة.
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اسم اللعبة
لف الخيط
ّ

املواد املطلوبة

خيطان طول مرت

التحضريات قبل اللعب

يح ــر املرش ــد مجموع ــة خيط ــان بع ــدد املش ــركني
كل خي ــط ط ــول م ــر
ّ

سري اللعبة

يجلس املشرتكون يف دائرة.
كل مشرتك عىل خيط
يحصل ّ
كل مشـــرك يتحـــدث عـــن نفســـه
تبـــدأ اللعبـــة ّ
ويل ـ ّـف بالخي ــط ع ــى اصبع ــه يس ــتم ّر بالحدي ــث
حتّـــى ينتهـــي الخيـــط يتوقّـــف عـــن الـــكالم
ممكـــن نفـــس اللعبـــة :اســـتعامل عـــود الثقـــاب،
ميس ــك املش ــرك ع ــو ًدا م ــن الثق ــاب يش ــعله ويب ــدأ
بالـــكالم يســـتم ّر بالـــكالم حتّـــى ينطفـــئ عـــود
الثقـــاب.

اسم اللعبة
إيقاع إيقاع

التحضريات قبل اللعب

دائري
يجلس املشرتكون بشكل
ّ

سري اللعبة

دائـــري .يقومـــون
يجلـــس املشـــركون بشـــكل
ّ
بالحـــركات بإيقـــاع مشـــرك :يربّتـــون م ّرتـــن
باليدي ــن ع ــى الركبت ــن ،يصفّق ــون م ّرت ــن وينق ــرون
م ّرتـــن بأصابـــع اليـــد
كل هـــذه املراحـــل وعنـــد النقـــر
ثـــ ّم يعيـــد ّ
باألصابـــع باليمـــن يقـــول اســـمه مـــ ّرة وبالشـــال
اســـم مشـــرك ثـــانٍ .
املش ــرك ال ــذي يذك ــر اس ــمه يق ــوم باملث ــل :ين ــادي
باســـمه م ّرتـــن وم ّرتـــن باســـم مشـــرك آخـــر،
وهكـــذا دواليـــك.
املش ــرك ال ــذي يفش ــل يقــ ّدم عربونً ــا أو يتل ّق ــى
نقطـــة ســـالبة ،ميكـــن اللعـــب أيضً ـــا مـــن دون
عربـــون أو نقـــاط.

اسم اللعبة

ورقة تطري يف الهواء
املواد املطلوبة

ورقة A4

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون بشكل دائر ّي عىل الكرايس
أو عىل االرض

سري اللعبة

يق ــف أح ــد املش ــركني يف وس ــط الغرف ــة ،ين ــادي باس ــم
مش ــرك آخ ــر ويلق ــي الورق ــة لألع ــى.
ع ــى املش ــرك ال ــذي ذك ــر اس ــمه النه ــوض واإلمس ــاك
بالورق ــة قب ــل أن تق ــع ع ــى األرض.
إن وصلـــت الورقـــة األرض ،املشـــرك الـــذي نـــودي
قســـا مـــن الورقـــة وينـــادي اســـم
باســـمه يقطـــع
ً
مشـــرك آخـــر.
إن نجــح يف إمســاك الورقــة ينــادي باســم مشــرك آخــر
مــن دون قطــع الورقــة.
كل م ــرة ال يس ــتطيع املش ــرك اإلمس ــاك بالورق ــة يقط ــع
ّ
منه ــا قس ـ ًـا (القس ــم ال ــذي يقط ــع يرم ــى)
كل مشـــرك ُيســـك بالورقـــة يكتـــب اســـمه
ممكـــنّ :
عليهـــا
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اسم اللعبة

القلوب املكرسة

املواد املطلوبة

تعارف

التحضريات قبل اللعب

قلوب من ورق الجرائد
قلوب من الجرائد بعدد نصف املجموعة
كل قلب نصفني بشكل عشوا ّيئ
يقص ّ
ّ
كل قل ــب لثالث ــة
ـص املرش ــد ّ
ـ
يق
ـرى،
ـ
أخ
ـة
ـ
مجموع
ّ
أقس ــام

اسم اللعبة
العصا

املواد املطلوبة

عصا

سري اللعبة

يجلس املشرتكون يف دائرة.
عصـــا ويقـــف مبركـــز
أحـــد املشـــركني يحمـــل ً
الدائـــرة َويَذكُـــر اســـم أحـــد املشـــركني.
وبنف ــس الوق ــت ي ــرك العص ــا ويح ــاول الش ــخص
ال ــذي ذكَــ َر اســ َمه أن ميس ــك العص ــا قب ــل أن تق ــع
ع ــى األرض.
وباللحظ ــة الت ــي ال يس ــتطيع الش ــخص ال ــذي ُذكِــ َر
اس ــمه أن ميس ــك بالعص ــا ي ْخــ ُرج م ــن اللعب ــة.

سري اللعبة

ـكل مش ــرك نص ــف قل ــب ،يتج ـ ّول
ي ــوزّع املرش ــد ل ـ ّ
كل واح ــد ع ــن
املش ــركون داخ ــل الغرف ــة ويبح ــث ّ
النص ــف الث ــاين للقل ــب.
كل زوج يتح ّدثـــان عـــن العائلـــة
عندمـــا يلتقـــي ّ
الهوايـــات .....
كل واح ــد يحص ــل ع ــى قطع ــة
املرحل ــة الثاني ــةّ :
م ــن القل ــب ويبح ــث ع ــن األقس ــام األخ ــرى
كل ثالثـــة يتحدثـــون مـــع بعـــض
بعـــد أن يلتقـــوا ّ
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 العـــ ّد مـــن واحـــد
إىل ع ــرة ب ــرط ممن ــوع أن يتكلّ ــم اثن ــان م ــع
بعضهـــا.
يف حال ــة تكلّ ــم اثن ــان م ــع بعضه ــا (ق ــاال نف ــس
الرق ــم) تع ــود املجموع ــة للعــ ّد م ــن البداي ــة...
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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 املشرتكون يف دائرة
كل مشـــرك أن ميـــأ
مـــع إعطـــاء اإلشـــارة ،عـــى ّ
ـكل املش ــركني وم ــن ينه ــي أ ّو ًل
ورقت ــه بتوقيع ــات ل ـ ّ
هـــذه امله ّمـــة عليـــه أن يقـــول بصـــوت مرتفـــع
״انهيـــت״.

اسم اللعبة

حامض حامض
املواد املطلوبة

تعارف

اسم اللعبة

لعبة األوراق الستة
املواد املطلوبة

بطاقات مكتب (ميمو) وأقالم

التحضريات قبل اللعب

دائري
يجلس املشرتكون بشكل
ّ
كل مشرتك عىل أقالم للكتابة وورقة
يحصل ّ

سري اللعبة

يجلس املشرتكون يف دائرة.
يبـــدأ مرشـــد اللعبـــة مشـــ ًرا بإصبعـــه عـــى أحـــد
املشـــركني ويقـــول :״حامـــض حامـــض״.
عندئ ـ ٍـذ ي ــرع املش ــرك باإلجاب ــة بإعط ــاء اس ــاء
الالعب ـ ّـن الذي ــن ع ــى يس ــاره وع ــى ميين ــه.
ف ــإذا مل يتم ّك ــن باإلجاب ــة برسع ــة او أخط ــأ أس ــاء
رفاق ــه يخ ــرج م ــن اللعب ــة.

سري اللعبة

ـت أوراق (أو بطاق ــات) وعلي ــه
يحص ــل ّ
كل مش ــرك ع ــى س ـ ّ
أن يكتـــب اســـمه بســـتة أشـــكال مختلفـــةُ ،مثـــره قَـــدر
اإلمـــكان  .بعـــد االنتهـــاء
كل
يجم ــع املرش ــد األوراق يخلطه ــا ج ّيــ ًدا ثــ ّم يطل ــب م ــن ّ
ـت بطاق ــات بش ــكل عش ــوا ّيئ .
مش ــر أن يخت ــار س ـ ّ
كل املشـــركني
بعـــد أن يختـــار الجميـــع البطاقـــات يفتـــح ّ
كل شـــخص أن يحـــاول
البطاقـــات التـــي اختاروهـــا ،وعـــى ّ
اســـرجاع البطاقـــات
الخاصـــة بـــه مـــن خـــال إقنـــاع املشـــركني الذيـــن حصلـــوا
ّ
عليهـــا .
أي بطاق ــة دون إعط ــاء بطاق ــة مقاب ــل الت ــي
ال ميك ــن اخ ــذ ّ
أخذه ــا.
ـكل ع ــى
نهاي ــة اللعب ــة :الفائ ــز ه ــو ال ــذي يحص ــل قب ــل ال ـ ّ
الخاص ــة ب ــه
البطاق ــات الســتّة
ّ
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اسم اللعبة

"مني مثيل؟"

سري اللعبة

اسم اللعبة

امسك الكرة
املواد املطلوبة

ـري ،ويعط ــي املرش ــد
يق ــف املش ــركون بش ــكل دائ ـ ّ
كل مشـــرك أن يتقـــ ّدم خطـــوة
التعليـــات :عـــى ّ
إىل األم ــام ويس ــأل باق ــي أعض ــاء املجموع ــة ع ــن
صف ــة معيّن ــة متيّ ــزه:
مــن مثــي طولــه  1.86مــر؟ أو مــن مثــي عنــده
آيف ــون؟ ع ــى باق ــي املش ــركني التفاع ــل م ــع ه ــذا
الس ــؤال ،ع ــن طري ــق تق ّدمه ــم خط ــوة واح ــدة إىل
األم ــام إذا كان ــت اإلجاب ــة ع ــن الس ــؤال إيجابي ــة.
وطبعـــا ميكـــن ألعضـــاء املجموعـــة أن يبدعـــوا
بالتعري ــف ع ــن أنفس ــهم ع ــر ه ــذه اللعب ــة.

كرة

التحضريات قبل اللعب

املشرتك الذي ُذكر اسمه يجرب أن ميسك الكرة.

سري اللعبة

يقف املشرتكون يف دائرة
يرم ــي املرش ــد الك ــرة لألع ــى ويق ــول اس ــم أح ــد
املش ــركني.
عـــى املشـــرك الـــذي ذُكـــر اســـمه أن يُجـــرب أن
ميســـك الكـــرة إذا أمســـك الكـــرة يرمـــي الكـــرة
ويذكـــر اســـم مشـــرك آخـــر.
يف مرحلـــة متق ّدمـــة ممكـــن إضافـــة كـــرة أخـــرى،
كل كـــرة
ويتـــ ّم رمـــي الكرتـــن بنفـــس الوقـــت ّ
ملشـــرك.
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اسم اللعبة
"بس أنا"

سري اللعبة

ع ــى نف ــس النم ــط ك ــا باللعب ــة الس ــابقة ،يق ــف
دائـــري ،ويتقـــ ّدم املشـــرك
املشـــركون بشـــكل
ّ
خطـــوة إىل األمـــام ويقـــول:
ب ــس أن ــا وتليه ــا صف ــة أو ش ــيئًا مي ّي ــزه .مث ــا  :ب ــس
أن ــا س ــافرت إليطالي ــا.
 بس أنا عيوين زرقعــى باقــي املشــركني التفاعــل مــع هــذه الجملــة،
عــن طريــق تق ّدمهــم خطــوة واحــدة إىل األمــام إذا
كانــت الصفــة مشــركة.

اسم اللعبة

من كرس الكأس

سري اللعبة

دائـــري .يبـــدأ أحـــد
تجلـــس املجموعـــة بشـــكل
ّ
املشـــركني بقولـــه:
أمري ،أنت كرست الكأس؟
فيجيبه أمري :أنا؟
فري ّد عليه :ومن؟
فيقول أمري :منال.
فتقول منال :نعم؟!
ِ
كرست الكأس؟
فيسألها أمري :أنت
وهكذا دواليك.
عـــى أعضـــاء املجموعـــة التقيّـــد مبجموعـــة مـــن
التعليـــات ،أه ّمهـــا أن ال ينقطـــع التسلســـل
بالحدي ــث ،أن ال يتأت ــئ املش ــركون ،أن يبق ــوا ع ــى
نفـــس الجمـــل واألســـئلة دون التغيـــر بالكلـــات.

اسم اللعبة
تهب الرياح

سري اللعبة

اسم اللعبة
واحد لواحد

التحضريات قبل اللعب

تجلـــس املجموعـــة يف دائـــرة وأحـــد املشـــركني يف
ـب الري ــح
الوس ــط .ع ــى املش ــرك أن ين ــادي :״ته ـ ّ
(كل َمـــن
عـــى....״وأن يضيـــف صفـــة أو تعريفًـــا ّ
كل َمـــن هـــو أشـــقر،)...
يلبـــس بنطلـــون جينـــزّ ،
َمـــن يالمئهـــم التعريـــف عليهـــم تغيـــر مكانهـــم.
َمـــن يبقـــى ِمـــن دون مـــكان يقـــف يف الوســـط
وتســـتم ّر اللعبـــة.

مجموعات صغرية

سري اللعبة

بقس ــم املرش ــد املجموع ــة إىل مجموع ــات صغ ــرة
كل
كل مجموعـــة لوحدهـــا ،يقـــوم ّ
تجلـــس ّ
مشـــرك بالتعريـــف عـــن نفســـه ،هواياتـــه،
يحـــب ومـــاذا يكـــره ...يتحـــ ّدث
مـــاذا
ّ
ملـــ ّدة دقيقتـــن دون أن يقاطعـــة أحـــد.
بعـــد االنتهـــاء تنضـــ ّم جميـــع املجموعـــات مـــع
كل مش ــرك بالحدي ــث ع ــن أعض ــاء
بع ــض ويق ــوم ّ
مجموعت ــه م ــن خ ــال املعلوم ــات الت ــي طرح ــت
يف املجموعـــة الصغـــرة
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اسم اللعبة

وارة)
كروسيلال (اللعبة الد ّ
املواد املطلوبة

أسئلة للتعارف

التحضريات قبل اللعب

بطاقة أسئلة

سري اللعبة
اسم اللعبة

لعبة الصفات

املواد املطلوبة

بطاقات صفات

التحضريات قبل اللعب

يحرض املرشد بطاقات صفات متيّز املشرتكني.
عدد البطاقات ثالثة أضعاف عدد املشرتكني

سري اللعبة

يعط ــى للمش ــركني ث ــاث بطاق ــات مكت ــوب عليه ــا
كل مشـــرك أن يتجـــ ّول
صفـــات مختلفـــة ،وعـــى ّ
بالغرفـــة بـــن املشـــركني ،ويتبـــادل البطاقـــات
معه ــم ليحص ــل ع ــى أك ــر البطاق ــات مالءم ــة ل ــه.
بع ــد أن ينته ــي الجمي ــع م ــن اختي ــار البطاق ــات،
كل مش ــرك أن يب ـ ّـن لباق ــي املش ــركني مل ــاذا
ع ــى ّ
اخت ــار ه ــذه البطاق ــات بال ــذات.

يجل ــس املش ــركون يف دائرت ــن ،دائ ــرة بداخ ــل دائ ــرةّ .كل مش ــرك
يف الدائ ــرة الداخل ّي ــة يجل ــس مقاب ــل مش ــرك يف الدائ ــرة الخارج ّي ــة.
يســأل املرشــد عــن موضــوع معـ ّـن ،وعــى زوج املشــركني الجالســن
مقابـــل بعضهـــا البعـــض أن يتح ّدثـــا وفقًـــا للســـؤال بعـــد فـــرة
قصــرة (دقيقتــن) ،يعلــن املرشــد عــن نهايــة الســؤال ويطلــب مــن
وكل مش ــرك
الدائ ــرة الداخل ّي ــة أن تتحــ ّرك مقعــ ًدا واحــ ًدا لليم ــنّ ،
ينتقــل للجلــوس مقابــل مشــرك آخــر .ويســأل املرشــد ســؤالً آخــر.
وهكذا دواليك.
ـكل مشــرك مــن الدائــرة الداخل ّيــة يحصــل
ممكــن عمــل بطاقــات لـ ّ
عــى بطاقتــن أو ثــاث ويســأل املشــرك مــن الدائــرة األوىل.
_https://drive.google.com/open?id=1
VvLwZ5cYqgQsIeG4hvB3-dGOGnHa0N2

اسم اللعبة

بطاقات تعارف
املواد املطلوبة

بطاقات أسئلة تعارف

التحضريات قبل اللعب

يح ــر املرش ــد البطاق ــات أس ــئلة للتع ــارف مث ــا:
أحـــب..״ ،״أنـــا ابـــن...״،
״هوايتـــي هـــي...״ ،״أنـــا
ّ
ـدي ه ــو...״ ،وم ــا إىل ذل ــك.
״الطع ــام املفضّ ــل ل ـ ّ

سري اللعبة

يجل ــس املش ــركون يف دائ ــرة ،توض ــع البطاق ــات يف
وس ــط الدائ ــرة مقلوب ــة.
كل مش ــرك بطاق ــة ويق ــرأ م ــا كت ــب عليه ــا
يرف ــع ّ
ويكمـــل الجملـــة  -وبذلـــك يـــروي شـــيئًا عـــن
نفســـه.
مالحظـــة :يجـــب التشـــديد ألّ تكـــون األســـئلة
شـــخصيّة بدرجـــة كبـــرة
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اسم اللعبة
يف – فش

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون يف دائرة

سري اللعبة

كل مشرتك نو ًعا من مك ّونات السلطة
يختار ّ
يبدأ املرشد :يف خيار بس فش بندورة
م ــن يحم ــل اس ــم بن ــدورة يق ــول يف بن ــدورة ب ــس
ـس
ف ــش خ ـ ّ
ـس
م ــن يحم ــل اس ــم يكم ــل بنف ــس الطريق ــة يف خ ـ ّ
بــس فــش -----
م ــن يتلعث ــم أو يتأ ّخ ــر يف اإلجاب ــة أو يذك ــر نو ًع ــا
غ ــر موج ــود يخ ــرج م ــن اللعب ــة.
األخري هو الفائز

اسم اللعبة

تـركـيـب كلامت

املواد املطلوبة

اسم اللعبة

امللك  ,الوزير  ,النائب
سري اللعبة

يجلس املشرتكون يف نصف دائرة ،مقابل النصف يجلس  3مشرتكني
مع األلقاب :ملك ،وزير ونائب،
خاص به بحسب التسلسل ،من رقم 1
الباقي يُرقّم ّ
كل مشرتك برقم ّ
وحتّى آخر املشرتكني .األخري يكون حارس
عىل امللك أن يبدأ ،مبناداته :امللك ينادي عىل ( 5مثال).
عىل حامل الرقم  5أن ال يتأخّر ،ويقول 5 :ينادي عىل الوزير .وهكذا
دواليك.
من يخطئ أو يتأتأ أو يضحك أو يكرس التسلسل والرسعة ينتقل مكان
كل واحد يتق ّدم كرسيًّا حتّى
الحارس ،وينتقل الجالسون من األخري ّ
تغطية مكان الذي أخطأ.
حارسا.
االنتباه إلعادة الرتقيم من األخري إىل الذي خرج وأصبح ً
يف حالة أخطأ الوزير يعد محل الحارس واأل ّول (رقم  )1يصبح مكان
الوزير  -االنتباه من جديد إلعادة األرقام
كل اململكة
يف حالة أنه امللك أخطأ ،تخرس ّ
امللك يحل محل الحارس ،الوزير والنائب من االخر
أول ثالثة ينتقلون للمملكة.
حارسا
يف حال أخطأ الوزير ،يخرس الوزير والنائب ،الوزير يصري ً
والنائب آخر رقم
نقوم برتتيب األرقام من جديد.

أوراق وأدوات كـتـابة

سري اللعبة

يقرأ الـم ُــرشد كلمة ما.
كل مشـتــــرك كتابـــة أكـــر عـــدد
مطلـــوب مـــن ّ
ممك ــن م ــن الكل ــات مؤلّفـ ــة م ــن ح ــروف ه ــذه
الكلمـــة كلّهـــا أو بعضهـــا.
املشـتـــرك الــذي كتــب أكــر عــدد مــن الـكـــلامت
الـصحـيحـــة هــو الفائــز.
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اسم اللعبة
الصفات

املواد املطلوبة

أوراق واقالم

سري اللعبة

اسم اللعبة

ِ
من غري كالم.

كل تلميذ عىل ورقة يكون عليها اسمه بحروف
يحصل ّ
منفردة
مثل (أ ح م د م و س ى).
يجمع املرشد األوراق يضعها وسط الغرفة
كل مشرتك ورقة ويكتب كلامت وصفات
ث ّم يسحب ّ
لصاحب الورقة من حروف اسمه
كل مشرتك ورقته ويقرأ ماذا كتب له
يعد االنتهاء يسرتجع ّ
ممكن إرشاك الجميع.
مه ّم للمرشد :التشديد عىل الصفات اإليجاب ّية

سري اللعبة

ع ــى أح ــد املش ــركني أن ي ــرد مث ـ ًـا أو فيل ـ ًـا م ــا
(متّف ــق علي ــه م ــع املرش ــد مس ــبقًا) لباق ــي املش ــركني
بطريقـــة اإلميـــاء والحـــركات الجســـديّة فقـــط  ،مـــن
دون الـــكالم.
باإلمكان لعبها كلعبة تنافسية بني فريقني.

اسم اللعبة
الغمزة

املواد املطلوبة

كرايس بنصف عدد املشرتكني

التحضريات قبل اللعب

يرت ّ ــب املرش ــد الكــرايس ع ــى ش ــكل دائ ــرة .ع ــى
كل ك ــريس يجل ــس أح ــد املش ــركني .يضع ــون كرس ـيًّا
ّ
فارغًـــا .يقـــف بقيـــة املشـــركني خلـــف الكـــرايس
(مبـــا يف ذلـــك الكـــريس الفـــارغ) ويكونـــون مبثابـــة
حــ ّراس.

سري اللعبة

كل واحــد مــن املشــركني الواقـفـــن خلــف الكـرايس
ّ
يضـــع يديـــه متشـــابكتني خلـــف ظهـــره .الواقـــف
خل ــف الك ــريس الف ــارغ يغم ــز أح ــد الجالس ــن (أو
يعطيـــه حركـــة برأســـه) وهـــذا يحـــاول أن يـــرك
مكان ــه واالنـتـقـ ــال إىل الك ــريس الف ــارغ .إذا نج ــح
ـتعمل يدي ــه فـ ــقط) يع ــود
الح ــارس يف ملس ــه (مس ـ ً
الجالـــس إىل مكانـــه ،أ ّمـــا إذا نجـــح وأفــــلت مـــن
الح ــارس يصب ــح الح ــارس الالع ــب خل ــف الك ــريس
الفــارغ ،وعليــه أن يحــاول أن يجــذب مشــركًا آخــر
ع ــن طري ــق غم ــزه (أو يعطي ــه حرك ــة برأس ــه).
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اسم اللعبة

مل يقولوا يل!

املواد املطلوبة

س ّتة قصص تحتوي عىل تـفـاصيل.

التحضريات قبل اللعب

ينـتـظم املشرتكون يف طابورين

سري اللعبة

قصـــة .يقـــوم
يُعطـــى املشـــرك األخـــر يف ّ
كل طابـــور ّ
القصـــة للمشـــرك الـــذي أمامـــه دون أن يريـــه
بـــرد ّ
القصـــة للـــذي
القصـــة األصليّـــة ّ
وكل مشـــرك يـــرد ّ
ّ
القصـــة إىل الواقـف َـي ْــــن يف رأس
تصـــل
عندمـــا
أمامـــه.
ّ
القص ــة ك ــا وصلت ــه
ـرد
ـ
ب
ـا
كل منه ـ
الطابوري ــن يق ــوم ّ
ّ
ـاص منهــا الــذي أعطــى أكــر
عــى مســامع الجميــع .القـ ّ
عــدد صحيــح مــن املعلومــات تـُــمنح مجموعتــه نـقـــطة
واحــدة .نـغـ ّيـــر ترتيــب الوقــوف يف الطابــور .ممكــن أن
نـــك ّرر اللعبــة ثـــاث م ـرات.
تـفـوز املجموعة التي جمعت نـقـاطًا أكـثـر.
ممك ــن اختي ــار س ــبعة تالمي ــذ يف طاب ــور واح ــد وتنفي ــذ
الف ّعال ّي ــة والباق ــي مش ــاهدين
القصة اختيار حركات مع ّينة
إمكانية أخرى :بدل ّ

اسم اللعبة

ْ
حاول أن تجلس

املواد املطلوبة

اسم اللعبة

تشابك األيدي

مجموعات  5-6أشخاص

سري اللعبة

يقســـم املرشـــد املجموعـــة إىل مجموعـــة صغـــرة
 5-6أفـــراد
كل مجموعـــة يف دائـــرة صغـــرة ميســـك
تقـــف ّ
كل واح ــد بي ــده اليمن ــى ي ــد م ــن يقابل ــه وي ــده
ّ
اليـــرى يـــد الـــذي بجانـــب الـــذي يقابلـــه
وهكذا حتّى تتشابك األيدي.
ع ــى املجموع ــة أن تك ــون دائ ــرة مرت ّب ــة دون ت ــرك
األي ــدي
ممك ــن الن ــزول لألس ــفل ،ممك ــن االلتف ــاف محاول ــة
ع ـ ّدة ط ــرق حتّ ــى الحص ــول ع ــى دائ ــرة دون ف ـ ّـك
األي ــدي

كرايس بعدد املشرتكني.

التحضريات قبل اللعب

نـرت ّـب الكرايس عىل شكل دائرة.

سري اللعبة

أحـــد املشـــركني يكـــون واقـفًــــا يف حـــن يكـــون الــــباقون
جالس ــن .يح ــاول الواقـ ــف أن يجل ــس ع ــى الك ــريس الـفـ ــارغ
ويح ــاول الجالســـون منعـــه مـــن ذلـــك عـــن طريـــق اإلرساع
واالنـتـقـــال إىل الكــريس الـفـــارغ قـبـلـــه .إذا نجــح املشـتـــرك
يف الـ ــجلوس يصب ــح ال ــذي يجل ــس ع ــى يس ــاره املشـتـ ــرك
الواقـــف الـتـايل.
ممكـــن أن يحـــ ّرك املشـــرك الواقـــف املجموعـــة شـــاال أو
ميين ــا
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اسم اللعبة
ض ّجة

سري اللعبة

اسم اللعبة

يخ ــرج أح ــد الـمـشـتـركـيـ ــن م ــن الغرف ــة .يخت ــار
الباقـــي كلمـــة مؤلّفـــة مـــن  4 3-مقاطـــع ثـــ ّم
ينـقـ ــسمون إىل مجموع ــات صغ ــرة بع ــدد مقاط ــع
الكلمـــة .يســـتدعون الـــذي خـــرج ومـــع دخولـــه
كل مجموعـــة مقطعهـــا.
يبـــدؤون م ًعـــا تـــرخ ّ
وعـــى املشـــرك أن يعـــرف الكلمـــة.

صوت برشي مميز

املواد املطلوبة

مناديل لتغميض العينني

سري اللعبة

كل زوج
يـــوزّع املرشـــد املجموعـــة إىل أزواج .يختـــار ّ
نغم ــة مت ّي ــزه ك ــزوج .أح ــد الرشيك ــن يك ــون القائ ــد
بواســـطة النغمـــة والثـــاين يتبعـــه وتكـــون عينـــاه
مغمضتـــن.
 يــوزّع املرشــد مغ ّمــي العينــن (التابعــن) يف الغرفــةويقــف القــادة يف صـ ّـف واحــد يف طــرف الغرفــة.
 مـــع إش ــارة املرشـــد ،يصـــدر القـــادة النغمـــة التـــيمت ّيزهـــم لريشـــدوا رشكاءهـــم للوصـــول إليهـــم .ميـــي
التابعـــون صـــوب رشكائهـــم وفـــق الســـمع.
 بعـــد فـــرة زمن ّيـــة محـــ ّددة ،يطلـــب املرشـــد أنيتوقّف ــوا .يزي ــل التابع ــون غط ــاء العين ــن وي ــروا أي ــن
هـــم بالنســـبة لرشكائهـــم
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اسم اللعبة

الرضب عىل الطاولة

التحضريات قبل اللعب

مجموعات صغرية

سري اللعبة

يقســـم املرشـــد املجموعـــة إىل مجموعـــة صغـــرة
 5-6أفـــراد
كل مجموعة حول طاولة
تجلس ّ
يض ــع األ ّول يدي ــه ع ــى الطاول ــة ،املش ــرك يجل ــس
عـــن ميينـــه يضـــع يديـــه عـــى الطاولـــة بحيـــث
يدخـــل يـــده اليمنـــى بجانـــب يـــد األ ّول مـــن
الداخـــل ويـــده اليـــرى مـــع مـــن يجلـــس عـــن
يـــره
وهكذا تكون األيدي متشابكة عىل الطاولة
يبـــدأ األ ّول بـــرب مـــ ّرة عـــى الطاولـــة بكفّـــه
وكل واحـــد بـــدوره
ومـــن عـــن ميينـــه يكمـــل ّ
يـــرب بكفّـــه
من يقوم برضبتني يغري االت ّجاه لليسار

اسم اللعبة

رجـل الـثـلـج الـشاحـب
املواد املطلوبة

جـريـدة مـلــفـوفـة مـثـل الـعـصا
 .التحضريات قبل اللعب

يت ّم اخـتـيـار مشـتـرك لـــيـــكــــون
״رجـــل الثلـــج ״ ،يعطـــى رجــــل الـثـلــــج العصـــا
ويـقــــف وســـط الغرفـــة مغمـــض الـعـيـنـيــــن.

سري اللعبة

بقي ــة الـمـشـتـركـيـ ــن يركض ــون يف الغرف ــة وه ــم
يـنـشـ ــدون :״رجـ ــل الـثـلـ ــج الش ــاحب م ــا ل ــه
صاحــب״ مــع انـتـــهاء الـنـــشيد يتـوقّفـــون جميعهم
حيــث هــم .عـنـــدها يبــدأ رجـــل الـثـلـــج بالــدوران
يف الـغـرفـ ــة مح ــاولً مل ــس أي مـشـتـ ــرك بالعص ــا.
الـمـشـتــــرك الـــذي ملســـته العصـــا يـقــــف وراء
رجـــل الـثـلـــج واض ًعــا يديــه عــى خارصتيــه .يعــود
الـمـشـتـركـ ــون إىل الج ــري يف الغرف ــة ويـنـشـ ــدون
ولكــن يف هــذه امل ـ ّرة يكــون رجـــل الـثـلـــج مك ـ ّون
مــن مـشـتـرك َـي ْـــن اثـنـيـــن وهكــذا.

اسم اللعبة

اسم اللعبة

لعبة جد املالئم
املواد املطلوبة

ورقة عبارات مشرتكة
سري اللعبة

يوزّع املرشد ورقة ״اجمع أشياء مشرتكة ״
وكل شــخص يســأل غــره عــن
يتجـ ّول املشــركون يف الغرفــة ّ
عب ــارة م ــن األق ــوال املرفق ــة موج ــودة لدي ــه إذا تواج ــدت
كل واح ــد لآلخ ــر
ه ــذه العب ــارة يف الش ــخص الث ــاين يوقّ ــع ّ
بجان ــب العب ــارة
مثال :األخ األكرب يف العائلة
يخاف من األماكن املرتفعة
لديه أكرث من ألف صديق يف الفيس بوك
https://drive.google.com/open?id=1PLtR
fcyXR1CShvrLrIsbhDAObDecsLZr

بنغو تعارف

املواد املطلوبة

ورقة بنجو

التحضريات قبل اللعب

يح ــر املرش ــد بطاق ــة م ــن  9خان ــات  3*3ويكت ــب
يف كل خان ــة ق ــول تع ــارف.
لكل مشرتك ورقة بينغو
يوزّع املرشد ّ

سري اللعبة

ع ــى املش ــركني التج ـ ّول يف الغرف ــة ويطل ــب توقي ــع
كل خان ــة يج ــب أن يك ــون
م ــن يالمئ ــه الق ــول .يف ّ
كل الخانـــات
توقيـــع صديـــق آخـــر .مـــن وقّـــع ّ
ي ــرخ ״بينغ ــو״.
أو مـــن وقّـــع  3خانـــات عموديّـــة أو أفقيّـــة أو
قطريّـــة
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اسم اللعبة

سفينة الفضاء

املواد املطلوبة

رششف

سري اللعبة

اسم اللعبة
فوىض

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون بشكل دائر ّي

سري اللعبة

كل املجموع ــة يف دائ ــرة وأح ــد املش ــركني
تجل ــس ّ
يجلـــس يف الوســـط .املشـــرك الـــذي يجلـــس يف
ـؤال (أي س ــؤال
الوس ــط يس ــأل أح ــد املش ــركني س ـ ً
يخط ــر يف بال ــه) ،الجال ــس ع ــى يس ــار م ــن يس ــأل
عليـــه أن يجيـــب .إن أجـــاب بإجابـــة خاطئـــة،
يـــرخ الجميـــع ״فـــوىض״ ،يســـتبدلون األماكـــن
ويبـــدأون اللعبـــة مـــن جديـــد.

يضـــع املرشـــد رششـــفًا عـــى األرض أو قطعـــة ״قـــاش״-
لـــكل أعضـــاء املجموعـــة الوقـــوف عـــى
بصـــورة تتيـــح ّ
القطعـــة م ًعـــا
كل املشـــركني الوقـــوف عـــى
يطلـــب املرشـــد مـــن ّ
الرششـــف .مينـــع النـــزول عنـــه ،ومينـــع الـــدوس عـــى
أطراف ــه أو خارج ــه .ع ــى املجموع ــة أن تقل ــب الرشش ــف
مـــن دون أن ينـــزل أحـــد مـــن أعضائهـــا عنـــه.
يحبّـــذ تشـــجيع املشـــركني بالتفكـــر بطـــرق إبداعيّـــةلتنفيـــذ امله ّمـــة ولتخطيـــط تنفيذهـــا بالتعـــاون.
مـــن املفضـــل إجـــراء حـــوار ونقـــاش كيـــف تـــ ّم تنفيـــذ
املهمــة ،األدوار خــال العمــل ،الصعوبــات وطــرق الحلــول.

اسم اللعبة
حقل ألغام

املواد املطلوبة

كرات ،كرايس ،علب وأغراض صغرية أخرى

التحضريات قبل اللعب

يعـــ ّد املرشـــد مســـبقًا ״حقـــل ألغـــام״ مـــن كـــرات،
كـــرايس ،علـــب وأغـــراض صغـــرة أخـــرى
يج ــب التش ــديد ع ــى بن ــاء مس ــار عراقي ــل متنــ ّوع
يحتـــوي عـــى الكثـــر مـــن التحـــ ّدي ،وبـــه مســـاحة
للم ــرور ب ــن العراقي ــل.

سري اللعبة

يـــوزّع املرشـــد املجموعـــة إىل أزواج أو يطلـــب
متط ّو عـــن.
أحـــد الزوجـــن يغطّـــي عينيـــه ،وال يســـمح لـــهبالتكلّ ــم .وع ــى رشيك ــه البق ــاء خ ــارج مج ــال حق ــل
األلغ ــام وأن يو ّج ــه صديق ــه ليمــ ّر ع ــر املس ــار م ــن
بدايت ــه وحتّ ــى نهايت ــه م ــن دون التع ـ ّـر واالصط ــدام
بالعراقيـــل -وذلـــك عـــن طريـــق الـــكالم فقـــط .إن
اصطـــدم الرشيـــك بحاجـــز ،عليـــه أن يبـــدأ مـــن
البدايـــة.
للمرشـــد :هـــذه فرصـــة للوصـــل بـــن أعضـــاء
املجموعـــة التـــي يجـــب معالجـــة العالقـــة بينهـــم.
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اسم اللعبة
ستة

املواد املطلوبة

بطاقات مكتب ميمو

التحضريات قبل اللعب

يحـــر املرشـــد بطاقـــات مكتـــب (ميمـــو) عـــدد
البطاقـــات ســـتّة أضعـــاف عـــدد املشـــركني
سري اللعبة

ـت بطاق ــات .علي ــه أن
يحص ــل ّ
كل مش ــرك ع ــى س ـ ّ
كل بطاق ــة اس ــمه بطريق ــة مختلف ــة:
يســ ّجل ع ــى ّ
رســـمة ،لغـــة مختلفـــة ،لـــون مختلـــف ومـــا إىل
ذل ــك.
كل
توضـــع البطاقـــات يف الوســـط وتخلـــط ،يأخـــذ ّ
ـت بطاق ــات.
مش ــرك عش ــوائيًّا س ـ ّ
كل واحـــد أن ميســـك
يقـــول املرشـــد أنّـــه عـــى ّ
ـت بطاق ــات والت ــي تحم ــل اس ــم الجال ــس
بي ــده س ـ ّ
ع ــى ميين ــه .يحظ ــر التكلّ ــم ويج ــب أن تك ــون بي ــد
ـت بطاق ــات طيل ــة اللعب ــة.
ّ
كل مش ــرك س ـ ّ

اسم اللعبة

مقابلة شخصية

املواد املطلوبة

خمس بطاقات أسئلة

التحضريات قبل اللعب

تحض ــر  5بطاق ــات مكت ــوب فيه ــا نف ــس األس ــئلة،
الت ــي تعت ــر أس ــئلة ش ــخصيّة
سري اللعبة

كل زوج أن يســألوا
يرتت ّــب املشــركون بــأزواج .عــى ّ
بعضه ــم البع ــض األس ــئلة الت ــي بالبطاق ــات .بع ــد
املخصـــص ،يتــ ّم ع ــرض املعلوم ــات الت ــي
الوق ــت
ّ
عرفه ــا املش ــرك ع ــن زميل ــه ،أم ــام باق ــي أعض ــاء
املجموع ــة.
اسم اللعبة
نعم ال

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون يف دائرة
يسأل املرشد أسئلة إجابتها نعم أو ال
وعىل املشرتك اإلجابة مع حركة رأس عكسيّة
شامل وميي ًنا
نعم – يح ّرك رأسه ً
ال – يه ّز رأسه من األعىل لألسفل
من يخطئ يخرج من اللعبة
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اسم اللعبة

لعبة املالقط 1

املواد املطلوبة

كمية من املالقط

التحضريات قبل اللعب

لكل مشرتك عدد من املالقط
 15ملقط لكل مشرتك

سري اللعبة

اسم اللعبة

لعبة املالقط 2
املواد املطلوبة

معـــن مـــن
كل مشـــرك عـــى عـــدد
يحصـــل ُّ
ُ
ّ
املالقـــط ،يقـــوم املرشـــد بإعطـــاء إشـــارة ،وعـــى
كل مش ــرك أن يتخلّ ــص م ــن ه ــذه املالق ــط ع ــن
ّ
طري ــق ش ــبكها يف مالب ــس اآلخري ــن ،يج ــب ع ــى
كل مشـــرك أن يتخلّـــص مـــن أكـــر عـــدد ممكـــن
ّ
م ــن املالق ــط املوج ــودة مع ــه وع ــى مالبس ــه ،عن ــد
انتهـــاء الوقـــت املحـــ ّدد يتـــ ّم اختيـــار الفائزيـــن
أقـــل عـــدد مـــن املالقـــط.
الذيـــن لديهـــم ّ

كمية من املالقط

التحضريات قبل اللعب

لكل مشرتك عدد من املالقط

سري اللعبة

أن يشــبك املشــرك املالقــط عــى مالبســه ،ويحــاول
أخـــذ املالقـــط املوجـــودة عـــى مالبـــس اآلخريـــن،
وبالت ــايل يرب ــح أك ــر ع ــدد ممك ــن م ــن املالق ــط يف
النهاي ــة.

اسم اللعبة

الحبال املتشابكة
املواد املطلوبة

مجموعة حبال

سري اللعبة

(مجموعـــة حبـــال موصولـــة يف نقطـــة واحـــدة)
كل مشـــرك بطـــرف حبـــل لتعطينـــا
وميســـك ّ
شـــكل النجمـــة.
نجعلها متداخلة يك يحاول الجميع االفتكاك بأرسع
وقت.
بإمكاننا اللعب مبجموعتني :مسابقة ّ
الفك األرسع
الجامعي.
بالعمل
ّ
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اسم اللعبة

قصة بدقيقتني
سري اللعبة

قصـــة تتعلّـــق مبوضـــوع
عـــى املشـــرك أن يـــرد ّ
أي ِمـــ َن الكلـــات التـــي
معـــنِ ،مـــن دونِ تكـــرا ِر ّ
ّ
تقـــل عـــن الدقيقتـــن.
تســـتعملها ،ملـــ ّدة ال ّ

اسم اللعبة

لعبة سبعة\ثالثة (بم):
سري اللعبة

اسم اللعبة

لعبة الكرايس واملوسيقى

يجلـــس املشـــركون يف الدائـــرة ويبـــدأ األ ّول يف
الدائ ــرة بالرق ــم  1ويلي ــه  2ثــ ّم  ،3وهك ــذا ولك ــن
عندمـــا يـــأيت الـــدور عـــى الشـــخص الســـابع ال
ينطـــق رقـــم  7بـــل يقـــول عوضً ـــا عـــن ذلـــك
ُ
بكلم ــة (ب ــم) .ثــ ّم ينط ـ ُـق الثام ــن برقم ــه إىل
أن ي ــأيت ال ــدور ع ــى الرق ــم  ،14وحي ــث أنّــه يقب ــل
القس ــمة ع ــى الرق ــم  7فنس ــتبدله بكلم ــة (ب ــم).
وهك ــذا ،رق ــم  17ألنّ ــه يب ــدأ برق ــم  ،7ورق ــم 21
ألنّــه يقب ــل القس ــمة ع ــى  ،7ورق ــم  27ألنّــه يب ــدأ
برق ــم  ،7ورق ــم  28ألنّ ــه يقب ــل القس ــمة ع ــى ،7
ومـــن يُخط ــئ يخ ــرج خ ــارج الحلق ــة.
ممكـــن بـــدل رقـــم ثالثـــة 2 1- :بـــم  4-5-بـــم
وهكـــذا

املواد املطلوبة

كرايس بعدد املشرتكني

سري اللعبة

عـــى املشـــركني الـــدوران حـــول الكـــرايس ،وعنـــد
إيقـــاف املوســـيقا عـــى املشـــركني أن يجلســـوا
كـــريس ،بحيـــث أنّـــه دامئًـــا هنالـــك كـــريس
عـــى
ّ
واح ــد أق ـ ّـل ع ــن ع ــدد املش ــركني .م ــن ال ينج ــح
بالجلـــوس هـــو الخـــارس.
الراب ــح ه ــو الش ــخص األخ ــر ال ــذي يجل ــس ع ــى
الك ــريس.
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اسم اللعبة

برج عيدان الكربيت
املواد املطلوبة

عيدان كربيت
قناين مرشوب صغرية

سري اللعبة

اسم اللعبة

امالء بدون نقاط

املواد املطلوبة

يقسم املرشد املجموعة ملجموعات صغرية
كل مجموع ــة ح ــول طاول ــة تحص ــل ع ــى
تجل ــس ّ
لـــكل مشـــرك
قنينـــة زجاج ّيـــة وعيـــدان كربيـــت ّ
ســـت عيـــدان
خمـــس أو ّ
عـــى املجموعـــة بنـــاء بـــرج عـــا ٍل عـــى فوهـــة
كل مش ــرك
القنين ــة م ــن عي ــدان الكربي ــت ،يب ــدأ ّ
بوضـــع عـــود كربيـــت عـــى الفوهـــة ومـــن يليـــه
يض ــع فوق ــه وهك ــذا .م ــن يوقّــع العي ــدان يأخذه ــا
املش ــرك ال ــذي تخلّ ــص م ــن جمي ــع العي ــدان ه ــو
الفائ ــز
ميكـــن لعـــب نفـــس اللعبـــة مـــع منافســـة بـــن
املجموعـــات ،املجموعـــات التـــي وضعـــت جميـــع
العيـــدان مـــن جميـــع أفرادهـــا هـــي الفائـــزة

لوح وأقالم للكتابة عىل اللوح

سري اللعبة

كل فري ــق أن يق ــو َم بنســ ِخ
كل الع ــب ِم ــن ِّ
ع ــى ّ
ِ
أحـــد النصـــوص التـــي ت ُتـــى عليـــه عـــى اللـــوح
بـــدونِ إســـتعام ِل النقـــاط.

اسم اللعبة

بنـظّـارات جـديـدة

املواد املطلوبة

ملحق نظارات

التحضريات قبل اللعب

اضغط عىل امللحق

سري اللعبة

كل مش ــرك تج ــارب الي ــوم ع ــر نـ ـظّارات.
يص ــف ّ
الـنـــظّارات ميك ــن أن تك ــون غـامقـ ــة ،أو ورديّ ــة،
ُم َركـ ِّــ ــزة ،نظ ــارات ״لبعـ ــد الـنـ ــظر״ ،ونـــظّارات ״
لـقـــر الـنـــظر ״ ،نــظّارات جديدة عربهــا ميكن أن
ن ــرى أش ــياء مل نره ــا م ــن قب ــل.
https://drive.google.com/open?id=1Nfc
r5e5Pn1Smp300OfRvfKlBkSSvJGR0
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اسم اللعبة

معي يف الحقيبة
املواد املطلوبة

أوراق صغرية
أقالم للكتابة

سري اللعبة

كل مشـــرك عـــى ورقـــة صغـــرة مـــاذا
يكتـــب ّ
س ــيأخذ يف حـقـيـبـ ــته م ــن تج ــارب الي ــوم ،وم ــاذا
سيـُبـقـ ــي هـنـا.
كل
يض ــع املش ــركون األوراق يف الوس ــط .يـتـ ــناول ّ
واح ــد ورق ــة م ــن الكوم ــة ،يق ــرأ م ــا كت ــب عليه ــا
عـــى مســـامع املجموعـــة ويتطـــ ّرق إىل مـــا كتـــب
فيه ــا

اسم اللعبة
أي وجه

املواد املطلوبة

بطاقات

التحضريات قبل اللعب

اضغط عىل امللحق
عمل البطاقات خمس نسخ من كل حالة
سري اللعبة

اسم اللعبة

معي يف حقيبتي

يجلس املشرتكون يف دائرة
كل
يضـــع املرشـــد البطاقـــات وســـط الغرفـــةّ .
مش ــرك يخت ــار رس ــمة وج ــه واح ــد ويـتـطـ ـ ّرق إىل
م ــا حـ ــدث خـ ــال ذل ــك الي ــوم
https://drive.google.com/open?id=1VYAL
8nACaLfSLBNq3LuF2q2Vlj9EzWD8

سري اللعبة

كل مش ــرك حس ــب دوره يق ــول م ــا ال ــذي يأخ ــذه
ّ
مع ــه يف ״الحـقـيـبـ ــة״ م ــن تج ــارب الي ــوم ،وم ــاذا
يري ــد أن يـبـقـيـ ــه هن ــا (وال يري ــد أن يأخ ــذه مع ــه
يف الحـقـيـبـة)
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اسم اللعبة

دائرة الكرايس

سري اللعبة

اسم اللعبة

هـــدف اللعبـــة هـــو الوصـــول إىل وضـــع يكـــون
في ــه الكث ــر م ــن املش ــركني ع ــى ع ــدد قلي ــل م ــن
الكـــرايس بقـــدر اإلمـــكان .عـــى املرشـــد إزاحـــة
كل اتّج ــاه حس ــب اس ــتطاعة املجموع ــة.
كــرايس يف ّ
ميكننـــا أن نلعـــب هـــذه اللعبـــة بشـــكل تنافـــس،
وذل ــك بواس ــطة تقس ــيم املش ــركني إىل مجموعت ــن
منفصلتـــن .أثنـــاء القيـــام بهـــذه اللعبـــة يجـــب
التأكّـــد مـــن أ ّن الكـــرايس آمنـــة تســـتطيع حمـــل
ثقـــل املجموعـــة.

جملة واحدة ال أكرث

سري اللعبة

كل مشـــرك بحســـب دوره يقـــول جملـــة واحـــدة
ّ
يتذكّ ــر أنّه ــا قيل ــت خ ــال الي ــوم ،وجمل ــة واح ــدة
قاله ــا ه ــو نفس ــه يف ذل ــك الي ــوم
اسم اللعبة

دوائر الطاقة

سري اللعبة

كل
ـري .ع ــى ّ
ع ــى املجموع ــة الوق ــوف بش ــكل دائ ـ ّ
مش ــرك واح ــد أن يع ــرض حرك ــة أو تقاس ــيم وج ــه
يعـــر عـــن
أو نغمـــة صـــوت يريـــد بواســـطتها أن ّ
كل فـــرد
اســـمه ،باإلضافـــة إىل ذلـــك يطلـــب مـــن ّ
يف املجموعـــة تقليـــد الذيـــن ســـبقوه يف العـــرض.
كل املش ــركني القي ــام بعمل ّي ــة
بعده ــا يطل ــب م ــن ّ
ـي.
التقلي ــد بش ــكل جامع ـ ّ
يشـــ ّجع املرشـــد املشـــركني عـــى عـــرض أنفســـهم
كل واحــد بتمثيــل كبــر داخــل املجموعــة.
ليحظــى ّ
كذلــك عليــه أن مينــح املشــركني الشــعور بالرشع ّيــة
ـكل ع ــرض.
لـ ّ
ميكـــن تنفيـــذ هـــذه اللعبـــة بواســـطة عـــرض
تقاس ــيم وج ــه ،أق ــوال ،أمث ــال ،أدوات ،حيوان ــات،
رمـــوز وأفـــكار أخـــرى
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اسم اللعبة
وجبة غذاء

املواد املطلوبة

باملرب
منديل لربط العيون خبز مدهون ّ

التحضريات قبل اللعب

وكل
يجل ــس املش ــركون يف أزواج مغم ــي العين ــن ّ
ـرب
واح ــد مع ــه قطع ــة خب ــز م ــع م ـ ّ

سري اللعبة

عن ــد إعط ــاء اإلش ــارة تب ــدأ الوجب ــة ،أعض ــاء ال ــزوج
الواح ــد يطع ــم األ ّول اآلخ ــر م ــع
املحافظـــة عـــى أعـــن مغلقـــة للوجبـــة ُمعطـــى
وقـــت ثابـــت مثـــا  3دقائـــق (واألزواج تتســـابق
بـــن بعضهـــا .
نهاي ــة اللعب ــة :ال ــزوج الفائ ــز َم ــن ينج ــح بإنه ــاء
وجبتـــه أ ّو ًل .

اسم اللعبة
شمس

املواد املطلوبة

ِصمغ فرايش
جرائد  ،مقصات  ،ألوان دهان

التحضريات قبل اللعب

رسم دائرة مبركز الغرفة قطرها مرت
توضع املواد داخل الدائرة
تقس ــيم املس ــاحة ح ــول الدائ ــرة بع ــدد املش ــركني
بش ــكل اش ــعة ش ــمس
يحصل كل طالب عىل ربع برستول

سري اللعبة

اسم اللعبة

اجابات عكسية

املواد املطلوبة

مجموعة أسئلة

سري اللعبة

ع ــى مرش ــد املجموع ــة أن يض ــع قانونً ــا واض ًح ــا:
عـــى املش ــرك أن يجي ــب إجاب ــات عكســيّة عن ــد
توجي ــه أي س ــؤال إلي ــه.
يحـــر املرشـــد ك ّم ّيـــة مـــن األســـئلة ليحـــاول أن
ّ
يجعـــل املشـــركني يخطـــأون باالجابـــة.
الفائـــز هـــو مـــن اســـتطاع أن يكـــون األخـــر
باملجموع ــة ليجي ــب ع ــن جمي ــع األس ــئلة بص ــورة
صحيحـــة.

كل مش ــرك بأح ــد أقس ــام الش ــمس) ب ــن
يجل ــس ّ
ش ــعاعني ( وبي ــده ُر ِب ــع برس ــتول .
كل مشـــرك
املرحلـــة األوىل :نخصـــص  15دقيقـــة ّ
ويعـــر عنهـــا عـــى الربســـتول
يعـــ ّرف نفســـه
ّ
كل املـــواد~ املوجـــودة .بعـــد
ممكـــن اســـتعامل ّ
كل مشـــرك لوحتـــه لشـــاله
االنتهـــاء ينقـــل ّ
كل مش ــرك اللوح ــة الت ــي
وبخ ــال دقيقت ــن يق ــرأ ّ
وصل ــت ل ــه  ،ويَ ـ ُر ُد كتاب ًي ــا عليه ــا ويضي ــف عليه ــا
م ــا ي ـراه مناس ـبًا م ــن مالحظ ــات وإضاف ــات
وبإشـــارة أخـــرى مـــن املرشـــد ننقـــل اللوحـــات
للشـــال مـــ ّرة أخـــرى  ،وهكـــذا حتّـــى تعـــود
اللوحـــة لصاحبهـــا
:كل واحـــد يأخـــذ لوحتـــه مـــع
نهايـــة اللعبـــة ّ
اإلضافـــات التـــي عليهـــا
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اسم اللعبة
مقاطع

التحضريات قبل اللعب

يجلس املشرتكون يف دائرة

سري اللعبة

اسم اللعبة

ما هو املثل

املواد املطلوبة

أمثال مكتوبة كل كلمة عىل بطاقة

التحضريات قبل اللعب

بطاقات كلامت االمثال

يجلـــس املشـــركون يف دائـــرة ،يخـــرج أحـــد املشـــركني
خـــارج الغرفـــة يختـــار املشـــركون اآلخـــرون كلمـــة ذات
لـــكل مجموعـــة مقطـــع واحـــد  .والالعـــب
مقطعـــن ّ .
الـــذي خـــرج يعـــود.
كل املشـــركني
مـــع إعطـــاء إشـــارة مـــن املرشـــد  ،يقـــرأ ّ
مقاطعه ــم بنف ــس الوق ــت مث ــا  :ث ُل ــثَ م ــن املش ــركني
يقول ــون املقط ــع األ ّول وآ خ ــرون يقول ــون املقط ــع الث ــاين
وع ــى الش ــخص ال ــذي كان بالخ ــارج أن يع ــرف م ــا ه ــي
الكلمة وبعد أن يعرفها يخرج شخص آخر .
إمكاني ــات أخ ــرى :اختي ــار كلم ــة ذات مقطع ــن متش ــابهني
مث ــل برب ــر اختي ــار كلم ــة ذات  3مقاط ــع أو –أك ــر.

سري اللعبة

يخرج أحد املشرتكني خارج الغرفة
يـــوزّع املرشـــد عـــى الباقـــي بطاقـــات تحمـــل
كلـــات مـــن مثـــل  .مثـــال “ :اذهـــب
إىل النملـــة يـــا كســـول  ،تعلّـــم طرقهـــا وكُـــ ْن
حكيـــا ״.
ً
كل مش ــرك يحص ــل ع ــى كلم ــة بحس ــب تَرتيب ــه
ّ
يف املجموعـــة.
وكل
يدخـــل بعـــد ذلـــك املشـــرك الـــذي خـــرج ّ
ف ــرد م ــن أعض ــاء املجموع ــة يَ ُق ــص قص ــة قص ــرة
يَشـــ َمل بداخلهـــا الكلمـــة التـــي حصـــل عليهـــا .
وع ــى املش ــرك ال ــذي َخ ـ َر َج أن يع ــرف م ــا املَثَــل .

292

اسم اللعبة
التيار

سري اللعبة

يقسم املرشد املشرتكني ملجموعتني
تجلـــس كل مجموعـــة مقابـــل املجموعـــة الثانيـــة
م ــع وض ــع االي ــدي خل ــف الظه ــر ميس ــك كل واح ــد
بأي ــدي م ــع حول ــه
املرشـــد يجلـــس بطـــرف املجموعـــة ويوصـــل
املجموعت ــن مع ــا ميس ــك بي ــده األول م ــن املجموع ــة
أ واألول مـــن املجموعـــة ب
يعطـــي املرشـــد عـــدد مـــن الضغطـــات وعـــى كل
واح ــد متري ــر ع ــدد الضغط ــات مل ــن بجانب ــه حت ــى
يصـــل آلخـــر واحـــد
األخري يقول عدد الضغطات التي وصلت له
الذي يقول العدد الصحيح فريقه الفائز

اسم اللعبة
العظمة

املواد املطلوبة

غرض يوضع بالوسط

التحضريات قبل اللعب

غرض العظمة

سري اللعبة

يقسم املرشد املجموعة ملجموعتني متساويتني
رقم 1---- .عدد املجموعة
يعطي لكل مشرتك ً
نفس اليشء للمجموعة الثانية
يف املركز تكون قبعة ُملقاة عىل األرض
رقـــا مع ّي ًنـــا عـــى املشـــركني الذيـــن
يقـــول املرشـــد ً
لهـــم نفـــس الرقـــم الركـــض نحـــو الوســـط باتجـــاه
القبعـــة
ْ
بسعة للفرقة.
وللرجوع
قطوها
ت
ل
ي
أن
عليهم
التي
َ َ
ُ
املشـــرك الـــذي خطـــف القبعـــة يحـــاول أن ميســـك
املُتَب ــاري مع ــه )املناف ــس وإذا اس ــتطاع الش ــخص أن
ميس ــك ُمنافس ــه يُصب ــح ه ــذا املناف ــس أســ ًرا لَ ــه .
ُم ْمكـــن أن يكـــون تبديـــل أرسى

اسم اللعبة

التلفون املكسور

سري اللعبة

يجلس املشرتكون بخ ّط مستقيم
األ ّول يختـــار كلمـــة أو جملـــة يهمـــس بهـــا
للجال ــس بجانب ــه ،والش ــخص الث ــاين يهم ــس لج ــاره
بنفـــس الكلمـــة وهكـــذا ...
والش ــخص األخ ــر يق ــول بص ــوت ع ــا ٍل م ــا ه ــي
الكلمـــة أو الجملـــة .
نهايـــة اللعبـــة  :إذا انتقلـــت الكلمـــة صحيحـــة
ينتقـــل املشـــرك األ ّول للنهايـــة  .وإذا مل تنتقـــل
الكلم ــة بطريق ــة صحيح ــة يب ــدأ املش ــركون بق ــول
وكل
الكلمـــة مـــن آخـــر مشـــرك أل ّول مشـــرك ّ
شـــخص يقـــول الكلمـــة التـــي َســـ ِمعها .

اسم اللعبة

لعبة خطف املنديل
املواد املطلوبة

منديل

التحضريات قبل اللعب

تقسيم املشرتكني لفريقني

سري اللعبة

يقســـم املرشـــد املجموعـــة إىل مجموعتـــن
كل فريـــق ســـبعة أفـــراد
متســـاويتني  .وليكـــن ّ
مثـــا .تقـــف املجموعـــة األوىل تجـــاه املجموعـــة
الثانيـــة ورقـــم  1أمـــام رقـــم  1مـــن املجموعـــة
الثانيـــة  ،رقـــم  2أمـــام رقـــم  2مـــن املجموعـــة
الثانيـــة وهكـــذا حتّـــى الرقـــم الســـابع وتكـــون
تقـــل عـــن عـــرة أمتـــار.
ّ
املســـافة بينهـــا ال
ويوض ــع يف منتص ــف املس ــافة بالضب ــط (مندي ــل).
يقـــف الجميـــع عـــى أهبـــة االســـتعداد.
يُن ــادي املرش ــد رق ــم  4مث ـ ًـا ،وبعده ــا ع ــى الف ــور
يتحــ ّرك م ــن يحم ــل الرق ــم  4م ــن كِال الفريق ــن
ل ــإرساع بخط ــف املندي ــل دون أن يلم ــس أحده ــا
يخطـــف املنديـــل ويعـــود ملوقعـــه
اآلخـــر .ومـــن
ُ
دون أن يلمســـه زميلـــه ،يُعتـــ ُر الفريـــق فائـــ ًزا
بنقطـــة وهكـــذا.
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اسم اللعبة
تَلفون ظَهِر

التحضريات قبل اللعب

أن يفهم اإلشارة التي ُرسمت وي َن ْقلِها ِقد ًما .
*أن يكون بنهاية الصف.

سري اللعبة

اسم اللعبة

القايض واملحامي

سري اللعبة

ـري ،مش ــرك واح ــد
يجل ــس املش ــركون بِش ــكل دائ ـ ّ
يق ــف باملرك ــز
الق ــايض يَتَوج ــه ألح ــد الجالس ــن بِس ــؤال ُمع ــن،
يســكُت.
ع ــى املش ــرك ال ــذي ُس ـ َ
ـئل أن ْ
واملش ــرك الجال ــس ع ــن ِش ــاله علي ــه أن يُجي ــب
(املحام ــي).
ـــئل وأجـــاب هـــو
وإذا ارتبـــك املشـــرك الـــذي ُس َ
بنفس ــه فأن ــه يك ــون ُم ْســتَ ِحقًا لعق ــاب أو َغرام ــة .

صـــف ،بحيـــث يكـــون
يجلـــس املشـــركون عـــى شـــكل ّ
ظهـــر كل مشـــرك مقابـــل وجـــه الجالـــس خلفـــه .
األخ ــر بالص ــف يرســ ُم ع ــى ظه ــر ال ــذي أمام ــه حرفً ــا
أو رس ــمة بس ــيطة .
املشـــرك يُحـــاول معرفـــة العالمـــة التـــي ُرســـمت عـــى
ظهـــره ويرســـمها عـــى الجالـــس أمامـــه.
وهكذا تَ ُر العالمة من املشرتك آلخر .
األول يُعلــن بصــوت عــا ِل مــا هــي العالمــة التــي ُرســمت
عــى ظهــره.
وإذا كان ــت العالم ــة ه ــي نفس ــها الت ــي رس ــمها يف الب ــداي
 ،ينتق ــل عنده ــا األخ ــر لبداي ــة الص ــف.
وإذا كانـــت العالمـــة التـــي أعلنهـــا األ ّول غـــر صحيـــح ،
وكل ش ــخص يق ــول م ــاذا
يُعي ــدون كتاب ــة نف ــس العالم ــة ّ
فه ــم وهك ــذا نع ــرف م ــن أخط ــأ ويجل ــس أ ّول واح ــد.

اسم اللعبة
قال امللك

سري اللعبة

ع ــى املجموع ــة أن تن ّف ــذ أوام ــر ״املل ــك״ الش ــخص
الــذي يعطــي األوامــر  ،بحالــة قولــه ״قــال امللــك...
״ قب ــل األم ــر نفس ــه.
مـــن ينفّـــذ األمـــر دون أن تســـبقه جملـــة ״قـــال
املل ــك״ يخ ــر إمكانيت ــه باملتابع ــة باللع ــب .الراب ــح
ه ــو الش ــخص األخ ــر ال ــذي ال يخط ــئ.
مث ــا  :ق ــال املل ــك :حط ــوا أيديك ــم ع ــى رؤوس ــكم
 ،يج ــب تنفي ــذ األم ــر
يف حال ــة ق ــال  :حط ــوا أيديك ــم ع ــى رؤوس ــكم
م ــن غ ــر جمل ــة (ق ــال املل ــك) م ــن ين ّف ــذ يخ ــر
ويخ ــرج م ــن اللعب ــة.
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اسم اللعبة

وة
دائرة ق ّ

املواد املطلوبة

حقيبة أو صندوق كرتون

سري اللعبة

يـقــــف الـمـشـتـركــــون يف دائـــرة ثـــ ّم يـبــــدؤون
كل منه ــم
بال ــدوران ح ــول مرك ــز الدائ ــرة ميس ــك ّ
بـيـــد زميليه .يف املركز يـقـــف أحد الـمـشـتـركـيـــن.
م ــن يلم ــس املـشـتـ ــرك ال ــذي يف الوس ــط يخ ــرج
م ــن الدائ ــرة وهك ــذا تـبـ ــدأ الدائ ــرة بالـتـقـــلّص.
يـفـــوز آخـــر مـشـتـركـَيـْــن يـبـقـيـــان يف الدائــرة.
طريقـــة أخـــرى :نضـــع يف مركـــز الدائـــرة غرضً ـــا
(حقيب ــة ،صن ــدوق كرت ــون) يش ــد األفــراد بعضه ــم
البعــض ليلمســوا الغــرض مــن يلمســه أو يــرك يــد
صاحب ــه يخ ــرج م ــن الدائ ــرة .

اسم اللعبة

طاق طاق طاقية
سري اللعبة

عـــى املشـــركني الجلـــوس بشـــكل دائـــرة ،وعـــى
مش ــرك واح ــد أن يحم ــل ق ّبع ــة وي ــدور ويغن ــي
ط ــاق ط ــاق طقي ــة طقيت ــن بعلي ــة ويق ــوم بوض ــع
القبعـــة عـــى رأس أحـــد املشـــركني ،وعـــى مـــن
وض ــع ع ــى رأس ــه القبع ــة أن يق ــوم م ــن مكان ــه
ويلحـــق بـــه إىل أن يلمســـه .يف حالـــة أن الـــذي
وضــع القبعــة جلــس مــكان األ ّول قبــل أن يلمســه،
يحم ــل القبع ــة وي ــدور به ــا

اسم اللعبة

وق نفيس
انا اس ّ

سري اللعبة

كل مش ــرك يكت ــب دعاي ــة ليس ــوق نفس ــه ليع ـ ّرف
ّ
عـــن نفســـه ،وعـــى املرشـــد ان يقـــرأ الدعايـــات،
وعـــى املجموعـــة محاولـــة التخمـــن ملـــن هـــذه
الدعايـــة.
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اسم اللعبة
عرض كلمة

سري اللعبة

اسم اللعبة

قصة متقطّعة
ّ

سري اللعبة

قصــة ويـتـوقّـــف عنــد اســم
يحــي أحــد املشــركني ّ
أو صفـ ــة .املشـتـ ــرك ال ــذي ي ــرخ بكلم ــة مك ّمل ــة
تـبـ ــدأ بحـ ــرف األلـ ــف يـفـ ــوز بـنـقـطـ ــة .يـتـ ــابع
القص ــة ويقـ ــف ثـانـيـ ــة واملشـتـ ــرك
الــراوي رسد ّ
ال ــذي ي ــرخ بكلم ــة مك ّمل ــة تـبـ ــدأ بحـ ــرف الب ــاء
يـفـــوز بـنـقـطـــة وهكذا (مثـــا :أمس الـتــقــيـــت
مـــع (أمـــل) وسـافـــرت مـعـهـــا إلـــى (باقة)..
متابعة الف ّعاليّة حسب األحرف األبجدية

يخــرج  5 3-مـشـتـركـيـــن ويخـتـــارون كلمــة عــدد
حروفهــا بعــدد املـشـتـركـيـــن الـذيـــن اخـتـــاروها.
كل ح ــرف
يـقـ ــسمون الكلم ــة إىل حروفه ــا يصب ــح ّ
بدايــة لـكـــلمة جـــديدة .ثـ ّم يعــودون إىل الـغـــرفة.
كل واح ــد منه ــم يأخـ ــذ ع ــى عاتـقـ ــه دو ًرا يـبـ ــدأ
ّ
بـــأ ّول حــرف مــن الكلمــة الجديــدة ويعرضــه أمــام
املجموعـــة .عـــى املجموعـــة أن تخ ّمـــن الكلمـــة
مثــــا :إذا كـانــــت الـكـلـمــــة التـــي
ً
املقــــصودة،
اخـتـــارها الـثـالثـــة هــي ״مـلـــك״ فـــإ ّن املـشـتـــرك
األ ّول يلع ــب دور مـجـنـ ــون ويلـعـ ــب الـثـ ــاين دور
ل ّحـــام والـثـالـــث كـاتـب.

اسم اللعبة

جرس فوق املاء

املواد املطلوبة

عوارض خشب ّية مسطحة

سري اللعبة

يـــوزّع املرشـــد املشـــركني إىل مجموعـــات مك ّونـــة
ـكل مجموع ــة ثالث ــة
م ــن ســتّة أعض ــاء ،يعط ــي ل ـ ّ
ألـــواح خشـــب ّية (عـــوارض خشـــب ّية مســـطحة)
ويحـــ ّدد عـــى األرض مســـاحة تعـــرف عـــى أنّهـــا
نهـــر هائـــج .مح ّبـــذ توزيـــع املجموعـــات بحيـــث
كل مجموع ــة مش ــركني بحاج ــة لتحس ــن
يك ــون يف ّ
عالقـــة التواصـــل والتعـــاون بينهـــم.
كل أعضائهــا عــن
كل مجموعــة هــو نقــل ّ
 هــدف ّطري ــق النه ــر الهائ ــج بواس ــطة بن ــاء ج ــر م ــن
الع ــوارض .ميك ــن ال ــدوس ع ــى الع ــوارض الخش ــب ّية
فق ــط ،ولذل ــك يج ــب ف ـ ّـك املراح ــل الت ــي اجتازه ــا
أعض ــاء املجموع ــة ونقله ــا قد ًم ــا لألم ــام .مين ــع أن
أي مشـــرك يف النهـــر -الوقـــوع يســـتوجب
يقـــع ّ
الع ــودة إىل خــ ّط البداي ــة.
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اسم اللعبة
تعاون

التحضريات قبل اللعب

يجلـــس الـمشـتـركــــون يف أزواج ظهـــ ًرا إىل ظهـــر
وأيديهـــم متـشـابـكــــة.

سري اللعبة

كل زوج القيــام مــع
يعلــن الـــمرشد :قـفـــوا .يحــاول ّ
املحـافـظـ ــة ع ــى األي ــدي متـشـابـكـ ــة .الزوج ــان
الـلـ ــذان ينجح ــان يف الوقـ ــوف يتّحـ ــدان لـ ــيك ّونا
رباعي ــا ويحاول ــون أن يـقـفـ ــوا بـنـفـ ــس الـ ــروط
وهك ــذا يس ــتم ّرون حتّ ــى تصب ــح املجموع ــة كـتـ ــلة
واح ــدة متامسكـ ــة.

اسم اللعبة

امسكني (ارض جو)
سري اللعبة

ع ــى املش ــرك أن يرك ــض وميس ــك باق ــي املش ــركني
 ،كـــا هـــي الحـــال بلعبـــة ״امســـكني״ األصليـــة ،
ولكـــن لباقـــي املشـــركني اإلمكانيـــة أن يتســـلقوا
ملـــكان مرتفـــع بحيـــث أن أرجلهـــم ال تصيـــب
األرض ،درج ــة أو ك ــريس  ،وبالت ــايل فإنّه ــم يعت ــرون
محم ّيـــن .مـــن ُيســـك يتحـــ ّول دوره مـــن دور
الهـــارب إىل دور املاســـك.
إمكانية أخرى :من يقف بجانب الحائط .

اسم اللعبة
ح ّرر الفأر

سري اللعبة

الس ــاحة  ،م ــن
ع ــى املش ــركني أن يركض ــوا بانح ــاء ّ
يتـــم اإلمســـاك بـــه عليـــه أن يقـــف مكانـــه وأن
يبع ــد رجلي ــه ع ــن بعضه ــا ،وأن ميــ ّد يدي ــه نح ــو
الجوان ــب .بإم ــكان املش ــرك الواق ــف أن يتحــ ّرر إذا
تــ ّم العب ــور ب ــن رجلي ــه فق ــط.
املش ــرك ال ــذي ميس ــك  5أش ــخاص ميكن ــه أن يخت ــار
منه ــم واحــ ًدا ليتحــ ّرر ه ــو م ــن مه ّم ــة اإلمس ــاك
باآلخري ــن.
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اسم اللعبة

القصة املشرتكة

املواد املطلوبة

أقالم رصاص أوراق

التحضريات قبل اللعب

قصـــة مـــن ُجملـــة بدايـــة يفتتـــح فيهـــا
أن نبنـــي ّ
املرشـــد.

سري اللعبة

اسم اللعبة
ال 21 -

سري اللعبة

دائـــري ،وبيدهـــم كـــرة
تقـــف املجموعـــة بشـــكل
ّ
واحـــدة.
يرم ــي أعض ــاء املجموع ــة الك ــرة إىل بعضه ــم البع ــض،
كل رمي ــة ،حتّ ــى الع ــدد .21
ويع ــدون بص ــوت ع ــا ِل ّ
عـــى املشـــرك الواقـــف بالوســـط أن مينعهـــم مـــن
الوصـــول إىل هـــذا العـــدد ،عـــن طريـــق منعهـــم مـــن
رمـــي الكـــرة لبعضهـــم البعـــض باإلمســـاك بالكـــرة،
املشـــرك الواقـــف بالوســـط يقـــف مـــكان الشـــخص
الـــذي نجـــح يخطـــف الكـــرة منـــه ،وبالتـــايل تتغـــر
أدوارهـــم.
إمكانية أخرى :فريق ضد فريق

بقصـــة مثـــرة ،يكتبهـــا عـــى
يبـــدأ املرشـــد اللعبـــة ّ
الورقــة ث ـ ّم مي ـ ّرر الورقــة للمشــرك األ ّول يبــدأ املشــرك
القصــة ويَ ْن ُقــل
القصــة ويف لحظــة ضغــط يوقــف ّ
إمتــام ّ
القل ــم للمش ــرك ال ــذي بع ــده
ـكل
قص ــة مش ــركة ومســلّية ل ـ ّ
يف خ ــال اللعب ــة ت َنت ــج ّ
املجموع ــة .
مثـــال للبدايـــة :فـــادي اســـتلقى عـــى رسيـــره،
حـــاول النـــوم .أصبـــح
ً
َـــب مـــن جنـــب لجنـــب ُم
ت َ َقل َ
ظـــام بالغرفـــة ،فجـــأ ًة ســـمع صـــوت وتـــأو َه تحـــت
شُ ـــباكِه........
اسم اللعبة
جمع الكرات

املواد املطلوبة

كرات،
سلّتان
ومنديل

التحضريات قبل اللعب

يحرض املرشد ك ّميّة من الكرات
بلونني أصفر وأحمر
وسلّتني
ومنديل لتغميض العينني

سري اللعبة

كل مجموعــة
يقســم املرشــد املجموعــة ملجموعتــن ّ
تختــار مندوبًــا عنهــا يتــم تغميــض عينيــه
يض ــع املرش ــد كمي ــة م ــن الكــرات بلون ــن ،ع ــى
كل منـــدوب جمـــع مجموعتـــه :املجموعـــة األوىل
الل ــون األحم ــر املجموع ــة الثاني ــة الل ــون األصف ــر
ثـــم يتســـابقون بينهـــم .مـــن يجمـــع أكـــر عـــدد
مـــن الكـــرات يف ســـلّته ويف الزمـــن املحـــ ّدد.
ع ــى أعض ــاء املجموع ــة تش ــجيع املن ــدوب الختي ــار
الل ــون الصحي ــح
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اسم اللعبة
لعبة املرآة

سري اللعبة

جميـــا مـــن املـــرح:
ً
وهـــذة اللعبـــة تثـــر جـــ ًّوا
وذلـــك بـــأن يقـــف مشـــركان ثـــ ّم يطلـــب مـــن
أحدهـــا فعـــل أي حركـــة وعـــى الثـــاين تقليدهـــا
فـــإن أجـــاد تقليدهـــا يكـــون الفائـــز .

اسم اللعبة

الرسم املشرتك

املواد املطلوبة

أقالم رصاص أوراق

سري اللعبة

يجلس املشرتكون يف دائرة
يض ــع املرش ــد ألوانً ــا متن ّوع ــة يف الوس ــط ويعط ــي
للمش ــرك األ ّول لوح ــة.
يق ــوم املش ــرك برس ــم م ــا يري ــد ثــ ّم مي ّرره ــا مل ــن
عـــى ميينـــه ،يكمـــل املشـــرك الثـــاين الرســـم كـــا
يري ــد ومي ّرره ــا مل ــن بع ــده
وهكذا حتّى ينتهي الجميع.
مفضّ ــل إج ـراء محادث ــة بع ــد اللعب ــة :كي ــف كان ــت
الف ّعال ّي ــة؟ وش ــعورك عن ــد التد ّخ ــل يف رس ــمتك

اسم اللعبة

اللوحة املشرتكة

املواد املطلوبة

الوان برستول

سري اللعبة

يض ــع املرش ــد لوح ــة الربس ــتول واألل ــوان يف الوس ــط
ويطل ــب م ــن الجمي ــع أن يرس ــموا رس ـ ًـا مش ــركًا
ممكـــن تبـــادل األماكـــن ،وممكـــن قلـــب ات ّجـــاه
اللوحـــة
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اسم اللعبة
امسكني !

اسم اللعبة

ونة
تجارب شعوريّة مل ّ
املواد املطلوبة

أوراق ملونة

سري اللعبة

يض ــع املرش ــد وس ــط الغرف ــة أوراقً ــا مل ّون ــة .يخت ــار
كل مش ــرك
ّ
ورقة حسب اللون ،ويُعلـِّل اخـتياره.
ل ــو كان ــت مع ــي علب ــة تـلويـ ــن أي األل ــوان كن ــت
سأس ــتعملها م ــن أج ــل وص ــف م ــا م ــررت ب ــه م ــن
تج ــارب الي ــوم؟
بأي ألوان بدأت اليوم؟
ّ
أي ألوان أضيفت إليه؟
ّ
أي ألوان تـغـ ّيـرت؟
ّ

سري اللعبة

يخت ــار املرش ــد أح ــد املش ــركني وعلي ــه أن يرك ــض
وراء باقـــي املشـــركني ،وأن ميســـكهم ،مـــن يقـــوم
بإمس ــاكه يصب ــح مس ــاع ًدا ل ــه ،ويق ــوم بامس ــاك
كل م ــن ميس ــك ب ــه يصب ــح
الباق ــي مع ــه وهك ــذا ّ
مس ــاع ًدا ل ــه .حت ــى يت ــم اإلمس ــاك
بجميع املشرتكني

اسم اللعبة

كرة قدم يف الجلوس

املواد املطلوبة

كرة صغرية (تنس)

التحضريات قبل اللعب
سري اللعبة

يجلس املشرتكون بدائرة ويف املركز كريس
عـــى الكـــريس التـــي باملركـــز يجلـــس حـــارس
املرمـــى ،وعـــى الالعبـــن أن يحاولـــوا إدخـــال
الهـــدف ) الهـــدف = إصابـــة الكـــرة بالكـــريس (
ع ــى ح ــارس املرم ــى أن يحاولوق ــف الك ــرة بحي ــث
ال ت ُصيـــب الكـــريس
 .الـــذي يصيـــب الكـــريس يُصبـــح هـــو حـــارس
املرمـــى
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اسم اللعبة

ش َــد وخ َــطـ ْــف

سري اللعبة

مقســم إىل منطقتــن متســاويتني
ملعــب (أو غرفــة) َّ
بواســطة خ ـ ّط الوســط.
يف امللعـــب ينقســـم املشـــركون إىل مجموعتـــن؛
ينصـــف امللعـــب.
يفصـــل بينهـــا الخـــ ّط الـــذي ِّ
املشـــرك الـــذي تالمـــس قدمـــه الخـــ ّط الفاصـــل
أو تجتـــازه يخـــرج مـــن اللعبـــة( .الــــمرشد يقـــف
ع ــى الخــ ّط بحي ــث ي ــرى مج ــرى اللعب ــة بش ــكل
كل
واض ــح) .ه ــدف الالعب ــن أن يشــ ّدوا ويخطف ــوا ّ
أعض ــاء مجموع ــة الخص ــم إىل منطقته ــم ،وبذل ــك
يُخرجونهـــم مـــن اللعبـــة .يتجـــ ّول املشـــركون
بشـــكل حـــ ّر يف منطقتهـــم .يســـتطيع املشـــركون
مـــ ّد أيديهـــم داخـــل الخـــطّ ،واإلمســـاك بالعبـــي
مجموع ــة الخص ــم وخطفه ــم .أعض ــاء م ــن نف ــس
املجموعـــة يســـتطيعون أن ميســـكوا بعضهـــم
البعـــض لزيـــادة قـــ ّوة الســـحب.
الطاق ــم الفائ ــز ه ــو ال ــذي أخ ــرج جمي ــع العب ــي
الطاق ــم الخص ــم.

اسم اللعبة

الحارس والكنز

املواد املطلوبة

صندوق او قنديل

سري اللعبة

يقف املشرتكون عىل شكل دائرة
يقف مبركز الدائرة الحارس״  .ويوضع الكنز
الواقفون يف الدائرة يُحاولون خطف الكنز.
مينـــع الحـــارس ملـــس الكنـــز  ،ولكـــن مســـموح أن
يبع ــد عن ــه ق ــدر م ــا يري ــد .
إذا مل ــس االح ــارس أح ــد املش ــركني ،فإنّ ــه يتج ّم ــد
حتّ ــى نهاي ــة اللعب ــة
املشـــرك الـــذي يســـتطيع خطـــف الكنـــز يصبـــح
هـــو الحـــارس الـــذي يُحافـــظ عـــى الكنـــز.

اسم اللعبة
األسري

سري اللعبة

يقسم امل ُرشد املجموعة ملجموعتني .
كل مجموعة أس ًريا مل َركز الفرقة األخرى.
تُرسل ّ
متســـك املجموعـــة بأيـــدي بعـــض ،تـــدور بدائـــرة
وتُغلـــق الدائـــرة عـــى األســـر .
كل أس ــر يُح ــاول الخ ــروج م ــن الدائ ــرة والع ــودة
ل ِف ْرقَتْ ــه
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اسم اللعبة
بناء برج

املواد املطلوبة

حجارة متن ّوعة

سري اللعبة

اسم اللعبة

االستيالء عىل الـعـَـلــَـم
سري اللعبة

مقس ــم إىل منطقت ــن متس ــاويتني بواس ــطة
ملع ــب َّ
خــ ّط الوس ــط.
لـــكل
ّ
يتـــوزّع املشـــركون إىل مجموعتـــن ،
مجموعــة عالمــة أو شــارة مم ِّيـــزة بــارزة كأرشطــة
بل ــون م ــا يضعه ــا أعضاءاملجموع ــة ع ــى جباهه ــم
ـكل مجموعــة عـَـلــَـــم .عــى أعضــاء
أو أذرعهــم .لـ ّ
املجموعــة أن يدافعــوا عــن عـَـلــَـمـهـــم ويف الوقت
ذاتــه أن يســتولوا عــى ع َــلـ َــــم مجموعــة الخصــم.
تتف ــق املجموعت ــان ع ــى قوان ــن اللعب ــة .مثـ ــا:
قانــون إخ ـراج مشــرك مــن اللعبــة :الالعــب الــذي
يت ـ ّم ن ــزع رشيط ــه عن ــه يخ ــرج م ــن اللعب ــة.
قانــون إخـراج مشــرك مــن اللعبــة :ااملشــرك الــذي
يتــ ّم القب ــض علي ــه يف منطق ــة مجموع ــة الخص ــم
يتـــ ّم ْأسه عميقًـــا داخـــل املنطقـــة الحصينـــة.
يتح ـ ّرر املش ــرك األس ــر إذا اق ــرب من ــه زمي ــل ل ــه،
والمس ــت يــ ُده يــ َد زميل ــه.
الطاق ــم الفائ ــز ه ــو ال ــذي اس ــتوىل ع ــى ع َــلـ َــ ــم
مجموع ــة الخص ــم.

كل
يقســـم املرشـــد املجموعـــة إىل مجموعتـــن عـــى ّ
مجموعـــة بنـــاء بـــرج مـــن الحجـــارة داخـــل الدائـــرة،
خ ــال خم ــس دقائ ــق بالضب ــط ،بحي ــث يك ــون مرتف ًع ــا
قـــدر اإلمـــكان ،وال يتعـــ ّدى القيـــود التاليـــة:
 .1عىل الربج أن يكون مبن ًّيا من الحجارة فقط.
.2ال يج ــوز وض ــع حج ــر ع ــى محي ــط الدائ ــرة أو خارجه ــا
 .يجــوز وضــع حجــر فــوق خ ـ ّط محيــط الدائــرة أو فــوق
املنطق ــة خارج ــه
(أي ال يالمس األرض).
بع ــد م ــرور ح ــوايل أرب ــع دقائ ــق ،يُبَلّــغ الطاقم ــن بالزم ــن
املتب ّق ــي .يف نهاي ــة الدقائ ــق الخم ــس ،يبتع ــد املش ــركون
ع ـ ّـا يقوم ــون ب ــه ويُـ ــحظر عليه ــم أن يلمس ــوا األب ـراج.
املجموعة الفائزة هي التي بنت الربج األعىل.

اسم اللعبة

البالونات املنفوخة
املواد املطلوبة

بالونات

التحضريات قبل اللعب

يحـــر املرشـــد بطاقـــات مهـــا ّم يضعهـــا داخـــل
بالونـــات منفوخـــة بعـــدد املشـــركني

سري اللعبة

كل مش ــرك ع ــى بال ــون منف ــوخ بداخل ــه
يحص ــل ّ
ورق ــة علي ــه أن يف ّج ــر البال ــون ،ويق ــرأ التعلي ــات
يف الورق ــة ،وينفّذه ــا مث ـ ًـا :اذه ــب إىل ف ــان وارسد
قص ــة حيات ــك.
ل ــه ّ
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اسم اللعبة

لعبة البالون الطائر
املواد املطلوبة

بالونات

سري اللعبة

كل فري ــق بنف ــخ بال ــون وترك ــه
يق ــوم مش ــرك م ــن ّ
يط ــر حي ــث يش ــاء ،ث ـ ّم يع ــود فينف ــخ م ــن املوق ــع
ال ــذي س ــقط في ــه ،ويص ّوب ــه نح ــو اله ــدف ال ــذي
يحـــ ّدده املرشـــد ،وهكـــذا حتّـــى يصـــل البالـــون
الطائ ــر إىل اله ــدف .ميك ــن أن تج ــرى ه ــذه اللعب ــة
م ــع أك ــر م ــن ش ــخص ين ــوب ع ــن ع ــدد الف ــرق
املوج ــودة ،ف ــاألرسع ه ــو الفائ ــز.

اسم اللعبة

لعبة تفجري البالون
املواد املطلوبة

بالونات بعدد املشرتكني
خيط لكل مشرتك بطول  2م

التحضريات قبل اللعب

يحصل كل مشرتك عىل بالون مع خيط

سري اللعبة

اسم اللعبة

كل مشـــرك ينفـــخ البالـــون يربطـــه يف الخيـــط
ّ
ويربـــط الخيـــط يف رجلـــه اليمنـــى .
كل
وعندمـــا يطلـــق املرشـــد الصفّـــارة يقـــوم ّ
مشـــرك مبحاولـــة تفجـــر البالـــون لآلخـــر ،ومـــن
ســـليم يُعتـــ ُر هـــو الفائـــز.
يبقـــى بالونـــه
ً

لعبة مترير البالونات
املواد املطلوبة

بالونات

التحضريات قبل اللعب

بالونات مملوءة باملاء

سري اللعبة

ع ــى املش ــركني أن يتناقل ــوا البال ــون اململ ــوء بامل ــاء
ووضع ــه يف النهاي ــة يف صن ــدوق .الراب ــح ه ــو م ــن
ينه ــي نق ــل مجموع ــات البالون ــات بأكمله ــا أ ّو ًل .
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اسم اللعبة

بالون لألعىل

املواد املطلوبة

 5بالونات

التحضريات قبل اللعب

توزيع املشرتكني لخمس مجموعات

سري اللعبة

اسم اللعبة

لعبة مترير املاء باالسفنج
املواد املطلوبة

اسفنجة
وعاءين

سري اللعبة

عـــى أعضـــاء املجموعـــة أن ينقلـــوا اإلســـفنج
املغم ــور بامل ــاء م ــن الوع ــاء أ اىل الوع ــاء ب ،م ــع
األخـــذ بعـــن االعتبـــار أ ّن النقـــاط بعيـــدة عـــن
بعضهـــا مبجـــال اللعـــب /بالســـاحة.
كل ك ّم ّيــة املــاء مــن الوعــاء
الرابــح هــو مــن ينقــل ّ
أ اىل الوعــاء ب.

يقس ــم املرش ــد املش ــركني لخم ــس مجموع ــات تق ــف
ـري .
ّ
كل مجموع ــة بش ــكل دائ ـ ّ
مـــع إعطـــاء اإلشـــارة ،عـــى أحـــد املشـــركني رمـــي
البالـــون لألعـــى قَـــ ْدر امل ُســـتَطاع
كل املشـــركني
وعندمـــا ينـــزل البالـــون ثانيـــة ،عـــى ّ
من ــع وص ــول البال ــون إىل األرض بواس ــطة النف ــخ علي ــه
بالنف ــس
نهاي ــة اللعب ــة :املجموع ــة الفائ ــزة م ــن ال يق ــع بالونه ــا
ع ــى األرض

اسم اللعبة

بالون إضايفّ

املواد املطلوبة

 5بالونات سلة لجمع األغراض

التحضريات قبل اللعب

اغراض مختلفة
عىل األقل خمسني غرض
وضــع أغ ـراض بأحجــام مختلفــة عــى األرض يف الغرفــة
بالونــات منفوخــة

سري اللعبة

كل واحـــد بالـــون
يقـــف خمســـة مشـــركني ومـــع ّ
كل مش ــرك رف ــع
منف ــوخ م ــع إعط ــاء اإلش ــارة ع ــى ّ
يوص ــل
ع ــرة أغــراض م ــن أرضيّ ــة الغرف ــة وعلي ــه أن ّ
األغـــراض للســـلّة يف زاويـــة الغرفـــة
عليــه أن يتق ـ ّدم بالغرفــة مــع رضبــات خفيفــة لبالونــه
دون أن تقــع األغ ـراض التــي حملهــا
نهاي ــة اللعب ــة :الفائ ــز ه ــو الش ــخص األ ّول ال ــذي أتَــ َم
امله ّم ــة.
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اسم اللعبة

ملن البالون؟

املواد املطلوبة

بالونات بعدد املشرتكني
الوان توش

سري اللعبة

كل مش ــرك ع ــى بال ــون ،وينفخ ــه ويربُ ــط )
يحص ــل ّ
نف ــخ البال ــون بح ــذر يك ال ينفج ــر البال ــون)
يســ ّجل ع ــى البال ــون بع ــض املعلوم ــات والتفاصي ــل
عــن نفســه ،بحيــث يســتطيع بق ّيــة املشــركني التع ـ ّرف
إلي ــه ع ــن طري ــق ه ــذه املعلوم ــات والتفاصي ــل
مث ــل  :أن ــا طوي ــل ،عين ــاي بُنيت ــان  ،ش ــعري طوي ــل
وناع ــم  ،أن ــا الصغ ــر يف العائل ــة وهك ــذا
كل
م ــع إعط ــاء اإلش ــارة ) ُمفض ــل م ــع موس ــيقا ( رم ــي ّ
املشــركني البالونــات إىل األعــى.
م ِه ّم :ممنوع أن يصل البالون إىل أرضيّة الغرفة.
كل مشـــرك مســـك
إعطـــاء إشـــارة أخـــرى يحـــاول ّ
بالـــون آخـــر
وبحســـب املعلومـــات والتفاصيـــل املســـ ّجلة عـــى
البالـــون عـــى الشـــخص الـــذي أمســـك البالـــون أن
يعـــرف صاحـــب البالـــون.
ُم ْمكن أن نلعب اللعبة ِعدة مرات.

اسم اللعبة

لعبة األسامء يف بالونات

اسم اللعبة

اخوة متشابهون

املواد املطلوبة

بالونات بعدد نصف املجموعة

التحضريات قبل اللعب

الركـــض مـــع البالـــون ُملصـــق بـــن زوج مشـــركني
دون أن يقـــع البالـــون.

سري اللعبة

كل
كل زوج مش ــركني ع ــى بال ــون ،وع ــى ّ
يحص ــل ّ
مش ــرك أن يق ــف وج ًه ــا لوج ــه م ــع رشيك ــه.
جانبي األ ّول والثاين.
بحيث يكون البالون بني
ّ
عنـــد إعطـــاء اإلشـــارة يركـــض األزواج إىل الهـــدف
ال ــذي ُحــ ّدد م ــن البداي ــة م ــع البال ــون والع ــودة
إىل نقطـــة البدايـــة .
الــزوج الفائــز هــو زوج املشــركني الــذي وصــل إىل
الهــدف أ ّولً دون أن يو ِقــع البالــون.

املواد املطلوبة

بالون منفوخ

سري اللعبة

يجلس املشرتكون يف دائرة
ُيســـك املرشـــد بيـــده بالونًـــاا ،يقـــول اســـم أحـــد الالعبـــن
ويرم ــي البال ــون لألع ــى  .املش ــرك ال ــذي قي ـ َـل اس ــمه علي ــه
أن ميس ــك البال ــون قب ــل أن يق ــع ع ــى األرض ،وإذا فش ــل ال
يحص ــل ع ــى نقط ــة  .املش ــرك ال ــذي قي ـ َـل اس ــمه يرم ــي
البال ــون لألع ــى مــ ّرة أخ ــرى ويق ــول اس ــم مش ــرك آخ ــر .
يجب أن يكون سري اللعبة رسي ًعا ليك يكون ممت ًعا.
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اسم اللعبة
فخر الرهط

سري اللعبة

ـخصا أن
ع ــى ّ
كل مجموع ــة مبن ّي ــة م ــن  12 – 8ش ـ ً
اســـا للرهـــط  ،وشـــعا ًرا ،وصيحـــة ،وأي
يختـــاروا
ً
يشء آخ ــر م ــن ش ــأنه أن مي ّي ــز ه ــذه املجموع ــة.
عـــى املجموعـــة أن تعـــرض املنتـــوج أمـــام بق ّيـــة
األرهـــاط.
اسم اللعبة

مباريات بالبالونات
املواد املطلوبة

بالونات

سري اللعبة

تقس ــيم املجموع ــة إىل مجموعت ــن مباري ــات مختلف ــة ب ــن
كل مجموع ــة يف طاب ــور وعليه ــا نق ــل
املجموع ــات ،تق ــف ّ
البالون ــات م ــن املحطّ ــة أ إىل املحطّ ــة ب
حمل  4بالونات 2 :بني األرجل و 2تحت اإلبطني
حمل  5بالونات 2 :بني األرجل و 2تحت اإلبطني
وواحد تحت الذقن
الفريق الفائز :من يجمع أكرب عددد بالونات
يف املحطة ب

اسم اللعبة

صيد الحامم

سري اللعبة

تقس ــم املجموع ــة إىل مجموعت ــن :مجموع ــة منه ــم
داخـــل دائـــرة كبـــرة وميثّـــل الحـــام واملجموعـــة
الثاني ــة منت ــرة ح ــول الدائ ــرة ومتثّ ــل الصيادي ــن،
ويب ــدأ اللع ــب ب ــأن يص ـ ّوب الصي ــادون الك ــرة ع ــى
الح ــام داخ ــل الدائ ــرة ،وم ــن يص ــاب م ــن الح ــام
ينضـــ ّم إىل الصياديـــن إىل أن يبقـــى أخـــر الحـــام
يك ــون ه ــو الفائ ــز.
يف مرحل ــة متق ّدم ــة ممك ــن إض ــا ف ــة ك ــرة أخ ــرى
بحي ــث يك ــون التصوي ــب بكرت ــن
نفـــس اللعبـــة :ممكـــن تنفيـــذ اللعبـــة ولكـــن
دحرج ــة الك ــرة ع ــى األرض وم ــن تصي ــب رجل ــه
يصبـــح صيـــا ًدا
عندمـــا يكـــر عـــدد األرسى ممكـــن إضافـــة عـــدد
مـــن الكـــرات .
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اسم اللعبة

لعبة التخلص من الكرة

سري اللعبة

كل
تقســـم املجموعـــة إىل مجموعتني–تقـــف ّ
مجموعـــة ى جانـــب امللعـــب ومـــع كل فريـــق
ع ــدد متس ــا ٍو م ــن الك ـرات ،وعن ــد س ــاع الصاف ــرة
كل مجموع ــة رم ــي الكــرات الت ــي معه ــا
تح ــاول ّ
يف جان ــب املجموع ــة األخ ــرى م ــن ف ــوق حاج ــز
مرتف ــع بينه ــا وإع ــادة إي ك ــرة تص ــل إلي ــه م ــن
املجموع ــة األخ ــرى برسع ــة  ،وبع ــد ف ــرة مح ــددة
كل نصـــف
يوقـــف الســـباق  ،وتعـــد الكـــرات يف ّ
ملعـــب واملجموعـــة التـــي يكـــون عندهـــا أقـــل
ع ــد ًدا م ــن الكــرات ه ــي الفائ ــزة

اسم اللعبة

سباق الحصول عىل الكنز

سري اللعبة

اسم اللعبة

لعبة الصياد والحيوانات

يقـــف املشـــركون يف طابوريـــن متســـاويني متواجهـــن
املســـافة بينهـــا مناســـبة يرقـــم الطابوريـــن يف اتجـــاه
ـي ،توض ــع يف منتص ــف املس ــافة ب ــن الطابوري ــن
عك ـ ّ
الك ــرة ( الكن ــز) ،وعندم ــا ين ــادي املعلّ ــم أح ــد األرق ــام
يج ــري ااملش ــرك ال ــذي يحم ــل الرق ــم م ــن كل طاب ــور
ـاول أخ ــذ الك ــرة قب ــل زميل ــه برجل ــه وإرجاعه ــا إىل
مح ـ ً
طاب ــوره  ،والفائ ــز تحس ــب ل ــه نقط ــة .

سري اللعبة

يُ ْر َســم مربّــع ،ويقــف عــى حــدود املربّــع مشــركون ومعهــم
ك ــرة وبق ّي ــة املش ــركني منترشي ــن داخ ــل املربّــع ( حيوان ــات
) يحـــاول الصيـــادون إصابـــة أكـــر عـــدد مـــن الحيوانـــات
داخ ــل املربّ ــع واملص ــاب يخ ــرج م ــن اللعب ــة وهك ــذا حتّ ــى
يبق ــى مش ــركان فائــزان.

307

اسم اللعبة

سباق مسك الكرة

سري اللعبة
اسم اللعبة

سباق نقل الكرات

سري اللعبة

تقس ــم املجموع ــة إىل أرب ــع قاط ـرات يقف ــون ع ــى
كل قاطــرة ســلة مــن الكـرات،
خـ ّط البدايــة ،وأمــام ّ
ويف املنتص ــف مقع ــد ،بع ــد الصاف ــرة يج ــري األ ّول
كل قاط ــرة ألخ ــذ الك ــرة م ــن الســلّة والج ــري
م ــن ّ
فـــوق املقعـــد مـــع االتّـــزان ونقلهـــا إىل الســـلّة
األخ ــرى املوج ــودة ع ــى خ ـ ّط النهاي ــة ث ـ ّم الع ــودة
 ....وهك ــذا حتّ ــى نق ــل جمي ــع الكــرات والقاط ــرة
الت ــي تنته ــي أ ّو ًل ه ــي الفائ ــزة.

يجـــري التالميـــذ حـــول امللعـــب ويف منتصـــف
امللعـــب كـــرة وعنـــد ســـاع الصافـــرة يجـــري
التالميـــذ نحـــو الكـــرة ملســـكها والتلميـــذ الـــذي
يصـــل أ ّو ًل يصبـــح الفائـــز.

اسم اللعبة

لعبة مساكة الذيل

سري اللعبة

كل مش ــرك حب ـ ًـا قصــ ًرا داخ ــل البنطل ــون
يض ــع ّ
وم ــن الخل ــف بحي ــث يخ ــرج
ويعـــن
جـــز ًءا منـــه للخـــارج لعمل ّيـــة املســـك،
ّ
مشـــركني صياديـــن ،وعنـــد
اإلشـــارة يجـــري املشـــركون يف ملعـــب كـــرة يـــد
محاولـــن الهـــروب مـــن الصياديـــن واالحتفـــاظ
بالحبـــل ،واملشـــرك الـــذي يفقـــد الحبـــل يخـــرج
مـــن اللعبـــة وهكـــذا حتّـــى يبقـــى مشـــركان
فائـــزان.
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اسم اللعبة

لعبة الغنم والذئب

سري اللعبة

يرســم املرشــد خطّــن متوازيــن بينهــا مســافة مناســبة
ويقســـم املجموعـــة إىل مجموعتـــن ويطلـــق عليهـــا
ّ
(الغن ــم) ويقف ــون ع ــى الخطّ ــن ،ويخت ــار املرش ــد
مشـــركني ميثّـــان (الذئـــب) ويقفـــان يف منتصـــف
املس ــافة ،وعن ــد اإلش ــارة تتب ــادل املجموعت ــان أماكنه ــا
املشـــركي (الذئـــاب)
كل مـــن
ويحـــاول ّ
ْ
اصطيـــاد أكـــر عـــدد ممكـــن مـــن (الغنـــم) حتّـــى
يبقـــى مشـــركان (الذئـــاب)

اسم اللعبة

تكوين دوائر بالعدد

اسم اللعبة

لعبة إسقاط األقامع

سري اللعبة

تقســـم املجموعـــة إىل مجموعتـــن متســـاويتني،
تقفـــان مواجهـــة عـــى مســـافة  15مـــر  ،ويف
منتص ــف املس ــافة مخ ــروط أو أق ــاع  ،املجموع ــة
األوىل تصـــ ّوب الكـــرة محاولـــة إســـقاط األقـــاع
واألخـــرى ترمـــي الكـــرة بالقـــدم وتصـــ ّوب عـــى
األقـــاع  ،وهكـــذا  .....املجموعـــة الفائـــزة هـــي
التـــي تســـقط أكـــر عـــدد مـــن األقـــاع

سري اللعبة

ينترشاملشـــركون يف جـــري حـــ ّر يف امللعـــب ،ينـــادي
املرش ــد أي ع ــدد يح ــاول املش ــركون
عمـــل دوائـــر مـــن نفـــس العـــدد والدائـــرة التـــي
تتكـــون أ ّولً يصفّقـــون لهـــا .
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اسم اللعبة

لعبة النار واملاء

اسم اللعبة

لعبة الثعلب والدجاج

سري اللعبة

يقس ــم املرش ــد املجموع ــة إىل مجموعت ــن ،إحده ــا الن ــار
ّ
واألخـــرى املـــاء وتقـــف كل مجموعـــة يف ناحيـــة مـــن
امللع ــب ،عندم ــا ين ــادي املرش ــد الن ــار تتقــ ّدم املجموع ــة (
الن ــار) يف خط ــوات طويل ــة بطيئ ــة لألم ــام وعندم ــا ين ــادي
املرش ــد ( امل ــاء) تس ــتدير مجموع ــة الن ــار للخل ــف وتج ــري
لنقطـــة البدايـــة ،ثـــ ّم تقـــوم مجموعـــة املـــاء بالجـــري
كل مش ــرك ميس ــك م ــن
خل ــف مجموع ــة الن ــار إلطفائه ــا ّ ،
مجموع ــة الن ــار يصب ــح أســرا

سري اللعبة

تقســم املجموعــة إىل مجموعــات مك ّونــة مــن 6 5-
كل مجموع ــة مش ــرك ميثّ ــل
أفــراد ويق ــف داخ ــل ّ
الدي ــك ويق ــف خ ــارج املجموع ــات
كلّهــا مشــرك ميثّــل الثعلــب .وعنــد اإلشــارة يجــري
الثعل ــب ليدخ ــل أي مجموع ــة ( بي ــت الدج ــاج )
فيج ــري املش ــرك ( الدي ــك ) إىل مجموع ــة أخ ــرى
ويح ــاول املش ــركون يف الدوائ ــر األخ ــرى تس ــهيل
مه ّمت ــه.

اسم اللعبة

حامية الحصن

سري اللعبة

يقـــف املشـــركون يف دائـــرة ويوضـــع يف مركـــز الدائـــرة
مخ ــروط – قم ــع ( الحص ــن ) ويخت ــار أح ــد ااملش ــركني
لحامي ــة الحص ــن ثــ ّم يق ــوم املش ــركون بالتصوي ــب ع ــى
الحصـــن بالكـــرة بينـــا يدافـــع الحـــارس عنـــه بإبعـــاد
الكـــرة ،وإذا نجـــح مشـــرك يف إصابـــة الحصـــن يتبـــادل
املـــكان مـــع الحـــارس ..وهكـــذا.
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الباب الخامس
األناشيد واألغاين
الكشفية
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األناشيد واألغاين الكشفية
اإلنش ــاد يف الحي ــاة الكش ــفيّة ه ــو إح ــدى وس ــائل الرتبي ــة الكش ــفية .وهو إش ــاعة ج ـ ّو امل ــرح واالن ــر اح والحيويّ ــة
بالتغ ّنــي باألهازيج والرتانيــم  .هــو فـ ّن مــن الـــــفنون ووســـــيلة للتـــّبلــيــــغ والــتّــواصــــل  .ينفــذ االنشــاد عنـــد
إفتتــــاح النـــــشاط  -أثناء الـــعـمــــل – أثــنــــاء الــســــر – فـــــــي الـــمنــاسـبــــات وكلّـّــام دعـــــت الـــحاجـــة .
كل مكان فــي الـــ ّنادي -يف الــهــواء الــطلــق يف الطــريق ( نحو الحرش أو نحو الجبل) يف الطبيعة
ويف ّ
الغاية من اإلنشاد
غاية ذهن ّية وصحــ ّية

* 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 .
والديني .
الوطني
الحس
* تنمية ّ
ّ
ّ
وظــيــفـة نـفــسـ ّيـــــة

* تجديد النشاط وبعث روح الحامس .
* دفع الرتابة و امللل
العاطفي
* املساهمة يف تحقيق التوازن
ّ
* املساعدة عىل تحقيق توازن الشخص ّية
*املساهمة يف إبراز الذات
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نشيد
"عصبة الكشّ اف"

عصبة الكشاف ه ّيا  ...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 األ ّولني
سوف أشدو وأنادي  ...فوق أطالل الربوع
هاتفا تحيا بالدي  ...فليعش هذا العلم

313

המנון
"אוגדת הצופים"
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
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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

315

نشيد
"شدوا الرحال"
ّ

شدوا الرحال وهيا معنا  ...هاتوا الحقائب هاتو الحبال
ّ
ىف الغابة تحلو أ ّيامنا  ...وإىل العال تعلو ال ّجبال
وإىل العال تعلو ال ّجبال
منيش ومنيش وزاد قليل  ...نعلو ونختفي بني الهضاب
الصعاب
طريقنا صعب طويل  ...لكننا نهوى ّ
الصعاب
لكننا نهوى ّ
الصديق
الصبح نصحو بصوت الكنار  ...وال ّنجم باللّيل نعم ّ
ىف ّ
نشعل نا ًرا وننشد لحنا  ...يهدي لنا النجم أحىل بريق
يهدي لنا النجم أحىل بريق
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نشيد
"الوداع"

غدا
هيا إىل اللقاء ً
هيا إىل اللقاء
نجدد العهد م ًعا
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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نشيد
"زهرات" (بابار)
م ّرة يف حينا
زارتنا زهرة ظريفة
يف رفق قالت لنا
أنا مؤ ّدبة لطيفة
هيا انض ّمي لباقتنا
هيا معي لنادينا
ال يحيا بيننا
ّإل من ل ّبى النداء
زهرات ه ّيا زهرات
عامل األزهار عامل جميل
باألخالق الفاضلة
نسمو كلّنا أمل
بهم نحن نرتقي
ال مجال للكسل
إخالص وتضحية
هذه خصالنا
ه ّيا لنعمل بها
دون خوف أو ملل
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نشيد
"املرشدات"

بالتحايا الط ّيبات  ...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
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نشيد
"نتحدى الصعب"
ونشق طريقًا
نتحدّ ى الصعب ونقهره ّ
وعىل صيحات مخيمنا الشمس تفيق
وعد الكشاف حفظناه
حر ًفا حر ًفا طبقناه
ونشق طريقًا
نتحدّ ى الصعب ونقهره ّ
أشعل أشعل نار السمر
ما أروعه ضوء القمر
وم ًعا نحيا مبخيمنا
أحىل أيّام يف العمر
إنّ الكشاف صدق ووفاء
يبذل جهدً ا دو ًما معطاء
وعد الكشافة يف دمه
يرسم بوجوه الناس هناء
تكرب فينا همم األبطال
كل مجال
قمم الزرقاء يف ّ
وغدا نرسم حلم بالدي
وبنا تفتخر األجيال
وبنا تفتخر األجيال
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نشيد
"طالعني عىل املخيم"
طالعني عىل املخيم
كل سنة نجمع بعضينا
ّ

كل اإلخوان
ومعنا ّ
وع الجبل ننصب خيام

احمل أغراضك وس ّجل
قلتله ياخيي ع ّجل
قبل مايفوت األوان
واملخيم ال ما تأ ّجل
قلتلها يا س ّتي خذيني وع املخيم وديني
قلتيل روح يا مسكيني باملخيم ما يف زعالن
للعامل نرضب تح ّية
واألناشيد الكشف ّية
قلتلها يا س ّتي خذيني
قالتيل روح يا مسكيني

باملساء وبالصبح ّية
ع نغم هالبورزان
وع الحراسة حطّيني
الحراسة بدّ ها جدعان
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نشيد
"هيا  ...نحو الغاب"
ه ّيا ...نحو الغاب
نستقي نحن من سحره ّ
الخلب
بني الزهر الجبال والضباب
دروب شهدت لقاء أصدقايئ
نجدّ د اللقاء
تجمعنا الصداقة
وتصبح أمانينا تعانق السامء
نخ ّيم يف الخالء
بالدفء والصفاء
نغ ّني للحياة نشدو شوق اإلخاء
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نشيد
"كشاف مستعد"
كشّ اف مستعدّ مجدّ د للعهد
كشّ اف مستعدّ مجدّ د للعهد
وإن دعانا الواجب منيض ّ
بكل جدّ
كشّ اف مستعدّ
للغابة يا سالم حياتنا الخيام
للغابة يا سالم حياتنا الخيام
مواقد تدخّن وسارية تعد
كشّ اف مستعدّ
متقدّ م قو ّي كشّ اف يا ذيك
متقدّ م قو ّي كشّ اف يا ذيك
وهذا الشبل اليافع من ذلك األسد
كشّ اف مستعدّ
هيا يا إخويت لنعيل رايتي
مرفوعة خفّاقة ال تنحني لحدّ
كشّ اف مستعدّ
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نشيد
"كشافة يا حيايت"
ارقرق رقرق باري  ...ارقرق رقرق باري
آري آري آرا
كشّ افة  ...كشّ افة يا حيايت
ارقرق رقرق باري آري آري آرا
آري آري آرا
كشّ افة يا حيايت
شدّ ينا سري الشنطة  ...أعطونا ح ّتى الحبال
قالوا ه ّيا بنا ع تسلّق الجبال ع تسلّق الجبال
وصلنا للمكان وبدينا بنصب الخيام
قالوا هذه الخيام لخليد الكشف ّية
إلتمينا حول السارية ح ّتى نح ّيي األعالم
قالوا مجمل األعالم هذه أعالم الكشف ّية
ملا طلعت السارية طاحت م ّني الطاق ّية
ضحكوا صحايب عل ّيا هذه حياة الكشف ّية
صفّروا لنا بالصافرة وأعطونا ح ّتى لعصا
قالوا ه ّيا 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
كشفي وأصحابه
خيمة يف وسط الغابة  ...فيها
ّ
طلعو رحلة خلويّة  ...يف الطبيعة ّ
الخلبة
يا عيني يف الطبيعة الخالبة
خيمة والساري عايل ...هذا الكشفي مثا ّيل
الوطني  ...راية حركتنا خفّافة
رافع العلم
ّ
كل فرقة ملت ّمة
ملّة يا محال الل ّمة ّ ...
سيبو ج ّو املدينة  ...كلّه غربة وترابة
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نشيد
"زهراتنا لحن حياتنا"
زهرات مبدعات
زهرات نشيطات
زهراتنا لحن حياتنا
دوما أنيقات
زهراتنا ه ّن املستقبل
زهراتنا األمل
حب ،عمل
طفولة ،براءة ،صدق ،إخالصّ ،
زهرات عذب شذا كالورد بل أجمل
زهراتنا لحن حياتنا ه ّن املستقبل
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نشيد
"انا كشاف كيل همة"
أنا كشّ اف ّكل ه ّمه  ...أسد وعريني يف الخيمة
وطني وطن العرب جميعا  ...وأنا ديني دين الرحمة
وأنا ورفاقي يف صرب  ...نسمو نبلغ أعىل قمة
ها أنا ذا كشّ اف اليوم  ...أنا باألمس من األشبال
أصبح كشّ افا متقدم  ...ورفاقي فخر األجيال
ملا أكرب يا أصحايب  ...أغدوا يف رتبة ج ّوال
فأنا دوما أحفظ وعدي  ...أصدق بالفعل وبالكلمة
مبخيمنا يا أصحايب  ...قد أقسمنا أوىف قسم
كل الطاقات  ...يك تعلو سارية العلم
أن نبذل ّ
حب الخري وأحىل القيم
فالكشّ افة تزرع فينا ّ ....
كل م ّنا يسطع نجمه
بسامء مخيمنا الرائع ّ ....
كل الرحالت الخلويّة
تبقى تعلق يف ذاكريت ّ ...
حقًا أحىل ما يف عمري  ...تلك األيّام الكشّ ف ّية
فيها مرح ومغامرة  ...وبها آفاق الح ّريّة
عل ّ
ّ
عل يا صافريت  ....نغمة صوتك أحىل نغمة
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نشيد
"نحنا زرعنا الغابة نور"
نحنا زرعنا الغابة نور  ...وأرض الغابة بالدي
وم ّرينا ع سفح تالل  ...وغ ّنينا بالوادي
غنانينا صارت أشعار  ...تنده حلوة بالدي
هب علينا الليل  ...وه ّيم بعتامتو
كلّام ّ
النجم بيلمع بهالليل  ...الكشّ افة رفيقاتو
بضلّو بيمشوا صوب الليل  ...وصوب البحر الهادي
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نشيد
"هيا يا اشبال"
ه ّيا يا أشبال  ...ه ّيا نحو الغاب
جميلة دروبها وسحرها ّ
خلب
تلتقي قلوبنا إخوة أصحاب
يض ّمنا اإلخاء وكلّنا أحباب
أقبلت جموعنا تسعى بال تعب
مزدانة عقولنا بالعلم واألدب
مرفوعة رياتنا تعانق السحاب
والشمس يف سامئنا تبدّ د الضباب
نلتقي لرنتقي بالجدّ والعمل
نواجه الصعاب ونزرع األمل
تلتقي قلوبنا إخوة أصحاب
يض ّمنا اإلخاء وكلّنا أحباب
ه ّيا يا أشبال نجدّ د 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
لكل الناس دو ًما متالّقة
مح ّبة للخري ّ
زهرة ه ّيا زهرة
ألوانه ّن الرائعة
ريح ومسك فائحة
من أين؟
من زهراتنا
ه ّيا معي سريي
سريي معي زهروريت
إىل األمام سريي معي
عىل خطاك اثبتي
سريي  ...معي  ...ه ّيا
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نشيد
"طلعت الشمس بنور جديد"
شو كانت حلوة جمعتنا  ...واألحىل إنتو معنا
بالحب التقينا  ...مع والدنا غ ّنينا
ّ
حكينا قصص وامتنينا
طلعت الشمس بنور جديد  ...ضّ وى علينا بأمل كبري
قلب ع القلب واإليد يف اإليد  ...بدنا نقول ونعيد
حق علينا
حب الناس ّ
علم سالح بإدينا ّ ...
حب  ...تغمر عينينا
فرحة وبسمة ونظرة ّ
اااااه يا سمر الليايل  ...اااااه كشف ّية عىل بايل
غ ّنوا مع ّنا  ...غ ّنوا مع ّنا ...غ ّنوا مع الكشّ اف
وعد الكشّ اف إحنا وعدنا  ...مساعدة وإخالص بعملنا
يلّال معي نبني وطننا  ...به ّمة وعزم وإميان
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نشيد
"نحن بنو الكشفية"
بنو كشف ّية  ...نحن بنو كشف ّية عرب ّية
دو ًما نعمل بجد  ...دو ًما نعمل بجد وتضحية
أ ّما جيل األشبال  ...أ ّما جيل األشبال جيل األشبال
دو ًما دو ًما أبطال  ...دو ًما دو ًما أبطال وتضحية
أ ّما جيل الكشّ اف  ...أ ّما جيل الكشّ اف جيل الكشّ اف
دو ًما لالستكشاف  ...دو ًما لالستكشاف وتضحية
أ ّما جيل املتقدّ م  ...أ ّما جيل املتقدّ م جيل املتقدّ م
دو ًما دو ًما بتقدّ م  ...دو ًما دو ًما بتقدم وتضحية
أ ّما جيل الج ّوال  ...أ ّما جيل الج ّوال جيل الج ّوال
دو ًما دو ًما ر ّحال  ...دو ًما دو ًما ر ّحال وتضحية
أ ّما جيل القيادة  ...أ ّما جيل القيادة جيل القيادة
دو ًما دو ًما يف سعادة  ...دو ًما دو ًما يف سعادة وتضحية
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نشيد
"قصة حيايت"

قصة حيايت ابتدأت معك ِ ....
وأنت يا كشفيتي يا روحي وحيايت
ّ
ِ
ِ
حقّقت االندماج وانت ل ّيا العالج  ....وقلبي عليك هاج
وحدك يا الكشفية
كنت وحدي أجول  ...ال خليل يواسيني
أين هي الحلول؟  ...وشكون يسمعني
ح ّتى لقيت هاملدلول  ...كشّ افة يفهموين
ج ّوالة يساعدوين  ...فرتبيتك يا الكشف ّية
ح ّبي ليك ِ
انت صايف  ...أنا معاك ال تخايف
قطعت جبال وفيايف  ...من أجلك غريتينا
ِ
أنت طريقي يف الحياة  ...عندي معاك ذكريات
أنا معاك ح ّتى املامت  ...وحدك يا الكشف ّية
أرضك هاملعمورة  ...أرضك ج ّنة خرضاء
فيك تحىل السهرة  ...والليايل القمريّة
أشبالك عجبوين  ...كشّ افة يفهموين
ج ّوالة يساعدوين  ...فرتبيتك يا الكشف ّية
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نشيد
"مكملني"

متقلش أل  ...قول ليه أل
كل الناس  ...وبنفسك إبدأ
سيبك من ّ
كل يوم بداية
اكتب من تاين حكاية  ...ده ّ
صالح الناس وسامح ِ ...عش لبكرا وانىس امبارح
متشلش الهم  ...افرح واحلم
كل اليل فات  ...وبالش تندم
انس ّ
َ
رس واملبدأ
صدّ ق نفسك تتصدّ ق  ...إنت ال ّ
لكل حاجة مشية عكسك
اشخط يف يأسك  ...وقول ّ
مكملني  ...متج ّمعني
بكل أشكالنا وألوانّا راجعني
ّ
بكرا األحالم  ...هتكون أ ّيام
عشناها برنسم فيها  ...حقيقة مش أوهام
كل األلوان
الدنيا مش أبيض يا أسود  ...دنيا ّ
حطّي لوين عىل لونك  ...نوصل أبعد مكان
كل حلم وله بداية  ...بس رشط تكون معايا
ّ
اختالفنا ملا شفنا  ...قال متبصو يف املراية
احلم وقوم حقّق  ...الفكرة بحلم بتبدأ
بكرا لو مهام كان  ...مستنيك لو هتلحق
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