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كـلـمـة طـاقـم اإلعـداد
أعـزاءنـا معلمي وطالب الكشافة يف املدارس اإلعدادية

تـحـيـة طـيـبـة، وبـعـد،

يعترب النشاط الكشفي يف املدارس العربية نشاطا تربويا قـيميا يكسب الكشافـة مهارات أساسية عملية ويخلق فرصا مخـتـلـفـة 

للمرور بتجارب تربوية ممتعة تكسبهم مسؤولية جامعية، اجتامعية ومدنية من خالل التوجه الرامي إىل أن يكونوا فعالني مؤثرين 

وكذلك لتأهيلهم اجتامعيا وجامهرييا مبا يتالءم مع األخالق الحميدة ومع العهد الكشفي.

يرشفـنـا أن نقدم إليكم كراسة “كـشـّـافـة املدارس العربية كراسة املرحلة اإلعـداديّـة” لتكون لكم عونا يف كافة األطر: الـلـقـاء 

األسبوعي، الطـلـعـة الشهرية، املؤمترات، الرحالت والجـوالت، االحـتـفاالت، املشاريع اللوائـيـة والقـطرية، التخـيـيـم والدورات.

الكراسة من خمسة أبواب: يحتوي الباب األول عىل مصطلحات وطرق عمل وقواعد وأنظمة أساسية يف حياة الكشافة، ويـركــِّـز الباب 

الثاين عىل القيم الرتبوية وهو مقسم إىل عرشة محاور تضم ثالثا وستني فعالية قمنا بتخصيص جهد مكثف يف كتابتها أو إعدادها 

أو ترجمتها ومالءمتها يف مركز اإلرشاد خالل بناء الكراسة أو قبل ذلك وبعضها مع الذين عملنا معهم سنني طويلة. هذه الفعاليات 

مؤسـَّـسـة عىل مبادئ الرشيعة الكشفية العرشة، فلهذا الباب حصة األسد يف عملية تطوير القيادة الكشفية ملا فيه من إكساب 

الطالب أساليب يف اإلرشاد من شأنها أن تـعـِـيـنـهـم يف تذويت القيم الكشفية، أما الباب الثالث فيهتم بالكشفية العملية ليساعد 

الطالب يف اكتساب املهارات الحـقـليّة من منشآت وإبداعات ومهارات ميدانيّة أخرى فيام يتناول الباب الرابع أأللعاب الهادفـة إىل 

تـنمـية الجوانب الرياضيّة واالجـتـامعـيّـة والرتبويّة- األخالقيّة التي تـثـقـــِّـف عقول الكشافة، وتنّمي مشاعرهم، وتكسبهم صفات 

تنهض بهم وتعزز قدرتهم عىل العمل الجامعي وتصقل شخصيّاتهم، وفيه مئة وتسع وعرشون لعبة مصنَّـفـة إىل أربع فئات: تعارف، 

معرفة، وأخرى داخل الغرفة وألعاب حركة يف الهواء الطلق، فيام يقدم الباب الخامس مختارات من أناشيد وأغاٍن كشفيّة.

نود هنا أن نـلـفـت انـتـبـاه معلمي الكشافة إىل رضورة إيالء االهتامم الكايف للجوانب الرتبوية الثالثة: التعليمي، الرتبوي والرتفيهي، 

دون إهامل أي منها.

وأخريا، إيـمـانـا مـنـا بـخـدمـة مـجـتـمـعـنـا واإلنـسـانـيـة حـرصـنـا عـلـى تـقـديـم هـذه الـكـراسـة لـكـم وقـد تـوخــَّـيـْـنـا 

إتـْـقـان عـمـلـهـا مـضـمـونـا وشـكـال، عـلـى أمـل أن تـفـيـدكـم، ولـكـونـكـم قادة فـعـالـيـن، فـإنـنـا نـرجـو أن يـكـون الـنـفـع 

عـامـّـا لـلـمـجـتـمـع.

بـاحـتـرام

طـاقـم اإلعـداد والـكـتـابـة
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كلمة األستاذين عبد الله خطيب وجالل صفدي
“ إّن األرض تقّدم لكم خرياتها، ولو عرفتم كيف متلؤون أيديكم من خرياتها ملا خربتم طعم الحاجة يف 

حياتكم”.
جربان خليل جربان

كّنا عىل استعداد
فكونوا مستعّدين

انطالقا من املسؤوليّة الفرديّة والجامهرييّة، نعمل جاهدين من أجل إيجاد سبل التواصل واالتّصال مع هذا السيل املهيب من الشباب 

والشابّات الذين يقفون عىل مفارق العمر يوّدعون جيل الطفولة، يحملون أحالمهم يف طريقهم إىل املستقبل الواعد.

إنّنا، ومن خالل التنظيم الكشفّي، نضع بني أيديكم عصارة الشعوب يف التنظيم واالنتظام يف عامل متغرّي ومتقلّب، نأتيكم بلّب التجربة 

اإلنسانيّة املبنيّة عىل النظم األخالقيّة والقيم اإلنسانيّة التي تربطنا بأنفسنا وببعضنا البعض.

إنّنا يف قسم التعليم العريّب ويف إدارة املجتمع والشباب يف املجتمع العريب، نعمل جاهدين من أجل إيجاد األطر املالمئة السليمة لتوجيه 

القوى اإلنسانيّة الكامنة يف أعامقكم من أجل ترجمتها إىل أفعال وأعامل تأيت بالخري والرغد ألبناء مجتمعنا.

بناء  الطالب، ماّم يساعده عىل  النواحي اإلنسانيّة والروح االجتامعيّة يف نفس  تنمية  الكشفّي هو نشاط تطّوعّي يهدف إىل  النشاط 

شخصيّـته ويدفعه إىل خدمة املجتمع يف النواحي البيئيّة والصّحيّة واالجتامعيّة، فالنشاط الكشفّي ينّمي روح القيادة وتحّمل املسؤوليّة 

لدى الطالب ويعّزز انتامءهم إىل املجموعة ويقوي التعاون فيام بينهم.

التفكري  ا، عبارة تخطّت كونها عنوانا للفّعاليّات الكشفيّة، فقد أصبحت نور الدرب ومصباح الطريق للتعامل املبني عىل  كن مستعدًّ

السليم والسلوك القويم مع مجريات الحياة يف كافة مجاالتها، وهي الطريق األمثل للتعامل مع أبناء املجتمع القريبني والبعيدين، لضامن 

حّريّة القول والعمل والتفكري ضمن مكّونات املجتمع اإلنسايّن وما يحمله من تغرّيات، فالنظام والتنظيم، املساعدة واملعاضدة، األلفة 

والتسامح، الحّق والواجب، العلم والعمل، االشرتاك واملشاركة، الدعم املعنوّي واملسؤوليّة، كّل هذه وغريها من مكّونات وأسس العمل 

الكشفّي والثقافة املستندة إليه. 

إميانًا مّنا يف تنمية الجيل القادم وتهيئته ليخرج مواطًنا صالًحا يف املجتمع، فقد قمنا، يف قسم التعليم العريّب وقسم املجتمع والشباب يف 

املجتمع العريب، بإعداد كرّاسة “ آفاق كشفيّة ” تتضّمن عّدة أبواب من معلومات كشفيّة واقرتاحات لفّعاليّات وألعاب تربويّة هادفة، 

ممتعة مع توجيهات إىل بناء أنشطة تالئم الطالب وأبناء الشبيبة. 

إنّنا نبارك جهود كّل العاملني عىل إعداد هذا الربنامج الذي، من خالله، نسمو ونعمل من أجل الشبيبة يف املجتمع العريّب، ونتوّجه إىل 

ا. كّل فرد منكم ونقول: لدينا الكثري من العمل والجهد... فكن مستعدًّ

باحرتام،

عبد الله خطيب جالل صفدي 

مدير قسم كبري للتعليم العريب مدير قسم املجتمع والشباب 

املجتمع العريب املجتمع العريب 
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الـبـاب األول- 1
 مـصـطـلـحـات
وطرق عـمـل
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كتيبة الكشافة/ كتيبة املرشدات
الكشاف هو الفتى الذي يرتاوح عمره بني الحادية عرشة حتى الخامسة عرشة، وتدعى الفرقة كتيبة الكشافة للفتيان، وكتيبة املرشدات 

للفتيات. تقسم الكتيبة إىل عّدة أقسام يدعى كّل قسم منها: “رهط”، جمعها “أرهاط”.

يتألف كّل رهط من ستّة حتى اثني عرش عضوا، مبن فيهم رئيس الرهط ومساعده.

إذن، من هو الكشاف؟
هناك عدة صفات يجب أن يتحىل بها الفرد حتى نستطيع أن نطلق عليه لقب “ كشاف ” ومن أهم هذه الصفات:

تحدي الذات:
الكشاف هو الشخص الذي يتحدى ذاته، ويتحدى الصعوبات التي تواجهه. الشعار الذي ترفعه الكشفية “كن مستعًدا” يتطلب 

االلتزام الدائم والكامل بتحسني وجود وكينونة اإلنسان من الناحية الروحية واألخالقية والعقلية واالجتامعية والبدنية، ويبقى السؤال: 

كم من الناس يقومون بذلك يف حياتهم اليومية؟ فالكشاف ينظر إىل األمور، ظاهرها وباطنها وذلك يتضمن استكشاف الدوافع 

الحقيقية لألمور ويتأكد من صحتها وإىل الجدوى منها.

يكافح الكشاف من أجل العمل يف إطار من األخالق الحميدة، ويتجنب أي موقف قد يؤدي به إىل الغواية واالنحراف. يكافح الكشاف 

من أجل فتح األبواب لكل أفراد مجتمعه. كذلك يكافح من أجل أن يحيا يومه يف إطار من املبادئ التي يؤمن بها وليس مجرد العيش 

بشكل تقليدي وتلقايئ. يعلم الكشاف أن الحياة تتضمن عملية تعلم مستمرة فال يتوقف أبدا عن اكتساب معارف ومهارات جديدة، 

فيفهم جيدا هذا املكان الرائع املسمى “الكرة األرضية”.

املساهمة يف معالجة مشاكل العامل:
انطالقا من إمكانيات تطوير الفرد لذاته، يستطيع الكشاف أن يتطلع إىل تحسني املجتمع والبيئة اللذين يعيش فيهام، فهو يعلم أن 

هناك جوانب كثرية يف الحياة بعيدة عن املثل التي يتبناها. يستطيع الكشاف أن يدرك أن العامل ميلء بأناس يحتاجون إىل أن تـَُمدَّ 

يد املساعدة إليهم، وإىل أن يجدوا أصدقاء يثقون بهم، وإىل أفعال خري قد تعيدهم إىل الطريق الصواب، فالكشاف هو ذلك الشخص 

املـُـلِـّم مبا يحيط به من أحداث جارية، وذو القدرة عىل التعامل مع األحداث ألن هناك قليال من الناس ممن يبدون اهتامما بالكثري 

من األمور من حولهم، فالكشاف لديه الشجاعة ليكون مثال يحتذى يف القيادة.

التمسك بنهج يف الحياة:
يعلم الكشاف أهمية أن يحيا وفقا لنمط أو نهج يف الحياة، فمن املهم أن يكون لديه نظام ذايت يحكم سلوكه وعالقاته بطريقة تعكس 

األخالقيات السامية واملثل العليا. ويف العامل الواقعي، يعلم الكشاف كيف يستفيد من إمكانياته سواء يف عمل الخري أو املنافسة مع 

اآلخرين يف عمل الخري فاالستثامر االجتامعي هو عبارة مشهورة يتم تدوالها كثريا يف عامل األعامل، أما الكشاف فيدرك متاما أن األعامل 

الجيدة يدعمها املجتمع فيزيدها قوة وفاعلية. الكشاف ال يسمح بأن يكون اسمه عرضة للبيع بأي مثن، بل يستمر يف التمسك بالقيم 

حتى لو تخىل عنها اآلخرون. فالكشاف اسم ورمز تحرتمه كل منظمة تود أن تعمل يف إطار من الرشف واالستقامة فالكشاف بال رشف 

ال يعد كشافا.
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صنع املعروف والعرفان بجميل القادة:
الكشاف يصنع املعروف كل يوم دون مقابل ودون أن يراه أحد. يجب أْن ال ننىس أبدا أّي معروف صنعه معنا قادتنا الذين اهتموا بنا 

يف املايض سواء كانوا معلمني أو موجهني أو قادة كشافة، فذلك يجعل الكشاف ال يتساءل ملاذا ال يساعده أحد اآلن، بل يظل مقدرا 

وسعيدا مبا تلقاه من مساعدة من قبُل وساعيا إىل تقدميها إىل اآلخرين باستمرار.

التمتع بالروح الكشفية:
يَُعــلّـم الكشاف أن وجود شخص واحد يثق بنفسه وقدراته يستطيع أن يصنع فارقا كبريا يف العامل املحيط به حتى لو كانت تواجهه 

صعوبات عديدة. كل ما يحتاجه الشخص هو أن يكون مثابرا، ذا إرادة وعزمية عىل تحقيق أحالمه وإنجاز الفارق ال يعني القيام 

بعمل ضخم، بل يستطيع الكشافة بتعاونهم و تآزرهم معا أن يحركوا مجتمعاتهم نحو اتجاه إيجايب أفضل وذلك ما نطلق عليه 

“الروح الكشفية”.

التحيل باإلنسانية:
الكشاف هو ذلك الشخص الذي يتمتع بالروح اإلنسانية، باالستقامة والرشف، فيجب علينا أن نعمل وأن نسعى جميعا إىل أن يتحىل 

بها “الكشاف” وإىل أن تكون لتلك القيم صفات ومزايا شخصية.

تحيّة الكشاف:
م التحيّة يف الحاالت التالية: يجب أن يكون الكشاف يف حالة استعداد تام وقت التحيّة. تقدَّ

أثناء استقبال القائد ومساعديه ورؤساء الرسايا وذوي الرتب الكشفيّة العالية.. 1

عند رفع األعالم يف الحفالت واملناسبات واالستعراضات.. 2

وقَت رفع العلم وإنزاله.. 3

خالل تأدية العهد يف حفلة التدشني.. 4

قـََسـم الكشاف:
عىل الكشاف أْن يحفظ الـقـَـسـَم عن ظهر قلب لذا يجب أن يتعلمه الكشاف كتابًة وإلقاًء. يـتـألـف قـَـسـَم الكشاف من ثالثة بنود، 

هي:

أْن أقوم بواجبي نحو الله ونحو األمة والبالد.. 1

أْن أساعد الناس يف جميع األحوال.. 2

أْن أصون قانون الكشاف وأْن أعمل به.. 3



الـبـاب األول- مـصـطـلـحـات وطـرق عـمـل 1

10

عهد الكشاف:
عند حلف اليمني ) أو العهد ( يجب عىل كّل الكشافة الحارضين أْن يؤدوا التحيّة واقـفـيـن يف حالة استعداد:

أْن أكون مستقياًم.  .1
أْن أطيع قانون كتيبة الكشافة واملرشدات.  .2

أْن أساعد اآلخرين.  .3
عىل معلّمي فرق الكشافة واملرشدات أن يرشحوا للكشاف معنى كّل بند وكّل كلمة من املاّدة الكشفية رشًحا وافيًا وبتأنٍّ يك يستوعب 

الكشاف ما يرّدد.

تذكّر أيّها الكشاف أنّك إذا وعدت يجب عليك أن تـــفي مبا تعد به، يك ال ينعتك اآلخرون بالكذب والتقصري، وعندما تعهدت أن تكون 

مستعدا، يجب أن تعلم أن االستعداد لديك يجب أن يكون أقوى مام هو لدى أي شخص آخر.

أْن أكون مستقياًم- طبًعا مستقياًم، صادقًا يف أقوالك وأفعالك، ال تكذب أبًدا، كُن دامئا منصًفا.

أْن أطيع قانون الكشاف- إطاعة القانون هو العمل مبا وعدت.

وأْن أساعد اآلخرين- مساعدة اآلخرين تـتـجلــّى يف مساعدة إخوانك الجدد يف الكتيبة أو مساعدة األوالد الذين يصغرونك سّنا- 

مساعدة الفقراء واملحتاجني وكّل من يطلب املساعدة وأنت قادر عىل مساعدته.

 شعار الكشاف:
كن مستعًدا

بـَتـَـالت الزنبقة ) أوراق الـتــُّـَويـْج ( الـثـالث ترمز إىل بنود الـقـََسـم الـثـالثـة.

تحيّة الكشاف تـَُذكّر الشبل الكشاف أن يكون مستعًدا .  .1
التحيّة باألصابع الثالث تـَُذكّر الكشاف بالعهد الذي تعّهده أمام الجميع.  .2

شعار الكشاف يـَُذكّره بواجبه باالجتهاد دوًما للتحّسن وخدمة اآلخرين ومنفعة الجميع.  .3
أّما ماّدة املرشدات، فهي كامّدة الكشاف؛ إاّل أّن عالمة املرشدات هي الزنبقة واسعة البـَتـَـالت، للداللة عىل أّن املرشدة تحتوي أكرث، 

وتعطي انطباعا وواقعا جيّدا باألعامل الصالحة والسمعة الحسنة.



الـبـاب األول- مـصـطـلـحـات وطـرق عـمـل

11

1



الـبـاب األول- مـصـطـلـحـات وطـرق عـمـل 1

12

نظام الرتاتبّية والدرجات الكشفّية
يتقّدم الناشئ يف كّشافة املدارس العربيّة بسلّم الدرجات بناء عىل عاملني أساسيّني:

الجيل: أنظر الرتتيب العمرّي لكّل مرحلة من مراحل التقّدم كشفيًّا.. 1

بطاقة الدرجات الكشفيّة الشخصيّة

الفصل الثالث الفصل الثاين الفصل األّول تاريخ االنضامم: 
____________ االسم: _____________

َمهّمة َمهّمة َمهّمة الصّف الدرجة
الرابع شبل/ غزالة مبتدئ/ ة

الخامس شبل/ غزالة 2

السادس شبل/ غزالة 1

السابع كّشاف/ مرشدة مبتدئ/ ة

الثامن كّشاف/ مرشدة 2

التاسع كّشاف/ مرشدة 1

العارش كّشاف/ مرشدة  متقّدم/ ة 3

الحادي عرش كّشاف/ مرشدة  متقّدم/ ة 2

الثاين عرش كّشاف/ مرشدة  متقّدم/ ة 1

سن 18 عام فام فوق فرقة الجوالة

د املرشد املهام املطلوب من كل ناشئ إنجازها الستحقاق الدرجة.. 2 االستحقاق: يحدِّ

التحيّة الكشفيّة

شعار الكّشاف وشارة الكّشاف
 الشارة الكشفيّة الدولية هي الزنبقة وقد اقتبست من زهرة السوسن التي كانت شعاًرا لفرنسا. تتألّف الزنبقة من ثالث بـَتـَـالت ترمز 

إىل عهد الكّشاف )اإلخالص، املساعدة، الطاعة(. النجمتان الخامسيّتان يف البـَتـَـلـتـيـن الجانبيتني ترمزان إىل عينّي الكّشاف اليقظتني، 

ا ”، ويتدىّل من الرشيط حبل  وشعابها العرش إىل عدد بنود رشيعة الكّشاف ورشيط تحت الزنبقة كُتب عليه عبارة “ كن مستعدًّ

ا” يعني أنّه عىل الكّشاف أن يكون يف حالة  معقود يذكّر الكّشاف بالعمل الخريّي اليومّي الصالح. وشعار الكّشاف الدويّل “كن مستعدًّ

ل. استعداد دائم ملواجهة جميع األحداث بصدر رحب ورباطة جأش دون أي تربُّم أو متلــُـّ
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معنى التحيّة
التحيّة تذكّر الكّشاف ببنود العهد الثالث )اإلخالص، املساعدة، الطاعة( وأّن الكبري يعطف عىل الصغري، والصغري يحرتم الكبري ويطيعه.

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

التحّية الكاملة: وتكون برفع اليد اليمنى إىل أعىل الحاجب األمين، ويكون الكّشاف مرتديًا لباسه الكشفّي الكامل.  .2
تحّية الرشف: وتكون برفع اليد اليمنى إىل األمام وإىل األعىل والكّف بوضع التحيّة. ) الوعد ( أّما إذا كان الكّشاف حامال العصا   .3

فتكون برفع العصا إىل األمام وإىل األعىل، وتكون نهاية الرمح املدبّبة مطابقة لنهاية ساعد الكّشاف.

تحّية الجنازات: وتكون بوضعيّة االستعداد مع حني الرأس إىل األسفل.  .4
التحّية بالعصا: ميسك الكّشاف عصاه بيده اليمنى ممدودًة إىل أسفل مالصقًة جسمه ورِجله، وساِعُدُه األيرس مالمسا صدره   .5

أفقيا والسبابة والوسطى مالمستني العصا.

املصافحة الكشفّية: تكون باليد اليرسى وتشابك الخنرصين، وهي دليل عىل صداقة الكّشافني وثقتهام الواحد باآلخر.  .6

 امللحق الثاين: 
 أنواع الّتحّيات -

ڤـيـديـو

التقاليد الكشفيّة

تقاليد األعالم:
 يعترب العلم الكشفي شعاًرا للمنظمة ورمزًا لقّوتها وعزّتها، لذلك وجب أن يكون

موضع إجالل واحرتام يف جميع حاالته، وأال يستعمل يف غري األغراض الرسمية.

تحيّة العلم:
 عند رفع العلم وإنزاله يواجه الكّشاف العلم عند تحيّته، ويجب أن يتقّدم العلم

 كّل وحدات العرض، وعىل املشاهدين تحيّته عند مروره أمامهم. ال يؤّدي

 الكّشاف التحيّة إاّل إذا كان مرتديًا زيّه الكشفّي، أما إذا مل يكن مرتديا الزّي
الكشفّي فيقف يف حالة االستعداد باتّجاه العلم.

الـتـحـيـّـات الـكـشـفـيـّـة- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

الـتـحـيـّـات الـكـشـفـيـّـة- 
عـريـضـة مـحـوسـَـبـة- رابـط 

تـشـعـيـبـّي

 امللحق األول:
 التحيات الكشفية-
عريضة محوَسبة:

http://drive.google.com/file/d/1JbV3PJPu-jIwfil_0jfPAqkkrrVqus90/view?
http://drive.google.com/file/d/1JbV3PJPu-jIwfil_0jfPAqkkrrVqus90/view?
http://drive.google.com/file/d/1aTdgoN_7aYki-1IIVW2icoizBkgYYtG4/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1aTdgoN_7aYki-1IIVW2icoizBkgYYtG4/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1aTdgoN_7aYki-1IIVW2icoizBkgYYtG4/view?usp=sharing
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حفظ العلم:
العلم الذي ينتهي استعامله يجب أن يُحفظ يف صندوق خاّص، وتوضع معه وثيقة يكتب فيها تاريخه، واألحداث واملهرجانات التي 

رفع فيها.

يرفع العلم عىل ساريات املخيّامت والدورات الكشفيّة الدامئة واملؤقّتة يوميًّا عقب املراسيم الكشفيّة التي تجرى عىل املجموعات 

املشاركة، وقبل بدء الربنامج الصباحّي للمخيم و الدورة.

تكون عمليّة رفع العلم رسيعة، وتكون عمليّة إنزاله بطيئة، كام يجب مراعاة عدم ملس أي جزء منه لألرض عند إنزاله.

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

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

القواعد العاّمة للسري ووضع العلم:
عند السري بالعلم مع أعالم أخرى يسري حامله يف املقّدمة ويف الوسط.

عند نقل العلم من مكان إىل آخر وهو موضوع يف ساريته، يلّفه حامله ويضعه داخل الكيس الخاصِّ به أو الحقيبة الخاّصـة به 

ويحمله عىل الكتف األمين.

رفع العلم الكشفي وحده عىل سارية مستقلّة، بحيث يكون يف مكان الصدارة، وإذا رفعت مع العلم الكشفي أعالم أخرى، فرتفع عىل 

ساريات مستقلّة أو متّصلة بالسارية األصليّة.

إذا رفع العلم مع أعالم أخرى عىل ساريات مختلفة يف خّط واحد فيجب أن يكون عن ميينها جميًعا ويف نفس ارتفاعها.

طريقة طّي العلم:
يُطوى العلّم طوليًا مرّتني ثّم يُثنى عرضيًا وتكون أطراف العلم األربعة فوق بعضها البعض: اثنان إىل األعىل واثنان إىل األسفل   .1

وبينهام ثنيتا نصف العلم.

ا أسطوانيًا بحيث يكون اتّجاه اللّف من وسط العلم إىل األطراف. يلّف بعد ذلك لفًّ  .2
بعد لّف العلم يطوى طرف الحبل، الذي سيكون من جهة السارية، من األسفل وهو الذي سيكون جهة الخارج يف هذه الحالة،   .3

ويتّم لّفه يف اتّجاه مضاّد لجهة لّف العلم حيث يلّف الحبل بطرفه حول العلم مرّة، ثّم يتّم إدخال الحبل تحت هذه اللفة 

وتـُصنع منه عروة حرّة الحركة واالنزالق، ) يجب االنتباه إىل عدم إدخال عقدة وصل الحبل يف اللفة التي ُصنعت حول العلم 

ألن هذا سيعقد الحبل فيصعب نرشه (.

متى تؤّدى التحيّة للعلم؟
تؤّدى التحيّة برفع اليد اليمنى جانبًا إىل أعىل حتّى تلمس السبّابة الجبهة من الجهة اليمنى، وتستعمل هذه التحيّة يف الحاالت التالية:

عند رفع وإنزال العلم الوطنّي للدولة/ للمنظّمة/ للحركة.  .1
عند عزف النشيد الوطنّي للدولة/ نشيد عصبة الكّشاف.  .2

عند تحيّة من هم أعىل رتبة من القادة واملرشدين واملفتشني، وعند تحيّة األعالم الكشفيّة عند حملها يف الحفالت، وتحيّة ِفـرق   .3
األشبال وِفـرق الكّشافة وِفـرق الجّوالة عند مرورها.
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حفل التدشني

حفالت الوعد واالنتقال وامليثاق:
تـُعّد حفالت الوعد واالنتقال من التقاليد املوروثة يف حركة الكّشافة، والتي تسهم بقدر كبري يف متّسك الطالب بحركتهم الكشفيّة، 

واالستمرار فيها، ملا ترتكه فيهم من أثر نفيّس إيجايّب وذكريات عميقة تبقى خالدة لدى كّل من عقدت له هذه الحفالت ولو مرّة 

واحدة يف حياته.

 ملحق:
 املنديل الكشفي-
عريضة محوَسبة

الـمـنـديـل الـكـشـفـّي- 
عـريـضـة مـحـوسـَـبـة- رابـط 

تـشـعـيـبـّي

https://drive.google.com/open?id=1UTrqphW85U1R_CXiu1yEyUOixXVifOzR
http://drive.google.com/file/d/1pSYbbRqbv0GDy5vnlues7H19OlnPaORc/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1pSYbbRqbv0GDy5vnlues7H19OlnPaORc/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1pSYbbRqbv0GDy5vnlues7H19OlnPaORc/view?usp=sharing
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حفل انتقال شبل إىل مرحلة الكّشافة:
إذا بلغ الشبل الحادية عرشة من عمره جاز انتقاله من فرقة األشبال إىل فرقة الكّشافة، وال يبقى الشبل يف فرقته إذا زاد عمره عن 

اثني عرش عاًما.

مراسيم الحفل:
يقف األشبال يف محيط دائرة العرض، ويقف القائد وسط الدائرة.. 1

يُرسم عىل األرض خط مستقيم، وميكن تحديده بالجري كأنّه فاصل بني مرحلة األشبال ومرحلة الكّشافة.. 2

يصطّف الكّشافة عىل شكل حدوة حصان كـوقـفـتـهم يف حفلة الوعد، بينام يكون علم الفرقة يف وسط الحدوة، وقائد فرقة . 3

الكّشافة مقابل فتحة الحدوة يف الوسط، كام يظهر يف الرسم التايل: 

ينادي قائد األشبال الشبل الذي سينتقل فيتقّدم، حتّى يقف أمام القائد.. 4

يلقي قائد األشبال عىل مسمعه، ومسمع إخوانه قواًل مأثوًرا، ممتدًحا أعامل الشبل املاضية، ومعربًا عن أسف إخوانه لفراقه، . 5

راجيًا له التوفيق والسعادة يف حياته القادمة، ثّم يستوثق من حفاظه عىل وعده، ويؤكّد ذلك بتجديد الشبل وعده آلخر مرّة يف 

فرقة األشبال.

تحييه الفرقة بصيحة كشفيّة.. 6

يصافح الشبل كّل فرد من أفراد فرقته، ثّم يتبع قائد األشبال الذي يتقّدم به إىل الخّط الفاصل، حيث يتسلّمه منه قائد . 7

الكّشافة، الذي يوصيه قائد األشبال به خريًا فيِعُد قائد الكّشافة برعايته.

يرّحب قائد فرقة الكّشافة بالشبل بكلامت رقيقة تؤنسه، وتـُذهب عنه الوحشة، التي يجدها يف انتقاله إىل فرقته الجديدة.. 8

يقّدمه قائد فرقة الكّشافة إىل عريف طليعته الجديد، وبذلك تنتهي مراسم الحفل.. 9
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حفل وعد الكشاف:
ال يسمح للطالب أن يرتدي مالبس الكشافة، وأن يصبح كشافا إال بعد أن يكون قد اجتاز االختبارات املقررة للكشاف املبتدئ، وأّدى 

وعد الكشاف يف حفلة الوعد. 

فيام ييل نظام الحفلة:

يقف الكشافة عىل شكل حدوة حول العلم، مرتدين مالبسهم الكشفية الكاملة، ويقف قائد الفرقة ومساعده والعريف األول   .1
عند فتحة الحدوة.

ينادي العريف األول " الكشاف " الذي سيؤدي الوعد.  .2
يحرض الكشاف ومعه عريف طليعته أمام القائد.  .3

يؤدي " الكشاف " التحية للقائد، ثم يدور بينهام الحوار التايل:  .4
القائد: هل عقدَت عزميتك عىل االلتحاق بحركة الكشافة؟  –

الكشاف: لقد عقدُت عزميتي عىل االلتحاق بحركة الكشافة.  –

هل عزمت أن تصبح مثال طيبا للكشاف يف أعاملك وأقوالك وترصفاتك؟  –

نعم.  –

هل تعرف معنى رشف الكشافة؟  –

نعم أعرفه.. رشف الكشاف موثوق به.  –

هل ستبذل جهدك للعمل وفق مبادئ القانون، وتطبقه يف حياتك اليومية؟  –

نعم, سأبذل جهدي.  –

هل يل أن أثق برشفك بأنك ستبذل جهدك للقيام مبا يجب عليك نحو الله والوطن وأن تساعد الناس، وأن تعمل وفق قانون   –

الكشافة؟

الكشاف: أعد برشيف بأن أبذل جهدي للقيام مبا يجب َعـلــَـيَّ نحو الله والوطن وأن أساعد الناس، وأن أعمل بقانون الكشافة.  –

عندما يردد الكشاف هذا الوعد يؤدي عالمة الكشاف بيده اليمنى ويضع يده اليرسى عىل علم الدولة/ الكشافة الذي يكون العريف 

األول قد أمسك به أمام الطالب يف وضع أفقي.

ويف نفس الوقت يؤدي جميع أفراد الرسيّة الكشفيّة تحيّة الكشافة حتى ينتهي الكشاف من ترديد الوعد، وعند ذلك يسلم عليه 

القائد مهنــِّـئـا إياه بأنه قد أصبح منذ تلك اللحظة كشافا وأحد أفراد األخوة الكشفية العاملية، وأنه يـُـنـتـظـر منه أن يكون رجـُـال 

بكل معنى الكلمة، ميكن الوثوق به، ويعتمد عليه، وأن يبذل جهده للوفاء مبا وعد به أمام إخوانه يف هذا الحفل، ثم يتقدم القائد 

فيسلمه عصاه، ويساعده يف ارتداء منديل الكشافة، ويقلده شارة الكشاف املبتدئ، ومن ثم يواجه الكشاف الرسيّة الكشفيّة، ويحييها 

بتحية الكشافة، فرتد الرسيّة عليه التحية، ويعود إىل مكانه يف الطليعة.

مالحق ذات صلة: عرائض محوَسبة
 امللحق األول: وعد وقانون
الكشاف-عريضة محوَسبة

امللحق الثاين: شعار وشارة 
الكشاف- عريضة محوَسبة

وعـد وقـانـون الـكـشـّـاف- عـريـضـة 
مـحـوسـَـبـة- رابـط تـشـعـيـبـّي

شـعـار وشـارة الـكـشـّـاف- عـريـضـة 
مـحـوسـَـبـة- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/10yOal6dugSseK9pa52CXQ8uJpvpvT-_e/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/10yOal6dugSseK9pa52CXQ8uJpvpvT-_e/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1eRHs_sLCj0wsk_vIVwJvEiRhJbSUnjqt/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1eRHs_sLCj0wsk_vIVwJvEiRhJbSUnjqt/view?usp=sharing
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العروض الكشفّية
الغرض من تسيري العروض الكشفيّة إظهار النشاط الكشفّي يف االحتفاالت ،املسريات القطريّة، اللوائيّة واملحليّة. اإلقليميّة والقوميّة 

واملحليّة.

نظام االصطفاف:
تنقسم طوابري العرض الكشفّي إىل:

1. حاميل األعالم        2. طوابري/ أرهاط مشاة       3. فرق العزف الكشفيّة.

األعالم
يسري علم الدولة يف مقّدمة الطابور.  .1

يليه علم االتّحاد الكشفّي اإلرسائييّل. يف حالة كّشافة املدارس العربيّة يف إرسائيل، التبعيّة هي لوزارة الرتبية والتعليم، ممثّلة   .2
بقسم املجتمع والشباب يف املجتمع العريّب، وبالتايل يُرفع أيضا شعار الِقسم.

يليه علم الحركة/ املنظّمة التي تتبع إليها الرّسيّة ) العلم األخرض (.   .3
تليه أعالم الفرق الكشفيّة املوجودة يف الرّسيّة )أشبال/ غزاالت، كّشافة/ مرشدات، كّشافة متقّدمني/ جّوالة( بحسب ترتيب   .4

تسلسل األعامر، من الصغري إىل الكبري، أو ترتيب أسامء الفرق حسب األبجدية.

الفرق املشرتكة
تسري الفرق وفق النظام التايل:

مون.     4. الجّوالة. 1. األشبال/ الغزاالت.     2. الكّشافة/ املرشدات.      3. الكّشافة املتقدِّ

نظام سري الفرق
تسري الطوابري يف عرض يتناسب مع األعداد املشرتكة، عىل أن يتناسب الفاصل بني كّل فرقة وأخرى مع املظهر العام للفرقة   .1

بأكملها، عىل أن ال يزيد الفاصل عن عرش خطوات وال يقّل عن ثالث خطوات.

يتقّدم كّل فرقة القائد ومساعده عىل أن يكون القائد أمام الطابور األمين بثالث خطوات واملساعد أمام الطابور األيرس.  .2
ميكن ضّم أفراد الفرق املختلفة يف مجموعات إذا مل يكن عددها مناسبًا، ويف هذه الحالة يسري أقدم القادة أمام الطابور األمين   .3

بثالث خطوات، وعىل يساره باقي قادة الفرق األخرى املنضّمة إىل املجموعة.

مشاركة املوسيقى
إذا اشرتكت يف العرض فرقة موسيقية واحدة فأنّها تسري خلف املشاة مبارشة.  .1

إذا اشرتكت يف العرض أكرث من فرقة موسيقيّة فإّن الفرق تكون خلف املشاة وتوزّع باقي الفرق عازفيها بنفس النمط بحيث ال   .2
تتداخل أصواتها.

يف حالة اشرتاك أكرث من فرقة موسيقيّة وكان من بينها فرقة نحاسيّة فإنّها ) أي الفرقة النحاسيّة ( تكون يف املقّدمة ) خلف   .3
األعالم (.
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التحيّة عند املنّصة
تبدأ منطقة نقطة التحيّة  قبل املنّصة بخمس خطوات وتنتهي بعدها مبسافة ترتاوح ما بني خمس وعرش خطوات حسب طول   .1

الطابور.

عند وصول قائد الطابور إىل بداية منطقة التحيّة ينادي “ تحيّة خذ “، ويكون النداء عند التقاء القدم اليرسى باألرض، ويؤّدي   .2
التحيّة كاملة مع االلتفات إىل اليمني، مع تثبيت اليد اليرسى إىل الجسم.

عند سامع نداء ) تحيّة خذ ( يلتفت مساعدو القائد لليمني مع تحريك الذراعني، وكذلك باقي الفرقة أو املجموعة ما عدا خط   .3
اليمني.. وذلك حفاظًا عىل النظام واتّجاه الوحدة ) الطابور (.

الفرق املوسيقيّة ال تؤّدي التحيّة، أما إذا سار أمامها قائد فإنّه يؤّدي التحيّة بااللتفات لليمني فقط.  .4
الفرق املوسيقيّة تنّسق عزفها أو عدمه مع الفرقة املستـقـِبلة.  .5

ال ينادي القائد ) أمام أنظر( إال بعد الوصول إىل نهاية منطقة التحيّة.  .6

الزِّّي الكشفّي
أفراد فرقة الكشافة وفرقة املرشدات يرتدون لباًسا مختلًفا عن باقي الكشافة والكشافات، وهذا اللباس مييّز فرقتهم عن باقي الفرق، 

ا وشارات تدّل عىل اسم الكتيبة واملنظمة والرتبة، لذلك عىل الكشاف أن يحافظ عىل لباسه نظيًفا ويف حالة جيّدة  فإّن لهم لباًسا خاصًّ

ومرتّبًا، ويحافظ عىل الشارات جيًّدا لئال تضيع منه ويضطر لرشاء غريها. وعليه أن يحرتم لباسه الكشفّي، وليعلم أّن لباسه يذكّره أنّه 

أصبح عضًوا يف مؤّسسة عامليّة كبرية موجودة يف جميع أنحاء العامل وتعّد املاليني.

يجب مراعاة الدقّة يف ارتداء املالبس ونظافتها.  .1
إذا كان هناك غطاء للرأس فيجب أن يرتديه الجميع.  .2

تقاليد ارتداء الزّي الكشفّي
ملاذا نرتدي الزّي الكشفّي؟

املالبس الكشفيّة جزء من الدوافع التي تُشعر الطالب بأنّه كّشاف 

ينتمي إىل جامعة ذات طابع خاّص يف سامتها وسلوكها وانضباطها، 

فعندما يرتديها الطالب يشعر بأنّه متأّهب للمشاركة يف رحلة أو 

مخيّم أو أي نشاط كشفّي، والهدف من ارتداء املالبس ليس إثبات 

أّن من يرتديها هو كّشاف فقط، ولكن يك يعيش الكّشاف حياته 

اليوميّة ُمـتـََحـلــِّـيـا بالقيم واملثل والسلوكيّات الحميدة التي 

تـُـَربـِّـي عليها الكشفيّة، فاملالبس الكشفيّة تساعد الطالب عىل أن 

يكون كّشافًا أفضل.

مكّونات املالبس الكشفيّة:
قميص ذو جيبني عىل الصدر لكّل منهام غطاء قالب، بنطلون، منديل، حزام، قبّعة، عقدة للمنديل، صافرة، حبل للصافرة، حذاء جلدّي 

باإلضافة إىل شارات مختلفة.

الـتـحـيـّـة الـكـشـفـيـّـة- 
عـريـضـة مـحـوسـَـبـة- 

رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1aTdgoN_7aYki-1IIVW2icoizBkgYYtG4/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1aTdgoN_7aYki-1IIVW2icoizBkgYYtG4/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1aTdgoN_7aYki-1IIVW2icoizBkgYYtG4/view?usp=sharing
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متى يتّم ارتداء الزّي الكشفّي؟
ـِريـَّـة أو املجموعة، يف الرحالت عىل  يتّم ارتداء املالبس الكشفيّة يف املناسبات التالية: عند تحيّة العلم، يف االجتامعات الخاّصة بـالـسَّ

أنواعها، يف الزيارات الرسميّة، يف الدراسات. مينع ارتداء املالبس الكشفيّة يف الحفالت الخاّصة ودور اللهو والزيارات العاديّة، ويجب 

املحافظة عليها واستعامل مالبس رياضيّة خفيفة أثناء التدريب والطهي، ويجب وضعها يف مكان مناسب لتكون نظيفة دامئًا. املالبس 

الكشفيّة الجيّدة بهندامها الجيّد تؤثّر عىل من يراها، لذلك فمن واجب الكّشافة أن يظهروا يف املجتمع بلباس أنيق ومرتّب يدعو إىل 

االحرتام.

تقاليد وضع الشارات عىل الزّي الكشفّي
علم الدولة- يوضع أعىل الجيب األيرس.  .1

شعار الكّشاف العاملي- يوضع عىل الجيب األيرس.  .2
شعار املنظّمة/ الحركة - يوضع عىل الجيب األمين.  .3

شعار قسم املجتمع والشباب يف املجتمع العريّب - يوضع أعىل الجيب األمين.  .4
اسم الرّسيّة - يوضع أعىل كّل من الذراع اليمنى واليرسى )تحت الكتف(.  .5

نجامت الخدمة/ شعار الرتبة الكشفّية- توضع فوق الجيب األمين- بجانب شعار قسم املجتمع والشباب.  .6

أخالقيّات ارتداء الزّي الكشفّي
من غري املستحّب أن يرتدي الكّشاف شارات ال حاجة لها، كام مينع ارتداء شارات مل يحصل عليها رسميًا، حتّى يظل للزّي الكشفّي 

وقاره وهيبته واحرتامه.

ليس من اللياقة أن يقوم مرتدو الزّي الكشفّي بالتدخني.

من يرتدي الزّي الكشفّي ينتمي إىل جامعة ذات طابع سلويكّ مميّز، لذا من الواجب عليه أن يتحىّل باألخالق الفاضلة التي تنبع من 

قيمه الدينيّة واحرتامه للعادات والتقاليد الحميدة، والتزامه بوعد وقانون الكّشافة.

يجب أن يحافظ الكّشاف عىل هندامه ومظهره الكشفّي، من حيث األناقة ونظافة مالبسه، وتناسقها ومناسبتها ملقاسه، والحرص عىل 

كيّها واملحافظة عىل رونقها، فالكّشاف بزيّه عنوان للحركة الكشفيّة.

 امللحق األول: عقدة
سليامن ڤـيـديـو

 امللحق الثاين: رأس
تريّك ڤـيـديـو

الـمـلـحـق الـثـالـث- الـّزّي 
الـكـشـفـّي الـمـوحــَّـد- عـريـضـة 

مـحـوسـَـبـة

 عـقـدة سـلـيـمـان- ڤـيـديـو-
رابـط تـشـعـيـبـّي

 رأس تـركـّي- ڤـيـديـو-
رابـط تـشـعـيـبـّي

الـزّّي الـكـشـفـّي الـمـوحــَّـد- عـريـضـة 
مـحـوسـَـبـة- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1Jl4HtA-5TirpJLnI4aWUjyGeIFozQOXq/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1Jl4HtA-5TirpJLnI4aWUjyGeIFozQOXq/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/15DQndl3jlyaBJ0s4KGrFw1aBZXTqvwEl/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/15DQndl3jlyaBJ0s4KGrFw1aBZXTqvwEl/view?usp=sharing
http://docs.google.com/presentation/d/1r6tyvrhnl2toO7n8k2PKHEutd_NmNaLs/edit?dls=true
http://docs.google.com/presentation/d/1r6tyvrhnl2toO7n8k2PKHEutd_NmNaLs/edit?dls=true
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قواعد السري النظامّي

أشكال االصطفاف:
ميكن للقائد أو من يقوم مقامه أن يطلب من أعضاء الفرقة، أو جميع الفرق الوقوف يف عّدة أشكال. وذلك بحسب الغرض من 

الجمع، وقد يتحّكم يف شكل االصطفاف ) الجمع ( مساحة املكان، أو عدد األعضاء، أو عدد الفرق املراد جمعها، وعادة ما يتّم تنظيم 

الوقوف كالتايل:

أّواًل: يف حالة الوقوف عىل هيئة طابور:

عريف الفرقة: يقف يف مقّدمة فرقته.	 

نائب عريف الفرقة: يقف يف مؤّخرة فرقته.	 

بقية األعضاء: يقفون بينهام عىل أن يكون األقرص يف األمام، واألطول يف الخلف.	 

ثانًيا: يف حالة الوقوف عىل هيئة ِسب:

عريف الفرقة: يقف عىل ميني فرقته.	 

نائب العريف: يقف عىل يسار فرقته.	 

بقية األعضاء: يقفون بينهام عىل أن يكون األقرص من اليمني، واألطول من اليسار.	 

ثالًثا: بالنسبة إىل الطالئع:

إذا وقف القائد مواجًها فرقته تكون الفرقة األوىل يف أقىص اليسار، والفرقة األخرية يف أقىص اليمني، وترتتّب بقيّة الفرق بينهام.	 

وفيام ييل توضيح ألشكال االصطفاف مع مالحظة اآليت:

اللون العّنايب: القائد، أو من يقوم مقامه.	 

اللون األزرق: عريف الفرقة.	 

اللون الربتقايل: نائب عريف الفرقة.	 

اللون األخرض: األعضاء.	 
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امللحق األول: االستعراضات 
الكشفية- عريضة محوَسبة

 امللحق الثاين: السري
النظامي فيلم

االسـتـعـراضـات الـكـشـفـيـّـة- عـريـضـة 
مـحـوسـَـبـة- رابـط تـشـعـيـبـّي

الـسـَّـيـر الـنـِّــظـامـّي الـكـشـفـّي- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1qi9AGpT_pDaW7sUiGZxmBnq3Yo1XGhlH/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1qi9AGpT_pDaW7sUiGZxmBnq3Yo1XGhlH/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1ij1J7PylIS9yfc72NLiT5c4B0SS6qx-7/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1ij1J7PylIS9yfc72NLiT5c4B0SS6qx-7/view?usp=sharing
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فـعـالـيـّـات الـقـيـم الـتـربـويـة الـكـشـفـيـة
معظم املجتمعات اإلنسانيّة النظاميّة، مبنيّة عىل أّسّس ومبادئ ورشائع متفق عليها تتامىش والظروف الحياتيّة لهذه املجتمعات. من 
األمور التي تجمع الكّشافة بشكل عاّم هي أنها قواعد مقبولة عىل كل عضو كشفّي بغض النظر عن موطنه، تبعيته، دينه ولغته، لذا 
فهذه املبادئ والرشائع الكشفيّة هي عامليّة تعمل عىل صقل شخصيّة اجتامعيّة ذات مسؤوليّة تدعم البيئة والطبيعة واملجتمع الذي 

تعيش فيه. 
مبادئ الحركة الكشفيّة مبادئ إنسانيّة، اجتامعيّة، عامليّة، ومنذ تأسيسها وضعت نصب أعينها هدفًا تربويًا، أال وهو: “تربية إنسان 

نافع ملجتمعه وبيئته وموطنه والعامل”.
يـَّـة أو عضو كشفي تحت ظلها: فيام ييل نورد املبادئ والرشائع الكشفيّة العامليّة والتي تجمع كل منظمة كشافة أو رَسِ

الكّشاف يقول الحق.. 1
الكّشاف مخلص لوطنه.. 2
الكّشاف عضو نافع يف املجتمع. . 3
الكّشاف أخ لكّل كشاف وصديق لكّل انسان. . 4
الكّشاف مؤّدب.. 5
الكّشاف يرفق بالحيوان والنبات ويحافظ عليها. . 6
الكّشاف مطيع للنظام واألوامر.. 7
الكّشاف بشوش ويُقابل الشدائد بصدر رحب. . 8
الكّشاف مقتصد. . 9

الكّشاف طاهر يف أقواله وأعامله.. 10
تصبو منظمة كشافة املدارس العربية إىل تطوير شخصية الكّشاف لتكون مستقلة وحصينة، شخصيّة تعمل من أجل بناء مجتمع مثايل 
يف الدولة، ومن أجل تذويت مبادئ االحرتام والتعايش، ودعم الناشئ ليصبح جزًءا أساسيا يف املجتمع بواسطة مبادئ الكّشاف العامليّة، 

وأسس الدميقراطيّة والحوار بني الحضارات، ومبا يتالءم مع أهداف ومقررات وزارة الرتبية والتعليم ) قسم املجتمع والشباب (.
بُنيت كراّسة الفعاليّات هذه بالتالؤم مع القيم االجتامعيّة وبرنامج القادة الشابة وبرنامج النواة لساعة الرتبيّة واملبادئ والرشائع 

الكشفيّة العامليّة.
الفعاليّات مبنيّة بشكل لولبّي حيث يتطرّق كل شهر تعليمّي إىل محور من محاور القادة الشباب وبتالؤم مع أحد رشائع الكّشاف، 

واملضمون القيمّي لكل فّعاليّة يعطي أفكاًرا كشفيّة مالمئة مناسبة ألحد املبادئ والرشائع الكشفيّة.
نويص مرشدي كشافة املدرسة ورؤساء األرهاط بالعمل حسب الرتتيب الزمنّي للفعاليّات كونها مبنيّة بأسلوب تفاضيّل ولولبّي.

كام وحرصنا يف هذه الكراّسة عىل أن يعمل مرشدو الكّشافة يف املدارس كلها بنمط واحد، عىل اعتبار أن يعطى لهذا النمط املوّحد 
صبغته االبداعيّة الشخصيّة مبا يتالءم مع الطالب، فكل لقاء كشفي مبني من ثالثة أقسام رئيسية: أوال السري النظامي والعزف 

والتشكيالت، ثانيا فعالية القيمة الرتبوية واالجتامعية للشهر، وثالثا الفعالية الكشفية الحقلية.
إضافة اىل املحاور العرشة، تعتمد هذه الكراّسة عىل مبدئني أساسيني: التعلم باملامرسة وتجنيد العامل التكنولوجّي العرصّي، والقسم 
الثاين من هذه الكراّسة مكوَّن من فعاليات عديدة تـُعنى باملامرسة الحقلية وبالتجربة العملية، وبروح املتعة املصحوبة بذلك، كام 

وارتأينا أن نجند الوسائل التكنولوجية لتحقيق األهداف الرتبوية والتعليمية، ولتحويل النواقص التكنولوجية إىل حسنات وفوائد.
أما بالنسبة إىل أساليب التعليم فمن املهم أن نعطي هذه األساليب طابع استعامل وسائل ملموسة وحسية للوصول إىل األهداف 

املنشودة من كل وحدة تعليمية. يرتك الطالب هذه الوسائل امللموسة عندما يشعرون بأنهم ال يحتاجونها، أي عندما يصبح لديهم 
نوع من النضوج، ومن البديهي أن الطالب ينضجون يف أوقات مختلفة نتيجة الفروق الفردية بينهم. 
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تطوير ُهوية الطالب الكشفي 
الشخصية

الـمـحـور األول: 

نا  تعمل الكشفية عىل بناء شخصية الطالب وزرع القيم الرفيعة التي يتميز بها مجتمعنا، بأن تكون تلك القيم مكوِّ
رئيسيا من مكونات شـخـصـيــّــتــه والتي سيتجىل أثرها عىل املدى البعيد.

تهدف الكشفية اىل رفع كيان الطالب والسري به نحو النمّو والنضوج من خالل أهداف الكشفية وهي: ترويض الطباع، 
املهارة اليدوية، الصحة، خدمة اآلخرين والعالقة مع الله.

د الطالب طاقاته وينمي مهاراته ليضعها يف خدمة اآلخرين. من خالل النشاطات الخاصة واأللعاب املختلفة يجدِّ
كل انسان هو شخص فريد له صفاته وقيمه الخاصة. والكشفية مناسبة لبناء هذا النمو، ويتم فعليًا يف العمل الكشفي من 
خالل األهداف الخمسة وهي: العالقة مع الذات )ترويض الطباع(، العالقة مع الجسد )الصحة(، العالقـة مع العامل )اإلبداع 

والطبـيـعـة(، العالقة مع اآلخرين )الخدمة(، العالقة مع الله )اإلميان(.
يتم ذلك عن طريق بذل املجهود ومامرسة األلعاب الرياضية والكشفيّة العمليّة واملخيامت ودورات القيادة الكشفيّة. 

فكل هذه النشاطات تساعد الطالب عىل اكتساب معنى الجهد، واالبتسام أثناء الصعوبات، وتحمل املسؤوليات، وتكوين 
الشخصية الجيدة.

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف يـقـول الـحـّق

26الـفـعـالـيـّـة األولـى: بـالـون األمـنـيـات 

27الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة: أي نـوع مـن األسـمـاك أنـا؟ 

31الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة: تـمـريـن األغـراض 

القيمة الكشفية: الكشاف مؤدب

)Carrousel( 32الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة: تـعـارف مـن مـكـان آخـر

34الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة: الـزّّي الـكـشـفـّي 

36الـفـعـالـيـّـة الـسـادسـة: قـيـمـنـا الـكـشـفـيـّـة الـعـالـمـيـّـة 

39الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة: الـعـائـلـة 

التصور الفكري
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األهداف:
أن يـتعرف الطالب إىل بعضهم البعض.. 1

 أن يعي الطالب أهمية املناخ الذي يـسـوده الـكـالم الـحـسـن. 2

الـمـشـجـع يف املجموعة.

أن يدعم الطالب بعضهم البعض بأمنيات بالنجاح.. 3

مواد مساعدة: 
بالونات مع غاز هيليوم بعدد الطالب.	 

قصاصات ورقية )8/8( مع ثقب يف الزاوية.	 

سـيـر الـفـعـالـيـة:
ألـمـرحـلـة األوىل- شـخـيص:

يـوزع الـمـرشد عـىل الـطـالب قصاصات الورق )ميمو(.

مالحظة: يستطيع املرشد االكتفاء ببعضها أو تغيري بعض التعليامت.

يعطي التعليامت التالية للطالب:

أكتب تهنئة ألعضاء املجموعة النضاممهم إليها.	 

أكتب امنية للجميع لنجاح املجموعة.	 

أكتب أمنية شخصية كنت تود أن تحققها.	 

أكتب تحية للمرشد.	 

أكتب تحية لجميع أعضاء املجموعة.	 

أكتب توقعاتك من املجموعة.	 

أكتب ما هو الكشاف بالنسبة إليك.	 

أكمل الجملة: أُحِّب يف الكشاف...	 

أكتب نصيحة ألعضاء املجموعة.	 

بعد كل مرحلة يطلب املرشد من عدد من الطالب قراءة البطاقة  ثم يطلب منهم ربط البطاقة بخيط البالون.

املرحلة الثانية- إجامل الفعالية يف كامل الهيئة: يخرج الطالب إىل الساحة ومعا يـُـطــْـلِـقـون البالونات يف الجو.
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األهداف:
أن يـتـعـرف الـطـالـب إىل أعـضـاء الـمـجـمـوعة وأن يعـرف “الخاص” بكل واحد منهم و “املشرتك” بينهم.  .1

أن يدعم الطالُب الخاصَّ املميز بكل فرد، وذلك من أجل املجموعة.  .2
أن يحدد الطالب دوره يف املجموعة.   .3

مدة الفعالية: 60 دقيقة.
مواد مساعدة:

امللحق األول: أي نوع من األسامك أنا؟	 

امللحق الثاين: رسامت أسامك وأنواعها	 

ألوان، موسيقى هادئة، بطاقات بيضاء، من املفضل أيضا بناء مجسم حوض سمك مصنوع من الكرتون.

سري الفعالية- املرحلة األوىل- كامل الهيئة
يوزع املرشد امللحق األول “أي نوع من األسامك أنا؟” ويقوم بقراءته مع موسيقى هادئة.

املرحلة الثانية: شخيص
يوزع املرشد امللحق الثاين- رسامت أسامك وأنواعها ثم يختار كل مشرتك رسمة سمكة معينة متيزه، ينسخ العبارة عىل البطاقة البيضاء 

ويكتب اسمه وأي نوع من األسامك هو؟

يعرض كل مشرتك أي نوع من األسامك هو ويعلل اختياره.

بإمكان املرشد والطالب توجيه أسئلة إىل كل مشرتك يعرض نفسه بواسطة رسمة السمكة، مثال: ملاذا اخرتت هذا النوع من األسامك 

بالذات؟ ما هو الخاص به؟ هل تختار نفس النوع من األسامك يف حاالت/ مواقف أخرى؟ 

املرحلة الثالثة - كامل الهيئة
يطلب املرشد من كل مشرتك اختيار مكان ما يف الحوض الخاص باملجموعة لوضع بطاقته.
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أسئلة للنقاش:
كيف يظهر حوض السمك الخاص باملجموعة؟ أعطوه اسام وعللوا سبب اختياركم.   .1

إىل ماذا يرمز/ ماذا ميثل حوض السمك يف حياة املجموعة؟ ) اختالف وجهات نظر، مكان لكل واحد، رصاع حول موارد مشرتكة   .2
ومحدودة، الحياة مًعا، عالقات متبادلة، اهتامم، مصالح مختلفة، أهداف مشرتكة الخ...(.

مباذا تلزم هذه األمور كل واحد منا وكيف تلزم املجموعة ككل؟ )بالعمل املشرتك، بتحديد أهداف واضحة ومتفق عليها   .3
وبالتفكري يف سبل تحقيقها، بتنفيذ املهام، بالتقيد باملواعيد، بااللتزام املتبادل، بـثـقـافـة الحوار، باالحرتام املتبادل الخ..(.

املرحلة الرابعة- إجامل الفعالية يف كامل الهيئة:
لكل منا عامله الخاص، كل واحد هو “سمكة” مميزة، لكل واحد ما مييزه لذا عليه أن يعمل عىل تحسني وتطوير ما مييزه. كل شخص 

مختلف، فريد ومميز. لكن كل واحد هو جزء من حوض سمك كامل، جزء من مجموعة فعالة، وكل واحد يعمل ويساهم من أجل 

السعي إىل تحقيق أهداف مشرتكة. علينا أن نأخذ بعني االعتبار أننا أفراد، ِقـطــَـع من البازل الكامل. كل واحد يعرض الخاص به وكلنا 

معا نعمل من أجل هدف مشرتك للجميع- دعم شخيص وجامعي يف آٍن واحد.

امللحق األول- أي نوع من األسامك أنا؟
جلس صياد شيخ عىل شاطئ البحرية والتف حوله أحفاده. كانت الشمس تغرب والرجال يصلحون شباكهم بعد عناء يوم كامل، ثم 

نظر أحد األوالد إىل سالل السمك وقال: ما أكرث أنواع السمك يف العامل يا جدي!

تنفس الجد الصعداء وقال: أجل ما أكرثها إنها متنوعة مثل البرش! 

تعجب األوالد من ذلك الكالم فرشح لهم وقال: حياة اإلنسان مثل بحر يحوي أنواع كثرية من السمك. سمك يعيش يف القاع يتمتع 

باملاء الهادئ والغذاء الوفري ولكن الظلمة التي تغلفه أفقدته لونه ووفرة الطعام سلبته حيويته فضمرت زعانفه وترهل بدنه.

وسمك يعيش يف املاء الجاري ويسبح مع التيار تراه مييض يومه يجري وراء الطعام يحاول اللحاق به والتقاطه. فحياته ليست إال سعي 

وراء لقمة العيش. إن غالبية األسامك تعيش عىل ذلك النحو!

وسمك يعاكس التيار مثل سمك السلمون إنه قوي البنية شديد البأس يفغر فاه فيأتيه املاء بكل ما يلزمه من الطعام ثم مييض يومه يف 

عمل أشياء كثرية غري السعي وراء لقمة العيش لذلك نراه يهوى الصعاب ومواجهة األخطار.

وسمك اكتشف عاملا أخر يختلف عن عامله املايئ مثل الحوت.عامل تهب فيه الرياح فتملؤه الروح فيفقد الجسد ثقله وتسمو نفسه. 

إنه يرتدد اىل ذلك العامل من حني إىل آخر ليتنفس منه ثم يعود إىل مياهه متجددا ترسي يف جسده حيوية ونشاط.

وسمك مل يكتف بالتنفس من العامل اآلخر بل أراد أن يغوص فيه مثل الدلفني. إنه يريد أن يتحرر متاما من املياه وصعوبات العيش 

فيها وملذاتها فرتاه دائم االرتفاع نحو األعىل حيث الشمس والهواء الطلق يقفز ويحلق يتمتع ويتأمل وال يعود إىل عامله إال ليلبي 

حاجة جسده إن سمو حياة ذلك النوع يجعلكم تقفون أمامه بإجالل واحرتام وتحبونه محبة فائقة.

http://st-takla.org/Gallery/
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/16_TAH/TAH_22.html
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امللحق الثاين - رسامت أسامك وأنواعها:

هناك بحرية كبريةيف مكان ما يف العامل
) هكذا يراها الطائر (

يعيش بداخل البحرية الكثري 
من األسامك املتنوعة

أسامك تعيش وحدها

أسامك صغرية، أسامك كبرية وأخرى تعيش يف مجموعات
وأخرى متوسطة

أسامك تسبح خلف 
املجموعة وأخرى تسبح معها

أسامك تسبح طيلة حياتها 
حول نفس السوسنة

وأيًضا أسامك أخرى تبقى 
مندهشة من كرثة السوسن

أسامك تنظر إىل املختلف 
والبعيد وال تنظر حولها

أسامك أخرى تسبح نحو 
القاع

هناك أسامك تعيش بني 
الصخور

هناك أسامك تسبح وسط 
البحرية ليك ينظر إليها 

الجميع

هناك أسامك رمحية تطعن 
كل من ال يسبح معها

هناك أسامك تريد أن تسبح 
أرسع من الجميع

أسامك تعيش بني عاملني
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هناك أسامك شوكية
تخفي األشواك

أسامك جميلة
لكنها سامة جدا

هناك أسامك تقفزهناك أيضا أسامك ذهبية
وأحيانا من كرثة القفز تقع يف 

الرشك

هناك أيضا أسامك تفكر وتفكر 
وتفكر 
حتى...

أسامك تخرج كل صباح للبحث 
عن الطعام 

وأخرى تعيش تتطفل عىل غريها

أسامك تقفز من وقت إىل آخر 
الستنشاق الهواء   

أسامك تنظم حياتها يف 
مجموعات

غالبيتها تسبح مع التيار
ما عدا قلة مختلفة

يف مكان ما يف العامل هناك بحرية كبرية 
إذا وصلت إليها  مرة 

استمع وأنصت…
واسأل نفسك…

    

    
أي نوع من 
األسامك أنا?
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الهدف:
أن يوضح الطالب توقعاته من نفسه ومن املجموعة.	 

املدة الزمنية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

أغراض وصور ممكن أن تساعد عىل خلق نقاش. كل غرض ممكن أن ميثل معنى آخر عند انسان آخر. ممكن استعامل هذه 	 

التامرين ملالءمة توقعات شخصية وجامعية وكذلك للتعبري عن املشاعر وخلق جو من املشاركة.

اقرتاحات للقيام بالتمرين:
تعريف التوقعات الشخصية بواسطة أغراض يومية:

يختار كل طالب غرضا ميثل توقعاته من نفسه. مثال: مفتاح يرمز إىل معرفة االنفتاح عىل مجاالت جديدة.

يختار كل طالب غرضني يرمزان إىل أشياء قد تساعده يف التأقلم خالل السنة. مثال: فانوس ومرباة- ممكن أن ننري االشياء بنور مختلف 

وتحديد االشياء التي بحاجة للتحسني.

كل طالب يختار غرضا يرمز إىل الطريقة التي يرغب يف أن يراه بها اآلخرون.

أمثلة:
مفتاح، مرباة، ممحاة، فانوس، توش ملون، ِمدبسة، قصص، ورق ملون.	 

تحديد التوقعات من لقاءات املجموعة وأماكن مختلفة مبساعدة صور ألغراض مختلفة من نفس املجال:

يختار كل طالب صورة متثل لقاءات املجموعة. مثال: بيت عائيل ودافئ أو قرص جليدي.	 

يختار كل طالب صورة ترمز إىل مكان املجموعة كام يريد أن يراه يف نهاية السنة.	 

أمثلة: 
صور بيوت: )قرص، بيت ريفي، بيت بسيط، بيت قديم، بيت عىل شاطئ بحر، بيت يف مدينة(.	 
صور أصحاب مهن )رشطي، ساحر، مطرب، أخصايئ نفيس، طبيب، معلم، نجار، محاٍم(.	 
صور مناظر وظواهر طبيعية )غروب، رشوق، جبال، صخور، شالل، صحراء(.	 

الفّعالّية الثالثة: 
مترين األغراض

أمـثـلـة عـلـى الـصـور - رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1Vx_HH4v-z43nmA3jzbg9mMPH5wMwr69L/view?usp=sharing" \t "_blank
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األهداف:
أن يـتـعـرف الـطـالـب إىل املتشابه واملختلف بينه وبني أعـضـاء الـمـجـمـوعة.  .1

أن يتعرف الطالب إىل بعضهم البعض بصورة أعمق.  .2
أن يعرب الطالب عن نفسه أمام اآلخرين.   .3

مدة الفعالية: 30 دقيقة.

مواد مساعدة: بطاقة أسئلة.

سـيـر الـفـعـالـيـة: ألـمـرحـلـة األوىل- أزواج:
يـجـلـس الـطـالب يف دائـرتـيـن الـواحـدة داخـل األخـرى بحـيـث يـقـابـل كـل طـالـب مـن الـدائـرة الـداخـلـيـة طـالـبـا مـن 

الـدائـرة الخـارجـيـة.

يطرح املرشد سؤاال: يـجيب كـل زوج مـن الـطـالب عن السؤال. بـعـد دقيقتني، يـنـتـقـل كـل طـالـب يجلـس يف الـدائـرة 

الخـارجـيـة إىل الـكـرسـي الـذي عـىل يـسـاره. بـعـد أن يـتـبـدل األزواج يـعـلـن الـمـرشد الـمـوضـوع الـتـايل لـلـنـقـاش.

أسئلة للتعارف:
اسمك، تاريخ ميالدك، عائلتك.  .1

أجمل صفة تتحىل بها تعتز بها.  .2
أذكر ثالث شخصيات تعجبك وتعتربها قدوة.  .3

كـيـف تحـب قـضـاء عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع؟  .4
مـا هي هـوايـاتـك؟  .5

أذكـر ثـالثـة أماكن تحـبـهـا يف الـبـالد وثالثة أخرى ال تحـبـهـا.  .6
أذكـر ثـالث عـادات عـربـيـة تحـبـهـا.  .7

مـا هـو أفـضـل حـدث وقـع يف الـسـنـيـن الخـمـس األخـيـرة؟  .8
أذكر حدثا ساّرا وقع خالل حياتك الدراسية.  .9

أي حـدث تـتـمـنى أن يـقـع يف الـسـنـة الـقـادمـة؟  .10

 الفعالية الرابعة:
 تعارف من مكان آخر

)Carrousel(
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أذكر عمال ضاّرا قمت بارتكابه يف صغرك.  .11
أذكر مساعدًة قدمتها إىل اآلخرين.  .12

أذكر عمال تطوعيـًّـا تحب القيام به.  .13
كيف تعرب عن فرحتك الشديدة؟  .14

لو كانت هناك قبعة إخفاء عندما تعتمرها تختفي عن األنظار, متى تضعها؟  .15
إذا أخطأ شخص بحقك وطلب منك السامح، ماذا تفعل؟  .16

أذكر صفة قد تبتعد عن اآلخرين بسببها.  .17
أذكر مكانا تحب الذهاب اليه.  .18

أذكر كلامت أثرت فيك ولن تنساها أبدا.  .19
أجمل صورة لك.  .20

آخر نكتة سمعتها؟  .21
ميكنكم إضافة أسئلة أخرى تـَـَرْونـَـهـا مالمئة للمجموعة.

ألـمـرحـلـة الـثـانـيـة - كـامـل الـهـيـئـة: مـواضـيـع لـلـنـقـاش:
مـاذا اكـتـشـفـتـم مـن خـالل الـفـعـالـيـة؟

هـل فـاجـأكـم شـيء مـا؟ مـا هـو؟

من بني األمور التي طـُرحت خالل النقاش، ما الذي يـسـاعـدنـا عـىل بـنـاء الجـسـور بـيـنـنـا؟



الفعالية الخامسة:
الـزِّيُّ الـكـشـِفـّي

الـبـاب الـثـانـي - القيم الرتبويّة 2

34

األهداف: 
أن يدرك الطالب املعنى العام للزي الكشفي املوّحد.  .1

أن يـَـِعـَي الطالب أن الزي الكشفي نابع من مبدأ املساواة بني األعضاء.  .2
أن يشعر الطالب باالنتامء إىل كشافة املدارس يف املجتمع العريب.   .3

املدة الزمنية: 30 دقيقة.
مواد مساعدة:

ملحق: أسئلة املسابقة.	 

صفارة لكل مجموعة.	 

سري الفّعاليّة: املرحلة األوىل- 
مجموعتان:

يقسم املرشدالطالب إىل مجموعتني: تختار كل مجموعة 

اساًم وصيحة وشعاًرا ليتنافسوا فيام بينهم يف مسابقة 

اللباس الكشفي، بناًء عىل الرسعة يف إطالق الصفارة 

إلعطاء االجابة: 

املجموعة التي تطلق الصفارة أوال تجيب عن 

السؤال: إذا كانت اإلجابة صحيحة تحصل عىل 

عالمة. 

املجموعة التي تحصل عىل العدد األكرب من 

العالمات هي الفائزة.
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ملحق: أسئلة املسابقة:

املرحلة الثانية- إجامل الفعالية يف كامل الهيئة:
 يتم عرض العريضة املحوسبة ومناقشتها ثم يجمل املرشد املعلومات التي تّم تداولها يف

الفعالية. يف الختام يتم تتويج الفرقة الرابحة بكامل الهيئة.

 للعريضة اضغط هنا

اذكر بعض قواعد ارتداء الزّي 
الكشفي. )يـُـكـَـرِّر املرشد 

الطلب ثالث مرات(.

أعط سببًا الرتداء الزّي 
الكشفي املوحد. )يـُـكـَـرِّر 
املرشد الطلب أربع مرات(.

متى يتّم ارتداء الزّي 
الكشفي؟

كيف عىل الكشاف أن 
يحافظ عىل الزّي الكشفي؟

عّدد مكّونات املالبس 
الكشفيّة الكاملة.

الـمـلـحـق الـثـالـث- الـّزّي 
الـكـشـفـّي الـمـوحــَّـد- عـريـضـة 

مـحـوسـَـبـة

الـزّّي الـكـشـفـّي الـمـوحــَّـد- عـريـضـة 
مـحـوسـَـبـة- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://docs.google.com/presentation/d/1r6tyvrhnl2toO7n8k2PKHEutd_NmNaLs/edit?dls=true
http://docs.google.com/presentation/d/1r6tyvrhnl2toO7n8k2PKHEutd_NmNaLs/edit?dls=true
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قيمقيمقيم
قيم قيمقيم

قيمقيم قيم
قيمقيم قيم

األهداف: 
أن يتعرف الطالب إىل مبادئ الكشافة العاملية.  .1

أن يدرك الطالب أهمية كل مبدأ من مبادئ الكشافة العاملية.  .2

املدة الزمنية: 30 دقيقة.

مواد مساعدة:
امللحق األول: البطاقات.	 

امللحق الثاين: استامرة.	 

سري الـفـعـالـيـّـة: املرحلة األوىل- مجموعات:
يقسم املرشد املجموعة إىل 10 مجموعات صغرية. 

تقوم كل مجموعة بسحب بطاقة من البطاقات ) امللحق األول (، وتدير حوارا حول مضمون البطاقة. 

يتفق أعضاء املجموعة عىل موقف واحد يتعلق مبضمون البطاقة ) خيايل/ واقعي (. 

املرحلة الثانية- كامل الهيئة:
تعرض كل مجموعة نتاج عملها/ موقفها.

املرحلة الثالثة- فردي:
يحصل كل طالب عىل االستامرة )امللحق الثاين(، يقوم بتعبئتها حسب املعايري التالية:

املبدأ ال ميثلني.	 

املبدأ  ميثلني لفرتات متباعدة.	 

املبدأ ميثلني أحيانًا.	 

املبدأ ميثلني.	 

املبدأ ميثلني دامئًا.	 

املرحلة الرابعة- إجامل الفعالية يف كامل الهيئة:
يعرض كل طالب نتائجه، ويجمل املرشد النتائج البارزة.

الفعالية السادسة:
قيمنا الكشفية العاملية
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امللحق األول: البطاقات.

الكّشاف صادق: 
الكشاف ال يكذب

الكّشاف مقتصد

الكّشاف مطيع 
للنظام والتعليامت

الكّشاف أخ لكل كشاف 
وصديق لكل انسان

 الكّشاف يرفق
 بالحيوان والنبات
ويحافظ عليها.

الكّشاف مؤدب

الكّشاف عضو نافع يف 
املجتمع، يحب العمل 

ويساعد االخرين

الكّشاف بشوش 
ويقابل الشدائد 

بصدر رحب

الكّشاف طاهر يف 
أقواله وأعامله

 الكّشاف مخلص لشعبه،
لبالده، لدولته وللغته.
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امللحق الثاين: استامرة.
1مبدأ الكشاف

املبدأ  ال 
ميثلني

2
املبدأ 

ميثلني 
لفرتات 
متباعدة

3
املبدأ 

ميثلني 
أحيانًا

4
املبدأ 
ميثلني

5
املبدأ 

ميثلني 
دامئا

الكّشاف صادق: ال يكذب.

الكّشاف مخلص لشعبه، لبالده، لدولته 
وللغته.

الكّشاف عضو نافع يف املجتمع، يحب العمل 
ويساعد االخرين

الكّشاف أخ لكل كشاف وصديق لكل انسان

الكّشاف مؤدب

الكّشاف يرفق بالحيوان والنبات ويحافظ عليها

الكّشاف بشوش ويقابل الشدائد بصدر رحب

الكّشاف مطيع للنظام والتعليامت

الكّشاف مقتصد

الكّشاف طاهر يف أقواله وأعامله

املجموع:



الفعالية السابعة:
العائلة
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األهداف: 
أن يفهم الطالب مصطلح انتامء الفرد إىل العائلة.  .1

أن يـَـِعـَي الطالب دور العائلة يف صقل هــُـويـتـه الشخصية.  .2
أن يتعرف الطالب إىل دور العائلة يف نقل العادات والتقاليد والرتاث إىل األجيال القادمة.  .3

املدة الزمنية: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
بريستول، معجونة )بلستيلينا( بألوان مختلفة، أوراق ملونة، مقصات، ألوان، أقالم توش.

 سري الفعالية:
املرحلة األوىل- شخيص:

يحصل كل طالب عىل بريستول A4، معجونة، أوراق ملونة، أقالم توش، ألوان.

يطلب املرشد من كل طالب أن يصمم/ يرسم شكال ميثل العائلة.

يستطيع الطالب تصميم أو رسم رمز ما ميثل العائلة كام يراه. 

املرحلة الثانية- مجموعات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تتكون الواحدة منها من 5-6 طالب. يعرض كل طالب نتاج عمله أمام أعضاء املجموعة. 

تختار كل مجموعة مندوبا لها، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين للنقاش الذي سيدور داخل املجموعة، ثم يدير 

أعضاء املجموعة نقاشا حول عمل كلِّ واحد منهم، مستعينني باألسئلة التالية:

يف نظركم، ما هي العائلة؟ ما أهميتها؟ وإالَم ترمز؟  .1
ما املشرتك بني أعضاء املجموعة؟ وما املختلف؟  .2

أية ميزة يف عائالت أصدقائك أعجبتك جدا؟ وملاذا؟  .3
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املرحلة الثالثة- كامل الهيئة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض النـتـاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي دار داخل مجموعته.

املرحلة الرابعة- إجامل الفعالية يف كامل الهيئة:
ماذا شعرتم عندما قال أحد أعضاء املجموعة إن امليزة التي ذكرمتوها عن عائلتكم أعجبته جدا؟  .1

أية ميزة أو عادة لستم مستعّدين لـلـتـنـازل عنها؟  .2
إىل أي مدى تريدون العيش وفق عادات وتقاليد العائلة؟ إىل أي مدى كنتم تودون التغيري؟ وملاذا؟  .3

هل للعائلة دور يف بناء هوية الفرد الشخصية؟  .4
ما هو دور العائلة يف الحفاظ عىل تراثنا؟  .5

ماذا أضافت لكم هذه الفعالية فيام يخّص مفهوم العائلة؟ )توضيح، تجديد.(  .6



تطوير الُهوية الجامعية لدى 
الكشافة

الـمـحـور الـثـانـي:
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الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف صـديـق لـكـل إنـسـان وأخ لـكـل كـشـّـاف

42الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة: الـمـركـبـة الـفـضـائـيـّـة 

44الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة: الـشـّـجـرة الـكـشـفـيّـة 

48الـفـعـالـيـّـة الـعـاشـرة: صـديـق واحـد- أصـدقـاء كـثـيـرون 

50الـفـعـالـيـّـة الـحـاديـة عـشـرة: لـكـل عـالـمـه )الـتـغـايـر( 

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف عـضـو نـافـع فـي الـمـجـتـمـع، يـحـّب عـمـلـه ويـسـاعـد اآلخـريـن

52الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة عـشـرة: قـدرات... قـدرات... “هـل أنـا مـالئـم؟” 

56الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة عـشـرة: رحـلـة إلـى ذاتـي 

63الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة عـشـرة: “مـا هـي الـمـجـمـوعـة؟” 

ميكن تعريف املجموعة االجتامعية عىل أنها شخصني أو أكرث عىل اتصال خالل فرتة زمنية معينة ويترصفون وفقا لوظيفة أو لهدف مشرتك.
تبدي املجموعات االجتامعية منطا من التامسك االجتامعي وهو أبعد من مجرد تجمع األفراد أو تكتلهم، كتجّمع األشخاص عند انتظارهم يف 

محطات الباصات، أو اصطفافهم يف الطوابري. الصفات التي تشرتك بها مجموعة من األفراد، قد تتضمن االهتاممات والقيم الشخصية والثقافية 
واالجتامعية والتصّورات االجتامعية والخلفيات العرقية أو االجتامعية وصالت القرابة.

إن عملية التعارف هي عملية أولية وأساسية وتعترب األساس يف مجال تطوير املجموعة.
متّكن هذه العملية مجموعة األفراد الذين تجمعوا معا من القيام بالتحسس والتفحص األويل املتبادل حيث يحاول كل فرد من خالل ذلك 
أن يفهم جوهر اآلخر. هذا الفحص املتبادل يقود كل فرد من أفراد املجموعة إىل جمع املعلومات األولية عن اآلخر ويحدد معامل الوظائف 

املختلفة التي قد يتبوأها أعضاء املجموعة.
يكون دور املرشد، يف هذه املراحل األولية التي ال يزال فيها التعارف بني املشرتكني يف بدايته، مركزيًا. عليه إتاحة الفرصة أمام الطالب للتعريف 

عن أنفسهم بأفضل وجه وقيادة املجموعة، فهو يساهم يف بناء املجموعة وإعطاء دور لكل طالب ومبعيّة أفراد املجموعة يضعون األهداف 
والدستور العام للمجموعة والذي يتضمن حقوق وواجبات الفرد يف املجموعة. 

عىل املرشد الكشفي تقع مسؤولية إرشاد األفراد وبناء عالقات ديناميكية فيام بينهم و يف نفس الوقت العمل عىل مساعدتهم وتوجيههم إىل 
العمل الجامعي وتقبل اآلخرين.

هنالك أساليب واسرتاتيجيات كثرية ومتنوعة لجعل مسار وبناء املجموعة أكرث فاعليـّـة، فاملجموعة صورة مصغرة عن املجتمع وعىل املرشد أن 
يعمل عىل تهيئة جو نفيس آمن يسهل عملية االندماج لكل فرد، واختيار االسرتاتيجية واألسلوب الذي يتالءم وأهداف املجموعة.

التصور الفكري
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األهداف: 
أن مييز الطالب مظاهر القيادة يف املجموعة.. 1

أن يتعلّم الطالب العوامل املساعدة والعوامل املعيقة لتكتل املجموعة.. 2

أن يذّوت الطالب أهمية مرحلة التخطيط والتنظيم التي تسبق الفعالية.. 3

املدة الزمنية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: رششف طوله مرتان وعرضه مرت ونصف، بطاقة مراقبة.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- كامل الهيئة:
يخاطب املرشد الكشافة قائال: تخيـّـلوا أنكم خارجون يف رحلة فضائية، أنتم اآلن عىل منت سفينة فضائية، السفينة تبحر وتبحر يف 

الفضاء وأنتم تشعرون بسعادة وفرحة وشوق كبري ملتابعة الرحلة. فجأة يصلكم خرب من القاعدة األرضية مفاده أّن هناك خلال يف 

جهاز إنتاج األوكسجني. عليكم التفكري بإصالح الخلل يف السفينة ليك تستطيعوا النجاة. 

املرحلة الثانية- مجموعتان:
م الطالب إىل مجموعتني. يـقـف أعضاء املجموعة األوىل عىل الرششف َمهمتهم إصالح الخلل،  يُـفرَش الرششف عىل األرض، ويـُـقـَسَّ

بينام يقف املراقبون ) أعضاء املجموعة الثانية ( خارج الرششف ملتابعة ما يحدث ومراقبة عملية إصالح الخلل ومراقبة سلوك 

املجموعة. عليهم تسجيل مالحظاتهم بطريقة بناءة. يوزع املرشد عليهم بطاقة املراقبة.

الفعالية الثامنة:
املركبة الفضائّية 

كيف تّم تنفيذ املهمة؟. 1
ما هي األدوار التي تكونت خالل العمل؟. 2
هل كانت هناك مصاعب، ماهي؟. 3
أية حلول تـّم اقرتِاَحها؟. 4
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تعليامت:
عىل املجموعة أن تقلب الرششف دون أن تطأ قـَـَدُم أي عضو من املجموعة أرضية الغرفة ودون أن تالمس يُد أيٍّ منهم أيَّ عضو من 

أعضاء املجموعة.

يحبّذ تشجيع أعضاء املجموعة األوىل عىل التعاون يف التفكري بطرق إبداعيّة لتخطيط املَهّمة وتنفيذها.

املرحلة الثالثة- إجامل الفعالية يف كامل الهيئة:
تبدأ املجموعة الثانية ) املراقبون ( بتلخيص العمل، ثم يتّم االنـتـقـال إىل املجموعة األوىل: 

هل استطعتم تـنـفـيـذ املَهمة بنجاح؟ كيف تـّم ذلك؟  .1
ما هي املصاعب التي واجهتكم؟  .2

هل كان هناك من خرج من املركبة؟ كيف كان شعوركم؟  .3
كيف كان الجو العام يف املجموعة؟  .4

هل تّم تخِصيص وقت للتخطيط؟ هل كان هناك توزيع مهام ومسؤوليات؟  .5
هل تّم اكتشاف قياديني يف املجموعة؟ كيف تجىّل ذلك؟  .6

هل برز قائد يف املجموعة؟ ما الذي حول فالنا إىل قائد؟ ) مهارات، مبادرة، مسؤولية، روح الفكاهة، تجربة يف اإلرشاد أو ما إىل   .7
ذلك (.
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األهداف:
أن يفهم الطالب املعنى العام للمبادئ الكشفية.  .1

أن يعزز الطالب وعيه بأن الطبيعة هي انعكاس لحياته اليومية.  .2

املدة الزمنية: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
امللحق األول: بطاقات فوائد األشجار.	 

امللحق الثاين : صفات الكشاف.	 

صورة شجرة.	 

سري الفعاليّة:
املرحلة األوىل- كامل الهيئة:

يسأل املرشد الطالب: ما هي فوائد األشجار؟ ثم يسجل إجاباتهم عىل لوح ) إذا توفر (.

املرحلة الثانية- مجموعات:
يقسم املرشد املجموعة إىل مجموعات صغرية تتكون الواحدة منها من 4- 5 طالب، ثم يوزع عىل كل مجموعة امللحق األول: بطاقات 

فوائد األشجار وبطاقات امللحق الثاين.

عىل الطالب مناقشة البطاقات ومالءمة كل بطاقة من صفات الكشاف لبطاقة من بطاقات فوائد الشجرة، ثم تقوم كل مجموعة 

بإلصاق البطاقات عىل القسم الذي تراه مناسبا من حيث املعنى للبطاقات التي عىل أجزاء الشجرة. 

الفعالية التاسعة:
الشجرة الكشفية
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املرحلة الثالثة- إجامل الفعالية يف كامل الهيئة:
يتم تعليق الشجرة الكشفية عىل حائط الكشاف يف املدرسة لرياها جميع الطالب فيعلمون ما  يتحىل به من الكشاف صفات حميدة.

شجرتنا الكشفية
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امللحق األول: بطاقات فوائد األشجار

الشجرة تعطينا 
الثامر

الحفاظ عىل األرض 
والرتبة

الظلالَجامل

استعامل األخشاب 
للبيوت

استحضار أنواع من 
األدوية

تعطينا الهواء النقّي 
)األوكسجني(

بواسطة أغصان 
الشجرة نوقد النار
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الكّشاف يساعد 
اآلخرين

الكّشاف قدوة حسنة

الكّشاف مرتــَّـب 
ومظهره أنيق

الكّشاف ينصح اآلخرين

الكّشاف يحافظ 
عىل البيئة

الكّشاف يحفز اآلخرين 
وميدهم بالطاقة

الكشاف يتداخل 
ويعمل من أجل مجتمعه

الكّشاف ذو قيمة 
كبرية يف املجتمع

امللحق الثاين: الصفات الكشفيّة
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الفعالية العارشة: 
صديق واحد- أصدقاء كثريون

األهداف:
أن يتعرف الطالب إىل أمناط مختلفة من الصداقة.  .1

أن مييز الطالب أمناط الصداقة التي تخصه.  .2

مواد مساعدة: بطاقات أحداث.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- مجموعات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات عمل، يعطي املرشد كل مجموعة حدثني. 

بطاقات األحداث:

الحدث األول
فردوس وجنان صديقتان منذ الروضة، تذهبان مًعا إىل املدرسة وإىل اللقاء الكشفي 
وتحرضان الدروس سوية، تشرتكان يف نفس الدورات وأحيانًا تنام الواحدة عند األخرى.

الحدث الثاين
لنائل أصدقاء كثريون. يف كل مكان يصل إليه، يتعرف دامئًا إىل أصدقاء جدد يرتاسل 

معهم ويدعوهم إىل بيته مًعا أو عىل ِحَدة. ويف ساعات بعد الظهر تراه محاطًا 
باألصدقاء وقلاّم تراه مع صديق واحد.
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يطلب املرشد من كل مجموعة  أن تبحث األحداث التي استلمتها حسب 
األسئلة التالية:

ما هي حسنات الصداقة مع صديق واحد فقط؟	 

ما هي الصعوبات يف هذه الصداقة؟	 

ما هي حسنات الصداقة مع مجموعة من األصدقاء؟	 

ما هي الصعوبات يف مثل هذه الصداقة؟	 

ما هي حسنات وسيئات الصداقة عرب شبكات التواصل االجتامعي؟	 

يطلب من كل مجموعة التفكري يف أحداث أو حاالت يفضل أو يستحسن أن يكون لدى اإلنسان صديق واحد أو عدة أصدقاء.	 

املرحلة الثانية - إجامل يف كامل الهيئة:
بعد االنتهاء من العمل فيتعرض كل مجموعة نتاج عملها أمام كامل الهيئة ويُْجمـِلون ما تعلموه أثناء بحث املوضوع يف مجموعتهم.

عىل املرشد أن يوضح أن لكل شخص طريقة خاصة به وأنها رشعية.

هناك أمناط صداقـة تخـتـلـف من حيث أسلوب الـلـقـاءات )متـقـاربة/ متباعدة (، فـتـرة الـلـقـاءات )طويلة/ قصرية(، مضامني 

الـلـقـاءات )حل وظائف، تطوع، تداخل اجتامعي، تدريبات رياضيّة، لقاء كشفي...(.

لكل منا شخصية خاصة ولذلك قد يختلف أسلوبه وفهمه للصداقة عن اآلخرين.

الحدث الثالث
للينا أصدقاء كثريون يف شبكات التواصل االجتامعي )انستغرام، سنابشات، واتساب، 

فيسبوك، تلغرام( يف كل يوم تستلم لينا مئات الرسائل وتتعرف دامئًا إىل أصدقاء جدد 
ترتاسل معهم. ويف ساعات بعد الظهر تراها مشغولة يف عاملها الخاص مع األصدقاء 

كام يربز عدم مشاركتها يف الجلسات العائلية.

الحدث الرابع
عيل طالب جديد دخل حديثا إىل مجموعة أصدقاء، تراه دامئا وحيًدا ال يشارك أحدا. يف 

املجموعة له صديق واحد وهو  قريبه من املجموعة األخرى، عيل ال ميلك القدرة عىل 
اكتساب صداقات جديدة.
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الفعالّية الحادية عرشة:
لكل عامله )التغاير(

األهداف:
أن يعرف الطالب أن هناك تغايرًا بني األفراد وأن هناك جوانب مشرتكة.  .1

أن يفهم الطالب أسباب التغاير وأن يؤمن بحق اإلنسان بأن يكون مختلًفا، خاًصا ومميزًا، وبرشعية هذه األمور.  .2
أن يعرب الطالب عن نفسه بطريقته الخاصة.  .3

مواد مساعدة: ملحق الرسم، أقالم توش، أقالم رصاص، ألوان.

سري الفعالية:
املرحلة األوىل- شخيص:

للمرشد: وزع ورقة الرسم عىل الطالب واطلب منهم إكامل الرسم.

يقول املرشد: "أمامكم أجزاء لرسم، أكملوا هذه األجزاء كام ترون مناسبًا".
يعلق الطالب رسامتهم عىل الحائط. ) أو أمامهم ويجلسون يف دائرة(.

يتجّول الطالب يف الغرفة ملشاهدة الرسامت ويطلب منهم املرشد كتابة انطباعاتهم واختيار رسمة أعجبتهم.
يعرض كل طالب رسمته أمام املجموعة ويرشح عنها، ماذا تعرب الرسمة وملاذا استعمل األلوان املوجودة؟

 املرحلة الثانية- كامل الهيئة:
أسئلة لالنطباع ومن ثم للنقاش:

ماذا ترى يف هذه الرسامت؟	 
هل هناك أمور متشابهة؟	 
هل هناك أمور مختلفة؟	 
ما أسباب التشابه؟	 
ما أسباب االختالف؟	 
كيف يصح أن تكون فروق يف الرسامت يف حني أن األساس واحد؟	 
أنت وأخوك مثال هل تتشابهان متاما؟ ما أوجه الشبه بينكام؟ ما أوجه االختالف بينكام؟ ما أسباب ذلك؟	 
هل يحق لإلنسان أن تكون له أمور خاصة؟	 
كيف يجب أن نـتـعـامـل مع األمور املميزة لآلخر؟	 
ماذا استفدتم من هذه الفعالية؟	 
هل تعلمتم شيئًا جديًدا؟ ما هو؟	 
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ملحق الرسم:
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الفعالّية الثانية عرشة: 
قدرات... قدرات... ״هل أنا مالئم؟ ״

األهداف:
أن يتعرف الطالب إىل كفاءاته وقدراته الشخصية وأن يفحص مدى مالءمته للَمهمة.  .1

أن يفهم الطالب أن وجود الفروق بينه وبني رفاقه هو أمر طبيعي ورشعي.  .2
أن يَِعَي الطالب أهمية مرحلة إعداد وتأهيل رؤساء األرهاط .  .3

مدة الفعالية: 60 دقيقة.

مواد مساعدة:
قامئة مهام )امللحق األول(.  .1

قامئة قدرات وصفات )امللحق الثاين(.  .2

 سري الفعالية:
املرحلة األوىل- مجموعات:

يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تتكون الواحدة منها من 4-5 طالب.  .1
تحصل كل مجموعة عىل بطاقة مهام )امللحق األول( وعىل قامئة قدرات وصفات )امللحق الثاين(. عىل أعضاء كل مجموعة أن   .2

يذكروا القدرات الرضورية لتنفيذ كل َمهمة.

يعرض أعضاء كل مجموعة اقرتاحاتهم وآراءهم. يسجل املرشد قامئة القدرات عىل اللوح ثم يجري نقاًشا حول األسئلة:  .3
ما هي القدرات والصفات املطلوبة للَمهمة املختارة؟	 

كيف ميكن تحسني القدرات املطلوبة؟	 

يطلب املرشد من كل طالب أن يسجل لنفسه ثالث قدرات وصفات شخصية تساعده يف القيام باملَهمة وثالث أخرى يرغب يف   .4
تطويرها.

املرحلة الثانية- إجامل  يف كامل الهيئة: 
يجلس الطالب عىل شكل دائرة وتعطى اإلمكانية لكل من يرغب يف أن يعرض للمجموعة قدراته وصفاته الخاصة. يحق لكل متحدث 

أن يرشك املجموعة مبا يختار كشفه ويف نهاية التقرير يستطيع باقي الطالب التعليق عىل ما ذكر وإضافة قدرة أو صفة واحدة إيجابية 

يعرفونها عن زميلهم مل يذكرها هو. يجب الحرص يف هذه املرحلة  عىل ذكر املالحظات اإليجابية فقط.
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الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- نـقـاش فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يدير املرشد مع الطالب نقاشا مستعينا باألسئلة التالية:

هل هناك أمور شخصية يكشفها معظمنا أمام اآلخرين؟ أية أمور ال يكشفونها؟ ملاذا؟  .1
ما مثن هذا الكشف؟ ملاذا؟  .2

ما هي القدرات املطلوبة للوظيفة عىل ضوء املَهامت التي ذكرمتوها؟  .3
هل القدرات معروفة سلفا؟ هل ميكن تحسينها وتطويرها؟  .4

أية قدرات تود أن تقويها وتطورها؟  .5
كيف تستطيع أن تكون جزًءا من املجموعة وأن تحافظ يف الوقت ذاته عىل األمور الخاصة بك )مميزاتك الخاصة(؟  .6

امللحق األول: قامئة مهام

القيام بفعالية 
تعتمد عىل فيلم 

سيناميئ
ترتيب وتنفيذ لقاء 

مع األهايل
تحضري رحلة 
ليوم واحد

تنظيم يوم 
ريايض

تحضري نشاط 
يف موضوع 

الساعة

متكني كل طالب 
من أن يشعر 
شعوًرا حسًنا 

ـِريـَّـة داخل الـسَّ

تجنيد طالب 
ـِريـَّـة  جدد لـلـسَّ

الكشفية

ـِريـَّـة  تحضري الـسَّ
الكشفية لحفلة

االشرتاك مع 
الطالب يف 

املخيم الكشفي
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2

امللحق الثاين: قامئة قدرات وصفات

ذو موهبة 
فنية يف مجال 

الرسم

ذو قدرة عىل 
اتخاذ القرارات هادئ ومطمنئ

يتمتع 
مبوهبة فن 

الخطابة
ريايض

واثق بنفسهمتسامح

ُمـلِـّم وخبري 
يف عدة 

مجاالت

منفتح يتقبل 
النقد

منفتح ومستعد 
ألن ينكشف 
أمام اآلخرين

يرص عىل 
رأيه

ذو اهتامم 
باألمور
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طموح منظم

مرتب
نشيط

يحرتم اآلخرين ذو خيال واسع حساس تجاه 
اآلخرين

يجيد أعامال 
يدوية

ذو قدرة عىل 
مـسـتـقـلاإلصغاء

مبادر

يتحمل 
املسؤولية

دقيق 
املواعيد

ذو قدرة 
عىل اإلقناع
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الفعالّية الثالثة عرشة:
رحلة إىل ذايت

األهداف: 
أن يعمق الطالب معرفته بأفراد املجموعة للمساهمة يف تكتلها.  .1

أن يحدد الطالب نقاط القوة لدى أفراد املجموعة.  .2
أن يفهم الطالب دور املجموعة كعامل داعم يف حياة الفرد.  .3

أن يعرب الطالب عن نفسه.  .4

مدة الفعالية: 90 دقيقة.

مواد مساعدة:
بطاقات املحطات السّت.  .1

موسيقى هادئة.  .2
.A4 بعدد الطالب، أوراق بيضاء A4 توش ملون، أقالم رصاص، مغلفات كبرية  .3

امللحق األول: صور وجوه شعور ومزاج.  .4
امللحق الثاين: “الصفات اإليجابية”.  .5
امللحق الثالث: “حاجيات الرحلة”.  .6

امللحق الرابع: محطة العبارات.  .7

سري الفعالية:
املرحلة األوىل- شخيص:

تحضري الغرفة: يجلس الطالب يف دائرة بعد أن يكون املرشد قد وضع بطاقات املحطات السّت بعد أن يكون قد قام بتكبري كل بطاقة 

عىل ورقة A3، عىل طاوالت يف زوايا أو يعلقها عىل جدران الغرفة، ويـُسمع موسيقى هادئة.

يقول املرشد: “ أنتم مدعوون إىل االشرتاك يف رحلة إىل الذات. أمامكم مسار فيه ِستُّ محطات، يف كل محطة بطاقة تعليامت، عليكم 

العمل حسبها. خالل الرحلة ستمرون بتجارب عديدة. حتى ال تنىس هذه التجارب سيحصل كل واحد منكم عىل مغلف يجمع فيه 

تجاربه.

كل من ينهي الرحلة يعود إىل مقعده يف الدائرة وينتظر حتى يعود الجميع من الرحلة. ممنوع الكالم مع اآلخرين خالل الرحلة.. 

ممكن الحديث عند عودة الجميع.
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 املرحلة الثانية- كامل الهيئة:
أسئلة للنقاش:

يدير املرشد مع الطالب نقاشا مستعينا باألسئلة التالية:

من منكم مستعد أن يشاركنا يف التجارب التي جمعها خالل الرحلة؟  .1
ما هي املحطة التي استمتعتم بها بشكل خاص؟ ملاذا؟  .2

ما هي املحطة األصعب؟ ملاذا؟  .3
ماذا تعلم كل واحد عن نفسه؟  .4

ِممَّ سمعتم.. سجلوا صفات شخصية ألعضاء املجموعة تقوي املجموعة يف املستقبل وتساعد يف املهام القادمة.. عللوا اختياركم.  .5

 بطاقات املحطات السّت:
املحطة األوىل- محطة املزاج:

األدوات الالزمة للمحطة: بطاقات بيضاء، صور وجوه عىل بطاقات.

بطاقة تعليامت للمحطة:
أمامك صور وجوه تعرب عن املزاج. أ- 

اخرت بطاقة الوجه الذي يصف شعورك اآلن وأدخلها إىل املغلف. ب- 
إذا مل تجد رسمة تعرض مزاجك اآلن.. أضف رسمة من عندك. ج- 

املحطة الثانية - "الصفات اإليجابية": 
وسائل مساعدة للمحطة: أوراق عمل بعدد الطالب- امللحق الثاين:

بطاقة مهام للمحطة:
أمامك ورقة عمل. إعمل حسب التعليامت املكتوبة فيها. أ- 

بعد إنهاء املَهمة أدخل الورقة يف املغلف. ب- 
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املحطة الثالثة- “ حاجيات الرحلة ”:
وسائل مساعدة للمحطة: صور مقصوصة، بطاقات بيضاء.

بطاقة املهام للمحطة:
اخرت من مجموعة الصور زوجا من الحاجيات التي ستأخذها معك للرحلة، من  أ. 

املفضل أن تكون هذه الحاجيات متيزك.
أكتب عىل البطاقة سبب اختيارك الحاجيات. أدخل البطاقة يف املغلف. ب. 

املحطة الرابعة- محطة العبارات:
وسائل مساعدة للمحطة: أوراق عمل بعدد الطالب.

بطاقة مهام للمحطة:
أكمل العبارات  يف الورقة. أ. 

بعد إنهاء املَهمة، أدخل الورقة يف املغلف. ب. 

املحطة الخامسة- محطة الرسم الشخيص:
وسائل مساعدة للمحطة: أوراق بيضاء A4 بعدد الطالب.

بطاقة مهام للمحطة: 
أرسم رسمة توضح من أنت بدون كلامت؟ أ. 

أدخل الرسمة يف املغلف. ب. 

املحطة السادسة- محطة اإلبداع املفتوحة:
وسائل مساعدة للمحطة: توش، صمغ، مقص، صحف قدمية.

بطاقة مهام للمحطة: 
زيّن مغلفك الخاص كام تحب؟
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أشعر باملللنعسانمهانمضطربغضبان

مكتئبلطيفراٍضُمـشــَـوَّشقلِق

مفكرجادصارمأشعر باالشمئزازحاذق ماهر

متحمسرشيرُمْحَرجخائفأشعر بخيبة أمل

منفعلمنذهلغاضبأشعر بالتكلفمتعب/خائرالقوى

مجربُمهََّددمتوترفرح جًداسعيد

آخرحزينفخورعصبيمستمتع
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 امللحق الثاين
املحطة الثانية- “ الصفات اإليجابية ”: 

أمامك بنك من الصفات اإليجابية.. بيدك ورقة مالية بقيمة عرشة شواقل جديدة. 

تستطيع أن تشرتي صفات إيجابية ليست بحوزتك. لذلك عليك العمل حسب التعليامت التالية: 

سجل ثالث صفات إيجابية متيزك _______   ______  ________.

تستطيع رشاء صفات إيجابية من البنك بقيمة املبلغ  الذي لديك.

تستطيع زيادة مبلغ الرشاء بـ 15 ش.ج برشط أن تتنازل عن صفتني من الثالث.

 ضع اشارة x عىل الصفات التي تنازلت عنها.. علل ملاذا تنازلت عنها؟

____________________________________________________

سجل الصفات التي اشرتيتها: ______ ______ ______ ______  _______

بنك الصفات اإليجابية:

أمانة

₪10
نشاط

₪10
مسؤولية

₪10
أفضلية/ محبة

₪5
والء

₪8
التزام

₪8
َجامل

₪5
توفري

₪5
تعليم/ دراسة

₪10

دقة

₪8
صدق

₪10
رصامة

₪3
محبة اآلخر

₪8
تعاطف

₪3
اجتهاد

₪8
تهريج

₪ 3
جاذبية

₪10
نظافة وترتيب

₪4

مرونة

₪6
إبداع

₪6
مبادرة

₪6
تخطيط

₪2
مشاركة

₪10
اهتامم

₪2
تعاون

₪8
تسامح

₪2
حساسية

₪5

احتيال

₪4
بلوغ

₪2
جّدية

₪4

حفاظ عىل 
القانون

₪2

قيادة

₪10
طيبة قلب

₪8
شجاعة

₪10
مجاملة

₪5
إخالص

₪5
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 امللحق الثالث
املحطة الثالثة- "حاجيات الرحلة":
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 امللحق الرابع
املحطة الرابعة- محطة العبارات:

أكمل العبارات التالية:

أنا أحب أن _____________________________________.

أنا أعرف أن ____________________________________.

من املهم يل أن _______________________________.

من املؤسف يل أن ______________________________.

أنا أومن بـ _____________________________________.

أنا أغضب عندما _________________________________.

أنا صديق لـ ِ ___________________________________.

أتأسف عندما __________________________________.

أشعر بالسعادة عندما ____________________________.

كنت أتوقع من املجموعة أن ________________________.
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الفعالّية الرابعة عرشة:
“ما هي املجموعة؟”

األهداف: 
أن يتعرف الطالب إىل املصطلحات “مجموعة” و “مجموعة أصحاب- أتراب”.  .1

أن يعرب الطالب عن رأيه أمام املجموعة.  .2
أن يقرتح الطالب تعريفات جديدة للمجموعة.  .3

مدة الفعالية: 45 دقيقة.

مواد مساعدة: ملحق: تعريفات للمصطلح “مجموعة”، خمسة بريستوالت A4 ذات ألوان مختلفة ومقصوصة عىل شكل مربع 
بعدد الطالب بحيث ميثل كل لون مجموعة انتامء مختلفة، أوراق بيضاء.

 سري الفعالية:
املرحلة األوىل- كامل الهيئة:

يطلب املرشد من الطالب أن يعطوا أمثلة عن مجموعات مختلفة ينتمون إليها ثم يسجل إجاباتهم عىل اللوح.  .1
يعطي املرشد كل طالب ورقة تشمل تعريفات للمصطلح “مجموعة” ويطلب منهم أن يحاولوا مالءمة التعريفات للمجموعات   .2

التي سجلها عىل اللوح.

يقوم املرشد بإجراء نقاش حسب النقاط التالية:  .3
أي املشاكل واجهـــَت خالل تصنيف األمثلة ومالءمتها للتعريفات؟	 

هل ميكن اقرتاح تعريفات إضافية؟	 

املرحلة الثانية- شخيص:
يعطي املرشد كل طالب قسام من الربيستول يك يكتب عليه تعريف “املجموعة” كام يراه. كل لون ميثل مجموعة انتامء مختلفة: 

العائلة، مجموعات كشفية، دورة، صف مدريس، مجموعة طالب يف املركز الجامهريي.

يتطرق كل طالب إىل السؤال حسب لون الربيستول الذي استلمه، مثال: الطالب الذي استلم اللون األبيض يكتب ما هي العائلة 

بالنسبة إليه وهكذا.
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املرحلة الثالثة- مجموعات:
يتوزع الطالب إىل مجموعات حسب ألوان الربيستوالت التي بحوزتهم. عىل كل مجموعة أن تشكل من كل األقسام مربعا كامال   .1

مسجلة عليه جميع األمور التي كتبها الطالب.

يشارك كل طالب بقية زمالئه يف األمور التي سجلها، ومن ثم يكتبون معا عىل ورقة بيضاء ما ييل:  .2
ما الذي مييز املجموعة التي تحدثوا عنها؟	 

ما هي توقعات الفرد من املجموعة املذكورة أعاله؟	 

ما هي توقعات املجموعة من الفرد املنتمي إليها؟	 

تختار كل مجموعة مندوبا عنها ليعرض نتاج عملهم أمام كامل املجموعة.

املرحلة الرابعة- إجامل يف كامل الهيئة:
يدير املرشد مع الطالب نقاشا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

ما الذي مييز كل واحدة من املجموعات؟  .1
ما هي التوقعات الخاصة املميزة لكل مجموعة؟  .2

ما الذي مييز مجموعة املرشدين عن املجموعات األخرى؟  .3
ما هي مساهمة “مجموعة األتراب” يف دور كل واحد من أعضائها؟ يف التدريب؟ أثناء القيام بالدور؟  .4

ما الذي مييز املجموعة التي ستعملون معها؟  .5

مالحظة للمرشد: يتطرق كل تعريف إىل جانب معني من املصطلح “مجموعة” وليس بشكل عام. من املهم  التوضيح أن كل 
واحد يعرّف “املجموعة” حسب احتياجاته ومتطلباته- من املهم توضيح املصطلح ألن ذلك يوفر أساًسا مشرتكًا لجميع الطالب إلبداء 

وجهات نظر أفضل الحقا:

ق وتأثري متبادل. رشطان أساسيان لتكوُّن املجموعة هام: بني أعضائها تعلـُـّ

ملحق:

تعريفات للمصطلح ״مجموعة״:
هي عدد من األشخاص تسود بينهم عالقات شخصية متبادلة.  .1

هي عبارة عن عدد من األشخاص املرتبطني ببعضهم البعض. ما يحدث ألحدهم يؤثر عىل   .2
اآلخرين.

هي عبارة عن عدد من األشخاص لديهم هدف مشرتك.  .3
هي وحدة اجتامعية مكونة من شخصني أو أكرث، يشعر أفرادها بانتامئهم إىل بعضهم   .4

البعض.
هي عدد من األشخاص الذين يهتم كل واحد منهم بإشباع احتياجاته ورغباته الخاصة   .5

بواسطة العالقة الجامعية.
هي عدد من األشخاص ذوي أمناط تنظيمية ومعايري سلوكية متفق عليها.  .6
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القيادة: هي القدرة عىل التأثري عىل اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشرتكة، وهي تهدف إىل التأثري عىل سلوك 
األفراد وتنسيق جهودهم لتحقيق أهداف معينة.

القيادة هي عملية اإلقناع أو لعب دور القدوة التي يقوم من خاللها شخص ما ِبَحّث مجموعٍة عىل السعي من أجل 
أهداف يتبّناها القائد أو يتشاركها هو وأتباعه، فالقيادة هي “ قدرة الفرد عىل التأثري عىل شخص أو مجموعة وتوجيههم 

دة “.  وإرشادهم من أجل كسب تعاونهم وتحفيزهم عىل العمل بأعىل درجة من الكفاءة لتحقيق األهداف املحدَّ
يشعر القائد بأهمية الرسالة التي يؤديها ويؤمن بقدرته عىل القيادة ويتحىل بالشخصية القوية ويحب عمله كقائد وتكون 

له القدرة عىل مواجهة الشدائد بشجاعة وإقدام.
املرشد الكشفي “القائد”  هو الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر عىل سلوك وتوجهات األفراد من حوله إلنجاز 

دة، فالقائد هو الذي يُنتظر منه مامرسة دور مؤثر يف تحديد وإنجاز أهداف املجموعة، وعليه أن يوفّر مناخ  أهداف محدَّ
العمل للجميع وفقا لتطور كفاءاتهم، ومنو آمالهم، وتوسع آفاقهم. يلعب القائد يف املجموعة دورا كبريا يف نجاحها أو 

إخفاقها، انتصارها أو انكسارها.

التصور الفكري

الـقـيـادة

الـمـحـور الـثـالث: 

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف بـشـوش ويـقـابـل الـشـدائـد بـصـدر رحـب

66الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة عـشـرة: أسـالـيـب قـيـاديـّـة- اسـتـمـارة 

71الـفـعـالـيـّـة الـسـادسـة عـشـرة: مـتـطـلــّـبـات وظـيـفـة الـقـائـد 

73الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة عـشـرة: قـّوة الـتــّـأثـيـر 

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف طـاهـر فـي أقـوالـه وأعـمـالـه

75الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة عـشـرة: مـن الـقـائـد؟ 

78الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة عـشـرة: كــُـن أنـت الـحـَـكــَـم 

81الـفـعـالـيـّـة الـعـشـرون: تـمـريـن الـمـارشـمـلـو 

83الـفـعـالـيـّـة الـحـاديـة والـعـشـرون: مـلـفــّي الـخـاّص 
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األهداف:
أن يتعرف الطالب إىل حسنات وسيئات أساليب القيادة املختلفة.. 1

أن يفهم الطالب حسنات أسلوب القيادة املشاركة.. 2

مدة الفعالية: 60 دقيقة.
مواد مساعدة: استامرات بعدد الطالب، بريستول كبري جاهز بالرسم البياين التايل:

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0
يستطيع املرشد أن يرسم الرسم البياين عىل اللوح.

 يجب أن يكون الرسم يف جميع الحاالت كبريا ليستطيع جميع الطالب وضع نتائجهم عليه.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- كامل الهيئة:
يرشح املرشد للطالب جميع تعليامت تعبئة االستامرات.

املرحلة الثانية- شخيص:
يعبئ كل طالب االستامرة بشكل شخيص ويبقيها يف حوزته.  .1

يلخص كل طالب إجاباته بشكل شخيص عىل البنود الزوجية يف االستامرة:  .2
.20 ،18 ،16 ،14 ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2  

يقوم كل طالب بتسجيل مجموع عالمات بنود االستامرة املذكورة يف السؤال الثالث يف املرحلة الثالثة يف املكان املالئم يف الرسم   .3
البياين املذكور يف املواد املساعدة بوضع إشارة x. كام يف املثال التايل:

الطالب الذي كان مجموع عالماته x 85 يضع عالمة هكذا:  

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0

x

الفعالّية الخامسة عرشة: 
أساليب قيادية - استامرة
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املرحلة الثالثة: نقاش يف كامل الهيئة:
يدير املرشد مع الطالب نقاشا مستعينا بالنقاط واألسئلة التالية:

برأيكم، ماذا يعني الرسم البياين؟  .1
متعنوا جيًدا يف االستامرة، ماذا تقرتحون أن نسجل يف طريف الرسم البياين؟  .2

أية أساليب قيادية تظهر من تحليل االستامرة؟  .3
ما معنى القيادة املشاركة مقابل القيادة املتسلطة؟  .4

ما حسنات وسيئات كل أسلوب؟ أعطوا أمثلة!  .5
أذكروا حاالت تفضلون فيها استعامل أسلوب معني خالل قيامكم بوظائفكم؟ ملاذا؟  .6

هل أنتم راضون عن نتيجة املجموعة الظاهرة يف الرسم البياين؟ عللوا!  .7
هل تريدون تغيري النتيجة؟ هل نستطيع تغيريها؟ كيف؟  .8

للمرشد:
تدل العالمة عىل أن الفرد يفضل أسلوبًا قياديًا معيًنا، فكلام كانت العالمة أعىل . 1

نستطيع أن نفرتض بأن الفرد مييل أكرث إىل أسلوب القيادة املشاركة، والعكس 
صحيح، فكلام كانت العالمة منخفضة أكرث فإنه مييل إىل القيادة املتسلطة.

أظهرت أبحاث يف علم النفس االجتامعي أنه يف املجموعة التي يكون فيها القائد . 2
دميوقراطيًا تكون درجة رىض األتباع عن القائد وعن املجموعة أعىل وكذلك، عىل 

املدى الطويل، تكون إنجازات املجموعة أكرب.
املجموعة التي يكون قائدها متسلطا، تكون إنجازاتها، عىل املدى القصري، أكرب، . 3

ولكن، مقابل ذلك، داخل املجموعة تكون درجة الرىض واالستعداد للتعاون والعطاء 
منخفضة، كام وتكون اإلنجازات، عىل املدى الطويل، أصغر.

لـة* يكون الرىض، يف الغالب، . 4 يف ردود الفعل عىل أسلوب القيادة غري الـمـتـدخــِـّ
قليال واإلنجازات منخفضة جًدا.

* Laissez- faire: ليسيه فري/ فيغ- حرفيا عن الفرنسية = دعه يعمل/ دعوه يعمل، وهو مصطلح 
مأخوذ من عامل االقتصاد يشري إىل ترك الحكومة التجارة دون التدخل فيها وهو مبدأ رأساميل 
تدعمه الليبريالية االقتصادية، ويف القيادة يشري املصطلح إىل أسلوب القائد الذي يدع أفراد 

املجموعة التي يقودها يقررون بأنفسهم.
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االستامرة
أمامك عرشة أزواج من األقوال. اقرأها بتمعن ثم قارن بني القولني يف كل بند ثم ضع عالمة بني صفر و 10 حول كل قول برشط أن 

يكون مجموع العالمتني يف كل بند 10، أي أنك بذلك تعطي عالمة نسبية لكل قول من القولني.

هذه االستامرة ليست امتحانا فليست هناك إجابات “صحيحة” وأخرى “خاطئة”.

تبقى االستامرة يف حوزتك الستخدامها خالل النقاش.

يجب عىل القائد أن يوجه أفراد مجموعته وأن يسيطر عليهم ويقودهم إىل قرارات مناسبة.   .1
يجب عىل األفراد تقبل سلطته ومسؤوليته. 

املجموعة هي ملك أفرادها. يجب عىل كل أفراد املجموعة مبساعدة القائد أن يساهموا   .2
يف نجاحها. 

املجموع:

يركز القائد جل اهتاممه يف املهمة التي يجب تنفيذها كام ويوجه انتباه املجموعة إىل   .3
املَهمة. 

م القائد املساعدة املناسبة من حني  املجموعة هي املسؤولة عن اتخاذ القرارات.يـُـقـَـدِّ  .4
إىل آخر. 

املجموع:

يـقـوم القائد بجميع األدوار املطلوبة من أجل الوصول إىل القرارات املناسبة.  .5

يشارك جميع أعضاء املجموعة يف اتخاذ القرارات فتكون نتيجة عن اشرتاك كامل املجموعة.   .6

املجموع:
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يضع القائد الحدود ويستعمل قوانني النظام، وذلك ليك يضمن سري النقاش حسب جدول   .7
األعامل. 

يشجع القائد أفراد املجموعة ويساعدهم يف تحمل املسؤولية يف تنفيذ املهام بشكل   .8
ناجع. 

املجموع:

يهتم القائد بأن تبقى املجموعة موضوعية  تفكر بشكل منطقي، أن ال تكون ردود فعلها   .9
عاطفية ألنها قد أن تشوش العمل الجامعي. 

العواطف، األحاسيس والرصاعات هي جوانب معروفة لألفراد وللقائد بأنها أمور رشعية   .10
تستحق االنتباه الجدي. 

املجموع:

يجب عىل القائد معالجة السلوك املشوش الصادر عن أحد األفراد وذلك بالتحدث إليه   .11
شخصيا. 

أفراد املجموعة هم الذين يبحثون يف السلوك املشوش ويحلون املشكلة داخل املجموعة.  .12

املجموع:

َمهمة املجموعة هي عىل رأس األفضليات، أما حاجات األفراد فهي ثـانـويـة.  .13

يجب االعرتاف بقيمة كل أفراد املجموعة وبأحاسيسهم وأهدافهم. بهذا الشكل تستطيع   .14
املجموعة أن تعمل بشكل ناجع. 

املجموع:
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* تعليامت لجمع النقاط:

إجمع نقاط البنود التالية:

.20  ، 18   ،  16   ،14    ،12 ،  10 ،  8   ،  6 ،  4  ،  2
.x مجموع النقاط التي حصلت عليها تسجل عىل الرسم البياين يف املكان املالئم بإشارة

القائد هو عبارة عن ُمـركـِّـز العمل يف املجموعة، هو صاحب املسؤولية الكربى والقدرة   .15
العظمى وذلك ليك يستطيع قيادة املجموعة. 

حصة أفراد املجموعة من العمل تقع يف مركز برنامج عمل املجموعة. املسؤولية والقوة   .16
تـتـوزعان بالتساوي بني األفراد. 

املجموع:

يتمسك القائد مبركز القوة، فهو قائد بكل األحوال ومواهبه وقدراته تعرفها وتقبلها   .17
الغالبية ألنها تحبذ قائًدا قويًا يوفر شعورا باألمان. 

القائد يف خدمة املجموعة وعليه التعامل مع حاجات أفرادها. يحبذ أفراد املجموعة   .18
املشاركة يف القيادة.

املجموع:

يتخذ القائد كل القرارات يجب أن يدافع عن أفكاره، عن آرائه وعن أحاسيسه حتى ولو أدى   .19
ذلك إىل أن يرتك بعض األعضاء املجموعة. 

تبحث املجموعة مع القائد عن قرارات قابلة للتنفيذ يتفق عليها الجميع، إن موافقة الكل   .20
وسيلة للمالءمة بني األفكار، اآلراء واالتجاهات.  

املجموع:
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األهداف: 
أن يحدد الطالب صفات ومهارات القائد.  .1

أن يصوغ الطالب قواعد لنجاح عمل القائد.  .2

مدة الفعالية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

بريستوالت امللحق األول )صفات ومهارات(، أقالم توش، أقالم حرب، أوراق، لوح.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- كامل الهيئة:
يسأل املرشد: “ أية صفات يجب أن تكون لدى القـائد؟ ”، ثم يقوم بتسجيل اإلجابات عىل اللوح أو عىل بريستول.

يسأل املرشد: “ أية مهارات يجب أن يتمتع بها القـائد؟ ”، ثم يقوم بتسجيل اإلجابات عىل اللوح أو عىل بريستول.

يوزع املرشد امللحق األول عىل الطالب ويقوم كل طالب برتتيب الصفات واملهارات حسبام يراه. )يحتـفـظ كل طالب بامللحق األول 

للمرحلة الثـانية(.

املرحلة الثانية- مجموعات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات. تختار كل مجموعة مندوبا لها، مهمته الرئيسية عرض النـتـاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي 

سيدور داخل املجموعة.

يـناقش أعضاء كل مجموعة الصفات واملهارات الواردة يف امللحق األول، مستعينني باألسئلة التالية:

ما معنى كل صفة ومهارة؟  .1
ملاذا من املهم أن تكون لدى القائد هذه الصفة أو املهارة؟  .2

بأية فائدة تعود هذه الصفة أو تلك املهارة عىل القائد وعىل الذين يقودهم؟  .3
يسجل ممثل املجموعة الصفات واملهارات مرتبة يف امللحق األول، حسبام تقرره املجموعة.

الفعالّية السادسة عرشة: 
متطلبات وظيفة القائد
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أملرحلة الثالثة- نقاش يف كامل الهيئة:
يعرض كل مندوب النـتاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي دار داخل مجموعته. ثم يدير املرشد  نقاشا تلخيصيًا مع املجموعة 

مستعينا باألسئلة التالية:

ملاذا من املهم وجود هذه الصفات واملهارات لدى القائد؟  .1
كيف نستطيع أن نـتحلـّى بالصفات الحسنة؟  .2
كيف نستطيع أن نـكتسب املهارات الجيدة؟  .3

أية عوامل قد تساعدنا عىل اكتساب هذه الصفات والـتـََحـلــِّـي بتلك؟  .4
أية عوامل قد تكون عراقيل أمام اكتسابنا هذه وتـََحـلــِّـيـنـا بتلك؟  .5

امللحق األول
صفات ومهارات

)عىل القائد أن يكون(
ترتيب حسب األولوية

)يقرره الطالب(
ترتيب حسب األولوية

)تـقرره أغلبية املجموعة(
ذا أخالق حسنة )كالصدق والشجاعة(

إداريًا جيدا

صاحب شخصية قوية

ذا عالقات اجتامعية جيدة

عىل اطالع مبا يجري
)داخل املجموعة واملجتمع(

مبادًرا

ذا قدرة عىل التـنـفـيـذ

ُمـِحـّبـا لعمله
وملن يعملون معه

متابًعا لألمور

مصغـيـًا

منـظـّاًم

ـًها موجِّ

فـّعـاال

متفهاًم لآلخرين

مخلًصا لعمله

بشوًشا

ميكنكم إضافة صفات تَرْوَن أنها من املهم أن يكتسبها ومهارات من املهم أن يـتـََحـلـى بـهـا.
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الهدف:
أن يعرف الطالب أن التأثري هو صفة رضورية للقائد.

مدة الفعالية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: ملحق ما هي القيادة؟

سري الفعالية: 
املرحلة األوىل- شخيص:

يطلب املرشد من كل طالب أن يكتب كلمة واحدة تشري إىل إحدى صفات القائد. يعرض الطالب إجاباتهم ويقوم املرشد بإحصائها 

وتدريجها. يوزع املرشد امللحق ويطلب من كل طالب قراءتها واإلشارة إىل كلمة واحدة من كل نظرية تعكس صفة من صفات 

القائد. يعرض الطالب الكلامت التي اختاروها ويقوم املرشد بكتابتها عىل اللوح أو عىل بريستول. يُجري املرشد مع الطالب مقارنة بني 

اإلجابات عن الـسـؤالـَـيْـن األول والثالث.

املرحلة الثانية- كامل الهيئة:
يقرأ املرشد امللحق أمام الطالب ويطلب منهم التمعن فيه ثانية ثم يسألهم: هل هناك كلمة تتكرر يف جميع النظريات؟ )للمرشد: 

كلمة تأثري تتكرر يف كل النظريات(.

املرحلة الثالثة- مجموعات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، ويطلب من كل مجموعة صياغة تعريف خاص بها حول تأثري القائد.

املرحلة الرابعة- إجامل يف كامل الهيئة:
تعرض كل مجموعة تعريفها، بعد ذلك يلخص املرشد سائال الطالب: كيف كان العمل يف املجموعة؟ ماذا تعلمتم عن صفات القائد؟

الفعالّية السابعة عرشة: 
قوة التأثري
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ملحق: ما هي القيادة؟

أوردي تيد: هي النشاط املتخصص الذي ميارسه شخص للتأثري يف اآلخرين وجعلهم . 1
يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون يف تحقيقه.

كونتز وأودنل: إنها قدرة عىل التأثري يف اآلخرين بالتواصل معهم وتوجيههم لتحقيق . 2
هدف ما.

د. عبد الكريم درويش ود. ليىل تكال: هي القدرة التي يؤثر بها املدير عىل مرؤوسيه . 3
ليوجههم بطريقة متكنه من كسب طاعتهم واحرتامهم ووالئهم وخلق تعاون بينهم 

لتحقيق هدف بذاته ”.

سيكلر هدسون: إنها “ التأثري يف األفراد وتنشيطهم للعمل معا مبجهود مشرتك . 4
لتحقيق أهداف التنظيم االداري ”.

بالنشارد: “ القيادة هي مقدرة االنسان عىل التأثري عىل اآلخرين بأن يفسح املجال . 5
لقواهم ولقدراتهم الكامنة بأن تؤثر وترتك انطباعا ملصلحة املجموع ”.

هي عملية تأثري يف جامعة من األفراد تؤدي إىل تجميع طاقاتهم وتوجيه نشاطهم . 6
نحو هدف أو عدة اهداف. للقائد رؤيا وأهداف وهو يشق الطريق لتحقيقها.

القيادة التحويلية هي “ عملية يسعى من خاللها القائد والتابعني إىل النهوض كل . 7
منهم باآلخر للوصول إىل أعىل مستويات الدافعية واألخالق ”.

جيم كولنس: القائد األفضل متواضع، هادئ، منضبط، خجول، ذو إرادة قوية لتحقيق . 8
األهداف.

إييل زامسيك: القائد رجل متواضع، محسن ورحوم، يفي بوعوده، ذو رسالة، مصمم . 9
عىل تحقيق األهداف.

جولياين: ال يولد الناس مع الصفات القيادية، إنهم يتعلمونها وينمون معها.. 10
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األهداف: 
أن يشخـِّص الطالب إظهار الصفات القيادية يف املجموعة.  .1

أن يفحص الطالب عوامل تساعد عىل تـنظيم املجموعة وعوامل تعيقه.  .2
مدة الفعالية: 60 دقيقة.

مواد مساعدة:
5 بطاقات- مهام، بطاقـتـان للمراقبة.

سري الفعالية: 
املرحلة األوىل- كامل الهيئة:

للمرشد:
قم بـتـقـسـيـم الرسيّة الكشفية إىل مجموعات وتـعـيـيـن:  .1

ُمـراِقـبَـيْـن لكل مجموعة.	 

أعضاء يزودون املراقبني ببطاقات املراقبة لرياقبا املجموعات ويسجال النتائج.  	 

ضع بطاقات املهام عىل األرضية يف وسط الغرفة.  .2
قـُـل ألعضاء ورشة العمل: أمامكم عدة مهام، عليكم أن تـتـوزعوا إىل مجموعات صغرية وأن تختاروا َمهمة ثم عليكم أن   .3

تـنـفـذوها.

تحت ترصفكم عرش دقائق فقط. املجموعة التي تـنـفـذ املَهمة عىل أحسن وجه وخالل الزمن املعطى تكون الفائزة.

الفعالّية الثامنة عرشة: 
من القائد؟

للمرشد:
عليك أن ال تـتدخل يف تـنظيم املجموعات، ال تـؤثر عىل حجمها ) عدد أعضائها ( وعليك عدم 

إعطاء أية تعليامت إضافية، إذا برزت أسئلة فردية أجب عنها.  بعد عرش دقائق يجب إنهاء 
اللعبة حتى وإن مل تـنـه أية مجموعة َمهمتها.
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أملرحلة الثانية- كامل الهيئة:
يعرض كل مندوب النـتاج الفكري والوجداين للنقاش الذي دار يف مجموعته مستعينا باملالحظات املسجلة يف أوراق املراقبة.

بعد ذلك يدير املرشد نقاشا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
كيف اخـرتتم املـهام؟  .1

هـل استطـعتم تـنـفيذ املَهمة التي أخرتمتوها؟  .2
ما الذي ساعد عىل تحقيق املهام التي وضعتها املجموعة نصب أعينها؟  .3

ما الذي أعاق تـنـفيذ املهام؟  .4
هل بـرز قياديون يف كل مجموعة؟  .5

ما الذي جعل فالنا قائدا؟ )مواهب، مبادرة، مسؤولية، تجربة، روح النكتة أو غريها...(.  .6
ماذا تعلمتم عن الدور القيادي من هذه الفعالية؟   .7

بطاقة مراقبة  للمراقب ب
مرفق أسئلة للمراقبة، استعد لعرض النتائج أمام كامل الهيئة.

للمراقـب: تـذكر، أنت مراقـب ولست َحـكـَمـا.
عـلـيـك أن تـكـتـب تـقـريـرا موضوعـيـا قـدر اإلمكان

هل كانت مرحلة للتخطيط؟ . 1
هل تّم االتفاق عىل أنظمة عمل؟ . 2
بأية طريقة توصلت املجموعات إىل القرارات؟. 3
هل كان هناك توزيع مهام ومسؤوليات داخل املجموعة؟. 4

بطاقة مراقبة للمراقب األول  
مرفق أسئلة للمراقبة، 

استعد لعرض النتائج أمام كامل الهيئة.
للمراقـب: تـذكر، أنت مراقـب ولست َحـكـَمـا.

عـلـيـك أن تـكـتـب تـقـريـرا موضوعـيـا قـدر اإلمكان
 كيف انتظمت املجموعة؟ . 1
ما هي االعامل التي ساعدت عىل تنفيذ املَهمة؟ . 2
ما الذي يؤثر عىل تنفيذ الفعالية؟ . 3
من أظهر قيادة؟ مبادرة؟. 4
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عليكم تخطيط لعبة 
جامعية

عليكم تحضري ألغاز 
معادالت رياضية

عليكم تخطيط لغز 
كلامت مـتـقـاطـعـة

 عليكم كتابة شعار
) أغنية/ صيحة ( 

للمجموعة

عليكم تخطيط 
مسابقة نكات

عليكم تحضري 
مسابقة معلومات 

عامة

بطاقات املهام:



الـبـاب الـثـانـي - القيم الرتبويّة 2

78

األهداف: 
أن يتعرف الطالب إىل مواقف اجتامعية قيادية.  .1

أن يصنف الطالب الترصفات إىل مقبولة وغري مقبولة.  .2

مدة الفعالية: 60 دقيقة.

مواد مساعدة: ملحق: بطاقات أقوال ومواقف، مطرقة خشبية.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- كامل الهيئة:
يختار املرشد خمسة طالب يؤدون دور هيئة محلفني للبّت النهايئ بعد مناقشة كل بطاقة. 

املرحلة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تتكون الواحدة منها من 4-5 طالب، تحصل كل مجموعة عىل بطاقة، مكتوب عليها 

ترصف معني. يناقش أعضاء كل مجموعة القول الذي معهم ثم يحدد كل واحد منهم موقفه من الترصف- مؤيد أم معارض. يختار 

أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض النـتـاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي سيدور داخل املجموعة. 

املرحلة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض النـتـاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي دار داخل مجموعته، كام يخرب هيئة املحلفني برأي كل 

واحد مبضمون البطاقة.

عندها يقوم أعضاء هيئة املحلفني مبناقشة قضيتهم وبـَـتـِّـهـا بـَـتــًّـا نهائيا: هل الترصف مقبول يف املجتمع ويجب تبنيه أم غري مقبول 

ويجب تجنبه.

أحد املحلفني يقوم باإلعالن عن قرار الهيئة مستخدما املطرقة. 

مالحظة:

العبارات واألحداث مأخوذة من حياتنا اليومية. بإمكان الطالب أن يقرتحوا أقواال ومواقف أخرى لظواهر مقلقة تزعجهم ويَرْون أنها 

ظواهر يجب مكافحتها.

الفعالّية التاسعة عرشة: 
كـُـن أنـت الـَحـكـَـم
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ملحق: بطاقات أقوال ومواقف:

يف املخيم قرر 
طالبان تصفية حساب 

مع صديق يل بعد 
إطفاء املصابيح، 

فأخربت املرشد

مقصف املدرسة 
يبيع مرشوبات 

الطاقة

صديقي املقرب 
أحيانا ال يحرتمني، 
عيّل أن أبتعد عنه

وبّخ مرشد الكشافة 
أحد الطالب فرّد عليه 

 الطالب بطريقة
غري الئقة

استعامل 
املفرقعات 

يف املناسبات 
السعيدة

استعامل املسجل 
بصوت مرتفع يف 

السيارة

شاهدت طالبًا 
يؤذي قطة

يجب مكافحة 
العنف بشتى 

الطرق املرشوعة

رأيت طالبني من 
املدرسة يتشاجران 

ومل أتدخل لفك 
الـشـِّجـار 
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املجتمع بحاجة إىل 
قدرايت وعيّل أن 

أكون فعاال فيه

شاهدت طالبًا 
يرمي نفايات يف 
الشارع، فعاتبته 

عىل ذلك

عيل يتطوع كثريا 
ويأيت ذلك عىل 

حساب دروسه

قام أحد الطالب 
بفتح حساب عرب 

 الفيسبوك
بـِـاسـْـٍم مستعار

رغم تنبيهات مرشد 
املخيم قام طالب 
يف ساعة متأخرة 

باللعب وإزعاج 
اآلخرين

أحد أعضاء 
مجموعتي 

الكشفية يستعمل 
أوسمة مل يحصل 

عليها بشكل 
رسمي

أحد أعضاء الكشاف 
يحرض إىل اللقاءات 

متأخرًا

أحد أعضاء الكشاف 
حرض إىل اللقاء 
الكشفي بزي 

كشفي غري كامل
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األهداف: 
أن يفحص الطالب مظاهر القيادة يف املجموعة.  .1

أن يتعرف الطالب إىل العوامل املساعدة والعوامل املعيقة يف تكتل املجموعة.  .2
أن يفهم الطالب أهمية مرحلة التخطيط والتنظيم التي تسبق الفعالية.  .3

مدة الفعالية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

رزم من املعكرونة الطويلة، رشيط الصق، بطاقة مراقبة، خيوط، مارشملو.

سري الفعالية:
املرحلة األوىل- مجموعات:

يتوزع الطالب إىل مجموعات تتكون الواحدة منها من 4-5 طالب. تحصل كل مجموعة عىل: رزمة معكرونة، خيط، لفة رشيط الصق، 

حبة مارشملو.

املَهمة: عليكم، خالل نصف ساعة، بناء برج من أصابع املعكرونة والرشيط الالصق فقط. عليكم وضع حبة املارشملو عىل رأس الربج. 

بعد ذلك تجري مسابقة حيث يقوم املرشد بنقل كل برج من مكان آلخر. يتم فحص األبراج حسب ارتفاعها وثباتها. 

يف هذه املرحلة يعني املرشد مراقبني، أو يطلب متطوعني للمراقبة. لكل مجموعة يعني مراِقبَني َمهمتهام تعبئة بطاقة مراقبة.

الفعالّية العرشون:
مترين املارشملو

بطاقة مراقبة  للمراقب األول
مرفق أسئلة للمراقبة، استعد لعرض النتائج أمام كامل الهيئة.

للمراقـب: تـذكر، أنت مراقـب ولست َحـكـَمـا.
عـلـيـك أن تـكـتـب تـقـريـرا موضوعـيـا قـدر اإلمكان.

كيف انتظمت املجموعة؟. 1
ما هي األعامل التي ساعدت عىل تنفيذ املَهمة؟. 2
ما الذي أثر عىل  تنفيذ الفعالية؟. 3
من أظهر قيادة؟ مبادرة؟  . 4
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املرحلة الثانية- إجامل الفعالية يف كامل الهيئة:
بعد نصف ساعة يتم عرض األبراج يف كامل الهيئة، يعرض املراقبون نتائج تـقـاريـرهم، ثم يُجري املرشد نقاشا مستعينا باألسئلة التالية:

كيف كان الجو العام يف املجموعة؟  .1
هل تم تخصيص وقت للتخطيط؟  .2

هل كان هناك تقسيم مهام ومسؤوليات؟  .3
هل تّم استغالل مهارات جميع الطالب؟  .4

خالل العمل، هل أِخـذ بعني االعتبار أن املَهمة جامعية؟ كيف تجىّل ذلك؟  .5
هل تّم اكتشاف قياديني يف املجموعة؟ كيف تجىّل ذلك؟  .6

هل ظهر قائد يف كل مجموعة؟ ما الذي جعل فالنا قائدا؟ )مهارات، مبادرة، مسؤولية، روح الفكاهة، تجربة يف اإلرشاد أو ما   .7
إىل ذلك(.

ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟ كيف تعاملتم معها؟  .8
ماذا نتعلم من الفعالية؟   .9

حول أهمية التخطيط وتقسيم األدوار واملهام؟	 

حول أهمية املشاركة والتعاون يف املجموعة؟	 

املرحلة الثالثة- اختيار الربج:
يقوم املرشد بقياس ارتفاع كل برج ثم يخرب الطالب أنه سيقوم برفع كل برج حتى كتفيه ثم ينقله من مكان آلخر لفحص مدى ثباته 

ويطلب منهم أن يصفقوا للربج الذي يلقى استحسانهم. الفائز يكون حسب التصفيق.

مالحظة: ميْكن تعيني لجنة حكم، تقرر من هو الفائز وتعطي تربيرات الختيارها.

بطاقة مراقبة  للمراقب الثاين
مرفق أسئلة للمراقبة، استعد لعرض النتائج أمام كامل الهيئة.

للمراقـب: تـذكر، أنت مراقـب ولست َحـكـَمـا.
عـلـيـك أن تـكـتـب تـقـريـرا موضوعـيـا قـدر اإلمكان.

هل كانت هناك مرحلة تخطيط؟. 1
هل تّم االتفاق عىل أنظمة عمل؟. 2
بأيّة طريقة توصلت املجموعة إىل القرارات؟. 3
هل كان هناك توزيع مهام ومسؤوليات داخل املجموعة؟  . 4
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األهداف:
د الخاص به وأن يعزِّز الجوانب اإليجابية يف شخصيته. أن يكتشف الطالب ويحدِّ  .1

أن يعطي الطالب رشعية لوجود أمور يحتفظ بها لنفسه ال يكشفها لآلخرين.  .2
أن مييز الطالب العالقة بني صفاته “الشخصية” وبني صفاته “كقائد”.  .3

مدة الفعالية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: بريستول، مجالت وصحف ملونة، أوراق ملونة، خردة، قامش، أقالم رصاص، أقالم توش، ألوان، مقصات، صمغ 

وما إىل ذلك.

سري الفعالية: 
املرحلة األوىل- شخيص:

يضع املرشد املواد عىل طاولة وسط الغرفة. يحصل كل طالب عىل نصف بريستول. املَهمة امللقاة عىل كل طالب هي بناء ملف مكون 

من جيبني: خارجي وداخيل. يف كل واحد منهام أمور عن نفسه، يف الجيب الخارجي األمور املعروفة لآلخرين، يف الجيب الداخيل 

األمور غري املعروفة لآلخرين.

مطلوب من الطالب أن يعربوا عن أنفسهم بواسطة املواد املختلفة، أن يصفوا أنفسهم، صفاتهم ومميزاتهم. بعد االنتهاء من املَهمة 

عليهم وضع " النتاج " يف الجيب املناسب من امللف.

املرحلة الثانية- كامل الهيئة
بعد االنتهاء من بناء امللفات وتعبئة الجيوب، يجلس الطالب بدائرة. تعطى الفرصة ملن يريد أن يعرض ملفه ويحيك للمجموعة عنه. 

لكل طالب الحرية يف عرض ما يريده للمجموعة. بعد العرض تعطى فرصة لباقي الطالب للتطرق إىل ما تم عرضه وإضافة:

أمٍر إيجايب يعرفونه عن الشخص الذي عرض ملفه وهو مل يتحدث عنه.  .1
أمٍر كشفه املتحدث ومل يكن معروفًا لهم.  .2

مالحظة: يف هذه املرحلة يجب التشديد عىل إعطاء مالحظات إيجابية فقط.

يف مجموعة كبرية )أكرث من 20 طالبا( من املفضل تنفيذ هذه املرحلة يف مجموعات صغرية وبعد ذلك االنتقال إىل النقاش يف كامل 

الهيئة.

الفعاليـّـة الحادية والعرشون: 
ملفـي الخــاص
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أسئلة للنقاش:
هل هناك أمور شخصية مييل معظم البرش لكشفها لآلخرين؟ وما هي األمور التي ال يتم كشفها لآلخرين؟ ملاذا؟

ما هو الثمن من وراء الكشف عن أمور خاصة لآلخرين؟ وما هو الثمن لعدم الكشف؟

ما هي الصفات املطلوبة من القائد؟ هل هذه الصفات ثابتة مسبًقا، أو من املمكن اكتسابها وتحسينها؟

ماذا تعني حقيقة أنك من القادة الشابة الناشئة؟

هل ميكننا اعتبار ذلك قيادة؟ كيف ينعكس ذلك؟

كيف ميكننا أن نكون جزءا من مجموعة قيادية ويف نفس الوقت املحافظة عىل الخاص بنا؟

هل ميكن ربط امللف الخاص يب مبوضوع القيادة؟ كيف؟



الـقـيـادة ونـهـج الـحـيـاة 
الـديـمـوقـراطـي

الـمـحـور الـرابـع: 
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التصور الفكري

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف مـخـلـص لـشـعـبـه، لـبـالده، لـدولـتـه ولـلـغـتـه

86الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة والـعـشـرون: حـقـوق وواجـبـات 

90الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة والـعـشـرون: أصـغـوا إلــَّي 

93الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة والـعـشـرون: حـدود الـمـسـؤولـيـّـة 

95الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة والـعـشـرون: أنـت والـطـّـقـوس/ الـمـراسـيـم 

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف عـضـو نـافـع فـي الـمـجـتـمـع، يـحـّب عـمـلـه ويـسـاعـد اآلخـريـن

97الـفـعـالـيـّـة الـسـادسـة والـعـشـرون: َمـن يـحـتـاج إلـى َمـن؟ 

يعترب موضوع الدميقراطيّة من املواضيع الفضفاضة التي تتسع ألكرث من رأي واحد ووجهة نظر واحدة، وذلك بحكم التغري الذي 

طرأ عىل املفهوم عرب الزمن والذي أّدى إىل صعوبة تعريف املصطلح بشكل متّفق عليه. لهذه األسباب ولغريها تعّددت اآلراء يف 

الدميقراطية ونقدها، فهي تعني أن يكون الحكم للشعب وهي أهّم خاصيٍّة متيّز الدميقراطية عن غريها من أنظمة الحكم. 

القيادة الدميقراطية مبعناها العام هي النشاط الذي ميارسه شخص ما للتأثري يف املجتمع أو الشعب وجعلهم يتعاونون ويتشاركون يف 

تحقيق أهدافهم عرب الوسائل الدميقراطية املختلفة، عـِـلــْـمــًـا أن توفر قيادة دميقراطية هو أمر رضوري ومطلب رئييس لنجاح أية 

تجربة دميقراطية.

تتبع هذه القيادة أساليب اإلقناع، واالستشهاد بالحقائق، واالهتامم بأحاسيس األفراد ومشاعرهم، وجعلهم يشعرون بكرامتهم 

وأهميتهم، ولهذا فإن القائد الدميقراطي يستأنس بآراء أتباعه ويعري أفكارهم االهتامم الالزم، ويقدم لهم املعلومات واإلرشادات 

الالزمة، ويلعب دورا فعاال يف تنمية االبتكار، وتحقيق التعاون، وإطالق القدرات والطاقات الكامنة فيهم.

املرشد الكشفي يصبو إىل تنمية املواطنة الفعالة واإليجابية لدى الطالب من خالل تنفيذ فعاليات واقرتاح إمكانيات لتقوية مواطنتهم. 

تتطلّب الدميقراطية محادثات تتّسم بالقيادة واالحرتام سواء عندما يستمع املرشد إىل آراء اآلخرين أو حني يقوم بالتعبري عن آرائه. 

يف ظل القيادة الدميقراطية تنمو روح املبادرة واالبتكار ويزداد الشعور بالرضا مام يدعو إىل املزيد من التنظيم ويقوي الروح الجامعية 

ويزيد املحبة بني جميع األفراد.



واجـبـات
حـقـوق
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األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل حقوق وواجبات املواطن يف دولة دميوقراطية.. 1

أن يفهم الطالب ما هو التزام كل فرد نحو قوانني الدولة.. 2

مدة الفعالية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

امللحق األول: واجبات الدولة تجاه املواطنني.

امللحق الثاين: واجبات املواطنني تجاه الدولة.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- كامل الهيئة:
شمس األفكار

 يرسم املرشد عىل اللوح دائرة ويكتب 

 داخلها كلمة “دميوقراطية”. 

 من محيط الدائرة تخرج مستقيامت يف جميع 

االتجاهات يكتب الطالب خواطرهم يف طرفها.

يطرح املرشد عىل الطالب السؤال التايل:

ماذا تعني لكم كلمة دميوقراطية؟

 )للمرشد: نظام دميوقراطي، قيم 

دميوقراطية، نهج حياة، الخ... (.

 يطلب املرشد من الطالب التقدم 

 إىل اللوح وكتابة خواطرهم يف أطراف 

املستقيامت أو يطلب منهم اإلعالن عن خواطرهم وهو يكتبها.

 الفعــالــيــّة الــثــانـيـة والـعـشـرون:
حـقـوق وواجبــات

دميوقراطية 
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سري الفعالية: املرحلة الثانية- مجموعات:
اإلمكانية األوىل: 

يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات. تحصل كل مجموعة عىل بطاقة واحدة من " واجبات الدولة " أو من " واجبات املواطن " 

وتجيب عن األسئلة املرفقة يف البطاقة.

املرحلة الثالثة- كامل الهيئة:
يعرض ممثلو املجموعات نتائج مجموعاتهم، ويحكون عن الجو الذي ساد داخل املجموعة.  .1

تعطى إمكانية ألعضاء املجموعات األخرى لطرح أسئلة استيضاح ) بدون مناقشتها (.  .2
يُجري املرشد نقاشا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
ما هي األمور التي تعلمتموها؟  .1

ما هي األمور األكرث أهمية لحياتنا يف مجتمع دميقراطي عىل ضوء التقارير التي سمعناها؟  .2
ما هي األمور التي ترغب يف تغيريها؟ وما هي الطرق الرشعية للقيام بذلك؟  .3

للمرشد:

تعريفات مختلفة للدميقراطية   
“ حكم الشعب ) مواطنو الدولة ( من قبل الشعب وملصلحة الشعب ” ) لنكولن (.. 1
“ نظام حكم يدار حسب إدارة األغلبية ويأخذ بعني االعتبار حاجات األقلية ولذلك فهو . 2

يعرب عن إرادة الشعب ”.
“ نظام حكم فيه املواطنون والسلطة متساوون أمام القانون ويخضعون له ”.. 3
ن من تغيري القيادة يف فرتات خاصة ومحدودة بطرق سلمية . 4 “ نظام حكم يُـَمـكـِـّ

دة سلفا ”. وحسب قواعد محدَّ
ن الحريات كحرية الضمري، حرية التعبري، حرية التنظيم وحرية . 5 “ نظام حكم يَؤمـِـّ

التظاهر ”.

عن: “ أن تكون مواطنا يف إرسائيل ”، وزارة الرتبية والتعليم، قسم املناهج التعليمية.
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امللحق األول:

واجبات الدولة تجاه املواطن

يجب عىل الدولة االهتامم مبختلف حاجات الفرد والدفاع عنه ضد أعامل تعسفية موجهة ضده من 
قبل السلطة التنفيذية.

)إمكانية التوجه إىل محكمة العدل العليا(.

أسئلة للنقاش:
ما هي الفائدة التي تعود عليك من األقوال أعاله؟. 1
برأيك، ما هو األمر الذي بحاجة إىل تحسني؟. 2

يجب عىل الدولة تأمني الحقوق الطبيعية األساسية للمواطن، مثل: حق الحياة، حق التملك، حق 
الحرية بأنواعها املختلفة مثل: حرية العبادة، حرية الضمري، حرية التعبري، حرية الجمهور، حرية 

التنظيم وحرية املساواة أمام القانون.

أسئلة للنقاش:
ما هي الفائدة التي تعود عليك من األقوال أعاله؟. 1
برأيك، ما هو األمر الذي بحاجة إىل تحسني؟. 2

يجب عىل الدولة أن تدافع عن حدودها وعن مواطنيها أمام األعداء يف الداخل واألعداء يف 
الخارج وكذلك عليها إقامة العدالة والنظام بني سكانها بواسطة ترشيع القوانني وتنفيذها.

أسئلة للنقاش:
ما هي الفائدة التي تعود عليك من األقوال أعاله؟. 1
برأيك، ما هو األمر الذي بحاجة إىل تحسني؟. 2

تحدد الدولة كافة القواعد واملبادئ التي تلزم جميع مواطنيها وذلك بواسطة السلطة 
الترشيعية التي تسن القوانني وبواسطة السلطة التنفيذية التي تنشئ مؤسسات وهيئات 

تنفيذية، مثل وزارات الحكومة: وزارة الرفاه، وزارة الرتبية والتعليم، املحاكم، الخ...

أسئلة للنقاش:
ما هي الفائدة التي تعود عليك من األقوال أعاله؟. 1
برأيك، ما هو األمر الذي بحاجة إىل تحسني؟. 2
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امللحق الثاين:

واجبات املواطن تجاه الدولة

يجب عىل املواطن طاعة القوانني وأنظمتها واإلخالص للسلطات املختلفة بغض النظر عن وجوده 
داخل الدولة أو خارجها.

أسئلة للنقاش:
كيف، حسب رأيك، تدافع عنك هذه الواجبات؟. 1
مباذا تـقـيـِّـدك هذه الواجبات؟. 2

 يجب عىل املواطن عدم القيام بأي عمل يعارض مصالح الدولة مثل: التشهري بها، ذمها، 
 مساعدة أعدائها والتآمر عليها بأي شكل من األشكال، حتى ولو كان من أشد املعارضني لنظام

الحكم السائد فيها ولقادتها.

أسئلة للنقاش:
 ما هي العالقات التي مينعها النص أعاله؟. 1

)للمرشد: أمثلة عىل األطر الرشعية: أحزاب، منظامت عاملية، جمعيات، مجالس طالبية وغريها(.
هل تستطيعون رشح سبب هذا املنع؟. 2
أعطوا أمثلة عىل أعامل من هذا النوع وارشحوا سبب املنع؟. 3

يجب عىل املواطن االمتناع عن االتصال مع أي طرف تريد الدولة أن يبتعد مواطنوها عنه وذلك 
نظرا لحاجة املواطن املاسة إىل أن يعود إليها، باعتبارها بيته ومكان معيشته ألن اإلنسان الذي 

ال دولَة له، ليس لديه بيٌت وال مكاُن معيشٍة رشعٌي.

أسئلة للنقاش:
ما هي العالقات التي مينعها النص أعاله؟. 1
هل تستطيع رشح سبب املنع؟. 2

يجب عىل املواطن مالءمة أعامله وترصفاته وأسلوب حياته مع األطر الرشعية التي تحددها 
الدولة، سواء كان راضيا بذلك أم كارها إياه.

أسئلة للنقاش:
 ما هو املقصود بـِ “ األطر الرشعية “؟. 1

)للمرشد: أمثلة عىل األطر الرشعية: أحزاب، منظامت عاملية، جمعيات، مجالس طالبية 
وغريها(.

هل تستطيع تفسري هذا القيد؟ . 2
هل هناك أطر رشعية تستطيع أن تجد نفسك فيها؟. 3
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األهـداف:
أن يـَـعـِـَي الطالب جوهر العالقات بينه وبني املرشد.  .1

أن يعرب الطالب عن رغباته وأحاسيسه.  .2
أن يسعى الطالب إىل تنمية عالقات تـَُمكـِّـنـهم من اإلصغاء واالنفتاح واالحرتام املتبادل.  .3

مدة الفعالية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:ملحق: قصيدة الصبي الصغري.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- كامل الهيئة:
يوزع املرشد عىل الطالب قصيدة “الصبي الصغري” ويطلب منهم فحص نوعية العالقة القامئة بني البالغ والصبي يف القصيدة.

أسئلة للنقاش:
كيف يرى الصبي شبكة العالقات بينه وبني البالغ؟  .1

هل العالقات التي وصفت تناسب أيًضا العالقات بني الطالب واملرشد؟  .2
برأيك، ما هي العالقة التي يجب أن تتم بني املرشد والطالب؟  .3

املرحلة الثانية- أزواج:
يقسم املرشد املجموعة إىل أزواج، ويطلب من كل زوج تخطيط لعبة أدوار تجّسد الحوار املنشود بني والد وابنه أو بني معلم وطالبه 

أو بني مرشد وطالبه إلخ... ثم يطلب املرشد من عدد من املتطوعني عرض لعبة األدوار.

تـُـشـكـِّـل لعبة األدوار تتمة لفهم ماهية العالقة بني املرشد والطالب.

يجب إنهاء النقاش بالسؤال التايل:
ما هي األمور التي وردت يف النقاش والتي ترغبون وتستطيعون تبنيها كطالب يف الرسيّة الكشفيّة؟

للمرشد:
َمـت وإبراز حساسية الطالب فيام يتعلق بشبكة العالقات  الهدف: جمع االقرتاحات التي قــُـدِّ

املعقدة بني البالغني وصغار السّن.

 الفعــالــيــّة الــثــالثـــة والـعـشـرون:
أصـغـوا إلـــيَّ
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ملحق:

قصيدة الصبي الصغري

ولكن املعلمة قالت: “ انتظر،

سأريك كيف ترسم ”

ورسمت له زهرًة حمراَء وسويقا أخرَض.

“ هكذا ” قالت املعلمة

“ ميكنك أن تبدأ اآلن ”.

نظر الصبي الصغري إىل زهرة  املعلمة

ثم نظر إىل زهرته.

لقد أحب زهرته أكرث

لكنه مل يقل شيئا،

بل قلب ورقته عىل وجهها،

ورسم زهرة،

متاما مثل زهرة املعلمة

زهرًة حمراَء وسويقا أخرَض.

وذات يوم

حني أصبح الصبي قادرا

عىل فتح الباب وحَدُه،

قالت املعلمة: “ اليوم

سنصنع شيئا من الطني ”.

كان يستطيع أن يصنع أشياء كثرية:

أفاٍع ودمًى ثلجية

فيلًة وفرئان

سياراٍت صغريًة وشاحناٍت كبرية

أخذ يجبل ويصمم كتلة الطني التي بيده

ولكن املعلمة قالت: “ انتظر،

مل يحن الوقت بعد ”

وانتظرت حتى استعد جميع األطفال

وقالت املعلمة: “ سنصنع أطباقـا ”

ذات مرة ذهب صبي صغري إىل املدرسة

كان الصبي صغريًا جًدا

وكانت املدرسة كبرية جًدا

ولكن عندما رأى الصبي بابًا

من خالله ميكنه دخول الصف

من الشارع مبارشة،

شعر بالسعادة

فاملدرسة مل تعد بالنسبة إليه

كبرية جًدا.

ذات صباح

وبعد فرتة من الزمن

قالت املعلمة: “ اليوم سرنسم ”

“ حسنا ” قال لنفسه الصبي الصغري

كان الصبي يحب الرسم

وكان يعرف رسم الكثري الكثري:

أسوًدا ومنوًرا

دجاجاٍت وبقرات

مراكَب وقطارات

فأخرج علبة ألوانه املزركشة وأخذ يرسم

ولكن املعلمة قالت: “ انتظر، مل يحن الوقت بعد ”

وانتظرت حتى استعد جميع األطفال.

قالت املعلمة: “ اآلن سرنسم أزهاًرا ”

قال الصبي الصغري لنفسه: “ حسنا ”

كان يحب رسم األزهار،

وراح يرسم أزهاًرا جميلة،

ورديًة، زرقاَء وبرتقالية
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وراح يصنع طبقا من الطني

بكل األشكال وشتى األحجام

لكن املعلمة قالت: “ انتظر،

سأريك كيف تصنع ”،

وصنعت طبقا عميقا.

ثم قالت: “ هكذا،

اآلن ميكنك أن تبدأ ”

نظر الصبي الصغري إىل طبق املعلمة

ثم نظر إىل طبقه

ورأى أنه يحب طبقه أكرث،

لكنه مل يقل شيئا

بل جبل الطني ثانية

وصمم منه طبقا عميقا

متاًما مثل الذي صنعته املعلمة

ومل متض سوى فرتة قصرية

حتى تعلم الصبي أن ينتظر ويراقب

ويصنع األشياء كام تصنعها املعلمة متاما

وهكذا مل يعد الصبي الصغري

يصنع شيئا خاصا به.

ذات يوم

انتقل الصبي الصغري وأرسته

إىل بيت آخر

يف مدينة أخرى

أُرسل الصبي إىل مدرسة جديدة

كانت املدرسة أكرب من تلك

مل يكن لها باب

من خالله ميكنه

دخول الصف

من الشارع مبارشة،

بل سيجتاز قاعة كبرية.

يف اليوم األول

قالت املعلمة الجديدة: اليوم سرنسم.

قال الصبي الصغري لنفسه: “ حسنا ”

وانتظر حتى تقول له ماذا يرسم

ولكن املعلمة مل تقل شيئا.

وراحت تتجول يف الصف

وحني وصلت إىل الصبي الصغري سألته:

أال تريد أن ترسم صورة؟

بىل قال،

ولكن ماذا أرسم؟،

فقالت املعلمة: لن أعرف حتى ترسمه أنت

وقال الصغري: وكيف أرسم؟

قالت املعلمة: كام تشاء.

واخرت من األلوان ما تريد

إذا ما رسم الجميع الرسمة نفسها

واختاروا األلوان ذاتها

فكيف يل أن أعرف

من رسم هذه الرسمة ومن رسم تلك؟! 

لست أدري قال الصبي

وراح يرسم عىل هواه.

يرسم زهوًرا ورديًة، زرقاَء وبرتقالية

لقد أحب الصبي الصغري املدرسة الجديدة

رغم أنَّ ال باَب لها

من خالله ميكنه دخول الصف

من الشارع مبارشة،

ولكنه أبدع فيها ُصـنـْـعـًـا ورسام.
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األهـداف:
أن يـفـهـم الـطـالـب ضـرورة وضـع حـدود الـمـسـؤولـيـة.  .1

أن يـوضـح الـطـالـب أهـمـيـة تـوزيـع الـمـسـؤولـيـة مـن أجـل تـنـفـيـذ الـعـمـل بـنجـاح.  .2
أن يَـِعـَي الـطـالـب أهـمـيـة الـشـراكـة يف تـنـفـيـذ الـعـمـل.  .3

مدة الفعالية: 45 دقـيـقـة.
مواد مساعدة: مـلـحـق: ثـالثـة أحـداث مـقـتـرحـة.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- مـجـمـوعـات:
يـوزع الـمـرشـد الـطـالب إىل ثـالث مـجـمـوعـات.  .1

تحـصـل كـل مـجـمـوعـة عـىل ورقـة حـدث واحـد. ثـم يـتـنـاقـش أعـضـاء الـمـجـمـوعـة حـولـه، خـالل ذلـك يخـتـارون   .2
مـنـدوبـا مـهـمـتـه الـقـيـام، أمـام كـامـل الـهـيـئـة، بـعـرض الـنـتـاج الـفـكـري والـوجـدانـي لـلـنـقـاش الـذي دار يف 

الـمـجـمـوعـة. يـعـتـمـد الـنـقـاش عـىل األسـئـلـة الـتي يـتـضـمـنـهـا الحـدث.

ألـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
تـعـرض الـمـجـمـوعـات الـنـتـاج الـفـكـري والـوجـدانـي لـلـنـقـاشـات.

يُجري املرشد نقاشا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنـقـاش:
ـِريـَّـة الـكـشـفـيـة؟ هـل تـم، مـسـبـقـا، وضـع حـدود مـسـؤولـيـة أعـضـاء الـسَّ  .1

ـِريـَّـة الـكـشـفـيـة؟ هـل بـإمـكـان شـخـص واحـد أن يـأخـذ عـىل عـاتـقـه كـامـل الـمـسـؤولـيـة عـن نـشـاط الـسَّ  .2
مـا مـعـنى أخـذ الـمـسـؤولـيـة الحـقـيـقـيـة؟  .3

كـيـف نـُـشـْـرك اآلخـريـن؟  .4
مـا هي حـسـنـات وسـيـئـات إشـراك اآلخـريـن يف الـتخـطـيـط والـتـنـفـيـذ؟  .5

 الفعــالــيــّة الـرابـعـة والـعـشـرون:
حــدود الــمـسـؤولـيـة
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مـلـحـق- أحـداث مـقـتـرحـة
ة الـكـشـفـيـة أن يـفـعـلـوا لـيك يَُؤّدوا عـمـلـهـم بـنجـاعـة؟ ـِريـَـّ مـاذا عـىل أعـضـاء الـسَّ

ألحـدث األول:
ـِريـَّـة  ة الـكـشـفـيـة، عـقـد جـلـسـة وزّع خـاللـهـا الـمـهـام بـيـن أعـضـاء الـسَّ ـِريـَـّ عـصـام، رئـيـس الـسَّ

قـبـيـل “ الـيـوم الـتـرفـيـهـي ”. أخـذت حـنـيـن عـىل عـاتـقـهـا مـسـؤولـيـة تـنـظـيـم رقـص شـعـبـي، 
أخـذ محـمـود عـىل عـاتـقـه مـسـؤولـيـة الـتـضـيـيـفـات وأخـذت نـور عـىل عـاتـقـهـا مـسـؤولـيـة لـعـبـة 

الـمـحـطـات*...
يف الـيـوم الـتـايل الـتـقى عـصـام بحـنـيـن وأخـبـرهـا مـسـرورا أنـه قـد نـّسـق مـع مرشـدة خـبـيـرة 

ة الـكـشـفـيـة  ـِريـَـّ يف الـرقـص الـشـعـبـي “ وأن كـل يشء سـيـسـيـر عـىل ما يـرام ”. يف جـلـسـة الـسَّ
الـتـالـيـة واجـه عـصـام ردا غـاضـبــا مـن أصـدقـائـه. اسـتـغـرب عـصـام مـن هـذه الـمـعـامـلـة فـيـمـا 

يحـاول هـو مـسـاعـدتـهـم.
كـيـف شـعـر عـصـام؟	 
كـيـف شـعـرت حـنـيـن ونـور وسـائـر األصـدقـاء؟ لـمـاذا؟	 
مـاذا تـقـتـرحـون عـىل عـصـام أن يـفـعـل يف الـمـسـتـقـبـل؟	 

*  لعبة املحطات: لعبة َمهام جامعية- تنافسية. فيها يكون التـنـافس عىل اإلنجازات الجامعية ال عىل أداء األفراد. روح الطاقم، 
التعاون واإلنصاف هي مركـِّـبات رئيسية يف تقييم إنجازات املجموعات.

ألحـدث الـثـانـي:
ة الـكـشـفـيـة تـنـظـيـم حـفـلـة. تـم تحـديـد الـمـوعـد وتخـطـيـط الـتـفـاصـيـل  ـِريـَـّ قـرر أعـضـاء الـسَّ

وتـقـرر أن يـرتـكـز الربنامج عـىل عـروض لـفـنـانـيـن وغـنـاء ورقـص. أخـذ أمين عـلـى عـاتـقـه مـسـؤولـيـة 
االتـصـال بـالـفـنـانـيـن ودعـوتـهـم.

يف يـوم الـحـفـلـة “. فـتـح أمين الـقـاعـة وانـتـظـر الـفـنـانـيـن وحـّضـر األجـهـزة الـصـوتـيـة وزيـن 
الـمـسـرح، ركـض هنا وهناك وشعر أن املـسـؤولـيـة كـلـهـا مـلـقـاة عىل عاتـقه وأنه غري قادر عىل 

الصمود، فأرسع للقـاء حـدده مـع مـعـلـمي الـريـاضـة.
يف الجـلـسـة الـتـلخـيـصـيـة شـىك أمين مـن أن األعـضـاء لـم يـسـاعـدوه، وأنه يف ظـروف كـهـذه 

سـوف لـن يـكـون مـسـتـعـدا لـتـنـظـيـم نـشـاطـات يف الـمـسـتـقـبـل.
مـمَّ شـكـى أمين؟ كـيـف شـعـر؟	 
ة الـكـشـفـيـة ؟	  ـِريـَـّ أيـن أخـطـأ أمين؟ أيـن أخـطـأ أعـضـاء الـسَّ
مـاذا تـشـيـرون عـلـيـهـم؟	 

ألحـدث الـثـالـث:
حـدد أعـضـاء الرسية الكشفية مـهـامـهم لـلـسـنـة الحـالـيـة ونـشـروهـا عـىل لـوح اإلعـالنـات: 

تـنـظـيـم حـفـالت، يـوم تـرفـيـهـي، يـوم غـرس أشجـار، إصـدار جـريـدة. مـع انـتـهـاء الـسـنـة تـبـيـن أن 
الجـريـدة الـمخـطـَّـط لـهـا لـم تـصـدر وأن الحـفـالت كـانـت فـاشـلـة. جـلـس األعـضـاء وأخـذوا يـتـهـمـون 

بـعـضـهـم بـعـضـا.
مـا هي األسـبـاب الـمـمـكـنـة لحـدوث ذلـك الـفـشـل؟	 
مـاذا تـشـيـرون عـلـيـهـم؟	 
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األهـداف:
أن يعرف الطالب كيفية إقامة الطقوس/ املراسيم.  .1

أن يدرك الطالب أن الطقوس/ املراسيم تتضمن جوانب تاريخية وثقافية من هوية الفرد.  .2

مدة الفعالية: 45 دقـيـقـة.
مواد مساعدة: ملحق- بطاقات مهام.

سري الفعالية: املرحلة األوىل- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تتكون الواحدة منها من 5- 6 طالب.  .1

يعطي املرشد كل مجموعة بطاقة َمهمة. تكتب كل مجموعة برنامجها عىل بريستول وتعلقه عىل أحد جدران الغرفة. تختار   .2
كل مجموعة مندوبا لها، مهمته الرئيسية عرض النـتـاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي سيدور داخل املجموعة.

يقوم مندوب كل مجموعة بعرض النـتـاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي دار داخل مجموعته.  .3

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يُجري املرشد نقاشا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنـقـاش:
ملاذا هذه النقاط مهمة؟  .1

ما عالقتها برتاث الطالب وبثقافتهم؟  .2
هل يجب أن يعكس الربنامج جوانب تاريخية وجوانب ثقافية؟ ملاذا؟  .3

يسأل املرشد طالب الصف اآلخرين:  .4
هل هناك أمور غري رضورية يف الربنامج؟	 

هل يجب إضافة أمور معينة؟ ملاذا؟	 

بعد االنتهاء من هذه الفعالية يسأل املرشد أعضاء الرسيّة :
ماذا تعلمتم من هذه الفعالية؟  .1
هل اتضحت لكم أمور جديدة؟  .2

هل تعلمتم شيئًا جديًدا؟  .3

الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة والـعـشـرون:
أنـت والـطـقـوس/الـمـراسـيـم
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2

ملحق- بطاقات مهام

ـة األولـى: املَـهـَمَّ
طلب منكم أن تكونوا مرشدين 

ملجموعات سياح يف بلدكم 
سيمكثون يومني. 

إىل أي مكان تأخذونهم؟ وملاذا؟

ـة الـثـالـثـة: املَـهـَمَّ
بعد إقامة املكتبة العامة، قررت 

السلطة املحلية يف البلد، رسم شعار 
للمكتبة. توجه ممثل من ِقـبـَـلِـهـا إىل 

رسيتكم وأعلن عن مسابقة طالبية 
لرسم الشعار.

ارسموا الشعار.. 1

ـة الرابـعـة: املَـهـَمَّ
قرر أعـضـاء الرسية الكشفية  وإدارة 

املدرسة واملعلمون إقامة احتفال 
بيوم املرأة. طلب منكم كتابة برنامج 

لهذه الحفلة.
اكتبوا الربنامج.. 1
ما هي الفقرات؟. 2
أين تجري الحفلة ؟. 3

ـة الخامسة: املَـهـَمَّ
قرر أعـضـاء الرسية الكشفية  وإدارة 

املدرسة واملعلمون إقامة احتفال 
يف يوم األم. طلب منكم تحضري 

برنامج لهذا االحتفال.
اكتبوا الربنامج.. 1
من تدعون له؟. 2
أين يجري االحتفال؟. 3

ـة الـثـانـيـة: املَـهـَمَّ
قررتم تنظيم احتفال مفاجئ ألحد 

أقربائكم: الجد، الجدة، األب، األم 
مبناسبة معينة، مثالً: عيد ميالد، عيد 

زواج الخ...
كيف تنظمونه؟. 1
أين؟. 2
من تدعون إىل االحتفال؟. 3
أي طقس تقيمون؟. 4



مـَن 
 يحتاج

إلى مـَن؟
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األهـداف:
أن يفحص الطالب طبيعة العالقات املَرُْجّوة بينهم وبني مجتمعهم.  .1

أن يقوم الطالب معا، بفحص فوائد تداخلهم يف املجتمع.  .2

مدة الفعالية: 45 دقـيـقـة.
مواد مساعدة:

امللحق األول: بريستوالت أقوال.

امللحق الثاين: بطاقة َمَهّمة جامعية.

سري الفعالية: تـحـضـيـر مـسـبـق:
يـُعلــَّـق املرشد بريستوالت األقوال يف أركان الغرفة األربعة:

الـمرحـلـة األولـى- شـخـصـي:
يقرأ الطالب األقوال ثم يقف كل طالب بجانب أكرث قول ميثـل رأيه وموقـفه.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل أربع مجموعات حسب اختيارهم األقوال التي يف أركان الغرفة. إذا تجمع عدد كبري من الطالب حول قول 

معني، يقسمهم املرشد إىل مجموعتني تتكون الواحدة منهام من 5- 6 طالب. تأخذ كل مجموعة بطاقة مهمة، ثم تختار مندوبا لها، 

مهمته الرئيسية عرض النـتـاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي سيدور داخل املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض النـتـاج الفكري والوجداين للنـقاش الذي دار داخل مجموعته. إذا كان هناك قول مل يخرته أحد، 

فيجب، مع الطالب، استيضاح ما ييل:

ما معنى القول؟  .1
ملاذا مل يخرته أحد؟  .2

 الفعــالــيــّة الـسادســة والـعـشـرون:
َمـن يــحــتــاج إلــى َمــن؟
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الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال الـفـعـالـيـة يف كـامـل الـهـيـئـة:
يُجري املرشد نقاشا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنـقـاش:
يف أية مجاالت، يكون تداخل الطالب يف مجتمعهم ُمهام؟  .1

أي إسهام تقدمه عملية التداخل يف املجتمع لكل فرد منكم؟  .2
موا أمثلة. أي إسهام يجنيه املجتمع من تداخل الطالب فيه؟ قـَدِّ  .3

امللحق األول- بريستوالت أقوال:

امللحق الثاين - بطاقة َمَهّمة جامعية:

املجتمع ال يحتاج إىل الطالب 
ونحن لسنا بحاجة إىل 

املجتمع.

املجتمع بحاجة إىل 
الطالب، والطالب بحاجة إىل 

املجتمع.

املجتمع بحاجة إلينا، لكن 
الطالب ليسوا بحاجة إىل 

املجتمع.

املجتمع ال يحتاج إىل 
الطالب ولكننا بحاجة إىل 

املجتمع.

َمهمة جامعية
كيف ستبدو صورة املجتمع، إذا تـَـبـَـنــَّـيـْـنـا جميعا القول الذي . 1

اخرتمتوه؟ 
ملاذا اخرتتم هذا القول؟ عللوا وارشحوا.. 2
ماذا يربح الفرد واملجتمع وماذا يخرسان حسب هذا القول.. 3



الـُهـويـة الـبـيـئـيـة

الـمـحـور الـخـامـس: 
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يطمح اإلنسان يف تحسني حياته بواسطة التكنولوجيا املتطورة، وأحيانا يأيت ذلك عىل حساب جودة البيئة. يف كثري من األحيان، يحمل 

هذا التطور يف طياته إساءة إىل كافة املوارد الطبيعية ) املواد الخام، املياه، النبات، الحيوان، وغريها (، كام وتكون بتلويث البيئة.

يجب عىل اإلنسان أن يحافظ عىل التوازن بني التطور التكنولوجي الذي يرفع مستوى الحياة وبني املحافظة عىل جودة بيئته. هذا 

التوازن ميكنه أن يتحقق فقط عندما نغري معايري سلوكنا لتـتـالءم مع املحافظة عىل البيئة، لذلك فإن هناك أهمية كربى للعمل 

الرتبوي الذي يُكسب قيمة املحافظة عىل البيئة.

يف السنوات األخرية يتعاظم إدراك الناس للتأثري السلبي الذي يُـلحقه اإلنسان بالطبيعة. التطور الفكري والتكنولوجي الهائل الذي 

حدث يف القرن العرشين والذي دفع بالجنس البرشي خالل عرشات معدودة من السنني قدما بصورة مل يسبق لها مثيل خالل مئات 

وآالف السنني السابقة، والذي أدى إىل أرضار جسيمة وخسائر فادحة فيام يخص البيئة.

بالطبع ليس مبقدور أحدنا تغيري العامل ولكن كل واحد يستطيع أن يقوم بالجزء البسيط الذي يخصه. فاذا عمل الكثريون عىل التغيري 

اإليجايب فسوف يحصل، وسوف نكون يف غنى عن معالجة اآلثار السيئة للتلوث. مع العلم بأن هنالك آثارا ال ميكننا معالجتها، لذا 

ال بد من أن يتوفر الضمري البيئي لدى األفراد، ذلك الحافز الذي يدفعنا يف كل لحظة من لحظات حياتنا إىل املزيد من رعاية البيئة 

وحاميتها.

من خالل الفعاليات يوضح املرشد للطالب أّن أعاملنا الصغرية الخاصة هي ذات تأثري عىل البيئة سواء عىل املدى القصري أو الطويل.

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف يـرفـق بـالـحـيـوانـات والـنـبـاتـات ويـحـمـيـهـا

100الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة والـعـشـرون: مـعـضـلـة دكـتـور طـاهـر 

103الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة والـعـشـرون: راضـي وشـاكـي فـي الـطـبـيـعـة 

105الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة والـعـشـرون: نـصـيـحـة شـجـرة 

107الـفـعـالـيـّـة الـثـالثـون: أسـمـاء فـي الـطـبـيـعـة 

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف مـقـتـصـد

110الـفـعـالـيـّـة الـحـاديـة والـثـالثـون: تـلـك خـطـوة واحـدة صـغـيـرة إلنـسـان، قـفـزة واحـدة عـمـالقـة لـلـبـيـئـة 

114الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة والـثـالثـون: اسـتـهـالك اإلنـسـان لـلـمـيـاه 

التصور الفكري
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األهـداف:
أن يـتـعـرف الطالب إىل أهمية قيمة الحياة وأهمية الحفاظ عىل جودة البيئة.. 1

ـن تـفـكـيـره األخـالقي.. 2 أن يستمع كل طالب إىل تعليالت جديدة من زمالئه تـُحسِّ

ـن الـتـفـكـيـر األخـالقي لديهم.. 3 أن يتحسن سلوك الطالب األخـالقي يف أعقاب تحسُّ

مدة الفعالية: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: بريستوالت بعدد املجموعات، أوراق A4 وأقالم توش، امللحق األول: مـعـضـلـة دكـتـور طـاهـر، امللحق الثاين: 

أسئلة توضيحية.

سري الفعالية: ألـمـرحـلـة األوىل- كـامـل الـهـيـئـة:
يعطي املرشد الطالب املعضلة ثم يقرؤها بصوت واضح ويفحص معهم مضمونها مستعينا باألسئلة التالية:

من هي الشخصيات الفاعلة؟

ما هو الحدث؟

ما هو الرصاع الذي يعيشه البطل؟

ما هي القيم املتصادمة يف هذه املعضلة؟

للمرشد:
يف هذه املعضلة تـتصادم القيم التالية: االنـتامء ) العالقة االجتامعية ( مقابل الحياة. 

وقد تدخل أيضا القيم التالية: السلطة، القانون، الضمري، العقاب.

ألـمـرحـلـة الـثـانـيـة- فـردي:
 يوزع املرشد عىل الطالب أقالم توش ويعطي كل طالب ورقـتي A4 ثم يطرح عليهم السؤال التايل:

هل عىل د. طـاهـر أن يتوجه إىل وزارة الصحة لـتـقـديم شكوى؟ - نعم أم ال؟ ملاذا؟

الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة والـعـشـرون: 
مـعـضـلـة دكـتـور طـاهـر 
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ثم يطلب من كل طالب أن يجيب كتابيا بخط عريض عىل إحدى الورقـتـني بنعم أو ال عن السؤال وأن يكتب عىل الورقة األخرى 

بخط عادي تعليلني يعززان موقـفه/ رأيه. يتجول املرشد بني الطالب ليستطلع كيفية تقطب اآلراء ثم يدير نقاشا مستهال بطرح الرأي 

األقل شعبية.

ألـمـرحـلـة الـثـالـثـة- مـجـمـوعـات:
بعد الـنـقـاش يـقـسم املرشد كامل الهيئة إىل مجموعات صغـيـرة، منها مجـموعات أجابت بـِ “نعم” عن السؤال وأخرى أجابت بـِ 

“ال”. تـتكون املجموعة الصغرية من 4-5 طالب.

يوزع املرشد الربيستوالت عىل املجموعات.

ـل إىل اتفاق حول تعليلني. يف املجموعة يعرض كل طالب تعليالته، ثم يَجري نقاش للتوصُّ

يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا عنهم يدير الـنـقـاش، ويطلب من أحد الطالب أن يقوم بتسجيل تـعـلـيـالت املجموعة عىل 

بريستول.

يجب دعوة كل الطالب إىل التمعن يف تعليالت املجموعات املختلفـة املسجلة عىل الربيستوالت.

ألـمـرحـلـة الـرابـعـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يسمح املرشد للطالب بطرح أسئلة عىل ممثـيل املجموعات لتوضيح االدعاءات املسجلة عىل الربيستوالت. ميْـكن افـتـتـاح الـنـقـاش 

بطرق ٍ عديدة منها:

يسأل املرشد الطالب: ما رأيكم بالتعليالت املطروحة؟  .1
يطلب من األقلية تعليل موقفها/ رأيها، ثم يدعو اآلخرين إلبداء آرائهم.يدير املرشد الـنـقـاش باالستعانة باألسئلة التوضيحية   .2

الواردة يف امللحق الثاين.

ألـمـرحـلـة الـخـامـسـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يدير املرشد نـقـاشـا مستعينا بالسؤالني:

هل سمع أحدكم تعليال جديدا سواء كان التعليل يوافق رأيه أم يخالفه؟  .1
هل هناك من غـيـَّر موقفه/ رأيه يف أعقاب النـقاش؟  .2

يف النهاية، يسأل املرشد: كيف شعرتم خالل النـقاش؟
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امللحق األول- معضلة دكتور طـاهـر

امللحق الثاين- أسئلة توضيحية

معضلة دكتور طـاهـر
طـاهـر طبيب تخرج حديثا من الجامعة بعد أن درس الطب يف إحدى الجامعات الغربية الشهرية ويتخصص اليوم يف 

عالج األمراض الوبائية. عندما عاد إىل بلده وجده وقد زادت كثافته كثريا فقد تضاعف عدد السكان بينام بقيت مساحة 

األرض عىل حالها. الحظ دكتور طـاهـر أن كثريا من سكان بلده ال زالوا يعتمدون عىل الزراعة وتربية املوايش يف حظائر 

داخل األحياء السكنية. بعد فـتـح عيادته اكـتـشـف أن العديد من املرىض الذين يعالجهم أصيـبـوا بأمراض نـتـيـجـة 

تعرضهم لـڤـيـروسـات مصدرها املوايش.

ه د. طـاهـر إىل أخيه وهو من أصحاب الحظائر ورشح له عن خطر تربية املوايش بني البيوت وطلب منه إزالة  توجَّ

الحظرية من الحارة. رفض أخوه كام رفض سائر أصحاب الحظائر طلبه بشدة قائال إنه ليس لديه مكان آخر وإنه ليس 

عىل استعداد أن يغري عمله ومصدر رزقه.

كطبيب يعمل يف وزارة الصحة وتهمه صحة مرضاه وحياتهم، فكر يف التوجه إىل وزارة الصحة لـتـقـديم شكوى، لكنه 

تردد كثريا ألنه كان متأكدا من أنه سيخرس عالقـتـه بأخيه .

هل عىل د. طـاهـر أن يتوجه إىل وزارة الصحة لـتـقـديم شكوى؟- نعم أم ال؟

د. طـاهـر ملزَم نحو من؟  .1
أي التزام يأيت أوال يف هذه الحالة؟  .2

لو علم د. طـاهـر أنه سوف يـُـمنع من مزاولة مهنة الطب إذا مل يقدم شكوى وأنه سيجد صعوبة يف إيجاد عمل   .3
ليعيل أرسته، هل سيؤثر ذلك عىل موقـفـكم/ رأيكم؟ عللوا!

هل سيتغري موقـفـكم/ رأيكم لو كانت مساحة أرايض البلد كبرية وعدد السكان قليل؟ عللوا!  .4
هل سيتغري موقـفـكم/ رأيكم لو مل يكن أخوه صاحب حظرية للموايش؟ عللوا!  .5

هل سيتغري موقـفـكم/ رأيكم لو مل تسبب املوايش أمراضا؟ عللوا!  .6
هل سيتغري موقـفـكم/ رأيكم لو مل تسبب املوايش أمراضا خطرية؟ عللوا!  .7

برأيكم، ماذا يريد أفراد أرسة د. طـاهـر منه أن يفعل؟  .8
برأيكم، ماذا يريد أهايل البلد من د. طـاهـر أن يفعل؟  .9

ما هي واجبات الطبيب نحو مرضاه؟  .10
هل يجب عىل الطبيب القيام بكل يشء من أجل صحة مرضاه؟  .11
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األهـداف:
أن يـتـعـرف الطالب إىل أهمية الحفاظ عىل جودة البيئة.  .1

أن يـعـرف الطالب أنَّ الطبيعَة منظومٌة متكاملة كل ما فيها متعلق بغريه يؤثر فيه ويتأثر به.  .2
ـل الطالب املسؤولية يف الحفاظ عىل الطبيعة وجودة البيئة قدر املستطاع. أن يـتـحـمُّ  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: صور مناظر طبيعية جميلة، أقالم وأوراق A4، امللحق األول: أسئلة لـلـنـقـاش، امللحق الثاين: مـعـلـومـات عـن 

جـودة الـبـيـئـة فـي إسـرائـيـل.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: ألـمـرحـلـة األوىل- افـتـتـاحـيـة فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يوزع املرشد صور املناظر الطبيعية التي قام بتحضريها عىل أرضية الغرفة ) يستطيع املرشد أن يطلب من كل طالب إحضار صورة 

ملنظر طبيعي يعجبه ( ثم يطلب من كل طالب أن يختار أكرث صورة تعجبه وأن يرشح سبب اختياره الصورة.

ألـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـشـاهـدة وتـوثـيـق فـي أزواج:
يخرج الطالب من غرفة الصف يف أزواج ويتجولون يف نطاق املدرسة أو املخيم الكشفي. مُيـنـَـح كلُّ زوج اسَمنْي مستعاَريْن: “رايض” و 

“شايك”.

ق كلَّ ما يراه إيجابيا يف محيط املدرسة أو املخيم أو داخلهام ) حديقة، زهور، سامء، طيور وما إليها (، كتابيا كام  عىل رايض أن يوثــِـّ

وميكنه أيضا أن يقوم بالتصوير بواسطة هاتفه النقال.

عىل شايك أن يوثــِّـق كلَّ ما يراه سلبيا يف محيط املدرسة أو املخيم أو داخلهام ) أوساخ، مناظر تدل عىل إهامل أو عىل أعامل تخريب، 

تلوث بيئّي وما إليها (، كتابيا كام وميكنه أيضا أن يقوم بالتصوير بواسطة هاتفه النقال.

يُْحرض الطالب كلَّ ما قاموا بتوثيقه إىل الغرفة أو إىل املجموعة.

ألـمـرحـلـة الـثـالـثـة- نـقـاش وإجامل فـي كـامـل الـهـيـئـة:
بعد املشاهدة يرسل الطالب صورهم إىل مجموعة الواتس- أب الخاصة باملجموعة أو يعرض كلُّ زوج صورهام بواسطة مسالط )מקרן( 

ثم يسأل املرشد: “مـِـن بني ما شاهدتم وقمتم بتوثيقه، أيها وجدتم أكرثَ، األمور اإليجابية أم السلبية؟ ما تفسريكم ملا وجدتم؟

يدير املرشد نـقـاشـا يف كامل الهيئة باالستعانة باألسئلة الواردة يف امللحق األول.

يف النهاية يوزع املرشد عىل الطالب الـمـلـحـق الـثـانـي: “مـعـلـومـات عـن جـودة الـبـيـئـة فـي إسـرائـيـل” ويسألهم: كيف شعرتم 

خالل النـقاش؟

الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة والـعـشـرون: 
راضـي وشـاكـي فـي الـطـبـيـعـة
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الـمـلـحـق األول- أسئلة لـلـنـقـاش

الـمـلـحـق الـثـانـي- مـعـلـومـات عـن جـودة الـبـيـئـة فـي إسـرائـيـل
إننا نعيش يف عرص تـتسارع فيه التطورات التي ترض بجودة الـبـيـئـة وجودة الـحـيـاة.

تلويث الهواء والذي مصدره يف الصناعة ووسائل الـنـقـل والزراعة وغريها، يشكل خطرا عىل صحة األوالد والبالغني. 
تـشري نـتـائج بحث عالج تحليل تـأثـيـرات ملوثـات الهواء عىل األمراض الـتـنـفـسية يف إرسائيل، إىل تـأثـيـرات ضارة 

بالصحة.
) بروفسور بورتنوڤ وآخرون، 31/ 03/ 2010، موقع وزارة جودة البيئة המשרד לאיכות הסביבה(.

يف بحث فحص تـأثـيـر تـلوث الـهـواء الناجم عن وسائل الـنـقـل، عىل الوضع الصحي لسكان تل أبيب، تـتـضح 
صورة ثابتة لصعوبات يف الـتـنـفـس لدى الـفـئـات السكانية التي تـتـعـرض لـلـتـلـوث، وكـذلـك ازديـاد يف خـطر 

السعال، الزكام ومشاكل الجيوب األنفية.
)د. سارة هيلامن، رسالة دكتوراة، جامعة تل أبيب، 2003(.

نرش موقع االئتالف لصحة الجمهور הקואליציה לבריאות הציבור يف 11/ 10/ 2009 أن الهواء يف إرسائيل يشكل 
خطرا عىل صحة األوالد. يف املدارس يف حيفا ُوجدت تجاوزات يف قيم نسبة مواد مرسطنة من 6- 10 أضعاف النسبة 

األدىن. يف 2005 منظمة الصحة العاملية عرضت عالقـة سببية بني التعرض لتلوث الهواء وأمراض األوالد.
تلويث املاء ناجم عن ترصيف املياه البيتية العادمة )املجاري( أو الصناعية التي تحتوي عىل جراثيم، ڤـريوسات، 

معادن ثـقـيـلـة وكيامويات أو عن ترسب وقود من شاحنات. كثريا ما يتم خالل الصيف اإلبالغ عن شواطئ ممنوعة 
ٌ السباحة فيها بسبب التلوث. أحيانا يتم تحذير سكان بلد ما من رشب املياه أو تناول أسامك بسبب تغلغل مواد 

ثـة إىل املياه الجوفية أو إىل مصادر املياه. ملوِّ
هل تعلم؟ تأثري تلوث الهـواء شبيه بـتـأثـيـر دخان السجائر. ملوِّثـات الهواء املنبعثـة يف األساس من حرق الوقود 

ثـات، الـتي يتم  يف وسائل الـنـقـل والصناعة هي نـفـسها موجودة يف دخان السجائر. تعرُّض األمهات إىل هذه امللوِّ
، يسبـِّـب انخـفـاضا يف وتـيـرة منو الجنني )موقع صندوق الصحة  امتصاصها يف الدورة الدموية لدى الواحدة منهنَّ

والـبـيـئـة קרן בריאות וסביבה(.

هل ميكننا اعتبار بيئتنا ذات جودة عالية؟  .1
عىل عاتـق َمـن ملقاة مسؤولـيـة أن يحافـظ الناس عىل البيئة )الفرد، املجتمع، الدولة(؟  .2

ما عالقة موضوع البيئة بنا؟  .3
هل تـقـع علينا أية مسؤولية تجاه بيئتنا القريبة؟  .4

كيف يستطيع كل طالب مـنـّـا تحسني البيئة؟  .5
هل هناك مواضيع إضافية ميكنها أن تساعد يف تحسني البيئة؟  .6

أي جانب يف تحسني البيئة هو األصعب تطبيقه؟  .7
أي جانب يف تحسني البيئة هو األسهل تطبيقه وال يحتاج إىل جهد كبري؟  .8

كـأبـناء شـبـيـبـة، يف أية أماكن، ميكـنـكم تحسني البيئة؟  .9
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األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل خصائص الشجرة.  .1

أن يذوِّت الطالب العطاء من خالل عطايا الشجرة.  .2
مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة: ِمسالط )מקרן(، ملحق: شجرتكم الخاصة.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األوىل- كـامـل الـهـيـئـة:
يعرض املرشد صورة شجرة بواسطة املسالط، ثم يسأل الطالب: ماهي خصائص ومميزات الشجرة؟ ويسجل إجاباتهم عىل اللوحة 

املعروضة.
يلخص املرشد مع الطالب الخصائص التي اقرتحوها.

لـعـبـة:
يطلب املرشد من الطالب أن ينفذوا التعليامت التي مُيليها عليهم:

قفوا منتصبي القامات.  .1
ارشبوا الكثري من املاء.  .2

أعطوا من ظلكم لآلخرين.  .3
قفوا بثبات عىل األرض ) التواصل مع الجذور (.  .4

متتعوا بجاملكم الطبيعي.  .5
تذكروا.. االستمتاع بالطبيعة.  .6

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- فـردي:
يوزع املرشد عىل الطالب ملحق “شجرتكم الخاصة” ويطلب منهم تعبئته.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يعرض الطالب إجاباتهم، يعلق املرشد عىل بعض اإلجابات، بإمكان الطالب أن يستفرسوا عام يعرضه زمالؤهم.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- نـقـاش وإجامل فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يدير املرشد نـقـاشـا يف كامل الهيئة باالستعانة بالسؤالني التاليني:

ما استفدتم من الفعالية؟  .1
ما هي العالقة التي تربطنا بالشجرة؟  .2

الـفـعـالـّيـة الـتـاسـعـة والـعـشـرون: 
نـصـيـحـة شـجـرة
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مـلـحـق- شـجـرتـكـم الـخـاصـة

قفوا منتصبي القامات
مباذا أفتخر؟

________________________________ 

_______________________________ 

_________________________ 

متتعوا بجاملكم الطبيعي
ما هي جوانب القوة التي أمتتع بها؟

__________________________________

_______________________________ 

_______________________

أعطوا من ظلكم لآلخرين
ماذا أقدم من نفيس لآلخرين؟

_______________________________

_____________________________ 

_________________

تذكروا.. االستمتاع بالطبيعة 
ماهي إنجازايت يف السنة األخرية؟
______________________________

______________________________

________________________

ارشبوا الكثري من املاء
ما الذي يساعدين عىل النجاح والتطور؟
________________________ 
________________________ 

__________________

قفوا بثبات عىل األرض ) التواصل مع الجذور (
ما هي األمور التي أريد املحافظة عليها من ترايث؟

________________________________________ 

_______________________________ 

_________________
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األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل أسامء األشجار والنباتات يف الحرش و/ أو يف املحيط القريب.  .1

أن يـلـتـفـت الطالب إىل أهمية االشجار والطبيعة يف حياتنا.  .2
أن يحافظ الطالب عىل األشجار والنباتات.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مكان الفعالية: تحت األشجار يف أحضان الطبيعة.

مواد مساعدة:
أدوات كتابة.  .1

امللحق األول: فيلم الشجرة املعطاءة.  .2

امللحق الثاين: قصة الشجرة املعطاءة.  .3

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األوىل- أزواج:
يخرج الطالب إىل أحضان الطبيعة، يقسم املرشد املجموعة إىل أزواج، يقوم كل زوج بتسجيل أسامء نباتات وأشجار مختلفة يراها يف 

الطبيعة. يكتب كل طالب أسامء نباتات وأشجار فيها حرف من أحرف اسم صديقه. ثم يقوم بتصوير النبتة أو الشجرة.

مثال: خالد- خروب، ليمون، خردل، خوخ.

الزوج الذي يعود أوال يكون الفائز.

مالحظة: يجب تحديد وقت اللعبة وعدد أسامء النباتات واألشجار املطلوب من كل زوج.

يتجمع جميع األزواج، ويتم عرض أسامء النباتات واألشجار وصورها التي تم تسجيلها ويتم التعرف إليها عن طريق وصفها أو بواسطة 

إعطاء معلومات عنها، إذا كانت هناك أسامء نباتات وأشجار مل تذكر ويرغب املرشد أو أحد الطالب بذكرها، تتاح له الفرصة للقيام 

بذلك.

 الـفـعـالـّيـة الـثـالثـون:
أسـمـاء فـي الـطـبـيـعـة
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الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- إجامل فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يعرض املرشد فيلم الشجرة املعطاءة أو يوزع امللحق الثاين عىل الطالب ويقرؤه بصوت جهوري، ثم يدير نـقـاشـا يف كامل الهيئة 

مستعينا باألسئلة التالية:

مبن شبه الكاتب الشجرة؟  .1
ما هي العطايا التي قدمتها الشجرة لبطل القصة، يف كل مراحل حياته؟  .2

لو كنت مكانه كيف كنت تترصف؟  .3
ما هي القيم التي نكتسبها من الشجرة؟  .4

هل هذه القيم موجودة يف حياتنا، أذكر بعض القصص؟  .5
ما هي فوائد الشجرة؟  .6

ماذا يتوجب علينا أن نعمل من أجل حامية الشجرة؟  .7

امللحق األول: فيلم الشجرة املعطاءة
يستطيع املرشد عرض فيلم الشجرة املعطاءة

الـمـلـحـق األول- الـشـّـجـرة 
الـمـعـطـاءة- ڤـيـديـو

الـشـّـجـرة الـمـعـطـاءة- ڤـيـديـو- رابـط 
تـشـعـيـبـّي

http://www.youtube.com/watch?v=gCD3EGIc8XM
http://www.youtube.com/watch?v=gCD3EGIc8XM


109

2الـبـاب الـثـانـي - القيم األخالقية - فعاليات

امللحق الثاين: قصة الشجرة املعطاءة

كانت هناك شجرة جميلة وسعيدة ارتبطت بعالقة خاصة مع ولد صغري. كان يأيت إليها يوميًا بعد املدرسة يأكل من 

مثرها ويلعب معها ويتحدثان طويال. كانت تنصت إليه وتضحك معه فتوطدت عالقتهام، وكان يصنع من األوراق 

تاًجا ويتظاهر بأنه ملك. اعتاد الولد بعد حديثه ولعبه االسرتاحة يف ظلها. مر الوقت وكرب وأصبح له أصدقاء جدد 

فانشغل وقلـَّـت أوقاته معها. اعتزت الشجرة بلحظاتها معه، وتوقف هو تدريجيا عن زيارتها فظلت وحيدة تنتظر 

رؤيته ثانية. ذات يوم جاء لزيارتها ففرحت به يف كل خطوة خطاها نحوها وحني اقرتب نادت عليه وقالت: “مرحبًا بك 

تعال وتسلقني وتأرجح عىل أغصاين” فقال: “لقد كربت عىل ذلك” فقالت له: “هل ترى منظر الغروب لطاملا أحببته” 

فقال: “أنا منشغل جًدا أريد أن أشاهد العامل” فقالت: “ملاذا تبدو حزيًنا” فقال: “أنا أحتاج إىل املال، هو اليشء الذي 

يجلب السعادة “ومل ترغب يف رؤيته حزيًنا فقالت: “خذ تفاحي وبعه واحصل عىل املال” فتسلقها وجمع كل التفاح 

منها وباعه يف السوق، فرحت ملساعدته ولكنها حزنت البتعاده عنها طوياًل. مرت األعوام تأيت الطيور لتغرد أغانيها 

وترحل وهي واقفة وحيدة عىل حافة التل، تنتظر أن يزورها. ذات يوم عاد فاهتزت فرَحا وقالت: » مرحبًا بك تعال 

تسلـقـْـني” فقال لها: “ال وقت لدي لقد تزوجت وأصبح لدي أطفال”، فـقالت له: “لقد كربت حـًقـا لَِم لست سعيًدا”، 

فـقـال: “أشعر بالقلق سأكون سعيًدا إذا بنيت منزال ألرسيت” فقالت: “ال منزل لدي ولكن يل أغصان ميكنك أن تقطعها 

وتصنع منها منزلك” فقطع كل أغصانها وأخذها. مرت األعوام ومل يأت لزيارتها ومل تـَـعـُـْد قادرة عىل محادثة الطيور 

التي أصبحت تطري بعيًدا عنها. كانت دامئًا تسأل العصافري عنه ولكن أحدا مل يره، فكربت وحيدة واقفة عىل التل، 

شاهدت املدينة تتغري واملروج الخرضاء تختفي، وتظهر مكانها الطرق واملباين، رأت الكثريين يأتون لقطع األشجار لبناء 

منازلهم وفقدت الغابة لونها األخرض، فحزنت لدمار الغابة، أصبحت وحيدة جًدا. ما زالت تنتظر الولد بشوق وذات 

يوم عاد وقد أصبح رجال، بدا عليه الحزن وجلس مستنًدا إليها باكيا فتأثرت ولكن مل يعد لديها أغصان، قالت: “ماذا 

أَلـَـمَّ بك” فقال: “تركتني زوجتي وأوالدي مل يعد هناك من يهتم يب ويحبني” فقالت: “أنت تبحث دوما عن السعادة 

عليك أن تنتظر وستأيت إليك” فقال: “ال سعادة هنا ليتني أبني مركبا وأبحر بعيدا” فـقـالت: “أسيسعدك هذا؟” فقال: 

“نعم” فقالت: “أقطع جذعي واصنع مركبا وأبحر به” فأحرض أدواته وقطع جذعها وبنى مركبا. بدا سعيدا ففرحت من 

أجله وراقبته وهو يبحر بعيًدا عنها وشعرت بالحزن لفراقه وصارت مجرد يشء عىل ضفة النهر. مرت األعوام ومل تعد 

قادرة عىل رؤية املباين والتالل فلم تعد إال قطعة خشبية عىل األرض افتقدت الطيور ومنظر الرباعم الخرضاء وإحساس 

الراحة بالبيت وأكرث ما افتقدت كان الولد.

وأخريًا عاد الولد إىل الشجرة بعدما تغريت املدينة كثريًا اختفت الطبيعة وامتألت باملباين، وأصبح الولد عجوزًا، قالت 

الشجرة: “لقد عدت انتظرتك طوياًل جًدا” فقال لها: “األشجار تختفي واإلسمنت ال يعطينا الهواء النقي الذي تعطينا 

إياه األشجار. إىل أي مدى يطمع البرش يف بناء املدن وتلويث الهواء أال يعلم هؤالء أهمية الطبيعة” مل ترد الشجرة فلم 

يعد هناك ما يقال. جلس قرب الشجرة املقطوعة وشاهد الشمس وهي تغرب وشعر بالنسيم الرقيق ثم تحدثا عن 

الحياة وكيف يتغري العامل حولهام، حىك الولد قصته للشجرة فشعرت بالسعادة.
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فعالية يف موضوع جودة البيئة • استامرة

األهـداف:
أن يستوضح الطالب حياته اليومية وكيفية إسهامه يف تلويث البيئة.  .1

أن يدرك الطالب أنه يف استطاعته تغيري الوضع إذا قرر ذلك.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة:

الـمـلـحـق األول- استامرة “تـَـفـَـحـَّـص نـفـسـك” - لـلـطـالـب.  .1
الـمـلـحـق الـثـانـي- احـتـسـاب الـنـقـاط - لـلـمـرشـد.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـة: ألـمـرحـلـة األوىل- شـخـصـي:
يحصل كل طالب عىل الـمـلـحـق األول- استامرة “تـَـفـَـحـَّـص نـفـسـك” ويقوم بتعبئتها بشكل فردّي. بعد االنتهاء من تعبئة 

االستامرات، يقوم الطالب بجمع النقاط التي حصل عليها. 

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـقـاش وإجامل فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يدير املرشد مع الطالب نقاشا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

هل كنتم واعني بكافة القضايا التي تطرحها االستامرة؟  .1
هل سـتـغـيـِّـر االستامرة شيئا يف سلوككم منذ اآلن؟  .2

ماذا نتعلم من هذه الفعالية؟  .3
عىل املرشد أن يوجـِّـه الطالب أو أن يرشح لهم أن الفعالية تهدف إىل فحص مدى وعينا ألهمية جودة البيئة.

 الـفـعـالـّيـة الـحـاديـة والـثـالثـون:
تـلـك خـطـوة واحـدة صـغـيـرة إلنسان، 

قـفـزة واحـدة عـمـالقـة لـلـبـيـئـة*

* " تلك خطوة واحدة صغرية إلنسان، قفزة واحدة عمالقة للبرشية "- نِـيـل آرِْمْستـْرونـْـغ- أول إنسان يطأ سطح القمر.
That’s one small step for a man, one giant leap for mankind “ Neil Armstrong “ 
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الـمـلـحـق األول: استامرة لـلـطـالـب “تفحـَّص نـفـسـك” - كيف تؤثر عىل 
تلويث الـبـيـئـة؟

حني أغادر الغرفة  .1
أترك املصابيح مضاءة واملكيِّف شغاال. أ 
أحرص عىل إطفاء املصابيح واملكيِّف. ب 

يتعلق مبدة خروجي منها؟ ت 

إذا أردت العودة إىل البيت، فإنني عادة  .2
أتصل بالبيت ليأيت أحدهم ليأخذين. أ 

إذا استطاع أحد أفراد األرسة أن يِعيدين، فإنني أفّضل ذلك، وإال، فسأجد حال. ب 
أبحث عن توصيلة، استقّل حافلة، أعود مشيا مع أصدقاء. ت 

ا عطريا ) spray (، أفحص أوال حني أستعمل ِمرَشـًـّ  .3
ليس هناك يشء للفحص. أرّش وانتهى األمر. أ 

رائحته. ب 
ما إذا كان ضاّرا بالهواء. ت 

حني أكون يف السيارة مع الوالدين ننتظر شخصا  .4
واضح أْن ال داعَي إلطفاء املحرك. أي رضر سيسببه محرك شغـّـال لعرش دقائق؟! أ 

يف الحقيقة ال أنتبه ما إذا كان أحد والدّي أطفأ املحرك أم ال. ب 
أطلب من أيب/ أمي إطفاء املحرك. ت 

يف االنتخابات األخرية ملجلس الطالب كان يهمني املرشـَّـح الذي يَـِعـد  .5
بإطالة مدة االسرتاحة وإحضار ماكنة لبيع الحلويات يف املدرسة. أ 

بأْن يعمل القليل من كل يشء. ب 
ـن مظهر املدرسة ويحافظ عىل جودة البيئة. بأْن يَحسِّ ت 

حاسويب يف البيت  .6
مفتوح منذ أن اشرتيناه. أ 

مطفأ يف الليل ومشغـَّـل يف النهار. ب 
مشغـَّـل فقط حني أستعمله. ت 

هل تعرف ما هو البنزين الخايل من الرصاص؟  .7
نعم، نقيض )عكس( البنزين العادي الذي نستعمله. أ 

بنزين يخرج من حاوية خرضاء. ب 
طبعا، هو بنزين ال يرض البيئة، والدّي يستعمالنه دامئا حني يتزودان بالوقود. ت 
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2

ن أحدهم إىل جانبي، فإنني إذا دخـَـّ  .8
ال أفعل شيئا، وأقول يف نفيس: “ال يهّم، ففي كل مكان هناك أناس يدخنون”. أ 

إذا كان هناك مجال لالنتقال، أنـتـقـل وإْن مل يكن، فال أنـتـقـل. ب 
أطلب منه أن يطفئ سيجارته أو أبتعد عنه، وأقول يف نفيس: “إنه ليس فقط يؤذي البيئة بل ويؤذيني أنا أيضا”. ت 

حني أريد رشاء منـتـَـج ما، فإنني أحرص عىل  .9
أن يكون سعره جيدا. أ 

أنه يسّد حاجايت. ب 
أنه ال يرّض البيئة. ت 

بشكل عام، يف الطريقة التي أفكر بها، فإنني أحرص عىل  .10
يف الحقيقة، أنا ال أفكر وال أخـطــِّـط، أنا ببساطة أقوم بعمل ما يناسبني. أ 

القيام باألشياء عىل أرسع وأسهل وجه ) أشرتي جديدا إذا خرب يشء أو اتــَّـسخ، دامئا يوصلونني يك ال أتـأخـَّـر أو أتعرق من  ب 
امليش، أبـْـِقـي األجهزة مشغـَّـلة.

تقليص االستعامل والتوفري يف الوسائل ) إعادة تدوير القناين، امليش عىل األقدام بدل السفر يف السيارة، االستعامل املتكرر لألشياء  ت 
كالعلب البالستيكية أو األكياس بدل رشاء أخرى جديدة.
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الـمـلـحـق الـثـانـي:
احـتـسـاب الـنـقـاط - لـلـمـرشـد

يجمع كل طالب الـنـقـاط بحيث يعطي عالمة واحدة فقط لإلجابة “أ”، عالمتني لإلجابة “ب”، ثالث عالمات لإلجابة “ت”.

احـتـسـاب الـنـقـاطعدد النقاط
ليس لديك وعي بجودة البيئة أو عىل األصح بالتلويث البيئّي! لست غري واٍع فحسب، بل إنك تساهم بنفسك يف 10 - 15

تلويث البيئة!
آن األوان ألْن تفتح عينيك وأن تبدا العمل. إنك تعرف املقولة: “تلك خطوة واحدة صغرية إلنسان، قفزة واحدة 

عمالقة للبرشية”.

لـنـقـُـل الحقيقة، أنت ال تبايل مبا يجري حولك. رمبا أنت تبايل، لكنك تتهاون، تتكاسل، ال تنتبه ملا تفعل. آن األوان 16 - 24
ألْن تـغـيـِّـر اتجاهك، ال تدع الالمباالة تلوِّث بيئتك!

كل االحرتام! أنت قدوة للمواطن األخرض! بفضل أناس مثلك يستمر النضال ضد تلويث البيئة يف التعاظم. واصل 24 - 30
دربك هذا، أثــِّـر عىل أصدقائك وأفراد أرستك ليسلكوا مثلك!
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ااألهـداف:
أن يَِعَي الطالب أهمية استهالك املياه بالشكل الصحيح.  .1

أن يفهم الطالب أهمية ورضورة املياه كمورد طبيعي.  .2
مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة: امللحق األول: “استهالك املياه”، امللحق الثاين: “استامرة مسابقة استهالك املياه”، أوراق، أقالم.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: ألـمـرحـلـة األوىل- أزواج:
يقوم املرشد بتقسيم املجموعة إىل أزواج. عىل كل زوج أن يكتب عىل ورقة كل األعامل/ املهام، التي يقوم بها االنسان دون أن يحتاج 

إىل استعامل املياه.

أمثلة: تناول الغداء، الذهاب اىل املدرسة، اللعب بواسطة الحاسوب إلخ...

يقوم املرشد بتبديل األوراق بشكل دائري. كل زوج يحصل عىل الورقة التابعة للزوج الذي يجلس عىل ميينه، وعليهم التفكري مجدًدا يف 

السؤال:

هل هناك عالقة بني األعامل التي يقوم بها اإلنسان وبني استعامل املياه.	 

للمرشد: مثال: عندما نحرض وجبة الغداء نحتاج إىل املياه لغسل الفواكه أو للطبخ أو غريه، عندما نذهب إىل املدرسة ندخل إىل 

املرحاض ونستعمل املياه، إلخ...

إجامل املرحلة األوىل:

هل هناك أعامل/ مهام تتعلق بحياة اإلنسان ليس لها عالقة باستعامل املياه؟ الجواب: بشكل عام ال.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـقـاش فـي كـامـل الـهـيـئـة:
منا أمثلة عىل استهالك املياه يف حياتنا اليومية. يف املرحلة األوىل قدَّ

يسأل املرشد:

برأيكم، ما هي كمية املياه التي نحتاجها ليك نقوم باألعامل/ املهام التالية:

يف املطبخ: غسل األواين، الطبخ، التنظيف.  .1
يف الحامم: تنظيف األسنان، حالقة، استحامم.  .2

الـفـعـالـّيـة الـثـانـيـة والـثـالثـون: 
اسـتـهـالك اإلنـسـان لـلـمـيـاه



115

2الـبـاب الـثـانـي - القيم األخالقية - فعاليات

ضخ املاء يف املرحاض.  .3
تشغيل الغسالة.  .4

ري الحديقة، غسل السيارة.  .5
يجمل املرشد هذه املرحلة ويوزع امللحق األول “استهالك املياه” عىل الطالب.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- شـخـصـي:
يوزع املرشد امللحق الثاين “استامرة مسابقة استهالك املياه” عىل الطالب. يقوم كل طالب بتعبئة االستامرة بشكل فردي.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال الـفـعـالـيـّـة فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقول املرشد: لقد تطرقنا يف هذه الـفـعـالـيـّـة إىل أعامل عديدة نستهلك خاللها املياه، ثم يسأل:

كيف ميكن أن نحافظ عىل املياه فال نضيعها هدرا؟	 
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30 لرتا.الرشب، غسل األواين، الطبخ

55 - 60 لرتا.ضخ املاء يف املرحاض

55 - 60 لرتا.يف الحامم: تنظيف األسنان، الحالقة، االستحامم

8 لرتات.تشغيل الغسالة، التنظيف

8 لرتات.ري الحديقة

الـمـلـحـق األول- اسـتـهـالك الـمـيـاه للفرد الواحد يوميا

عن موقع سلطة املياه يف إرسائيل.

اإلجابـاترقم السؤال
الصحيحـة

اإلجابات رقم السؤال
الصحيحة

ب10ب1

ت11ب2

ب12أ3

ب13ت4

ب14أ5

أ15جـ6

ت16أ7

ت17ت8

ت9

للمرشد - إجابات امللحق الثاين
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الـمـلـحـق الـثـانـي- اسـتـمـارة مـسـابـقـة اسـتـهـالك الـمـاء

1
 أّي قطاع هو األكرث

استهالكا للمياه يف إرسائيل؟
أ. القطاع البيتّي.

ب. القطاع الزراعي.

ج. القطاع الصناعي.

4
 بأيـّة نسبة ازداد عدد سكان
 العامل يف القرن األخري؟

أ. 100 ضعف.

ب. ضـعـفـيـن.
ج. 4 أضعاف.

7
 من يجب إبالغه بترسب

مياه يف املناطق العامة؟
أ. رابطة املياه يف املنطقة.

ب. سلطة اإلطفاء.
ج. السبـّـاك )املواسريجي(.

2
ما هو النشاط البيتّي األكرث 

استهالكا للمياه؟
أ. غسل األواين.

ب. تنظيف املراحيض.
ج. االستحامم.

5
أيـَّـة زراعة محصول هي األكرث 

استهالكا للمياه؟
أ. البندورة.
ب. الربتقال.
ج. البطاطا.

8
 ما هي الطريقة األوفر

لغسل السيارة؟
أ. غسل باألنبوب )الرنبيج/ النربيج(.
ب. غسل يف محل لغسل السيارات.

ج. غسل باالستعانة بدلو.

3
 بأيـّة نسبة ارتفع استهالك

 املياه يف العامل يف
القرن األخري؟
أ. 100 ضعف.
ب. 9 أضعاف.
ج. ضـعـفـيـن.

6
 أّي القطع التالية

هي قطعة لتوفري املياه؟
أ. ضابط الضغط.

ب. ضابط التزويد.
 ج. صندوق الطرد )السيفون( ثنايئ

الكمية يف املرحاض.
د. حنفية أوتوماتيكية.

هـ كل األجوبة صحيحة.

9
 أيـّـة نباتات حدائق هي

األكرث توفريا للمياه؟
أ. العشب األخرض )דשא(.

ب. األزهار املوسمية.
ج. الشجريات.
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تـتـمـة الـمـلـحـق الـثـانـي- اسـتـمـارة مـسـابـقـة اسـتـهـالك الـمـاء

10
 متى يُـفـَـضـَّـل رّي الحديقة

من أجل توفري املياه؟
أ. يف ساعات الظهرية. 

ب. يف العرص أو املغرب.
ج. يف الصباح.

13
 ما هي الطريقة األوفر

لرّي الحديقة؟
أ. باألنبوب )الرنبيج/ النربيج(.

ب. بأنبوب التنقيط.
ج. بالرشـّـاشات املائية.

16
 كم لرتا من املاء يتم

ل، ألرسة،  هـدره، يف املعدَّ
إذا تـُـرِكـَـْت الحنفية مفتوحة خالل 

فرك األسنان؟
أ. 10 لرتات.
ب. لـتـَريـْـن.
ج. 20 لرتا.

11
 كم لرتا من املاء، يف

ل، يستهلك غسل السيارة  املعدَّ
باألنبوب )الرنبيج/ النربيج (؟

أ. 4 لرتات.
ب. 1000 لرت.
ج. 170 لرتا.

14
 كم لرتا من املاء، يف

ل، يستهلك غسل  املعدَّ
املرحاض ملرة واحدة؟

أ. لرتا واحدا.

ب. 9 لرتات.
ج. 20 لرتا.

17
 كم لرتا من املاء يف

ل، يستهلك املواطن  املعدَّ
يف دولة إرسائيل؟

أ. 20 لرتا.
ب. 120 لرتا.
ج. 160 لرتا.

12
كم لرتا من املاء نوفـِّـر، يف 

ل، إذا سددنا الحنفية خالل  املعدَّ
فرك األسنان أو خالل غسل األواين؟

أ. 20 لرتا يف اليوم.
ب. لـتـَريـْـن يف اليوم.
ج. 50 لرتا يف اليوم.

15
 كم لرتا من املاء يتم

ل، من  هـدره، يف املعدَّ
حنفية تنقط خالل يوم واحد؟

أ. 12 لرتا.
ب. 5 لرتات.
ج. 150 لرتا.
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الـتـداخـل، الـمـشـاركـة والـمـسـؤولـيـة

الـمـحـور الـسـادس:

أحد أهداف التعليم هو: “تـنـمـيـة الـتـداخل يف حـيـاة الـمجـتمع، واستعداد لتقبل وظائف وأدائها من خالل اإلميان بالرسالة واملسؤولية، 
والرغبة يف املساعدة املتبادلة، اإلسهام يف املجتمع املحيل، التطوع والسعي لتحقـيـق العدالة االجتامعية يف املجتمع”.

وتشري الدراسات إىل أن التداخل واملشاركة االجتامعية يزيدان من الشعور باالستقالل والسيطرة، تزيد من الـثـقـة بالـنـفـس والـقـدرة 
الشخصية عىل أخذ نصيب كبري يف اتـخـاذ الـقـرارات.

من خالل الـتـداخـل، الـمـشـاركـة والـمـسـؤولـيـة ينمي املرشد كشافا ذا شعور بقيمته ومعناه، ذا قدرة عىل اإلدارة الشخصية يف عملية 
ترجيح االعتبارات بعني العقل، ذا قيم أخالقية قادًرا عىل أداء دوره كام ينبغي يف محيطه االجتامعي، شاعرًا باالنتامء واملسؤولية نحو املجتمع 

املحيل، املجتمع والدولة ومستعًدا للمشاركة يف بناء وتصميم كل منها.
من خالل الفعاليات يعمل املرشد عىل تطوير شخصية الكشاف، ابداعاته ومهاراته املختلفة بغية استغالل وتحقيق قدراته كشخص يعيش 
حياة ذات جودة ومعنى. يتجىل تطوير الشخصية هذا، يف تنمية كشاٍف متداخٍل اجتامعيًا متمكن من شـَـغـل مناصب مبسؤولية وإخالص 

وأمانة، إبداء الرغبة يف املساعدة، التربع للمجتمع، والسري قدما نحو العدالة االجتامعية.
مساعدة الكشاف يف تطوره الشخيص ويف بناء هـُويته، لتنمية الشعور بالقيمة الذاتية واالنتامء إىل املجتمع املحيل، واملجتمع العام، 

فالـتـداخـل، الـمـشـاركـة والـمـسـؤولـيـة هي النشاطات العاطفية التي تساعد يف الشعور نحو اآلخر، والتي ترتجم إىل أفعال.
ينمي املرشد من خالل فعاليات التداخل، الـمـشـاركـة والـمـسـؤولـيـة لدى الكشافة مهارات وقدرات شخصية واجتامعية كأساس لتطورهم 

وكتحضريهم ألداء الئق يف املجتمع.

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف عـضـو نـافـع فـي الـمـجـتـمـع، يـحـّب عـمـلـه ويـسـاعـد اآلخـريـن

120الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة والـثـالثـون: أنـا والـمـجـتـمـع 

122الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة والـثـالثـون: صـنـدوق الـقـيـم اإلنـسـانـيـّـة 

125الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة والـثـالثـون: الـتـكـافـل االجـتـمـاعـي وتـقـبـل اآلخـر “األذان والـجـرس” 

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف طـاهـر فـي أقـوالـه وأعـمـالـه

127الـفـعـالـيـّـة الـسـادسـة والـثـالثـون: مـعـضـلـة نـزيـه 

نـي  131الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة والـثـالثـون: يـَـهـُـمـُـّ

135الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة والـثـالثـون: رزمـتـي 

التصور الفكري
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الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة والـثـالثـون: 
أنـا والـمـجـتـمـع

.)Collage( فـعـالـيـّـة بـطـريـقـة تحضري مـُـلـَـصـَّـقـَـة
ُيْكن تـنـفـيـذ الـفـعـالـيـّـة يف غرفة الحاسوب، أو باستعامل الهواتف الـنـقــّـالـة.

األهـداف:
أن ينّمي الطالب مهارات يف العمل الجامعي.  .1

أن يعرب الطالب عن مشاعره وأحاسيسه حول قضايا اجتامعية.  .2
أن يتعرف الطالب إىل الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة )Collage( كوسيلة ارشاد.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مـواد مـسـاعـدة: بريستوالت وأقالم توش، صمغ، مجالت وصحف.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تـتـكـون الواحدة منها من 4- 5 طالب، ثم يعطي كل مجموعة: بريستوال كبريا، علبة 

صمغ، أقالم توش، صحفا ومجالت مصورة.

الـَمـهـمـة الـمـلـقـاة عـلـى عـاتـق الـطـالب هـي:
عىل كل مجموعة أن تقوم بقص الصور والعناوين التي تعرب عن آرائها وانتقاداتها ملوضوع أساليب الحياة يف املجتمع معتمدين   .1

بذلك عىل خيالهم الواسع يف استغالل الصور املختلفة والعناوين البارزة بأسلوب أصيل وجذاب.

تقوم املجموعة بعدها بإلصاق الصور عىل بريستول بشكل يراه أعضاؤها جميال، وبتسمية املوضوع.  .2
إضافة أقوال وكتابات مالمئة من أعضاء املجموعة.  .3

يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا من بينهم ليعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين للنقاش الذي دار داخل املجموعة متطرقا إىل   .4
األمور التي تجسدت يف الصور والكتابات.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقاش الذي دار داخل مجموعته. خالل العرض يسجل املرشد عىل 

اللوح املواضيع والنقاط التي يود التحدث عنها.
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الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- نـقـاش فـي كـامـل الـهـيـئـة 
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

هل كانت هناك صعوبة يف اختيار الصور التي تعرب عن آرائكم وانتقاداتكم؟  .1
ما رأيكم يف املقولة: “الصورة تساوي ألف كلمة”؟  .2

هل استمتعتم بالـفـعـالـيـّـة؟  .3
هل تعلمتم شيئًا جديًدا؟ ما هو؟  .4

.)Word( أو عىل صفحة وورد )ـرون عريضة ُمَحْوَسبة )מצגת مالحظة: ميكنكم تنفيذ الـفـعـالـيـّـة محوسبًة- تختارون الصور من الحاسوب وتحضِّ
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الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة والـثـالثـون: 
صـنـدوق الـقـيـم اإلنـسـانـيـة

األهـداف:
أن يوضح الطالب القيم األساسية السائدة يف املجتمع.  .1

أن يحدد كل طالب القيم التي متيزه.  .2
أن يتعرف الطالب إىل القيم املختلفة التي متيّز أفراد املجموعة.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مـواد مـسـاعـدة:

ملحق- “صندوق الِقيَم”.  .1
بطاقات فارغة.  .2

أقالم توش.  .3
رشيط الصق.  .4
بريستوالت.  .5

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- شـخـصـي:
يوزع املرشد عىل كل طالب ملحق “صندوق الِقيَم” وثالث بطاقات فارغة.

يختار الطالب أهم ثالث قيم متيزه من الصندوق، ويكتبها عىل البطاقات الفارغة.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تـتـكـون الواحدة منها من 4-5 طالب. يُلصق الطالب “بطاقاتهم” عىل اللوح أو عىل بريستول.

يتنقل الطالب ويتمّعنون يف “ِقيَم” أفراد املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- نـقـاش فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

أيّة ِقيَم بارزة اخِتريَت؟  .1
ملاذا اختريَت هذه الِقيَم بالذات؟  .2

برأيكم، هل هناك ِقيَم أكرث أهمية وأخرى أقل أهمية؟  .3
)قوموا برتتيبها بشكل تسلسيل(.  

هل الِقيَم التي اختريَت مـتـعـلـقـة بـالـثـقـافـة؟ بالخلفية الشخصية؟ بالسّن؟  .4
كيف ميكن اكتساب هذه الِقيَم؟  .5

HUMAN
VALUES
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مـلـحـق: صـنـدوق الـقـيـم

التطوع 
للمجتمع

الصدق

األمانة

الحفاظ عىل البيئة

االحرتام املتبادل

الحرية

مساعدة 
اآلخرين

اإلخالص

الصداقة

العطاء

النزاهة

حرية 
اإلبداع
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عدم 
التمييز

املحبة

التواضع

االستقامة

املساواة

املشاركة

االستقاللية
حرية الرأي

اإلصغاء

األخوة

التعاون

املسؤولية
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 الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة والـثـالثـون:
 الـتـكـافـل االجـتـمـاعـي وتـقـبـل اآلخـر-

״األذان والـجـرس״

األهـداف:
أن يدرك الطالب أهمية التكافل االجتامعي.  .1

أن يتقبل الطالُب اآلخَر- الغريَب عنه.  .2
أن يَِعَي الطالب انتامئهم إىل مجموعات متعددة يف آن واحد.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مـواد مـسـاعـدة: فيلم “أذان الجرس”. )الفيلم من إعداد وإنتاج وحدة الشبيبة يف كفرياسيف، وقد تم عرضه يف مهرجان 

األفالم والسينام االجتامعي األول للشبيبة يف املجتمع العريب(.

فيلم األذان والجرس

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- افـتـتـاحـيـة فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يسـأل املرشد الطالب:

من منكم مرة كان “الغريب” يف مجموعة أو مكان ما؟  .1
يف أي موقف كنت الغريب؟  .2

كيف شعرت؟ هل تقبلك اآلخرون؟ كيف كان ذلك؟  .3
هل انضم “غريب” إىل مجموعة تنتمي إليها؟  .4

كيف شعرت؟ هل تقبلته أنت واآلخرون؟ كيف كان ذلك؟  .5

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـقـاش فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يعرض املرشد للطالب فيلم “أذان الجرس”.

بعد مشاهدة الفيلم يُجري املرشد نقاشا حول الفيلم مستعينا باألسئلة التالية:

ما رأيك يف موقف أهايل الحي واملتمثل مبنع اقرتاب بناتهم من الغريبة )أنوار(؟  .1
ما هي املساعدة التي قدمتها عائلة أنوار للفتاة التي طلبت مساعدة؟  .2

لو كنت مكان عائلة أنوار هل كنت ستقدم املساعدة؟  .3

أذان الـجـرس- ڤـيـديـو- 
رابـط تـشـعـيـبـّي

https://youtu.be/M0P4Ai9o_yM
http://youtu.be/M0P4Ai9o_yM
http://youtu.be/M0P4Ai9o_yM
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ضع نفسك مكان الطالبة التي تحتاج إىل املساعدة، هل تطلب املساعدة من عائلة أنوار رغم تنبيهات األهل بعدم االقرتاب   .4
منها؟

أّي َحَدث وقع فأحدث تغيريًا جعل الجميع يتقبلون الطالبة الغريبة عنهم؟  .5
أكتبوا رسالة إىل عائالت الحي ترشحون فيها موقفكم تجاه ترصفاتهم بعدم تقبل الغريب عنهم؟  .6

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
بعد ذلك يُدير املرشد نقاشا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

يعرض هذا الفيلم ظاهرة اجتامعية، ما هي هذه الظاهرة؟  .1
ما مدى وجود/ انتشار هذه الظاهرة يف مجتمعك؟  .2

م اقرتاحات لتقبل الغريب/ اآلخر؟ قدِّ  .3
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 الفعاليـّة السادسـة والثالثــون:
معضلــة نزيــه

األهـداف:
أن يـتـعـرف الطالب إىل أهمية الصدق وقـول الحقيقة.  .1

ـن تـفـكـيـره األخـالقي. أن يستمع كل طالب إىل تعليالت جديدة من زمالئه تـُحسِّ  .2
ـن الـتـفـكـيـر األخـالقي لديهم. أن يتحسن سلوك الطالب األخـالقي يف أعقاب تحسُّ  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

امللحق األول- معضلة نزيه.  .1
امللحق الثاين- أسئلة توضيحية.  .2

بريستوالت بعدد املجموعات، أوراق A4 وأقالم توش.  .3

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يوزع املرشد املعضلة عىل الطالب ثم يقرؤها بصوت واضح ويفحص مع الطالب مضمونها مستعينا باألسئلة التالية:

من هي الشخصيات الفاعلة؟	 

ما هو الحدث؟	 

ما هو الرصاع الذي يعيشه البطل؟	 

ما هي القيم املتصادمة يف هذه املعضلة؟	 

للمرشد:
يف هذه املعضلة تـتصادم القيم التالية: االنـتامء )العالقة االجتامعية( مقابل القانون. 

وقد تدخل أيضا القيمة التالية: الـحـقـيـقـة )الـصـدق(.
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ألـمـرحـلـة الـثـانـيـة- فـردي:
يوزع املرشد عىل الطالب أقالم توش ويعطي كل طالب ورقـتي A4 ثم يطرح عليهم السؤال التايل: هل عىل نـزيـه أن يكشف لضابط 

األمن عن اسم صديقـه؟- نعم أم ال؟ ملاذا؟

بعد ذلك يطلب من كل طالب أن يجيب كتابيا بخط عريض عىل إحدى الورقـتـيـن بـِ “نـعـم” أو بـِ “ال” عن السؤال وأن يكتب عىل 

الورقة األخرى بخط عادي تعليلني يعززان موقـفه/ رأيه.

يتجول املرشد بني الطالب ليستطلع كيفية تقطب اآلراء ثم يدير نقاشا مستهال بطرح عىل الرأي األقل شعبية.

ألـمـرحـلـة الـثـالـثـة- مـجـمـوعـات:
بعد الـتـصـويـت يقسم املرشد كامل الهيئة إىل مجموعات صغرية، منها مجموعات أجابـت بـِ “نعم” عن السؤال وأخرى أجابت بـِ 

“ال”. تـتكون املجموعة الصغرية من 4- 5 طالب.

يوزع املرشد الربيستوالت عىل املجموعات.

ـل إىل اتفاق حول تعليلني. يختار أعضاء كل مجموعة  يف املجموعة يعرض كل طالب تعليالته، ثم يُجري أعضاء املجموعة نقاشا للتوصُّ

مندوبا عنهم يدير الـنـقـاش، ويطلب من أحد الطالب أن يقوم بتسجيل تـعـلـيـالت املجموعة عىل بريستول.

يجب دعوة كل الطالب إىل التمعن يف تعليالت املجموعات املخـتـلفـة املسجلة عىل الربيستوالت.

ألـمـرحـلـة الـرابـعـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يسمح املرشد للطالب بطرح أسئلة عىل ممثـيل املجموعات لتوضيح االدعاءات املسجلة عىل الربيستوالت. ميْـكن افـتـتـاح الـنـقـاش 

بطرق ٍ عديدة منها:

يسأل املرشد الطالب: ما رأيكم بالتعليالت املطروحة؟  .1
يطلب من األقلية تعليل موقفها/ رأيها، ثم يدعو اآلخرين إلبداء آرائهم، بعد ذلك تقوم املجموعات األخرى بتعليل موقفها/   .2

رأيها.

يدير املرشد الـنـقـاش باالستعانة باألسئلة التوضيحية الواردة يف امللحق الثاين.

ألـمـرحـلـة الـخـامـسـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا بالسؤالني:

هل سمع أحدكم تعليال جديدا سواء كان التعليل يوافق رأيه أم يخالفه؟  .1
هل هناك من غـيـَّر موقفه/ رأيه يف أعقاب النـقاش.  .2

يف النهاية، يسأل املرشد: كيف شعرتم خالل النـقاش؟
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الـمـلـحـق األول- مـعـضـلـة نـزيـه

معضلة نـزيـه
دخل نـزيـه وصديقه أشـرف إىل متجر لرشاء بـعض الثياب. رأى أشـرف قميصا أعجبه فأخرب 

نـزيـها أنه ذاهب إىل غرفة تبديل الـثياب لريى إن كان يناسبه. خالل تواجد أشـرف يف الغرفة، 
واصل نـزيـه جولته يف املتجر. خـرج أشـرف من الغرفة مرتديا معطفـَه وُمـلـَمـَِّحا بعـيـنـيـه 

لـنـزيـه وقد ألـقـى نـظرة إىل الـقميص تحـت معطفه ثم غـادر أشـرف املتجر بصمت.
بعد لحظات تـَقـدَّم ضابط األمن برفـقـة مدير املتجر وإحدى البائعات نحو نـزيـه. “ها هو! إنه 
أحد الفـتـيـان، إفحص حـقـيـبـتـه!” قالت البائعة، فـأشار الضابط إىل الفـتـة معـلـقـة تـشـيـر 

إىل أن للمتجر الحق يف تـفـتـيـش الحـقـائب، فـسلــَّـمه نـزيـه حـقـيـبـتـه.“ليس فـيـهـا 
أي قـميص “قال الضابط.” إذن، أخذه الـفـتـى اآلخر “قالت البائعة ثم أضافت ُمـتـَـيَـقــِّـنـَـًة: 

“واضح متاما أنهام قـامـا بفـعـلـتـهام معـا”. حينها سأل الضابط مديَر املتجر ما إذا كان معنيا 
مبواصلة الـتحـقـيـق، فأجابه: “طبعا، يف املتاجر التي عىل شاكلة متجرنا، تـشكـِّـل االخـتـالسات 

حصة األسد من املرصوفـات. ال ميكـنـني أن أدع اللصوص يـفـلـتـون”.
يف تلك األثـناء الـْـتــَـفــَـَت ضابط األمن نحو نـزيـه سـائال: “ما اسم الفـتى الذي كان معك؟”. 

نظر نـزيـه إليه وصمـت. “إذا مل تكشف لنا عن اسمه فسوف تــُـلـقـَى عليك تهمة تـقديم 
مساعدة لشخص خالف القانون”. أعلن ضابط األمن.

تردد نـزيـه. هل عليه أن يسلم اسم صديقـه؟
هل عىل نـزيـه أن يكشف لضابط األمن عن اسم صديقـه؟- نعم أم ال؟
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الـمـلـحـق الـثـانـي- أسـئـلـة تـوضـيـحـيـة

بنظركم، ما هي الصداقـة؟ هل هناك حدود للصداقـة؟ ما هي؟. 1
بنظركم، ما هي الوشاية؟ وما هو اإلخالص؟. 2
نـزيـه ملزَم نحو من؟ ) مثـال: والديه، ضابط األمن، صديقـه أشـرف (.. 3
أي التزام يأيت أوال يف هذه الحالة؟ عللوا!. 4
ماذا يريد والدا نـزيـه منه أن يـفـعـل؟ ملاذا؟. 5
ماذا تريد الرشطة/ ضابط األمن من نـزيـه أن يـفـعـل؟ ملاذا؟. 6
هل ستـغـيـرون موقـفـكم/ رأيكم لو َوشـَـى أشـرف يف املايض بـنـزيـه عندما غـّش يف . 7

االمتحان؟ ملاذا؟
هل ستـغريون موقـفـكم/ رأيكم لو مل يـكـن نـزيـه وأشـرف صديقـيـن حميمـيـن؟. 8
ماذا سيحدث لو ترصف الجميع وفـق تـوصـيـتـكـم؟. 9

هل مسموٌح أحيانا أن نكذب/ نخالف القانون؟ إذا كان الجواب نعم، فـفي أية ظروف؟. 10
ماذا سيحدث لو ترصف الجميـع حسب هذا االقـتـراح؟. 11

صحيح

خطأ
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األهـداف:
أن يعزِّز الطالب لديه االستقاللية واملسؤولية.  .1

أن يزيد الطالب دافعيته تجاه التداخل االجتامعي.  .2
أن يعمل الطالب عىل تطوير شخصيته وانتامءه إىل املجتمع.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

امللحق األول: بطاقات املواقف.  .1
امللحق الثاين: جدول التصنيف.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- فـردي:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تـتـكـون الواحدة منها من 4-5 طالب. تحصل كل مجموعة عىل امللحق األول “بطاقات 

املواقف” وعىل امللحق الثاين “جدول التصنيف”. يناقش أعضاء كل مجموعة مضمون كل بطاقة، ثم يصنفونها يف الجدول يف املكان 

الذي يَـرْونـَـُه مناسبا ملوقفهم.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- إجـمـال كـامـل الـهـيـئـة:
يعرض أعضاء كل مجموعة جدولها، ثم يحاولون اإلجابة عن األسئلة التالية:

هل يتفق الجميع حول تصنيفات املواقف؟  .1
هل بإمكاننا أن نصل اىل استنتاجات حول مكانة مجتمعنا بناًء عىل هذه التصنيفات؟  .2

بأية مواقف نالحظ اهتامًما اكرب؟  .3
ما الذي يؤثر عىل درجة االهتامم؟  .4

الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة والـثـالثـون: 
نـي  يـَهـُـمـُـّ
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الـمـلـحـق األول: بـطـاقـات الـمـواقـف

نفايات ملقاة يف 
ساحة املدرسة.

يف الدكان أعاد يل 
البائع نقوًدا أكرث مام 

استحق.

تّم ترسيب منوذج 
االمتحان ونرشه 

عىل الطالب.

رجل مسن يريد أن 
يعرب الشارع وليس 
هناك من يقدم له 

املساعدة.

صديقي يقوم بأعامل 
مخالفة للقانون قد 
تورطه مع الرشطة.

امتألت سلة املهمالت 
حتى سقطت النفايات 

منها.

يخطط بعض أعضاء 
املجموعة إحضار 

السجائر إىل املخيم 
الكشفي.

يخطط بعض أعضاء املجموعة 
نرش فيلم قصري محرج ألحد 

أفراد املجموعة عرب شبكات 
التواصل االجتامعي.
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شاهدت طفال 
ضائعا يبيك يف 
املجمع التجاري.

علمت أنه يتم 
تنظيم مظاهرة ضد 

العنرصية.

رئيس رهط يعاقب أحد 
الطالب وهو بريء ال 

عالقة له مبا جرى.

خرجت مع مجموعة 
أصدقاء ثم علمُت أنهم 

ينوون رسقة شارات 
السيارات.

بعض أعضاء الرسية 
يخططون للقيام مبقلب 

مع أحد الطالب.

بعض أعضاء الرسيّة 
يسبـِّـبـون فوىض 
يف رسيّة الكشاف.

أحد أعضاء الرسيّة 
يعذب قطة يف 

الشارع.

بعض أعضاء الرسيّة 
داسوا عىل األزهار 

يف حديقة املدرسة 
خالل اللقاء الكشفي.

حرض بعض أعضاء الرسية 
الكشفية للمشاركة يف 

املسرية القطرية  غري مرتدين 
اللباس الكشفي الكامل.
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الـمـلـحـق الـثـانـي: جـدول الـتـصـنـيـف

ال أنتبه، وال 
يـَهـُـمـُّـنـي

أنتبه، لكن ال 
يـَهـُـمـُّـنـي

يـَهـُـمـُّـنـي، وأعمل يـَهـُـمـُّـنـي
عىل التغيري

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17
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 الفعــاليــّة الثـامنــة والثــالثـون:
رزمــتــي

األهـداف:
أن يحصل الطالب عىل فرصة ملشاركة أصدقائه التجارب التي مر بها خالل السنة.  .1

أن يعرب الطالب عن أنفسهم ومشاعرهم خالل السنة.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:
هدية رمزية.  .1
ورق جرائد.  .2

موسيقى هادئة.  .3
بطاقة تهنئة.  .4

ملحق: أمثلة لجمل من املمكن إلصاقها عىل ورق الجرائد.  .5

الـتـحـضـيـر:
يحرض املرشد مسبًقا لعبة “رزمة متنقلة” ويضع داخل الرزمة هدية رمزية يلفها بطبقات من ورق الجرائد ويضع داخل الرزمة تهنئة 

ألعضاء املجموعة يف نهاية السنة ويلصق عليها جملة ناقصة )ميكنه اختيار جملة من امللحق(.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
تعليامت اللعبة: يضع املرشد موسيقى هادئة، ويطلب من الطالب مترير الرزمة بينهم، عندما تتوقف املوسيقى عىل املشرتك الذي 

يحمل الرزمة بيده أن يزيل طبقة من غالف الرزمة وأن يقرأ البطاقة ويكمل الجملة )من املمكن أن يتوسع يف الرشح حسب رغبته( 

وهكذا حتى الوصول للهدية الجامعية. )من املفضل وضع بطاقة تهنئة موجهة من املرشد يقرأها يف النهاية(.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
أسـئـلـة لـلـتـلـخـيـص:

هل تعلمتم أمرا جديدا عن أنفسكم أو عن أصدقائكم خالل اللعبة؟ ما هو؟  .1
أية تجارب مررتم بها خالل السنة برزت واضحة يف هذه اللعبة؟  .2

ِمـمَّ ذكر خالل اللعبة، ماذا تأخذون معكم ملتابعة الطريق؟  .3
ماذا تـتـمـنــَّـْون ألصدقائكم وألعضاء املجموعة يف نهاية السنة؟  .4

من املفضل اإلنهاء بتهنئة املرشد.
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ملحق: أمثلة لجمل من املمكن إلصاقها عىل ورق الجرائد 

نجحت يف 
تفاجأت من...يغضبني أن...التغلب عىل...

كنت أتوقع أن...تعلمت أن...
 أستطيع أن أقول

اآلن بكل تأكيد أن...

لو استطعُت لـَ...
أردت أن أقول 

أعرف اآلن أن...لكم...

يف املرة 
القادمة، أنا...

من املهم يل 
مشاركتكم يف...

يف النهاية، 
أردت أن اقول...

يفرحني أْن...
صفة أحبها يف 

نفيس...
يشء أحبه يف 

سـَِريـَّـتـي...

صفة ال أحبها 
يف نفيس...

الكشاف بالنسبة 
أطمح يف أْن...إيلَّ...

مهنتي 
املستقبلية...
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اإلرشاد عالقة مهنية وِصـلة إنسانية متبادلة يتم من خاللها التفاعل: التأثر والتأثري بني طرفني أحدهام متخصص وهو املرِشد واآلخر متلقٍّ وهو 

الطالب. يسعى املرشد إىل مساعدة املتلقي ومشاركته يف الربنامج أو الـفـعـالـيـّـة، ويعرف اإلرشاد بأنه خدمة مهنية متخصصة هدفها مساعدة 

الفرد عىل االختيار وعىل مواصلة النمو والتطور من أجل تحقيق أهدافه الشخصية بأقىص حد ممكن.

تتميز أساليب التوجيه واإلرشاد وطرقه بأنها متعددة، فمثلام تتعدد النظريات اإلرشادية تتعدد األساليب والطرق املستخدمة يف التوجيه 

واإلرشاد، فهي تقوم عىل منهج واضح وتختلف وفقا الختالف األفراد سواء يف الشخصية أو امليول واالتجاهات والقدرات. 

اإلرشاد ليس عمال عشوائيا بل هو عمل ُمـقـَـنـَّـن )خاضع ملنظومة قوانني( يخضع لنظريات ومناهج وطرق واسرتاتيجيات علمية محددة 

يجب أن تؤخـَـذ بعني االعتبار عند مامرسة اإلرشاد. يهدف اإلرشاد إىل مساعدة الطالب عىل اكتشاف قدراته وإمكانياته الدراسية، ومعاونته يف 

تصميم خطة دراسته واختياره املناسب.

تعتمد األساليب اإلرشادية عىل أسئلة جوهرية منها:

كيف  نقوم بتحويل الهدف إىل عمل؟   .1
كيف ميكن الوقوف أمام الجمهور ونقل رسالة ما إليه بأفضل شكل؟  .2

بأية وسائل علينا أن نفعل ذلك؟  .3
يف هذا القسم يتعرف الطالب إىل أساليب متعددة تــُخـِرج العمل إىل حيز الـتـنـفـيـذ من خالل تـطـبـيـق أساليب متعددة يف اإلرشاد، مثـل: 

الفيلم، القصة، الرحلة والجولة، األقوال، الـنـقـاش، األلعاب، لعبة األدوار )Simulation(، الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة )Collage( وأساليب أخرى.

التصور الفكري

أساليب وطرق إرشاد

الـمـحـور الـسـابـع:

جـمـيـع الـقـيـم الـكـشـفـيـّـة:

140الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة والـثـالثـون: الـكـاريـكـاتـيـر 

143الـفـعـالـيـّـة األربـعـون: الـتـخـطـيـط لالحـتـفـاالت االجـتـمـاعـيـّـة 

146الـفـعـالـيـّـة الـحـاديـة واألربـعـون: األفـالم 

148الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة واألربـعـون: األقـوال واألمـثـال 

)Collage( قــَـة 150الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة واألربـعـون: الـمـُـلـَـصــَـّ

151الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة واألربـعـون: كـيـف نـكـتـب فـعـالـيـّـة اجـتـمـاعـيـّـة؟ 

154الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة واألربـعـون: الـرحـلـة/ الـجـولـة 
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مدخل ״حـصـن مـنـيـع״ - 
أركـان اإلرشـاد الـّسـبعـة

اإلرشاد موضوع عريق، تطرق إليه الكثري من الباحثني يف الرتبية، وقد كـُـتـبـت  أبحاث عديدة حوله، وهو ِعـلـم مركزّي يف الرتبية 

م إليكم بإيجاز النصائح والتكتيكات واالسرتاتيجيات ونطلق عليها اسم “حـصـن مـنـيـع” اختصارا لسبعة  الالمنهجية. هنا، سنقدِّ

مصطلحات هي مبثابة سـبـعـة أركـان فـي اإلرشـاد، وهـي: الـحـركـة والـصـوت ونـوتـة اإليـقـاع واملظهر والـنـظـرة والـيـدان وِعـزَّة 

الـنـفـس والـثـقـة بـالـنـفـس.

تشمل هذه الكلامت عنارص عديدة متّكن املرشد من الوقوف أمام الجمهور.

إننا نرى يف هذه األركـان محاولة لتعريف خطوط هيكلية أساسية ألفضل أسلوب يف اإلرشاد. واضح أن هذه الصيغة تتغري من قائد 

شاب إىل آخر، من شخصية إىل أخرى، واألمر صحيح كذلك بالنسبة إىل القادة الكشفيني الشباب. هذه القواعد تشكل حجر األساس 

للقائد الشاب:

الـحـركـة: بواسطة حركات الجسم نضيف أسلوبا آخر يف االتصال غري الكالمي فالحركات تنقل رسائل علنية وخفيّة.   .1
يجب دمج حركاتنا يف مجال التفاعل داخل املجموعة. الحركات التي تعكس الغضب، عدم الراحة واملزاج املتعكر وكذلك 

حركات االستخفاف وعدم االكرتاث تحولنا نحن القادة الشباب إىل ممثلني بال جمهور.

الـصـوت: يجب ضبط قوة الصوت وفـقـا للمضمون والحالة. األصوات القوية واملزعجة تزعج املستمع ويف املقابل   .2
فإن األصوات املنخفضة جدا وغري الواضحة تشوش الرسالة وتعرقل عملية اإلصغاء.

نـوتـة اإليـقـاع: كذلك األمر فإن نـوتـة اإليقاع ووترية اإليقاع متعلقة بالوضع. التحدث بإيقاع رسيع أو بطيء وغري   .3
منتظم قد يجعلنا بال جمهور من املستمعني.

الـمـظـهـر: للمظهر الخارجي أهمية كربى يف خلق الجو املناسب. املظهر الخارجي الالئق يـُـظهـر احرتاًما للمشرتكني   .4
وللموقف بأرسه. املظهر غري الالئق قد يعود عىل القائد الشاب كام تنعكس الصورة يف املرآة.

الـنـظـرة: للنظرة بني القائد ومجموعته أهمية قصوى، فبواسطة النظر نتحكم مبا يحدث يف الغرفة وكذلك فإن النظر   .5
يشكل وسيلة لجذب االنتباه واالهتامم واملشاركة. إن استخداًما ذكيًا للنظر يؤدي إىل تحديد معامل املجموعة وخلق مناخ مريح 

داخلها.

الـيـدان: تشكل األيدي أعضاء هامة لتجسيد االتصال الكالمي، فالحركات القليلة لليدين تـقـلــِّـل من تأثري الرسالة   .6
ومن حضور القائد الشاب من ناحية أخرى فإن حركات اليدين املبالغ بها تحول الحدث إىل أمر ساخر وسخيف.

ِعـزَّة الـنـفـس والـثـقـة بـالـنـفـس: عىل القائد الشاب أن يربز ثـقـتـه بـنـفـسـه أثناء وقوفه أمام طالبه.   .7
الـثـقـة بـالـنـفـس تـَـظهـر بشكل جيل عند فهم املادة فهام جيدا ويف طـريـقـة نـقـلـهـا ومدى إميان القائد الشاب بعمله.



139

2الـبـاب الـثـانـي - القيم األخالقية - فعاليات

إذن ماذا لدينا؟

اجمعوا الـحـروف الـخـضـراء األولـى مـن الـكـلـمـات: حـركـة األيـدي، الـصـوت، نـوتـة اإليـقـاع، الـمـظـهـر، الـنـظـرة، الـيـدان، 

ِعـزَّة الـنـفـس والـثـقـة بـالـنـفـس فتحصلون عىل املصطلح: حـصـن مـنـيـع. فإذا كان للقائد الشاب حـصـن مـنـيـع فهو مرشد 

ممتاز.

فيام ييل سوف نعرض أمامكم فعاليات متثل بعض األساليب يف اإلرشاد، أما بالنسبة إىل األسلوب اإلرشادي اللعبة وهي أداة تربوية 

تساعد يف إحداث تفاعل الطالب مع اآلخرين ومع ما تنتجه الطبيعة واإلنسان لغرض التعلم وتـقـوية الشخصية وتحسني السلوك 

والرتفيه، فقد خصصنا له بابا كامال يف هذه الكراسة هو الباب الرابع*.

يـمثـل اللعب وسيلة تعليمية تسهـِّـل استيعاب املفاهيم وتساعد يف إدراك معاين األمور، وتعترب أداة فعالة يف تنظيم التعلم للتعامل 

مع الفروق الفردية وتعليم الطالب وفقا إلمكاناتهم وقدراتهم، كام وتشكل اللعبة وسيلة تعبري وتواصل بني الطالب وتعمل عىل 

تنشيط القدرات العقلية وتحسني املوهبة اإلبداعية لديهم وهي وسيلة تسلية وعامل مساعد يف تكتل املجموعة وكرس الجليد. توارد 

الخواطر اآلنية الذي ينجم عن اللعبة فيه متعة وراحة وعمل يهدف إىل التسلية وقضاء أوقات الفراغ مبا هو إيجايب ومفيد ولكن 

ميكننا كذلك أن نحوِّل األلعاب إىل فـعـالـيـّـات طويلة األمد تعالج مواضيع أساسية كتكتل املجموعة وتعميق مدارك الطالب يف 

القضايا التي يرغب املرشد يف معالجتها معهم.

*   أنظر الباب الرابع من ص: 277- ص: 334.

 مدخل
״حـصـن مـنـيـع״ - أركـان اإلرشـاد الـّسـبعـة
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يف أيامنا هذه زاد وعي الناس للكاريكاتري والتمثيل الساخر فقد احتال مكانا مركزيا يف وسائل اإلعالم إىل جانب الكلمة املكتوبة يف 

الصحافة، التلفزيون، اليوتيوب وشبكات التواصل االجتامعي. كغريه من وسائل التعبري األخرى يصور الكاريكاتري والتمثيل الساخر 

أوضاعا اجتامعية ورسائل تربوية. تكون هذه الرسائل يف بعض األحيان مسلية وترفيهية ويف أحيان أخرى ناقدة وحتى الذعة. هذه 

الرسائل تنقلها رسامت الكاريكاتري والقصص الساخرة ونصوص ما يعرف بـ “ستاند- أب كوميدي” من خالل عرض الواقع من زوايا نظر 

غري عادية.

الرسم الساخر والكاريكاتري يف اإلرشاد:

قد يشكل الكاريكاتري والرسم الساخر عونا للطالب يف فعاليات مختلفة، لذا من املهم إدراك الرسالة العلنية والخفية للرسامت وللكالم 

ولألعامل املعروضة وتحديد استخدام هذه األمور يف بداية كل فـعـالـيـّـة. 

األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل الكاريكاتري كأسلوب يف اإلرشاد.

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: مـلـحـق: “رسامت كاريكاتري”.

 سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
الـمـرحـلـة األولـى- شـخـصـي:

 يبعرث املرشد رسامت الكاريكاتري يف الغرفة ثم يطلب من كل

 طالب إمعان النظر يف الرسائل املختلفة من خالل رسامت

الكاريكاتري واختيار أكرث رسالة تعجبه.

كل طالب يعرض رسمة الكاريكاتري التي اختارها.

ما سبب اختياره؟  .1
مباذا يشعر عندما يشاهد رسمة الكاريكاتري التي اختارها؟  .2

يذكر سببا للواقع املعروض من خالل رسمة الكاريكاتري؟  .3
يقرتح حال للواقع املعروض من خالل رسمة الكاريكاتري؟  .4

الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة والـثـالثـون: 
الـكـاريـكـاتـيـر
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الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نـقـاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

ما هو دور رسامت الكاريكاتري يف الـفـعـالـيـّـة؟ ملاذا قمنا باالستعانة بها؟  .1
ما هي القيمة املضافة التي تنجم عن استخدام رسام الكاريكاتري صورا مقارَنًة مع النصوص املكتوبة؟  .2

هل هناك طرق أخرى ميكننا فيها استخدام رسامت الكاريكاتري يف الـفـعـالـيـّـات؟  .3
ألية أجيال تالئم الـفـعـالـيـّـات التي تستخدم هذا األسلوب؟  .4

مالحظة: ممكن تحضري الـفـعـالـيـّـة بطريقة عريضة محوَسبة )מצגת(.
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مـلـحـق: رسامت كاريكاتري
باركود

لالطالع عىل املزيد من رسامت الكاريكاتري واالستعانة بها يرجى فتح الرابط التشعيبّي: صور كاركاتري
فـعـالـيـّـة الـكـاريـكـاتـيـر- 

رسـمـات كـاريـكـاتـيـر- 
رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1Za5u8u1ROzpFtTAfmc52uvubSk7fAFSm/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1Za5u8u1ROzpFtTAfmc52uvubSk7fAFSm/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1Za5u8u1ROzpFtTAfmc52uvubSk7fAFSm/view?usp=sharing
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 الـفـعـالـيـّـة األربـعـون:
الـتـخـطـيـط لـالحـتـفـاالت االجـتـمـاعـيـة

“ماذا يفعل اإلنسان عندما يكون بحوزته قرشان؟ بقرش واحد يشرتي خبزا ليك يعيش وبالقرش الـثاين 
يشرتي وردة لتكون حياته سعيدة”. 

)مثل قديم(

االحتفال االجتامعي كالوردة يضفي رونقا عىل حياتنا، ليس هذا فحسب بل إن لالحتفال مزايا عديدة وليك نحصل عليها ونتذوق 

حالوتها يجب علينا بذل جهود كبرية يف تحضري االحتفال.

لقد اعتدنا أن نرى يف االحتفال “فرتة زمنية” تبعث البهجة وتنسينا هموم الدنيا وتساعدنا كأفراد وكمجموعة يف التعبري عن أنفسنا.

االحتفاالت التي تجري بوترية معينة متنحنا شعورا بالنظام واالستمرارية والسيطرة وكذلك تعزز الشعور باالنتامء إىل العائلة 

واملجموعة واملجتمع والشعب، بكلامت أخرى، فإن االحتفال كحدث اجتامعي يقّوي التضامن مع قيم املجتمع واملجموعة ويّعرب 

عن الحاجات الحسية والنفسية.

األهـداف:
أن يدرك الطالب األهداف الرتبوية واالجتامعية الكامنة يف االحتفاالت االجتامعية.  .1

أن يفحص الطالب مركـِّـبات تخطيط االحتفال املختلفة وأن يدرك أهميتها.  .2
أن يتعرف الطالب إىل منوذج يساعد عىل تخطيط االحتفال.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مـواد مـسـاعــدة:

الـمـلـحـق األول: “الئـحـة تـخـطـيـط احـتـفـال”.  .1
الـمـلـحـق الـثـانـي: “نـمـوذج تـخـطـيـط احـتـفـال”.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4- 5 طالب، ثم يطلب من كل مجموعة تخطيط احـتـفـال 

اجتامعي عن طريق تعبئة امللحق األول وباالستعانة بامللحق الثاين.

يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل 

املجموعة
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الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

برأيكم، هل سوف ينجح االحتفال الذي قمتم بالتخطيط له أم سوف يفشل؟

ما هي عوامل النجاح؟ أو ما هي أسباب الفشل؟

أية إضافة أو تغيري تـقـتـرحون؟

الـمـلـحـق األول- الئـحـة تـخـطـيـط احـتـفـال:
املوضوع:1.

ما هي املناسبة؟

األهداف:2.

الجمهور املستهَدف:3.

شكل االحتفال:4.
أنتم كمنظمني، كيف تختارون ترتيب 

االحتفال )بواسطة عرض مواهب، 
متثيل، أو غري ذلك(؟ وبأي طابع؟

املضامني:5.

الوقت:6.
متى سيجري االحتفال؟ ما مدته؟

املكان:7.

التنظيم:8.

القوى البرشية:9.

التقييم:10.



145

2الـبـاب الـثـانـي - القيم األخالقية - فعاليات

الـمـلـحـق الـثـانـي- نـمـوذج تـخـطـيـط احـتـفـال:

تقييم األهداف، الجمهور، األنظمة، برنامج العمل، الـتـنـفـيـذ

تـنـفـيـذ، فحص ومراقبة

نوع املناسبة
عرض مرسحي، بازار، حوار متعدد األطراف، مراكز فعاليات، ألغاز وما شابه ذلك.

ألجمهور أملستهَدف
ألجيل، الرتكيبة )صف، رشيحة، مجموعة(، مميزات

أألهداف

تقسيم األدوار، تنسيق، أإلرشاد، 
جهات خارجية وغريها.

ميزانية، إعالم، تجهيزات ومعدات، 
مشرتيات، قوائم مساعدة، تركيب وفك 

األجهزة.

مالءمة املكان للحدث، تنسيق وترتيب 
املكان، طريقة الجلوس، طريقة الدخول 

والخروج، أماكن محجوزة وغريها.

مدة الحدث، تحديد موعد الحدث، جدول 
زمني وفق تسلسل الحدث، جدول زمني  
لـلـتـنـفـيـذ )بروڤـات، استعدادات وغريها(.

عزف، غناء، متثيل، ألعاب، ألغاز، مسابقات، 
عروض، َمهام، لقاءات وغريها.

ألقوى البرشية

ألتنظيم

أملكان

ألوقت

مضامني، فعاليات )أألسلوب(

أملوضوع

ل
مـ

عـ
الـ

ج 
مـ

نـا
بـر
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الـفـعـالـيـّـة الـواحـدة واألربـعـون: 
األفـالم

ما هو الفيلم الذي يجب أن نختاره؟

إذا اخرتنا دمج فيلم ما بـفـعـالـيـّـة معينة، فعلينا أوال فحص مميزات الفيلم ومزاياه األساسية:

مدى أهمية الفيلم والرسالة التي ينقلها ومدى ارتباطه بالفكرة األساسية التي ترتكز عليها الـفـعـالـيـّـة؟  .1
مدى تعقيد “النص السيناميئ”- مدته ومالءمته للفئة املستهَدفة؟  .2

مدى حدة وبروز الفكرة التي نريد أن نطوِّرها؟  .3
مدى التضامن الذي قد يُظهره الطالب مع الفيلم؟  .4

يجب تحضري الفيلم لـلـفـعـالـيـّـة بشكل جيد؟  .5
مشاهدة الفيلم ليست فـعـالـيـّـة وال ميكن أن تشكل بديال عنها، لذا يجب أن يصحبها نقاش وتحليل الستخالص األفكار من   .6

الفيلم وربطها مبواضيع  الـفـعـالـيـّـة.

األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل الفيلم كأسلوب يف اإلرشاد.  .1

أن يتخذ الطالب موقفا من الظواهر السلبية يف املجتمع.  .2
أن يدرك الطالب مسؤوليته يف مساعدة اآلخرين خالل مواجهة الصعاب.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: أفالم من مهرجان السينام االجتامعي األول للشبيبة يف املجتمع العريب.

 عـالقـتـنـا هـي قـوتـنـا-فيلم “عـالقـتـنـا هـي قـوتـنـا”- وحدة الشببة كفرقاسم:1.
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

 بـابـجـي- ڤـيـديـو- فيلم “بـابـجـي”- وحدة الشببة كفر مندا:2.
رابـط تـشـعـيـبـّي

 إصـنـع فـرقـا- ڤـيـديـو- فيلم “إصـنـع فـرقـا”- وحدة الشببة نحف:3.
رابـط تـشـعـيـبـّي

https://youtu.be/tJUZgH3lgPk
https://youtu.be/tJUZgH3lgPk
http://youtu.be/tJUZgH3lgPk
http://youtu.be/tJUZgH3lgPk
https://youtu.be/pWN4II-6oag
http://youtu.be/pWN4II-6oag
http://youtu.be/pWN4II-6oag
https://youtu.be/Kkm-u8UzyC0
http://youtu.be/Kkm-u8UzyC0
http://youtu.be/Kkm-u8UzyC0
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سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بعرض الفيلم.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة - إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

ماذا شاهدتم يف الفيلم؟  .1
أية مشاعر أثارها الفيلم يف أنفسكم؟  .2

كيف كانت بداية الفيلم؟  .3
ماهي نقطة التحول يف الفيلم؟ وبَم متثلت؟  .4
ما الذي أدى إىل تداعي األحداث يف الفيلم؟  .5

ماذا نتعلم من الفيلم؟ وما هي الرسالة من وراء الفيلم؟  .6
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هذه الـفـعـالـيـّـة مالمئة كافـتـتـاحـيـة للقاءات الكشفية 

األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل األقوال واألمثال كأسلوب يف اإلرشاد.

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 20 دقيقة.
مواد مساعدة: أقوال عىل أوراق A4، ملحق: “أمـثـلـة عـلـى أقـوال فـي الـتـطـوع”.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يحرّض املرشد أقواال يف موضوع معني يتعلق بربنامج الـسـَّـِريــَّة السنوّي أو بأحداث الساعة، يكتب كل قول عىل ورقة A4، ثم يبعرث 

األقوال عىل أرضية الغرفة. عىل الطالب أن يتجولوا بني األقوال وأن يختار كل واحد منهم القول الذي يعجبه.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

ملاذا اخرتت هذا القول بالذات؟  .1
مباذا يُـذكــِّـرك؟  .2

هل وقع معك حدث يتعلق بالقول الذي اخرتته؟  .3

مالحظة: ممكن تحضري الـفـعـالـيـّـة بطريقة عريضة محوَسبة )מצגת(.

الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة واألربـعـون: 
األقـوال واألمـثـال
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مـلـحـق: أمـثـلـة عـلـى أقـوال فـي الـتـطـوع

العمل التطوعي.. بذرٌة من نقاء، 
تـثـمـر خريا وصفاء.

ساهم يف التطوع.. لتعمق انتامءك إىل 
الوطن وتخدم أهدافه السامية.

يقاس مدى وعي اإلنسان بعضويته 
يف املنظامت التطوعية.

مجتمع بدون تطوع مجتمع بال 
“حضارة”.

من أبرز السامت التي تقاس بها 
إنسانيُة  املجتمع.. التطوع.

إهتمَّ بأن تتطوع.. من أجل 
مجتمعك فقد قدم لك الكثري.

العمل التطوعي.. رسالة سامية.

يدا بيد نتطوع لنبني.

التطوع.. تنمية لإلبداع وروح 
للتجديد.

التطوع.. خـَـلـْـٌق لروح الجامعة 
والتضامن يف املجتمع.

التطوع.. فرصتنا لتطوير 
املستقبل.

التطوع.. سلوك حضاري ال بد من 
انتهاجه.
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الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة واألربـعـون: 
)Collage( الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة

فن الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة )الكوالج( هو أسلوب يف اإلرشاد وهو فن متميز عن غريه من الفنون إذ يعتمد عىل قّص ولصق عدة صور 

وعناوين مختلفة معا يف لوحة واحدة، وقد لعب فن الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة دورا بارزا يف القرن العرشين باعتباره نوعا من أنواع الفن 

التجريدي. ) اليوم يف عرص التكنولوجيا واإلنرتنت يقوم كثريون مبامرسة هذا الفن مبساعدة األجهزة الذكية والتطبيقات املختلفة. 

يستطيع املرشد مترير الفعالية بطريقة محوَسـبة (.

خامات فن الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة: يعتمد فن الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة عىل استخدام قصاصات جرائد، أجزاء من ورق ملون مصنـَّـع يدويا، أرشطة، 

أجزاء من أعامل فنية أخرى أو صور فوتوغرافية، ثم تجمع كل هذه القطع املختلفة وتلصق عىل لوحة خشبية أو عىل بريستول.

األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل فن الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة كأسلوب يف اإلرشاد.

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: صحف ومجالت، مقصات، دبق، بريستوالت، أقالم توش، أرشطة ملونة وأدوات تزيـيـن.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يعرض املرشد موضوعا معينا: العنف، حوادث الطرق، التدخني، شبكات التواصل االجتامعي أو ما إىل ذلك، ثم يقسم الطالب إىل 

مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4- 5 طالب، ثم يوزع عىل كل مجموعة الكثري من الصحف واملجالت.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة - مـجـمـوعـات:
تختار كل مجموعة الصور املناسبة للموضوع وتقوم برتتيبها وإلصاقها عىل لوحة بريستول بطريقة فنية ومعربة وإضافة كتابات 

ورسامت يَرْوَن أنها مناسبة. يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين 

لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب.
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الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة واألربـعـون: 
كـيـف نـكـتـب فـعـالـيـّـة اجـتـمـاعـيـة؟

األهـداف:
أن يتعلم الطالب كيفية التخطيط لـلـفـعـالـيـّـات.  .1

أن يَـِعـَي الطالب أهمية التشاور والتعاون مع اآلخرين لبناء الـفـعـالـيـّـة بشكل أفضل.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 60 دقيقة.
مواد مساعدة:

الـمـلـحـق األول: “تـخـطـيـط فـعـالـيـّـة”.  .1
الـمـلـحـق الـثـانـي: “سـيـر الـفـعـالـيـّـة”.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4- 5 طالب، تحصل كل مجموعة عىل الـمـلـحـق األول: 

“تـخـطـيـط فـعـالـيـّـة” وعىل الـمـلـحـق الـثـانـي: “سـيـر الـفـعـالـيـّـة”. يقوم أعضاء كل مجموعة، متعاونني، بـتـعـبـئـة 

الـمـلـحـقـيـن، ثم يختارون مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل 

املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نـقـاش تـلخييص مع الطالب مستعينا بالسؤالني التاليني:

كيف تم االتفاق عىل موضوع الـفـعـالـيـّـة؟  .1
كيف تّم االتفاق عىل أسلوب تـنـفـيـذ الـفـعـالـيـّـة؟  .2



الـبـاب الـثـانـي - القيم األخالقية - فعاليات 2

152

الـمـلـحـق األول- تـخـطـيـط فـعـالـيـّـة

ما هو موضوع الـفـعـالـيـّـة الذي تّم اختياره؟  .1
________________________________________________________________________  

ملاذا تم اختيار هذا املوضوع؟  .2
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

ما هي األهداف التي حّددمتوها لهذه الـفـعـالـيـّـة؟  .3
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

ملاذا تم تحديد هذه األهداف؟ )ما الذي تريدون تحقيقه من خالل الـفـعـالـيـّـة(.  .4
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

مـَـن هي الفئة املستهَدفة؟  .5
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

أية أساليب عرضت من أجل تـنـفـيـذ الـفـعـالـيـّـة؟ ما حسناتها؟ وما سيئاتها؟  .6

سيئاتهحسناتهاألسلوب

أي أسلوب اتـفـقـتـم عليه؟ عللوا!  .7
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

ما هي املعلومات التي عليكم جمعها قبل الـفـعـالـيـّـة؟  .8
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

ممن تستطيعون طلب العون واملساعدة والنصح واملشورة؟  .9
________________________________________________________________________  

كيف قمتم بالتنسيق مع أصحاب األدوار األخرى يف املجموعة؟  .10
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
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الـمـلـحـق الـثـانـي- سـيـر الـفـعـالـيـّـة

مـوضـوع الـفـعـالـيـّـة:  .1
_____ مّدتها: ___ الفئة املستهَدفة: ______ عدد املشاركني: _____. تاريخ الـفـعـالـيـّـة:    

أهداف الـفـعـالـيـّـة:  .2
.________________________________________________________________________  
.________________________________________________________________________  

ما رضورة هذه الـفـعـالـيـّـة؟ ولِـَمـن هي رضورية؟  .3
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

ما هي الصعوبات التي تتوقعون مـواجـهـتـهـا؟ وَمـن قد يسببها لكم؟  .4
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

ما هي املواد املساعدة التي تحتاجون إليها لـتـنـفـيـذ الـفـعـالـيـّـة؟  .5
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

ما هو األسلوب الذي حّددمتوه لـتـنـفـيـذ الـفـعـالـيـّـة؟  6
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

االفـتـتـاحـيـة ) مع تحديد املدة الزمنية (  .7
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

تـلخيص/ إجامل الـفـعـالـيـّـة ) مع تحديد املدة الزمنية (  .8
________________________________________________________________________  

تقييم الـفـعـالـيـّـة )كيف متت الـفـعـالـيـّـة؟ هل تحققت االهداف؟(  .9
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
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الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة واألربـعـون: 
الـرحـلـة/ الـجـولـة

الـرحـلـة/ الـجـولـة كنشاط تربوي متكننا من معرفة البيئة يف منطقة معينة حني ندرس تاريخ الشعوب التي عاشت فيها  والجغرافيا 

والجيولوجيا وعلم النبات فيها.

من خالل الـرحـلـة/ الـجـولـة ميْكننا أن نركـِّـز عىل مراحل العمليات االجتامعية املرتبطة بعامل اإلرشاد والتي نريد استخالصها من 

الـرحـلـة/ الـجـولـة، قد تكون هذه األهداف يف مجاالت عدة منها: القيادة، التعاون، املسؤولية، املساعدة، مواجهة الصعوبات 

واألزمات، التخطيط والتنظيم أو غري ذلك.

األهـداف:
م الطالب اقرتاحا َخـطــَّط له لجولة. أن يقدِّ  .1

أن يحصل الطالب عىل تقييم بّناء حول االقرتاح الذي خـطـَّـطـه.  .2
مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة: ملحق: “استيضاح أبعاد الـرحـلـة/ الـجـولـة”.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب، ثم يوزع عىل كل مجموعة امللحق ويطلب منهم 

أن يـنـاقـشـوا الـرحـلـة/ الـجـولـة األخرية التي شاركوا فيها كمجموعة، وأن يتطرَّقوا أثناء الـنـقـاش إىل األبعاد املذكورة يف امللحق. 

يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل 

املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نـقـاش تـلخييص مع الطالب مستعينا بالسؤال التايل:

ما هي أوجه الشبه واالختالف بني الـرحـلـة والـجـولـة يف الـمـنـطـقـة الـقـريـبـة؟

نصيحة للمرشد: قم بتحضري أوجه الشبه واالختالف بني الـرحـلـة والـجـولـة قبل مترير الـفـعـالـيــّـة.
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مـلـحـق: “أبعاد الرحلة”

״استيضاح أبعاد الـرحـلـة/ الـجـولـة״

أالبعاد املتعلقة باملضامني:  .1

برأيكم، ماذا كانت أهداف الرحلة؟ ) عىل املستوى التعليمّي واالجتامعّي والرتبوّي (. أ. 
ملاذا اختريت هذه األهداف بالذات؟ ب. 

هل الءم مبنى الـرحـلـة/ الـجـولـة وشـكـلــُـهـا ومدتُها الزمنية األهداَف املذكورة أعاله؟ أعطوا أمثلة! ج. 
ما هي الصعوبات التي قد تواجهونها يف تحـقـيـق أهداف الـرحـلـة/ الـجـولـة؟

أألبعاد التنظيمية:  .2
هل تعلمون:  

ما هي الـتـرتيبات األمنية التي يجب أن تتم قبل الرحلة وخاللها )منوذج تنسيق الرحالت، مالءمة عدد الحـراس  أ. 
مدين، فحص صالحية حـقيبة اإلسعاف األويّل وغري ذلك(؟ واملضِّ

ما هي الرتتيبات الـفـنـيـة )اللوجستية( التي يجب أن تتم قبل الرحلة وخاللها )مثل حجز الحافالت، ترتيب املبيت يف  ب. 
نـُـزُل الشبيبة أو يف الحقل، ترتيب الطعام، إعداد ميزانية صغرية تستخدم يف الحاالت الطارئة، ترتيبات مسار، ترتيبات 

التسلق، ألعاب حقلية خارج الغرفة }O. d. t{(؟، هل وجود مرشد مهنّي رضورّي؟، هل من املمكن أن يقوم مرشُد 

الـسـَّـريـّـة أو أحُد الطالب مبَهمة اإلرشاد املهنّي يف الرحلة؟

ما هي الرتتيبات التي يجب اإلعالم عنها قبل الرحلة وخاللها؟ )كيف يتم إعداد الطالب للرحلة؟، أية معلومات يجب أن  ج. 
يتم إخبار األهايل بها؟، الحصول عىل موافقة أولياء األمور(

أبعاد اإلرشاد:  .3

أية وظائف قام مرشد الرحلة بتأديتها أثناء الرحلة؟ ) هل كان املرشد دليال سياحيا ومسؤوال اجتامعيا ومسؤوال عن  أ. 
النظام وعن األمن واألمان وما إىل ذلك (؟

ما هي األعامل التي تعكس الوظائف املذكورة أعاله؟ أعطوا أمثلة! ب. 
أثناء الرحلة، هل أدى املرشد وظيفته كام توقعتم؟ عـلــِّـلـوا! ج. 



الـبـاب الـثـانـي - القيم األخالقية - فعاليات 2

156

إدارة الـصـراعـات ونـقـاش الـمـعـضـالت

الـمـحـور الـثـامـن:

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف طـاهـر فـي أقـوالـه وأعـمـالـه

157الـفـعـالـيـّـة الـسـادسـة واألربـعـون: الـبـرتـقـالـة 

اخ  بـَـّ 159الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة واألربـعـون: ابـنـة الـطــَـّ

يـَّـار  161الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة واألربـعـون: ضـد الـتــَـّ

امـنـة  صـبـاحـا )الـسـاعـة 59 :07(   قـيـقـة األخـيـرة قـبـل الـثــَـّ 163الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة واألربـعـون: الـدَّ

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف يـقـول الـحـّق

165الـفـعـالـيـّـة الـخـمـسـون: تـنـافـس فـي لـعـبـة الـمـحـطـَّـات 

168الـفـعـالـيـّـة الـحـاديـة والـخـمـسـون: الـمـحـكـمـة االجـتـمـاعـيـة 

قد تحدث الرصاعات بني مجموعة من األشخاص نتيجة ألسباب متعددة كاختالف أهدافهم وطرق تفكريهم، وال بّد من حل هذه 

الرصاعات بأفضل الطرق وأنجحها لئال تـتـفـاقـم. الرصاعات التي تدار بطريقة غري صحيحة أو تـُـهـمـل تؤثر عىل املجموعة بشكل 

سلبي وعىل املدى البعيد قد تؤدي إىل تـفـكــُّـك املجموعة.

كل عمل تربوّي ميلء بلحظات سعيدة وذات معنًى، ولكن إىل جانب ذلك هنالك املشاكل والرصاعات واألزمات التي يتعرض لها 

املرشد الكشفّي من خالل تعامله مع الطالب. عىل املرشد الكشفّي أن يُدير يف آن واحد املشاكل التي تــُـثـار أثـنـاء التواصل مع 

الطالب والرصاعات واألزمات داخل املجموعة أو هيئات خارجيّة أخرى لها دور يف النشاط الكشفّي والرتبوّي.

آثرنا الرتكيز، هنا، عىل موضوع “إدارة الرصاعات” كقيمة اجتامعيّة- تربويّة- قيميّة، والتي من خاللها ندير حوارا بناء يعمل عىل 

شخصيّة الطالب الكشفّي وعالقته مع أقرانه. ترتكز إدارة الرصاعات يف األساس عىل املامرسة والتجربة املكتَسـبة من خالل مامرسة 

العمل الكشفّي، ومواجهة مواقف تحتاج إىل إدارة سليمة. 

إدارة الرصاعات ونقاش املعضالت عملية ُمهمة وحسن توجيهها مينع تعطيل العمل، فالرصاعات قد تكون وسيلة لإلبداع أو االبتكار أو 

سببا للتدمري والهدم، وعليه فهي تتطلب العديد من املهارات منها: التواصل الفّعال وحل املشاكل والتفاوض. تساهم إدارة الرصاعات 

يف التقليل من املشاعر السلبية الناتجة عن الرصاعات، ويف تقوية عالقات العمل، ومتكني املجموعة من تحقيق النجاح.

للتعامل مع أي حدث أو موقف هناك طرُق مواجهٍة مختلفة ويعتمد تحديد الطريقة األفضل عىل معطيات الحدث أو املوقف الذي 

نحن بصدده، وهنا يربع املرشد الكشفّي يف طريقة تعامله مع الحدث أو املوقف حني يحافظ عىل كيان واحرتام أطراف الرصاع.

التصور الفكري
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برتـقـاليًة، تسكب الشمُس سائـلها يف فم 
البحر ِوالربتـقـالة ُخائـفـة ٌمن فم ٍجائعٍ

محمود درويش
من قصيدة برتـقـالية، ديوان: كزهر اللوز أو أبعـد

األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل كيفية التوصل إىل تسوية.  .1

أن يـَـِعـَي الطالب أهمية حاجات اآلخر ومشاعره.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة:

برتـقـالـة.  .1
ملحق: “بطاقـتـان”.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة- ) لعبة أدوار* (:
يسأل املرشد الطالب: “هل هناك من يحب أن يتطوَع للعبة أدوار؟”. يتم اختيار طالبني، ثم يعطي املرشد كل طالب منهام   .1

إحدى الـبـطـاقـتـيـن ويطلب منهام الخروج من الغرفة إىل مكانني منفردين.

يضع املرشد برتـقـالة عىل الطاولة ويقرأ البطاقـتـيـن لسائر الطالب.  .2
يطلب املرشد من املتطوَعنْي الدخول وأداء دوريهام.  .3

الـفـعـالـيـّـة الـسـادسـة واألربـعـون: 
الـبـرتـقـالـَـة

* تعترب لعبة األدوار )simulation( أحد أساليب اإلرشاد.

““
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الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـقـاش وإجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
بـعـد أن يـؤدي الـمـتـطـوعـان دوريـهـمـا، يُـجـري الـمـرشـد مـع الطالب نـقـاشا حول سلوك “األبوين”، يقوم املرشد بإدارة نقاش 

تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التـالية:

كيف كان سلوك كل واحد منهام؟  .1
هل هناك سلوك ميكنـنـا تـفـهمه أو تربيره؟ ما هو؟ ملاذا؟  .2

هل هناك سلوك ال ميكنـنـا تـقـبّـله أو تربيره؟ ما هو؟ ملاذا؟  .3
هل هناك إمكانيات أخرى؟ ما هي؟  .4

هل ميكنـنـا التوصل إىل تسوية وحل ٍ للمشكلة؟  .5
هل هذا الحل واقعي أو ممكن؟  .6

هناك قيم عربية وإنسانية كالِحـلـْـم والصرب والتـأين والتـفـاهم؟  .7
ما أهمية التحيل بها؟  .8

هل تعرف قصصا عن هذه القيم؟ ما هي؟  .9
هل هناك قيم أخرى ميكنـنـا استخالصها من هذه الـفـعـالـيـّـة؟ ما هي؟  .10

مـلـحـق:

ألـبـطـاقـة األولـى
أصيب طفـٌل وحيد والديه مبرض خطري فـنـصح األطباء أباه بإسقائه عصري الربتـقـال. بحث 

األب عن برتـقـال فلم يجد. فجأة، رأى برتـقـالة، أرسع ليشرتيها وإذ برجل آخر يريد رشاءها.

أنـت تحمل هذه البطاقة وتلعـب دور األب ماذا تـفـعـل؟

ألـبـطـاقـة الـثـانيـة
أصيب طفـٌل وحيد والديه مبرض خطري فـنـصح األطباء أباه بإسقائه ماًء مغليا بقشور 

الربتـقـال. بحث األب عن برتـقـال فلم يجد. فجأة، رأى برتـقـالة، أرسع ليشرتيها وإذ برجل 
آخر يريد رشاءها.

أنـت تحمل هذه البطاقة وتلعـب دور األب ماذا تـفـعـل؟
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الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة واألربـعـون: 
ابـنـة الـطـبـَّـاخ

األهـداف:
أن يستطيع الطالب مواجهة املواقف املتعددة التي مير بها.  .1

أن يتخذ الطالب موقفا من األمور السلبية وأن يتفادى تأثريها السلبي.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة

الـمـلـحـق األول: “قـصـة ابـنـة الـطـبـاخ”.  .1
الـمـلـحـق الـثـانـي: “أسـئـلـة”.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يقرأ املرشد القصة بصوت جهورّي أمام الطالب، أو يطلب من أحدهم أن يقرأها.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب، ثم يوزع عىل كل مجموعة الـمـلـحـقـيـن األول 

والـثـانـي. يُجري الطالب نقاشا فيام بينهم حول الحدث وحول كيفية تـَـعاُمـل كل واحد منهم )تـَـعاُمـل يشبه الجزرة/ البيضة/ 

القهوة(، ثم يجيبوا عن األسئلة الواردة يف الـمـلـحـق الـثـانـي. يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض 

الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب.

مالحظة: هناك حصة تعليمية لهذه الـفـعـالـيـّـة يف منظومة البث القطرية. لالطالع عليها واالستعانة بها يرجى فتح الرابط التشعيبّي:

ابنة الطباخ

https://www.dropbox.com/s/3uv6x0xbby5sjdh/5.4.20%20-%20%D7%9E%D7%A0%D7%90%D7%9C%20%D7%97%D7%A1%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%20-%20%2C%20%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F1%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A3%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3uv6x0xbby5sjdh/5.4.20%20-%20%D7%9E%D7%A0%D7%90%D7%9C%20%D7%97%D7%A1%D7%9F%20-%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%20-%20%2C%20%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F1%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A3%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.mp4?dl=0
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الـمـلـحـق األول

الـمـلـحـق الـثـانـي

قـصـة ابـنـة الـطـبـاخ
يف يوم من األيام أتت ابنة الطباخ إىل أبيها متذمرة تشكو من صعوبة الحياة وعدم القدرة 

عىل مواجهتها. طلب منها أبوها أن تأيتَ معه إىل املطبخ ثم وضع أمامها ثالث طناجر مليئة 
مباء مغيل، وقد وضع يف الطنجرة األوىل جزرة ويف الثانية بيضة ويف الثالثة حبيبات قهوة.

بعد ساعة أخرج الطباخ الجزرة من الطنجرة األوىل ووضعها يف صحن، وكذلك فعل مع البيضة 
ثم سكب القهوة يف فنجان ونظر إىل ابنته وسألها: ماذا تـَريْـن يا عزيزيت؟

 اقرتبت االبنة من النتاج، فرأت أن الجزرة طرية وقشـّـرت البيضة فرأت أنها صلبة،
أما القهوة فكان لها رائحة زكيّة وطـَعم طيب، فقال لها:

الجزرة كانت صلبة عندما وضعناها يف املاء، فأصبحت طرية.. 1
البيضة التي كانت سائال داخل قرشة ناعمة، فـتصلبت.. 2
أما القهوة فهي متميزة، بعد أن ُوضعت يف املاء املغيل حّولته إىل نتاج متميّز.. 3

أيا منها أنت تشبهني يا عزيزيت؟ كيف تتعاملني مع الصعوبات التي تواجهني؟ هل ترغبني أن 
تكوين كالجزرة الصلبة القوية، لكنها تفقد صفاتها يف أوضاع ضاغطة؟ أم كالبيضة التي تتصلب 
من الداخل ويقسو قلبها؟ أم كالقهوة التي تستطيع أن تحول الوضع املؤمل إىل أمر إيجايب؟

حتى نكون مثل القهوة يجب علينا أن نتذكر أن كل ما يحصل معنا يف الحياة له سبب فيبقى 
علينا أن نتذكر السبب وأن نتعلم منه.

“أسـئـلـة”
كيف تتعامل مع الصعوبات التي تواجهها؟ هل أنت كالجزرة أم البيضة أم القهوة؟. 1
هل هنالك حاالت تكون فيها كالجزرة؟ ما هي هذه الحاالت؟ كيف تشعر حينها؟. 2
هل هناك حاالت تكون فيها كالبيضة؟ ما هي هذه الحاالت؟ كيف تشعر حينها؟. 3
هل هناك حاالت تكون فيها مثل كالقهوة؟ ما هي هذه الحاالت؟ كيف تشعر حينها؟. 4
ما هو الوضع الذي ترغب يف أن تصل إليه؟. 5
ماذا يكنك أن تفعل من أجل ذلك؟. 6
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الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة واألربـعـون: 
ضـد الـتـيـار

األهـداف:
أن يَِعَي الطالب وجود ظاهرة “االلتـزام باملعايري” بشكل علنّي وخفّي.  .1

أن يستوضح الطالب اإلمكانيات املتوفرة أمام الفرد يف حالة عدم موافـقـتـه عىل اآلراء أو األعامل املتبعة يف املجموعة التي   .2
ينـتـمي إليها.

أن يعرف الطالب بأّن هناك مثنا للتمسك بالرأي املغاير لرأي املجموعة، وأنّه يجب دراسة االستعداد لدفع هذا الثمن.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

الـمـلـحـق األول: “بـطـاقـات أحـداث”.  .1
الـمـلـحـق الـثـانـي: “بـطـاقـة مـهـام”.  .2

لوح.  .3

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب، بعد ذلك يعطي كل مجموعة “بـطـاقـة حـدث” 
من الـمـلـحـق األول والـمـلـحـق الـثـانـي: “بـطـاقـة مـهـام”، يُجري الطالب نقاشا فيام بينهم حول الحدث وطريقة عرضه: قراءة، 

حوار، كاريكاتري، متثيل صامت، متثيل مرسحّي أو غريها. يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج 
الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:

يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:
حسب األحداث التي تناقشتم حولها، ما الذي يؤثر عىل اإلنسان فيجعله يخضع لضغط املجموعة؟ ) مثال الخوف من أن يكون   .1

مختلفا، الخوف من املقاطعة، التـفـكري بأن املجموعة تعرف أكرث، الحاجة إىل االنـتـامء، عدم الثـقـة بالنـفس (.
كيف يشعر اإلنسان املعارض ملجموعته أو لقريبه؟  .2

كيف يربِّر سلوكه لـنـفسه ولآلخرين ) مثال: يلوم نـفسه، يلوم املجموعة، يحاول التوفيق ...(؟  .3
كيف ميكن مواجهة ضغط املجموعة أو القريب؟  .4

)للمرشد: العمل مع املجموعة، املعارضة كالميا، املوافـقـة ظاهريا إىل جانب املحافظة عىل اسـتـقـاللـيـة الرأي عمليا، العمل جهرا 
ضد املجموعة...(.
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الـمـلـحـق األول: “أحـداث”

الـمـلـحـق الـثـانـي 

الـحـدث األول
عاد خالد إىل البيت بعد يوم درايس طويل وطلب من أخيه يوسف أن يحل له أسئلة الرياضيات قائال 

إنه متعب باإلضافة إىل أنه ال يفهم هذا املوضوع جيدا.
قال له يوسف عندئذ: “لست مستعدا أن أحل لك هذه األسئلة، لو أردُت أن أحلها لفعلت ذلك خالل 

ربع ساعة، ولكنني مستعد أن أجلس معك وأعلمك كيف تحلها أنت بنـفسك حتى لو اضطررُت إىل 
البقاء معـَـك ثالث ساعات بأكملها”. 

الـحـدث الـثـانـي
كثري من الطالب يف صف يوسف يغشون يف االمتحانات... أصبح األمر عادة سلوكية، قليل منهم 

من بينهم يوسف ال يفعلون ذلك. جميع محاوالت يوسف إلقـنـاع أصدقائه بعدم الغش باءت 
بالفشل، وأصبحت نظرتهم إليه عدوانية، استهزؤوا به ونعتوه بألقاب مشينة، وكفوا عن دعوته 
إىل مناسباتهم. شعر يوسف بالوحدة والغربة وعدم االنـتـامء، بل شعر أنه منبوذ، بعد أن تردد 

كثريا، بدأ يغش يف االمتحانات عىل أمل أن يكون مقبوال عىل زمالئه يف الصّف.

الـحـدث الـثـالـث
حصل عيل عىل أسئلة امتحان الرياضيات مع الحل قبل موعد االمتحان بساعتني. عرفت هبة ذلك 

عرب مجموعات الواتس- أب وهي  يف حرية من أمرها هل تخرب املعلمة بذلك أم تطلب من عيل أن 
يرسل لها األسئلة مع الحل.

بـطـاقـة مـهـام
ما هي املشكلة يف الحدث؟• 
ما رأيك يف سلوك بطل الحدث؟• 
هل توافـق مع سلوكه؟• 
هل تقرتح سلوكا آخر؟ علل!• 
هل يكنك أن تتذكر حدثا شبيها وقع مَعـك يف املايض؟ كيف شعرت؟ كيف ترصفت؟ • 
إذا تكرر الحدث مرة أخرى، هل تسلك نفس السلوك؟ ملاذا؟• 

مطلوب منكم بلورة موقف تجاه سلوك البطل يف الحدث وتعليل موقفكم. 
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األهـداف:
أن يتخذ الطالب مـوقـفـا من الظواهر السلبية يف املجتمع.  .1

أن يدرك الطالب مسؤوليته يف املساعدة خالل مواجهة الصعاب.  .2
أن يعزز الطالب ثـقـتـه بنفسه ملواجهة الصعاب.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 30 دقيقة.

مواد مساعدة:
فيلم*: “الـدقـيـقـة األخـيـرة قـبـل الـثـامـنـة صـبـاحـا )الـسـاعـة: 07:59(”. الفيلم من إعداد وإنتاج مدرسة الرازي اإلعدادية يف أم 

الفحم، وقد عرض ضمن مهرجان األفالم والسينام االجتامعي األول للشبيبة يف املجتمع العريب والذي أقيم سنة 2019 يف أم الفحم. 

» الـدقـيـقـة األخـيـرة قـبـل الـثـامـنـة صـبـاحـا )الـسـاعـة: 59 :07( 

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يعرض املرشد الفيلم دون أن يعطي الطالب تعليامت مسبقة، ثم يطرح عليهم األسئلة التالية:

كيف كانت بداية الفيلم؟  .1
أية مشاعر أثارها الفيلم يف أنفسكم؟  .2

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب، بعد ذلك تـنـاقـش كل مجموعة الفيلم 

وتـتـطـرق إىل األسئلة التالية:

تحدثوا عن شخصيات الفيلم! أية شخصية تعاطفتم معها؟  .1
ما هي الصعوبات التي واجهتها شخصيات الفيلم؟  .2

موا اقرتاحات؟ هل تستطيعون مساعدة شخصية البطل يف الفيلم؟ قدِّ  .3
هل هناك يشء ما يف الفيلم يذكركم بإنسان تعرفونه؟ أو بتجربة مررتم بها أو ما شابه؟  .4

كيف كانت نهاية الفيلم؟  .5
يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقاش الذي سيدور داخل 

املجموعة.

 الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة واألربـعـون:
 الـدقـيـقـة األخـيـرة قـبـل الـثـامـنـة صـبـاحـا

)الـسـاعـة: 07:59(

الدقيقة األخرية قبل الثامنة 
صباحا ) الساعة: 59: 07 ( - 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

https://youtu.be/bwAVExJLy10
https://youtu.be/bwAVExJLy10
http://youtu.be/bwAVExJLy10
http://youtu.be/bwAVExJLy10
http://youtu.be/bwAVExJLy10
http://youtu.be/bwAVExJLy10
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الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم كل مندوب بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

ما الذي أدى إىل تداعي األحداث يف الفيلم؟  .1
يعرض الفيلم ظاهرة اجتامعية، ما هي هذه الظاهرة؟ ما مدى وجود/ انتشار هذه الظاهرة يف مجتمعك؟  .2

ما هو الرصاع الذي يعرضه الفيلم؟  .3
ماذا تعلمتم عن املشكلة التي عرضها الفيلم؟  .4

أية توصيات توّدون تقدميها إىل الطالب وأبناء الشبيبة يف املجتمع العريب؟  .5

* يعترب الفيلم أحد أساليب اإلرشاد.
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األهـداف:
أن يـتـعرف الطالب إىل أهمية الصدق وقـول الحقيقة.  .1

ـن تـفـكـيـره األخـالقي. أن يستمع كل طالب إىل تعليالت جديدة من زمالئه تـُحسِّ  .2
ـن الـتـفـكـيـر األخـالقي لديهم. أن يتحسن سلوك الطالب األخـالقي يف أعقاب تحسُّ  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
الـمـلـحـق األول: “مـعـضـلـة تـنـافـس فـي لـعـبـة الـمـحـطـات”.  .1

الـمـلـحـق الـثـانـي: “أسـئـلـة تـوضـيـحـيـة”.  .2
بريستوالت بعدد املجموعات، أوراق A4 وأقالم توش.  .3

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يوزع املرشد املعضلة عىل الطالب ثم يقرؤها بصوت جهورّي ويفحص مع الطالب مضمونها مستعينا باألسئلة التالية:

من هي الشخصيات الفاعلة؟

ما هو الحدث؟

ما هو الرصاع الذي يعيشه البطل؟

ما هي القيم املتصادمة يف هذه املعضلة؟

 الـفـعـالـيـّـة الـخـمـسـون:
تـنـافـس فـي لـعـبـة الـمـحـطـات*

* لعبة املحطات هي لعبة َمهام جامعية- تـنـافسية. يف هذه اللعبة يكون التـنـافس عىل اإلنجازات الجامعية ال عىل أداء األفراد. روح الطاقم، التعاون واإلنصاف هي 

مركـِّـبـات رئيسية يف تـقـيـيـم إنجازات املجموعات.

للمرشد:
يف هـذه املعـضلة تـتـصادم القيم الـتـالـيـة: االنـتـامء )العالقة االجتامعية( مقـابـل 

الـحـقـيـقـة )الـصـدق(. وقد تدخل أيضا القيم التالية: الضمري والقانون.
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الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- فـردي:
يوزع املرشد عىل الطالب أقالم توش ويعطي كل طالب ورقـتي A4 ثم يطرح عليهم السؤال التايل: هل عىل مـراد أن يخرب منظمي 

السباق مبا جرى؟- نعم أم ال؟ ملاذا؟ ثم يطلب من كل طالب أن يجيب كتابيا بخط عريض عىل إحدى الورقـتـني بنعم أو ال عن 

السؤال وأن يكتب عىل الورقة األخرى بخط عادي تعليلني يعززان موقـفه/ رأيه. يتجول املرشد بني الطالب ليستطلع كيفية تقطب 

اآلراء ثم يدير نـقـاشا مستهال بطرح الرأي األقل شعبية.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- مـجـمـوعـات:
بعد الـنـقـاش يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، منها مجموعات أجابت بـِ “نعم” عن السؤال وأخرى أجابت بـِ “ال”. 

تـتكون املجموعة الصغرية من 4-5 طالب. يوزع املرشد الربيستوالت عىل املجموعات.

ـل إىل اتفاق حول تعليلني. يف املجموعة يعرض كل طالب تعليالته، ثم يَجري نقاش للتوصُّ

يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا عنهم يدير الـنـقـاش، ويُطلب من أحد الطالب أن يقوم بتسجيل تـعـلـيـالت املجموعة عىل 

بريستول.

يجب دعوة كل الطالب إىل التمعن يف تعليالت املجموعات املخـتـلفـة املسجلة عىل الربيستوالت.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم كل مندوب بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

يسمح املرشد للطالب بطرح أسئلة عىل ممثـيل املجموعات لتوضيح االدعاءات املسجلة عىل الربيستوالت. ميْـكن افـتـتـاح الـنـقـاش 

بطرق عديدة منها:

يسأل املرشد الطالب: ما رأيكم بالتعليالت املطروحة؟  .1
يطلب من األقلية تعليل موقفها/ رأيها، ثم يدعو اآلخرين إلبداء آرائهم.  .2
يدير املرشد الـنـقـاش باالستعانة باألسئلة التوضيحية الواردة يف امللحق الثاين.

الـمـرحـلـة الـخـامـسـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية: 

هل سمع أحدكم تعليال جديدا سواء كان التعليل يوافق رأيه أم يخالفه؟  .1
هل هناك من غـيـَّـر موقفه/ رأيه يف أعقاب الـنـقـاش؟  .2

يف النهاية، يسأل املرشد:  
كيف شعرتم خالل الـنـقـاش؟  .3
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الـمـلـحـق األول

الـمـلـحـق الـثـانـي أسـئـلـة تـوضـيـحـيـة

مـعـضـلـة تـنـافـس فـي لـعـبـة الـمـحـطـات
يف اليوم الريايّض يف املدرسة تـقـرر إجراء املسابقات بطريقة لعبة املحطات.

نجح صف مـراد يف جميع املحطات الثامين األوىل من السباق، ووصل إىل املحطة التي فيها 
عىل كل طالب أن يتسلق حبال. عندما أصبحوا يْشـتـَـّمـون رائحة النرص، قرر طالب الصف أن يرسلوا 

الطالب الرسيع مرتـيـن بدل طالب بطيء. املسؤول عن املحطة مل ينـتبه للخدعة، وفعال حاز 
الصف عىل غالبية النـقاط يف هذه املَهمة. ويف املجمل العاّم، وبفارق نـقطة واحدة فاز 

الصف بالجائزة األوىل.
مـراد، طالب يف الصف الفائز، شعر بعدم ارتياح لـفوز صفه بالجائـزة ُزوًرا، وفكر يف إخبار 

منظمي السباق بالخدعة. لقد كان يعلم أنه يجازف بردود فعل شديدة من قـبَـل زمالئه يف 
الصف، والذين قد يقطعون عالقـتهم به عىل أثر عمله هذا.

هل عىل مـراد أن يخرب منظمي السباق مبا جرى؟- نعم أم ال؟

مـراد ملزَم نحو من؟ ما هي التزاماته؟ أيها يأيت أوال؟ ملاذا؟. 1
لو علم مراد أن صفوفا أخرى قامت بخدع مشابهة، هل سيغري ذلك موقـفـكم/ . 2

رأيكم؟
بنظركم، ما هي الوشاية؟ وما هو اإلخالص لصديق؟ هل لإلخالص حدود؟ إذا كان . 3

الجواب » نعم »، فام هي هذه الحدود؟
ن مـراد من أنه لن يعلم أحد من أصدقائه بأنه أخرب املنظمني، هل يجب أن . 4 لو تـيـقــَـّ

يؤثر ذلك عىل موقـفـكم/ رأيكم؟ ملاذا؟
هل يجب أن يكون رد فعل مـراد مخـتـلـفـا، لو علم أن طالبا آخر يفكر مثـله؟. 5
ماذا سيحدث لو كان جميع الطالب يخدعون يف السباقـات؟. 6
لو كان الحديث عن تـنافس يف إطار الدوري الرسمي يف الرياضة، هل ستغريون . 7

موقـفـكم/ رأيكم؟
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الـفـعـالـيـّـة الـواحـدة والـخـمـسـون: 
الـمـحـكـمـة االجـتـمـاعـيـة*

األهـداف:
أن يخوض الطالب تجربة عملية لحل النزاعات عن طريق االحرتام املتبادل.  .1
أن يجد الطالب بدائل ترتكز عىل االحرتام والتفاهم بالحوار لحل النزاعات.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: مـلـحـق: “بـطـاقـات مـهـام”.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يقسم املرشد  الطالب إىل أربع مجموعات ومـتـهـم:

املجموعة األوىل: “الـقـضـاة” - من املفضل أن تـتـكون هذه املجموعة من ثالثة أعضاء.

املجموعة الثانية: “الـنـِّـيـابـة” - من املفضل أن تـتـكون هذه املجموعة من عضوين- ثالثة أعضاء.

املجموعة الثالثة: “الـدفـاع” - من املفضل أن تـتـكون هذه املجموعة من عضوين- ثالثة أعضاء.

املجموعة الرابعة: “الـجـمـهـور” - سائر الطالب.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة - كـامـل الـهـيـئـة ) قـاعـة الـمـحـكـمـة (:
تـُـفـتـتـح الجلسة مبقدمة من ِقـبـَـل أحد “القضاة” يقول فيها: “إننا نواجه اليوم إحدى القضايا االجتامعية الناتجة عن عدم االحرتام 

والتفاهم داخل األرسة، هذه القضية ليست األوىل ونأمل أن تكون األخرية من أجل وقف املعاناة”.

يقول الطالب: “هيا نفتتح الجلسة” ثم يقول: “محكمة!!”.

عندها يبدأ رئيس املحكمة بالحديث ويطلب من “النيابة” أن تعرض أقوالها وكذلك يطلب من الدفاع ومن املتهم. بعد ذلك يطلب 

“القضاة” من املجموعة الرابعة “الجمهور” التصويت عىل أّي طرف كان أكرث إقناعا النيابة أم الدفاع واملتهم؟. يف النهاية يتشاور 

القضاة فيام بينهم آخذين بعني االعتبار رأي الجمهور ويقومون بإصدار الحكم الذي يكون مبثابة ِعرَب وأقوال توجب احرتام الوالد البنه 

وإطاعة االبن لوالده. وهكذا...

* تعترب الـمـحـكـمـة االجـتـمـاعـيـة أحد أساليب اإلرشاد.
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الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نـقـاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية: 

هل من املمكن أن يقع حدث كهذا يف حياتنا اليومية؟ وأية نتيجة قد تكون يف النهاية؟  .1
هل كان من الصعب لعب الدور، ملاذا؟  .2

كيف شعرتم أثناء النقاش؟  .3
ما هي اقرتاحاتكم ملنع وقوع مثل هذا الحدث؟  .4

مـلـحـق: " بـطـاقـات مـهـام "

للمرشد:
يكنك اختيار قضية اجتامعية أخرى ومالءمة الفعاليـة لها، كام ويكنك أن توزع الطالب 

إىل مجموعات وكل مجموعة تختار قضية اجتامعية تهّم الطالب، ملعالجتها بهذا األسلوب 
وتخصيص يوم لعرض هذه القضايا.

ل األب بـطـاقـة مـهـام “الـمـتــّـهـم”- تـمـثــِـّ
أنت تقوم بدور األب، لديك ابن تحرص عىل مصلحته وتقلق كثريا عىل مستقبله خصوصا 

وأنه، من وجهة نظرك، مهِمل ال يكرِّس وقتا كافيا لدراسته وهو باإلضافة إىل ذلك ال 
يساعد كثريا يف األعامل البيتية وغرفته تعّمـها الفوىض عىل الدوام.

عليك إعداد مادة لعرضها أمام “القضاة” تبيـّن معاناتك من سلوك ابنك، تحاول فيها 
إقناع القضاة بصحة موقفك.
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ل األب )الـمـتــّـهـم( بـطـاقـة مـهـام “الـدفـاع” - تـمـثــِـّ
أنتم مجموعة متثلون األب. لهذا األب ال يسمع كالمه وال يطيع أوامره، وابنه يرفض كالمه 

بشكل دائم. وعليه فإن األب يفرض عليه العقوبات كمنعه من الخروج إىل رحالت أو الخروج 
مع أصدقائه وما إىل ذلك.

عليكم إعداد مادة لعرضها أمام “القضاة” تبيـّن معاناة األب من سوء معاملة ابنه له، 
وتحاولون فيها إقناع القضاة بصحة موقفكم.

بـطـاقـة مـهـام “الـقـضـاة”
أنتم مجموعة متثلون “القضاة”. عليكم اإلصغاء إىل أقوال الطرفني، ويتوجب عليكم أن 
توجهوا أسئلة محرجة وحتى اسـتـفـزازيـة إىل الطرفني ليك تـتـبـيـَّـنـوا مدى اقـتـنـاع 

كل طرف بـمـوقـفـه.

ل االبـن بـطـاقـة مـهـام “الـنـيـابـة” - تـمـثــِـّ
أنتم مجموعة متثلون طالبـا يعاين من معاملة قاسية من ِقـبـَـل والده )ينعه من الخروج 

مع أصدقائه، ومن االشرتاك يف الرحالت، وما إىل ذلك(، لكنه يرى أنه ابن جيد يف البيت 
واملدرسة وهو راٍض عن نفسه.

عليكم إعداد مادة لعرضها أمام القضاة تظهرون فيها معاناة هذا الطالب، وتحاولون إقناع 
القضاة بصحة موقفكم.

بعد االنتهاء من إعداد هذه املواد “الئحة االتهام” تختار املجموعة مندوبا عنها ليمثلها 
أمام القضاة ويعرض أمامهم ادعاءات املجموعة.
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الـمـسـاواة بـيـن الـجـنـسـيـن

الـمـحـور الـتـاسـع:

تـوفــِّـر املساواة بني الجنسني حرية أكرب للجميع، وحني تكون نهجا للمجتمع، يشعر أفراده باألمان فـيـحـقــِّـقـون طموحاتهم وآمالهم 
بشكل أفضل. املساواة بني الجنسني هي كذلك رشط أسايس لتعزيز التنمية والحّد من الفقر: إذ تسهم النساء الـُمـَمـكــَّـنـات يف صحة 

ـنَّ فرص الجيل القادم.  وإنتاجية األَسـر واملجتمعات بأْسـرها، وهن يُـَحـسِّ
تعني املساواة بني الجنسني أن يكون للنساء والرجال نفس الفرص والحقوق وااللتزامات يف كافة مجاالت الحياة املختلفة. املساواة بني 

الجنسني تعني أن الرجال والنساء يتخذون القرارات الخاصة كلٌّ بجسده، بفكره وبحياته عىل حد سواء.
يف معظم البلدان هناك نقاش حول هذا املوضوع بعضها عىل وشك أن يصبح أكرث تحقيقا للمساواة، مع التأكيد أنه ليس هناك أي بلد 

يحقق املساواة التامة.
تتحقق املساواة بني الجنسني فقط عندما تتمتع النساء والرجال بنفس الفرص والحقوق والواجبات يف كافة مجاالت الحياة، وهذا يعني 

أن يتقاسم كالهام السلطة والنفوذ بالتساوي وأن يحصال عىل فرص متساوية يف االستقالل املايّل والعمل والتعليم وتحقيق طموحاتهم 
الشخصية.

تتطلب املساواة بني الجنسني، متكني النساء، مع الرتكيز عىل تحديد ومعالجة التوازنات املختلة يف السلطة وعىل حصول النساء عىل مزيد 
من االستقاللية إلدارة حياتهّن، فعندما يتم متكني النساء، تستفيد األرسة بأكملها، وهذه الفوائد غالبا ما يكون لها تأثري مضاعف عىل 

األجيال القادمة.
ال تتحدد األدوار التي يلعبها كل من الرجل واملرأة يف املجتمع بطبيعتهم البيولوجية، بل تتحدد اجتامعيا، وهي قابلة لـلـتـغـيـيـر بل 

وتـتـغـيـر وفـقـا لـلـتـغـيُّـرات الـثـقـافـيـة أو الدينية، كام وتـتـفـاوت عىل نطاق واسع من مكان إىل مكان ومن زمان إىل آخر.

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف مـؤّدب

172الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة والـخـمـسـون: االحـتـفـال بـيـوم الـمـرأة الـعـالـمـي 

174الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة والـخـمـسـون: الـمـرأة نـصـف الـمـجـتـمـع 

177الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة والـخـمـسـون: اإلنـسـانـيـة 

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف صـديـق لـكـل إنـسـان وأخ لـكـل كـشـّـاف

180الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة والـخـمـسـون: الـمـسـاواة بـيـن الـجـنـسـيـن 

183الـفـعـالـيـّـة الـسـادسـة والـخـمـسـون: لـكـل ولـد قـيـمـة سـواًء كـان صـبـيـًـا أم بـنـتـًـا 

186الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة والـخـمـسـون: ال أحـَد مـثـلـي )فـش مـثـلـي(

التصور الفكري

https://www.youmo.se/ar-sy/kroppen/film-du-bestammer-over-din-kropp/
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الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة والـخـمـسـون: 
االحـتـفـال بـيـوم الـمـرأة الـعـالـمـي

األهـداف:
أن يـطــَّـلـع الطالب عىل مدى التمييز الذي تعاين منه املرأة من عدة جوانب.  .1

ي االحرتام للمرأة. أن يساهم الطالب يف خلق جو ينمِّ  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة: مـلـحـق: “رسـمـات كـاريـكـاتـيـر* ”.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- فـردي:
يبعرث املرشد الرسامت عىل أرضية الغرفة، ويطلب من الطالب التجول بينها. يختار كل طالب رسمة تعرب عن رأيه أو عن امتعاضه أو 

رفضه ملحتواها، بعد ذلك يتمعن يف الرسمة التي أختارها، ويفكر مبضمون الرسمة، ومبا تعني له.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يعرض كل طالب الرسمة التي أختارها واألمور التي يراها فيها. تتاح الفرصة للطالب اآلخرين ليستفرسوا حول الرسمة، ثم يوجـِّه 

املرشد إىل الطالب األسئلة التالية:

كيف كان اختياركم للرسمة؟  .1
ما الذي لفت انتباهكم يف الرسمة وجعلكم تختارونها؟  .2

إىل أي مدى تنترش هذه الظاهرة التي تتحّدث عنها الرسمة؟  .3
ما هي املخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة؟  .4

ماذا ميكنكم أن تعملوا ملكافحة هذه الظاهرة؟  .5
هل هنالك ظواهر سلبية أخرى مل تتطرق إليها الرسامت؟  .6

كيف ينعكس هذا االمر يف مجموعتكم، عائلتكم ومجتمعكم؟  .7

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا بالسؤال التايل:

هل هنالك ظواهر أخرى سلبية مل تتطرق إليها الرسامت؟ مثال: القتل عىل ما يسّمى رشف العائلة أو الزواج املبكر للفتاة أو تعّدد 

الزوجات وما إىل ذلك.

* يعترب الـكـاريـكـاتـيـر أحد أساليب اإلرشاد.
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مـلـحـق: “رسـمـات كـاريـكـاتـيـر”
لالطالع عىل املزيد من رسامت الكاريكاتري واالستعانة بها يرجى فتح الرابط التشعيبّي:

االحتفال بيوم املرأة العاملي 

فـعـالـيـّـة االحـتـفـال بـيـوم 
الـمـرأة الـعـالـمـّي- رسـمـات 

كـاريـكـاتـيـر- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1AvGdmMZOBATTRNbj-WrsxCcvrttI4tT5/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1AvGdmMZOBATTRNbj-WrsxCcvrttI4tT5/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1AvGdmMZOBATTRNbj-WrsxCcvrttI4tT5/view?usp=sharing
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األهـداف:
أن يدرك الطالب مكانة املرأة يف املجتمع.  .1
أن يذوِّت الطالب أن املساواة قيمة ُعليا.  .2

أن يَـِعـَي الطالب أنه من حّق املرأة أْن تكون طموحة يف تحقيق ذاتها.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

مـلـحـق: “بـطـاقـات أقـوال”.  .1
أدوات: مقصات، دبق، برستول، ألوان، أدوات للتزيني.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب، ثم يعطي كل مجموعة األقوال الواردة يف امللحق. 

عىل أعضاء كل مجموعة التمعن يف األقوال التي حصلوا عليها، وعليهم إجراء نقاش واختيار أجمل وأفضل خمسة أقوال يف نظرهم.

تقوم كل مجموعة بـتحضري مـُـلـَـصـَّـقـَـة )Collage( من األقوال التي تم االتفاق عليها عىل الربيستول.

يستطيع أعضاء املجموعة إضافة ألوان وأقوال وتزيني الـمـُـلـَـصـَّـقـَـة.

يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل 

املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

هل كانت هناك صعوبات يف االتفاق عىل قول معني؟  .1
كيف توصلتم إىل اتفاق؟  .2

هل فعال تحصل املرأة عىل حقوقها يف مجتمعنا وعىل املساواة؟  .3
كيف يظهر ذلك يف حياتنا؟  .4

الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة والـخـمـسـون: 
الـمـرأة نـصـف الـمـجـتـمـع 
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عندما تبيك املرأة 
تتحطم قوة الرجل.

املرأة الفاضلة تلهمك 
والذكية تثري اهتاممك 

والجميلة تجذبك 
والرقيقة تفوز بك.

العامل بال امرأة كالعني 
بال بؤبؤ كالحديقة بال 

أزهار كالشمس بال 
أشعة.

املرأة كالعشب 
الناعم ينحني أمام 

النسيم ولكنه ال 
ينكرس للعاصفة.

املرأة كالزهرة إذا 
اقتلعت من مكانها 
تتوقف عن الحياة.

عبقرية املرأة 
تكمن يف قلبها.

املرأة املنبع 
الفياض للحب يف 

هذه الحياة.

املرأة إذا ذبل عقلها 
ومات ذبل عقل األمة 

بكاملها وماتت.

املرأة هي زهرة 
الربيع وفتاة الدنيا 

وروح الحياة.

 مـلـحـق:
“بـطـاقـات أقـوال”

املرأة أشد ألغاز 
الحياة غموضا.
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2

إذا كانت املرأة 
الجميلة جوهرة، 

فاملرأة الفاضلة كنز.

حياة املرأة كتاب ضخم 
مكتوب عىل كل صفحة 
من صفحاته كلمة حب.

لو جردنا املرأة من كل 
يشء لكفاها رشف 

األمومة.

ستظل املرأة لغزا 
مجهوال يف الوقت 

الذي يعتقد الرجل أنه 
قادر عىل حله.

ال تكون املرأة 
ـا بوالدتها بل  أمًّ
برتبيتها ألوالدها.

يف أيام اليرس ليس 
لك غري األب، ويف أيام 

العرس ليس لك غري 
يكن هجر األب ولو األم... مـثـل هندي

كان قاضيا، وال يكن 
هجر األم ولو كانت 

 متسولة.
مـثـل صيني

إذا مات االب فحضن 
األم وسادتك، وإذا 
ماتت األم فستنام 

 عىل عتبة الدار.
مـثـل مغريب

دموع املرأة أقوى 
نفوذا من القوانني.
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األهـداف:
أن يفهم الطالب معنى مصطلح “اإلنسانية” وأهميتها يف العالقات بني بني البرش.  .1

أن ينّمي الطالب قيم “اإلنسانية”.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 60 دقيقة.

مواد مساعدة:
مـلـحـق للمرشد: “تعريفات مختلفة ملصطلح اإلنسانية”.  .1

بطاقات فيها آيات من القرآن الكريم وأمثال وِحكـَـم وعرب.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يكتب املرشد كلمة “اإلنسانية” عىل اللوح/ عىل بريستول، ويسأل الطالب عمَّ يخطر ببالهم عند سامع كلمة “اإلنسانية”. يسجل 

املرشد إجاباتهم عىل اللوح/ الربيستول.

تـحـضـيـر مـسـبـق:
يقوم املرشد بتحضري رزم بطاقات بعدد املجموعات، كل رزمة تحتوي عىل جميع األقوال.

أمثلة عىل البطاقات:

لالطالع عىل املزيد من البطاقات واالستعانة بها يرجى فتح الرابط التشعيبّي: فعالية اإلنسانية 

بإمكانك إضافة بطاقات تحمل أقواال تراها مناِسبًة.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4 طالب.

يعطي املرشد كل مجموعة رزمة بطاقات.  .1
يحصل كل طالب عىل ثالث بطاقات، أما باقي البطاقات فتوضع مقلوبة عىل الطاولة.  .2

يتمعن كل طالب يف البطاقات التي بحوزته.  .3
يسحب الطالب األول بطاقة من البطاقات املقلوبة، إذا أعجبته ورغب يف االحتفاظ بها، عليه أن يتنازل عن إحدى البطاقات   .4

التي بحوزته والتي ال تناسبه.

الـفـعـالـيـّـة الـرابـعـة والـخـمـسـون: 
اإلنـسـانـيـة

فـعـالـيـّـة اإلنـسـانـيـّـة- 
بـطـاقـات أقـوال- رابـط 

تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1sQy54-VCx_JvJyE5FpkJRhyysrsgwuaZ/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1sQy54-VCx_JvJyE5FpkJRhyysrsgwuaZ/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1sQy54-VCx_JvJyE5FpkJRhyysrsgwuaZ/view?usp=sharing
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الطالب الذي يليه يستطيع أن يأخذ البطاقة التي ألقاها زميله أو أن يسحب بطاقة من البطاقات املقلوبة، وعليه أيضـا أن   .5
يتنازل عن أية بطاقة ال تناسبه أو ال يوافق مع القول الوارد فيها وأن يلقيها وهكذا حتى انتهاء اللعبة بنفاد البطاقات املقلوبة 

د املرشد ) دامئا يبقى مع كل طالب ثالث بطاقات (. أو كام يحدِّ

بني البطاقات هناك بطاقتان فارغتان: إذا حالف الحظ أحد الطالب وسحب إحداهام فبإمكانه أن يكتب أي قول من عنده   .6
حول موضوع  اإلنسانية.

ا أهميتها بالنسبة إليه،  بعد ذلك يقوم كل طالب بعرض البطاقات التي بحوزته، يرشح سبب اختياره تلك البطاقات بالذات، ومفرسِّ

والصعوبات التي واجهته أثناء اختيارها.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- نـقـاش فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

هل َودَّ أحدكم أخذ بطاقة ومل يوفــَّـق لسبب ما؟ ما هي هذه البطاقة؟  .1
هل أخذت بطاقة ألقاها زميل لك؟ كيف شعرت عندما أخذتها؟ كيف كان شعورك بعد أن ألقيتها؟  .2

هل حصلت عىل بطاقة فارغة؟ ما هو القول الذي كتبته؟  .3
هل هناك قول تود أن تقوله أمام الجميع؟ ما هو؟  .4

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

بنظركم، ما هي “اإلنسانية”؟ هل هناك مفهوم مقبول عليكم جميعـا؟  .1
برأيكم، هل من املهم أن يكون هناك مفهوٌم لإلنسانية مـتــَّـفـَـٌق عليه؟ عللوا ذلك!  .2

ما هي الصعوبات التي برزت أمام املجموعات عند مناقشة الفجوة بني املوجود واملنشود يف الحياة اليومية يف موضوع   .3
اإلنسانية؟

عىل من تقع مسؤولية تحديد معايري سلوكية للعالقات اإلنسانية بني الجميع؟  .4
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مـلـحـق لـلـمـرشـد- مـصـطـلـح “إنـسـانـيـة”

مـصـطـلـح » إنـسـانـيـة »
املعجم الغني:  .1

َمْنسوٌب إىل اإلِنْسان: يقوم بعمل إنسايّن: يقوم بعمل منوذجي فيه الخري لبني البرش ويتجاوب مع ما ينبغي أن  أ. 

يكون عليه سلوك اإلنسان: سلوك إنسايّن، رجل إنسايّن، عمل إنسايّن، الضمري اإلنسايّن.

تتكاتف الجهود العلمية لخدمة اإلنسانية: البرشية، أي لخدمة الجنس البرشي. ب. 

يتابع دراسته يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: كل العلوم التي لها عالقة بالدراسات األدبية والفلسفية  ج. 

والتاريخية واالجتامعية.

معجم اللغة العربية املعارص:  .2

اسم مؤنَّث منسوب إىل إنسان: مؤّسسة/ أعامل إنسانية. أ. 

مصدر صناعّي من إنسان: مجموع خصائص الجنس البرشّي التي متيّزه عن غريه من األنواع القريبة، ضّد البهيميّة  ب. 

أو الحيوانيّة.

مجموع أفراد النوع اإلنسايّن أو الجنس البرشّي: تفخر اإلنسانيّة برسول الله صىّل الله عليه وسلّم. ج. 

الالَّإنسانيَّة: إهدار قيمة اإلنسان وحقوقه، واإلميان بالعنرصيّة، والقسوة يف معاملة اآلخرين... د. 

الدراسات اإلنسانيِّة: دراسة الفلسفة واألدب والفنون املتعلِّقة باإلنسان وحضارته. ه. 

معجم الرائد:  .3

البرشية. أ. 

ما اختص به اإلنسان من األعامل الصالحة. ب. 

يف الفلسفة: هي الحياة والنطق واملوت. ج. 

املعجم الوسيط:  .4

خالف البهيميَّة. أ. 

جملة الصفات التي متيِّز اإلنسان. ب. 

جملة أفراد النوع البرشّي التي تْصدق عليها هذه الصفات. ج. 

يف نظر أوجست كونت: تؤلف كائًنا جامعيا يتطور مع الزمن. د. 

عند كانط: هدُف األخالق وأساُس فكرة الواجب. ه. 
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األهـداف:
أن ينمي الطالب وجهات نظر إيجابية فيام يخّص املساواة بني الجنسني.  .1

أن يعرف الطالب مواقف دينية من التمييز بني البنات والبنني.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة: ملحق.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل 6 أو 8 مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب. يعطي املرشد نصف املجموعات املَهمة 

التالية:

أملَهمة األوىل:
كل فرد يف املجموعة الصغرية يحيك لآلخرين حدثـا أو قصة سمعها أو شاهدها حول بنت 

عوملت مبساواة.

ويعطي النصف اآلخر من املجموعات املَهمة التالية:

أملَهمة الثانية:
كل فرد يف املجموعة الصغرية يحيك لآلخرين حدثا أو قصة سمعها أو شاهدها حول بنت 

عوملت بتمييز.

الـفـعـالـيـّـة الـخـامـسـة والـخـمـسـون: 
الـمـسـاواة بـيـن الـجـنـسـيـن 
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يختار أفراد كل مجموعة صغرية قصة واحدة لعرضها أمام كامل الهيئة.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يعـرض ممثـلو املجموعات القصص املختارة. ثم يوزع املرشد امللحـق من كتاب “تـربـيـة األوالد يف اإلسالم” للدكتور عبد الله علوان 

والنص من اإلنجيل أو يقرؤهام بصوت جهوري.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- نـقـاش فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

أسـئـلـة لـلـنـقـاش:
كيف تنظر الديانتان إىل املساواة بني البنات والبنني؟  .1
كيف تنظر الديانتان إىل التمييز بني البنات والبنني؟  .2

كيف تبدو لكم اآلن القصص التي عرضت يف املجموعات الصغرية أو أمام كامل الهيئة؟  .3
ماذا يستطيع كل واحد منا عمله من أجل تعزيز املساواة؟  .4

ماذا يجب أن نفعل إذا شاهدنا حدثـا فيه متييز ضد البنات؟  .5
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مـلـحـق:

وإذا وجد يف املجتمع اإلسالمي آباء ينظرون إىل البنت نظرة متييز عن الولد، فالسبب يف هذا 
يعود إىل البيئة الفاسدة التي رضعوا منها أعرافا ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي أعراف 

جاهلية محضة، وتقاليد اجتامعية بغيضة، يتصل عهدها بالعرص الجاهيل الذي قال الله تعاىل 
فيه:

ا َوُهَو كَِظيٌم )58( يََتَواَرٰى ِمَن الَْقْوِم ِمن ُسوِء َما  َ أََحُدُهم ِباأْلُنَثٰى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ “َوإَِذا بُشِّ
َاِب أاََل َساَء َما يَْحكُُموَن )59(”. ُه يِف التُّ َ ِبِه أَُيِْسكُُه َعىَلٰ ُهوٍن أَْم يَُدسُّ بُشِّ

أآليتان 58 و59 سورة ألنحل: 59.

والسبب يف ذلك أيضا يعود إىل ضعف اإليان، وزعزعة اليقني، لكونهم مل يرَضْوا مبا قسمه 
الله لهم من إناث، مل يلكوا هم وال نساؤهم، وال من يف األرض جميعا، أن يغريوا من خلق 
الله شيئا أمل يسمعوا إىل ما يقوله الله تبارك وتعاىل يف تدبريه املربم، وإرادته النافذة 

ومشيئته املطلقة وأمره الغالب يف شأن اإلناث، وشأن الذكور.

امواِت َواأْلَْرِض يَْخلُُق ما يَشاء يََهُب لَِمْن يَشاء إِنـٰـًثا َويََهُب لَِمْن يَشاء الذُّكُوَر )49(  “للَِّه ُملُْك السَّ
ُجُهْم ُذكْرانًا َوإِناثًا َويَْجَعُل َمْن يَشاء َعِقياًم إِنَُّه َعلِيٌم َقِديٌر )50(”. أَْو يَُزوِّ

اآليتان 49  و 50  سورة  الشورى: 42.

د. عبد الله علوان

تربية األوالد يف اإلسالم

ألديانات الساموية مل متيز يف املعاملة الرحيمة، يف عطف الوالدين ومحبتهم بني رجل 
وامرأة وبني ذكر وأنثى. ومن املعلوم أن قلب األبوين مفطور عىل محبة األوالد، والرحمة بهم 

واالهتامم بأمرهم.
قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: “إعدلوا بني أبنائكم، إعدلوا بني أبنائكم، إعدلوا بني 

أبنائكم”.
وقال السيد املسيح عليه السالم: “ألحق أقول لكم إْن مل ترجعوا وتصريوا مثل األوالد فلن 

تدخلوا ملكوت السموات”  إنجيل متى 3,18.
وإذا وجد من ينظر اىل البنت نظرة تختلف عن نظرته إىل االبن، فالسبب يعود إىل بيئة فاسدة  

امواِت َواأْلَرِْض يَْخلُُق ما يَشاء يََهُب لَِمْن يَشاء  نشأ فيها الفرد، لقوله تعاىل: “لِلَِّه ُملُْك السَّ
إِنـٰـثًـا َويََهُب لَِمْن يَشاء الذُّكُوَر” صدق الله العظيم اآلية 49 سورة الشورى 42.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura16-aya59.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura16-aya59.html
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األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل أُسس املساواة بني الجنسني.  .1

أن يطـَّـلـع الطالب عىل معايري سلوكية تدعم املساواة بني الجنسني.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
امللحق األول: البطاقات السبع- نصوص دينية وأدبية.  .1

امللحق الثاين: بطاقة املَهمة.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يبدأ املرشد الـفـعـالـيـّـة بحديث عن قيمة األوالد وأهمية االهتامم بهم ومعاملتهم بالعدل واملساوة. يستطيع املرشد االستعانة 

بامللحق األول.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من -4 5 طالب، ثم يعطي كل مجموعة بطاقة واحدة من 

البطاقات السبع وبطاقة املَهمة. يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين 

لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة - كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته. يحاول املرشد مع الطالب 

كتابة بعض القواعد التي يذكرها الطالب يف إجاباتهم عن السؤال الرابع والتي تتطرق إىل حقوق األوالد وواجباتهم وإىل املساواة بني 

الجنسني.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب.

الـفـعـالـيـّـة الـسـادسـة والـخـمـسـون: 
 لكل ولد قيمة

سواًء كان صبــيـــا أم بنـــتــا
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امللحق األول: البطاقات السبع- نصوص دينية وأدبية.

البطاقة األوىل
... وروى البخاري يف أدبه عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة إىل عائشة ريض الله عنها، 

فأعطتها عائشة ثالث مترات، فأعطت كل صبي لها مترة، وأمسكت لنفسها مترة، فأكل الصبيـّان 
التمرتني ونظرا اىل أمهام، فعمدت األم إىل التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف مترة، 

فجاء النبي صىل الله عليه وسلم، فأخربته عائشة، فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله 
برحمتها صبيـَّيْها.

البطاقة الثانية
ومن طرائف ما يروى أّن أمريا من العرب يـُكنـَى بأيب حمزة، تزوج امرأة وطمع أن تلد له غالما، 
فولدت له بنتا، فهجر منزلها، وصار يأوي إىل بيت غري بيتها، فمر بخبائها بعد عام، وإذا هي 

تداعب ابنتها بأبيات من الشعر تقول فيها:
يظل يف البيت الذي يلينا ما أليب حمزة ال يأتينا  

تالله ما ذلك يف أيديـنـا غضبان أال نلد البنينـا  
وإمنا نأخذ ما أُعطينا  

فغدا الرجل حتى دخل البيت، بعد أن أعطته درسا يف اإلميان، والرىض وثبات اليقني. فقبل رأس 
امرأته وابنتها وريض بعطاء الله املقدر وهبته املقسومة.

البطاقة الثالثة
ويف الحديث عن رسول الله صىل الله عليه وسلم: “ساووا بني أوالدكم يف العطية” رواه 

الطرباين.
وروى أنس أن رجال كان عند النبي صىل الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلسه عىل فخذه، 

وجاءت ابنة له فأجلسها بني يديه، فقال صىل الله عليه وسلم للرجل: “أال سويت بينهام !”.

البطاقة الرابعة
حـطـطــن مـن بـعـض إىل بـعـض ولـوال بـنـيـات كزغب القطا  

يف األرض ذات الطول والعـرض لـكـان يل مـضـطرب واسع  
أكـبـادنـــا تـمـشــي عـلـى األرض وإنــمــا أوالدنــا بــيــنــنـــا  
المـتـنـعـت عـيـنـي مـن الـغـمـض لو هبت الريح عىل بعضهم  

حطان بن املعىل
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امللحق الثاين:

البطاقة الخامسة
يف تلك الساعة تقدم التالميذ اىل يسوع قائلني فمن هو أعظم يف ملكوت السموات 

فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه يف وسطهم وقال ألحق أقول لكم أن مل ترجعوا وتصريوا مثل 
األوالد فلن تدخلوا ملكوت السموات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو األعظم يف ملكوت 

السموات ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني ومن أعرث أحد هؤالء الصغار 
املؤمنني يب فخري له أن يعلق يف عنقه حجر الرحى ويغرق يف لجة البحر.

إنجيل متى 18.

بطاقة املَهمة
بعد ان قرأتم النّص ناقشوا األسئلة التالية:

لخصوا إجاباتكم واكتبوها ثم اختاروا أحد افراد املجموعة ليقرأها.
أألسئلة:

ما هي الفكرة األساسية يف النص؟  .1
هل عرفتم هذا من قـَـبـْـُل؟  .2

ة الكشفية، املدرسة ( التي تعيش فيها تترصف  ـِريـَـّ هل البيئة ) العائلة، املجتمع، الـسَّ  .3
حسب ما جاء يف النص؟

ماذا يجب ان نعمل من أجل تعزيز الترصفات وفق ما جاء يف النص؟  .4
من يساعدنا يف هذا؟  .5

البطاقة السابعة
أنظروا ال تحتقروا أحد هؤالء الصغار. ألين أقول لكم إن مالئكتهم يف السموات كل حني 

ينظرون وجه أيب الذي يف السموات... هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي يف السموات 
أن يهلك أحد هؤالء الصغار.

إنجيل متى 18.

البطاقة السادسة
حينئذ قدم اليه أوالد ليك يضع يديه عليهم ويصيل. فانتهرهم التالميذ. أما يسوع فقال دعوا 

األوالد يأتون إيل وال متنعوهم ألن ملثل هؤالء ملكوت السموات. فوضع يديه عليهم ومىض 
من هناك.

إنجيل متى 19.
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األهـداف:
أن يَِعَي الطالب الصفات اإليجابية ونقاط القوة لدى أصدقائه.  .1

أن يعزِّز الطالب ثـقـتـه بنفسه.  .2
أن يحظى الطالب بتجربة رؤية اآلخرين إياه كإنسان مـمـيـَّـز.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
الـمـلـحـق األول: “لـوحـة ال أحـَد مـثـيل )فـش مـثـلـي(”.  .1

الـمـلـحـق الـثـانـي: “بـطـاقـات صـفـات”.  .2
بطاقات بال كتابة وأقالم.  .3

ِمـثـقـاب )خزّاقة(، حلقات لسلسلة مفاتيح، أرشطة للتزيني، خرز، مقصات.  .4

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- شخيص:
يجلس الطالب عىل شكل دائرة، يف وسطها يبعرث املرشد بطاقات الصفات وتلك غري املكتوب عليها مع األقالم.

يحصل كل طالب عىل “لـوحـة ال أحـَد مـثـيل )فـش مـثـلـي(” لتعبئتها حسب تعليامت املرشد. عند إعطاء املرشد أية معلومة يجب 

عىل كل طالب اختيار البطاقة املناسبة من الـمـلـحـق الـثـانـي “بطاقات الصفات” أما إذا مل يجد بطاقة مناسبة فعليه أن يكتب 

الصفة التي يريدها عىل بطاقة غري مكتوب عليها.

لالطالع عىل بطاقات الصفات وتحضريها يرجى فتح الرابط التشعيبّي: بطاقات فش مثيل

الـفـعـالـيـّـة الـسـابـعـة والـخـمـسـون: 
ال أحـَد مـثـلـي )فـش مـثـلـي...(

فـعـالـيـّـة ال أحـد مـثـلـي- 
بـطـاقـات- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1zaVXy-UT1Lvzvu6K2e4DAHg_0q-83W8D/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1zaVXy-UT1Lvzvu6K2e4DAHg_0q-83W8D/view?usp=sharing
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أمثلة عىل التعليامت:
صفة تـمـثـل مظهرك الخارجي.  .1

صفة استطعت تعلمها/ اكتسابها.  .2
صفة ملهارة خاصة بك.  .3

صفة يراها اآلخرون فيك.  .4
صفة متيزك.  .5

صفة تـفـتـخر بها.  .6
صفة قـويـة تـتـعـلـق بـأصـدقـائـك.  .7

صفة أردت أن تـتـحـلـى بـهـا.  .8

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يطلب املرشد من كل طالب التمعن يف اللوحة التي قد انتجها لنفسه ثم يسأل:

هل هذه الصفات حًقا متثلك وتعكس » األنا الخاص« بك؟  .1
هل تفاجأت من النتيجة؟  .2

أّي جديٍد اكتشفت عن نفسك؟  .3
كيف شعرتم خالل الفعالية؟ هل كانت هناك صعوبات معينة يف اختيار إحدى الصفات؟  .4

أيُّ الصفات كان من السهل وأيُّها كان من الصعب اختيارها؟  .5
لو اتيحت لك فرصة تقديم صفة ألحد أفراد املجموعة؟ أيُّها تختار؟  .6

لو اتيحت لك فرصة الحصول عىل  صفة من أحد أفراد املجموعة، أيُّها تطلب؟  .7

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يجمع كل طالب البطاقات التي اختارها ويجمعها يف سلسلة مفاتيح خاصة به.

يستطيع الطالب تزيني السلسلة بخرز وأرشطة ملونة حسب اختياره.

للمرشد:
يكنك إضافة تعليامت أخرى مناسبة للمجموعة.
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الـمـلـحـق األول: “لـوحـة ال أحـَد مـثـيل )  فـش مـثـلـي (”

فـش مثيل...
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الـمـجـتـمـع وأوقـات الـفـراغ

الـمـحـور الـعـاشـر:

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف عـضـو نـافـع فـي الـمـجـتـمـع، يـحـّب عـمـلـه ويـسـاعـد اآلخـريـن

ة  190الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة والـخـمـسـون: إشـارة ضـوئـيـَـّ

192الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة والـخـمـسـون: مـاذا تـحـكـي لـي الـصـورة؟ 

الـقـيـمـة الـكـشـفـيـّـة: الـكـشـّـاف صـديـق لـكـل إنـسـان وأخ لـكـل كـشـّـاف

194الـفـعـالـيـّـة الـسـتـون: كـعـكـة أوقـات فـراغـي 

198الـفـعـالـيـّـة الـحـاديـة والـسـتـون: أردت أن أقـول لـك 

200الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة والـسـتـون: بـابـجـي 

202الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة والـسـتـون: الـتـخـطـيـط الـنـاجـع لـلـزمـن 

الوقت مثنٌي يف حياة َمن يُقّدره. عىل اإلنسان أن يستغّل وقـته أفضل استغالل، وأن يستفيد من أوقات فراغه، فإذا قام بذلك، ومارس 
أنشطة مفيدة عديدة وتدرّب عىل مهارات تقّوي شخصيّته، حـقــّـق ذاته.

عىل اإلنسان أن يضع أهدافا لحياته وأن يسعى لتحقيقها ليتفادى مشكلة عدم استغالل أوقات الفراغ بشكل جيد. كثريا ما يقع يف 
ن حياتـه. “الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك”، فمن  هذه املشكلة من ال عمل له، لذا يجب عليه أن يشغل نفسه مبا يفيد ويحسِّ

أضاع وقتا من حياته سدًى دون أن يستفيد منه يخرس حارضه ويندم يف مستقبله، لذلك يجب علينا أن نْحسن استغالل أوقات الفراغ 
ألّن النشاط الذي نقوم به يف وقت الفراغ عامل هام من عوامل الّشعور بالرضا يف الحياة.

ال ريب يف أن عىل املرشد الكشفي تعزيز وعي الطالب يف مسألة حسن استـثامر أوقات الفراغ فذلك سبيل هام لتكوين وتطور 
شخصياتهم عىل أُسس سليمة من الرتبية والسلوك والعطاء.

وقت الفراغ هو الوقت الذي ميكن لإلنسان اختيار النشاط الذي يرغب يف أن يقوم به، وال يكون فيه ملزما بعمل يشء آخر كالدراسة 
أو أداء َمهمة معينة. يف هذا الوقت ميكن القيام بالكثـيـر من األعامل مثـل أداء أعـامل تطوعية، مامرسة الهوايات ولعب الرياضة، 

مشاهدة التلفزيون أو اإلبحار يف اإلنرتنت، أو السفر والرحالت أو القيام بنشاطات عرب شبكات التواصل االجتامعي.
دور املرشد هنا يف توجيه الطالب نحو حسن استغالل الوقت، ونحو إدارة وقتهم وتنظيمه، واغتنام أوقات الفراغ يف أعامل تعود 

عليهم بالفائدة وتساعدهم يف إحراز تقّدم يف حياتهم، فرتتفع الّروح املعنويّة لديهم، ويكون النجاح والتقّدم حليفهم.

التصور الفكري
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األهـداف:
أن يعي الطالب أهمية التكافل.  .1

أن يتبنى الطالب سلوكيات تساهم يف تعزيز التكافل بني أفراد املجتمع.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
ملحق- أقوال يف التكافل.  .1

بريستوالت A4 بيضاء.  .2
الصقات دائرية بألوان اإلَشـارٌَة الَضـوئِـيَّـة.  .3

تحضري مسبق لـلـفـعـالـيـّـة:
ن يشاء من الطالب أن يُْحرِضَ قوال/ مثال شعبيا/ ِشعرا يف التكافل يرى أنه قول مؤثر. يطلب املرشد ِممَّ

يُحرضِّ املرشد بريستوالت A4 بيضاء يكتب عىل كل واحد منها قوال من األقوال الواردة يف امللحق أو يأيت بأقوال من عنده.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- كـامـل الـهـيـئـة:
يعلق املرشد مع الطالب الربيستوالت التي قام بتحضريها كام وميكنهم إضافة بريستوالت تحمل أقواال أخرى مام جمعوه.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- شـخـصـي:
يضع املرشد عىل طاولة الالصقات الدائرية ذات األلوان الثالثة، ثم يطلب من كل طالب أن يأخذ ثالث الصقات خرضاء وصفراء 

وحمراء وأن يقوم بإلصاق الخرضاء بجانب القول الذي يرى أنه األكرث تأثريا عىل الطالب وأبناء الشبيبة، والحمراء بجانب القول الذي 

يرى أنه األقل تأثريا عليهم، والصفراء بجانب القول الذي يرى أّن له تأثريا متوسطا عليهم.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يستعرض املرشد مع الطالب نتائج اختياراتهم ثم يدير نـقـاشـا تـلخيصيا مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

ملاذا اخرتتم القول الذي حصل عىل أكرب عدد من الالصقات الخرضاء؟  .1

الـفـعـالـيـّـة الـثـامـنـة والـخـمـسـون: 
إشـارة ضـوئـيـة
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برأيكم، كيف ميكننا تبني القيمة األخالقية التي يشري إليها هذا القول؟  .2
برأيكم، كيف ميكننا تحويل هذه القيمة األخالقية إىل سلوك محبَّب لدى الطالب؟  .3

كيف يساهم تبني هذا السلوك يف تعزيز التكافل بني أفراد املجتمع؟  .4
ما هي القيمة األخالقية التي يشري إليها القول الذي حصل عىل أكرب عدد من الالصقات الحمراء؟  .5

ملاذا تعتربون أن هذا القول له تأثري ضعيف عىل الطالب؟  .6

مـلـحـق: أقـوال فـي الـتـكـافـل:

وأعطي نصف عمري للذي يجعل طفال باكيا يضحك  .1
وأعطي نصفه الثاين ألحمَي زهرة خرضاَء أن تهلك.  

توفيق زياد   

ال تـَـْنـَس قوَت الحامم وأنَت تـُـعـِـدُّ فـطـــورك، فكِّر بغريَك،   .2
َمـْن يـرَضُعون الغامم وأنَت تسّدد فاتورَة املاء، فكِّر بغريَك،   

محمود درويش   

أطلب الخري لجارك بتالقيه يف دارك.  .3
مثل شعبي   

يف تعليم التسامح، عدّوك هو أفضل املعلمني.  .4
الدييل الما   

لسُت موافقا مع ما تقول، ولكني سأتعارك حتى املوت من أجل أن يكون   .5
لك الحق يف أن تقوله.

ڤـولـتـيـر   
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األهـداف:
يـَّـة. ر الطالب عن آرائهم ِبـُحـرِّ أْن يـعـبـِـّ  .1

أْن يَِعَي الطالب أنَّ األحاسيس التي تثريها صورة ما، تختلف من شخص إىل آخر وأنَّ جميعها رشعية.  .2
أْن يدرك الطالب أنَّ رشعية التعبري عن األحاسيس ال تعطي رشعية للقيام بأعامل هي تعبري سلويك عنها.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
أدوات كتابة، بريستوالت.  .1

ملحق: “صور يف موضوع استعامل شبكات التواصل االجتامعي”.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- شـخـصـي:
يبعرث املرشد صورا وسط الغرفة. يتجول الطالب بني الصور. يختار كل طالب الصورة التي تعرب عن رأيه أو تزعجه ويريد أن يتطرق 

إليها.

بعد أن اختاروا الصور، يتوجه املرشد إىل الطالب قائال: أكتْب عىل ورقة:

ماذا تحيك لك الصورة؟  .1
كيف تشعر الشخصيات يف الصورة؟  .2

كيف تشعر عندما تنظر إىل الصورة؟  .3

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب. يروي كل طالب قصته كام يراها يف الصورة 

واألحاسيس التي أثارتها عنده الصورة. يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين 

لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل املجموعة. يكتب ممثل املجموعة األحاسيس التي ظهرت يف املجموعة.

الـفـعـالـيـّـة الـتـاسـعـة والـخـمـسـون: 
مـاذا تـحـكـي لـي الـصـورة؟
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الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته. خالل العرض يستطيع الطالب 

إبداء مالحظاتهم وطرح استفساراتهم.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

ما هي حسنات وسيئات شبكات التواصل االجتامعي؟  .1
ما مخاطر االستعامل الخاطئ لتلك الشبكات؟  .2

ملحق: “صور يف موضوع استعامل شبكات التواصل االجتامعي”
لالطالع عىل الصور واالستعانة بها يرجى فتح الرابط التشعيبّي: شبكات التواصل االجتامعي 

د. نويص املرشد بتحضري صور ذات طابع متجدِّ

فـعـالـيـّـة ماذا تـحـكـي لـي الـصـورة- رسـمـات كـاريـكـاتـيـر 
شـبـكـات الـتـواصـل االجـتـمـاعـّي- رابـط تـشـعـيـبـّي

https://drive.google.com/file/d/1pXtlg6fGTTLfK5T9GBfPafnVk7g_IM7Q/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1pXtlg6fGTTLfK5T9GBfPafnVk7g_IM7Q/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1pXtlg6fGTTLfK5T9GBfPafnVk7g_IM7Q/view?usp=sharing
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األهـداف:
أن يفحص الطالب أمناط قضاء الوقت.  .1

أن يَِعَي الطالب أهمية دمج أعامل العطاء والتطوع مع أنشطة وقت الفراغ.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
الـمـلـحـق األول- “بـطـاقة َمـهـمـة شـخـصـيـة” )نسخ بعدد الطالب(.  .1

الـمـلـحـق الـثـانـي- “بـطـاقـة َمـهـمـة جـمـاعـيـة وجـدول مـجـاالت الـعـمـل فـي وقـت الـفـراغ”.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- شـخـصـي:
يعطي املرشد كل طالب بطاقَة َمهمة شخصية )امللحق األول( فـيـنـفـِّـذ املَهمة الواردة فيها.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب، ثم يعطي كل مجموعة بطاقَة َمهمة جامعية 

وجدول مجاالت العمل يف وقت الفراغ )الـمـلـحـق الـثـانـي(.

يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل 

املجموعة.

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يسجل املرشد قامئة مجاالت العمل املوجودة يف الجدول )امللحق الثاين( عىل اللوح أو يعرضها بواسطة الحاسوب.  .1

يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته. يعرض مندوب كل   .2
مجموعة أمام كامل الهيئة ثالثة مجاالت نشاط يشارك فيها أكرب عدد من الطالب. يضع املرشد عالمة عىل هذه املجاالت من 

بني املجاالت املكتوبة عىل اللوح.

يلخص املرشد مع الطالب األفضليات، ويضعونها يف ترتيب تنازيّل.  .3

الـفـعـالـيـّـة الـسـتـون: 
كـعـكـة أوقـات فـراغـي
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الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

ما رأيكم يف الصورة التي توّصلنا إليها؟ هل أنتم راضون عن الصورة العامة؟  .1
هل النشاطات التي فيها عطاء لآلخرين ذُكرت يف القامئة؟  .2

ماذا نتعلم عن حاجات الطالب حسب النتائج الظاهرة يف الجدول عىل اللوح؟  .3
كيف تؤثر البيئة عىل كيفية قضاء الوقت؟ أعطوا أمثلة من تجربتكم )ضغط اجتامعي، أمناط  سلوكية للمجموعة(.  .4

كيف تـُؤثـِّر الِقيَم الشخصية عىل كيفية قضاء الوقت؟  .5
عمَّ تفضلون “التنازل” يف العمل من أجل اآلخرين؟ وملاذا؟  .6

من خالل تجربتكم الشخصية، ما الذي يأخذه املتطوع من عمله من أجل اآلخرين؟  .7

الـمـلـحـق األول: “بـطـاقـة مـَهـمـة شـخـصـيـة”
أِعّدوا قامئة تحتوي عىل 15-10 من النشاطات والفعاليات التي تقومون بها خالل األسبوع عند عودتكم من 

املدرسة حتى خلودكم للنوم )مبا يف ذلك: األكل، النوم يف وقت الظهر واملكاملات الهاتفية إلخ(.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موا الكعكة إىل قطع بعدد النشاطات والفعاليات التي  أمامكم “كعكة” نشاطات وفعاليات أسبوعية. قسِّ
صونه لكل نشاط. تـقومون بها، بحيث يُـَمـثــّـل حجُم كل قطعة الزمَن الذي تـُخـَصِّ
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2

الـمـلـحـق الـثـاين: “بطـاقـة َمـهـمـة جـمـاعـيـة وجدول مجاالت 
الـعـمـل يف وقـت الفراغ”

يعرض كل طالب أمام زمالئه الـنـشـاطـات الـثـالثـة الـتي تستهلك معظم وقـتـه . 1
)النشاطات التي أخذت أكرب قطعة من الكعكة(.

ركـِّـزوا قامئة النشاطات التي تخّص أعضاء املجموعة يف قامئة واحدة.. 2
أمامكم َجْدَول “مجاالت العمل”. قـَـّرروا يف أيّة مجاالت تـصنـِّـفوا قامئة أعامل املجموعة. . 3

مثال النشاط: مشاهدة التلفزيون يكن أن تكون تابعة لنشاط يقوم به الشخص َوْحـَدُه أو 
مَع أفراد أرسته.

قوموا بتعبئة الجدول حسبام تَرْون، واكتبوا بجانب كل مجال عدد الطالب الذين ذكروا أّن هذا . 4
النشاط  يستهلك أكرب قدر من وقتهم.
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جدول مجاالت العمل يف وقت الفراغ ) يف مجموعات (

عدد الطالب الذين يقضون أكرب 
قـَْدٍر من وقتهم يف هذا 

املجال 
مجال النشاط 

تـعـلــُّـم بعد ساعات الـتـعـلــُّـم العادية*

ُمرافـَـقة األصحاب والتسلية معهم**

نشاطات مَع األرسة يف البيت ) تلفزيون، حاسوب، مطالعة ( 

نشاطات وحدي يف البيت )تلفزيون، حاسوب، مطالعة، شبكات التواصل االجتامعي( 

دورات 

قيلولة

حركات شبيبة

تـطـّوع، مساعدة اآلخرين 

عمل

مساعدة العائلة يف البيت 

آخـَر 

كل ما له عالقة باملدرسة ويتم القيام به بعد ساعات الدوام املدريس: الوظائف البيتية،  التحضري لالمتحانات، دروس املساعدة.  *

قضاء الوقت مثل: زيارة صديق، تـجّول يف املجمع التجاري، مشاهدة أفالم مع آخرين.  **

حسب ملخـَّص الجدول، ما هي املجاالت التي تـُشـِْغل أعضاء املجموعة بشكل خاّص؟ ما الذي ميكن أن نتعلمه من ذلك عن أعضاء املجموعة؟

هل تريدون إحداث تغيري ما يف املجاالت/ النشاطات/ الفعاليات أو يف الوقت الذي تخصصونه لها؟ ارشحوا.  .1
ما عدد أعضاء املجموعة الذين أشاروا إىل مجال التطوع عىل أنه املجال الذي يقضون فيه معظم وقتهم؟  .2

إْن كنتم ال متارسون عمال تطوعيـا، ارشحوا السبب.  .3
الشخص الذي ذكر أنه يقوم بالعمل التطوعي، يرشح ألفراد املجموعة: ماذا يستفيد كل من يضّم التطوع إىل قامئة األعامل   .4

والنشاطات التي يقوم بها وقت فراِغه؟

ص ِمن وقت فراغه للتطوع؟ إذا مل يقم أحد بعمل تطوعي، حاولوا أن تبحثوا: ماذا يكسب كّل َمن يخصِّ  .5
إذا كان عليكم إقناع  الطالب بتكريس جزء من وقتهم للعمل التطوعي، فامذا تقولون لهم؟  .6
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األهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل أهمية التشجيع املتبادل والقدرة عىل الـتـعـلــُّـم من اآلخرين.  .1

أن يحظى الطالب بتشجيع ويتلقى مالحظات إيجابية من زمالئه.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 30 دقيقة.

مواد مساعدة:
مـلـحـق- “بـطـاقـات َمـهـمـة”.  .1

أقـالم وأقـالم تـوش، ألـوان لـلـتـزيـيـن.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- شـخـصـي:
يوزع املرشد لكل طالب بطاقة املَهمة ويطلب منهم تسجيل االسم عىل البطاقة. ) من املهم التشديد عىل كتابة كالم إيجايب فقط (.

ميرر الطالب البطاقة بينهم ويعملون حسب املَهمة حتى يحصل كل طالب يف النهاية عىل البطاقة الخاصة به. يستطيع الطالب 

استعامل ألوان للتزيني.

) من املفضل أن يشرتك املرشد يف الفعالية (.

يُعطى الطالب وقتا لقراءة ما كُتب لهم، يتاح املجال ملن يريد مشاركة املجموعة مبا كُتب له.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

ما شعوركم تجاه ما كتبه اآلخرون لكم؟  .1
هل تفاجأتم من يشء معني؟ فرسوا.  .2

هل ميكن مشاركة الجميع بذلك؟  .3
أية جملة تقال لكم فتعطيكم القوة؟  .4

ِمـّمـا كتب لكم، ماذا تأخذون للمستقبل؟  .5
هل تودون قول يشء ما للمجموعة؟  .6

الـفـعـالـيـّـة الـواحـدة والـسـتـون: 
أردت أن أقـول لـك
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اسمي: 

تعلمت منك: 

قدمت للمجموعة/ دعمت املجموعة بـ:

أمتنى لك:
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األهـداف:
أن يتخذ الطالب موقفا من الظواهر السلبية يف املجتمع.  .1

أن يدرك الطالب مسؤوليته يف املساعدة خالل مواجهة الصعاب.  .2
أن يفرق الطالب بني الترصفات املفيدة له واملسيئة إليه.  .3

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة:

 الفيلم من إعداد وإنتاج وحدة الشبيبة كفر مندا وقد عرض ضمن مهرجان األفالم والسينام

االجتامعي األول للشبيبة يف املجتمع العريب والذي أقيم سنة 2019 يف أم الفحم.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى - كـامـل الـهـيـئـة:
يشاهد الطالب الفيلم دون تعليامت مسبقة، ثم يدير املرشد نقاشا معهم مستعينا باألسئلة التالية:

ماذا شاهدتم يف الفيلم؟  .1
أية مشاعر أثارها الفيلم يف أنفسكم؟  .2

كيف كانت بداية الفيلم؟  .3
ماهي نقطة التحول يف الفيلم؟ وِبـَم متثلت؟  .4
ما الذي أدى إىل تداعي األحداث يف الفيلم؟  .5

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب. يختار أعضاء كل مجموعة مندوبا للمجموعة، 

َمهمته الرئيسية عرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي سيدور داخل املجموعة.

تـنـاقـش كـل مـجـمـوعـة الـفـيـلـم وتـتـطـرق إلـى األسـئـلـة الـتـالـيـة:

هل تعاطفت مع شخصية البطل يف الفيلم؟  .1
ما هي الصعوبات التي واجهها البطل؟  .2

الـفـعـالـيـّـة الـثـانـيـة والـسـتـون: 
بـابـجـي

فيلم بابجي

 بـابـجـي- ڤـيـديـو- 
رابـط تـشـعـيـبـّي

https://youtu.be/pWN4II-6oag
https://youtu.be/pWN4II-6oag
http://youtu.be/pWN4II-6oag
http://youtu.be/pWN4II-6oag


201

2الـبـاب الـثـانـي - القيم األخالقية - فعاليات

هل يستطيع الطالب مساعدة البطل يف الفيلم؟ قّدموا اقرتاحات.  .3
ما هو دور األم يف مساعدة االبن؟  .4

هل يذكركم الفيلم بإنسان تعرفونه؟ أو بتجربة عاطفية مررتم بها أو ما شابه؟  .5
كيف كانت نهاية الفيلم؟  .6

ماذا توصون أبناء الشبيبة والطالب يف املجتمع العريب فيام يخص موضوع الفيلم؟  .7

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم مندوب كل مجموعة بعرض الـنـتـاج الفكري والوجداين لـلـنـقـاش الذي دار داخل مجموعته.

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص حول الفيلم مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

يعرض الفيلم ظاهرة اجتامعية، ما هي هذه الظاهرة ما مدى وجودها/ انتشارها يف مجتمعك؟  .1
ما هو الرصاع الذي يعرضه الفيلم؟  .2

ماذا تعلمتم عن املشكلة التي عرضها الفيلم؟  .3
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األهـداف:
أن يفهم الطالب أهمية التخطيط الناجع للزمن.  .1

أن يَِعَي الطالب ترتيب أوقاته حسب أولوياته الشخصية.  .2

مـدة الـفـعـالـيـّـة: 45 دقيقة.
مواد مساعدة:

لكل مجموعة: وعاء زجاجي شفاف، حجارة، حىص، رمل، ماء.  .1
ملحق: “حـجـارة كـبـيـرة وحـصـى”.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: الـمـرحـلـة األولـى- مـجـمـوعـات:
يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4-5 طالب. تحصل كـل مـجـمـوعـة عىل وعاء زجاجي كمية 

من الحجارة والحىص، الرمل، املاء. )نفس الكميات لكل مجموعة(. عىل أعضاء كل مجموعة إدخال كل املواد يف الوعاء. املجموعة التي 

تنهي أوال تكون الفائزة.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة الـثـالـثـة- إجـمـال فـي كـامـل الـهـيـئـة:
يقوم املرشد بإدارة نقاش تـلخييص مع الطالب مستعينا باألسئلة التالية:

كيف استطعتم إنهاء املَهمة؟  .1
ما هو الرتتيب الصحيح إلدخال املواد يف الوعاء؟  .2

كيف نقيض أوقات فراغنا؟  .3
كيف نصنف مجاالت استغالل أوقات الفراغ؟ ووفقا ألية معايري؟  .4

إن التخطيط للزمن، وتحديد الحجارة الكبرية يف حياتنا، من أهم عوامل النجاح. فهل سـأل أحدنا نفسه: كم عدد الساعات التي   .5
نهدرها دون فائدة كل أسبوع؟

ما الذي تعنيه الحجارة  الكبرية يف حياتنا: العائلة؟ األصدقاء؟ الصحة؟ اإلميان بالقيم العليا؟  .6

الـفـعـالـيـّـة الـثـالـثـة والـسـتـون: 
الـتـخـطـيـط الـنـاجـع لـلـزمـن
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تشري األحجار الكبرية إىل األشياء األكرث أهمية بالنسبة إلينا ويجب إدخالها أوال إىل جدول أعاملنا وبعد ذلك ميكننا إدخال الحىص 

والرمل واملاء، هكذا نجد وقتا لجميع املهام املطلوبة منا.

يف الختام يعرض املرشد عىل الطالب الفيلم الخاص بـالـفـعـالـيـّـة.

لالطالع عىل الفيلم واالستعانة به يرجى فتح الرابط التشعيبّي:

أصدقاء

الصحةأرسة
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مـلـحـق: “حـجـارة كـبـيـرة وحـصـى”

ذات يوم ُدعي محارض كبري السن من معهد اإلدارة الجامهريية يف فرنسا ) إحدى أرفع املؤسسات األكادميية يف أوروبا ( إللقاء محارضة 
حول موضوع “التخطيط الناجع للوقـت” أمام مجموعة من خمسة عرش مديرا كبريا يف أكرب الرشكات يف الواليات املتحدة األمريكية. 

كانت املحارضة واحدة من خمس يف يوم درايس تم تـنـظيمه خصيصا لهذه املجموعة. للمحارض خـُصصت ساعة واحدة فـقـط.
واقـفا أمام أعضاء هذه املجموعة اإلدارية الرفيعة املستوى، والتي كان أعضاؤها متـأهبـيـن لكتـابة كل كلمة يتـفـوه بها االختصايص 

الشهري، تأملهم املحارض ثم قـال: “نحن عىل وشك إجراء تجربة”.
من تحت الطاولة التي فصلت بـيـنـه وبـيـن جمهور مستمعيه، أخرج املحارض وعاء زجاجيا كبريا ووضعه برفـق عىل الطاولة، بعد 
ذلك أخرج من تحتها حوايل دزينـة من الحجارة، كل واحد منها بحجم كرة التـنـس ووضعها برفـق الواحد تـلو اآلخر داخل الوعاء 

الزجاجي. بعد امتـالء الوعاء الزجاجي وانعدام إمكانية إضافـة أي حجر، رفع ناظريه عىل مهل نحو طالبه وسألهم: “هل الوعاء 
الزجاجي ميلء”؟

أجاب الجميع: “نعم”. توقـف املحارض هنيهة ثم قـال “حقـا”؟
وعندها انحنى وأخرج من تحت الطاولة وعاًء مليئا بالحىص. بحرص شديد صب الحىص فوق الحجارة بيمينه وهو يهز الوعاء 

الزجاجي بيساره. تغلغل الحىص بني الحجارة.
مرة أخرى نظر املحارض إىل جمهوره وطرح السؤال: “هل الوعاء الزجاجي ميلء”؟

أآلن بدأ املستمعون الالمعون يفهمون قصده.
أجاب أحدهم: “كال، عىل ما يـبـدو”!

“صحيح” أجاب املحارض الشيخ، وانحنى ثـانية وأخرج وعاًء مليئا بالرمل، برفـق صب الرمل يف الوعاء الزجاجي وسأل طالبه: “هل 
الوعاء الزجاجي ميلء”؟

“كال”! أجاب الطالب.
“صحيح” أجابهم املحارض الشيخ، وتـنـاول وعاًء مليئا باملاء كان عىل الطاولة، برفـق صب حتى امتـأل الوعاء الزجاجي. رفع املحارض 

الشيخ برصه نحو جمهوره وسألهم: “أية حكمة عظيمة ميكنـنـا أن نـتـعلم من هذه التجربة”؟
سة  مفكرا يف موضوع املحارضة، أجاب أحد املستمعيـن الجريئيـن رسيعي الخاطر: “منها نـتـعلم أنه مهام بدت لـنـا مفكرتـنـا مكدَّ

بااللـتـزامات، إال أنـنـا إذا بذلنا جهدا فإن باستطاعتـنـا إضافـة مقابالت وَمهامت وما إىل ذلك”.
“كال” أجاب املحارض الشيخ “ليس هذا، الحكمة التي تـعلمنا إياها هذه التجربة هي: إذا مل نـُدخل يف الوعاء الزجاجي أوال الحجارة 

الكبرية فإنـنـا لن نستطيع أبدا إدخال جميعها الحقا”. سكون عميق ساد القاعة فيام كان كل واحد يحاول إدراك املعاين البعيدة 
ألقوال املحارض.

تـأمل املحارض مستمعيه وقـال: ما هي الحجارة الكبرية يف حياتكم؟ صحتكم؟ العائلة؟ األوالد؟ تحقيق أحالمكم؟ أن تـفـعلوا ما 
تحبونه حقا؟ النضال من أجل هدف سام ٍ؟ االستجامم؟ إعطاء الوقـت ألنـفسـكـم؟ أمر آخر؟

ما يجب أن نـتـذكره دامئا أن األهم هو نـُدخل كل الحجارة الكبرية يف حياتـنـا، ألنـنـا إذا مل نـفعل ذلك فإنـنـا سوف نضيّع حياتـنـا. 
إذا أعطينا أفضلية لألمور الصغرية ) الحىص، الرمل ( فإن الحياة ستمتلئ باألمور الصغرية، ولن يتبقـَّى لـنـا كفاية من وقـتـنـا الثمني 

إلنجاز األمور الهامة، حقيقـة ً، يف الحياة.
لذا ال تـنـسوا أبدا أن تطرحوا عىل أنـفسكم السؤال: ما هي الحجارة الكبرية يف حيايت؟ وحني تعرفون الجواب أدخلوها أوال إىل وعاء 

حياتكم ".

ملوحا بيده بحركة لطيفـة ميلؤها الود، ودع املحارض الشيخ جمهور مستمعيه وخرج من الـقـاعة عىل مهل.

ترجمة: صالح محمود صفية
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مقّدمة 
يتيح الخروج إىل الحقل فرصة للقيام بـفـعـالـيـّـات كثرية ومتنّوعة، حيث ميكن أن نستغّل املحيط القريب لصقل املجموعة وتنمية 

التعاون لدى أعضائها. يف ما ييل اقرتاحات لـفـعـالـيـّـات حقلية. ميكن القيام بهذه الفعاليـّـات خالل الرحلة أو املخيم أو اليوم امليدايّن 

أو أيّام النشاطات التي تهدف إىل خلق روح التعاون وبلورة املجموعة.

يف حالة مترير هذه الفعاليـّـات يف مكان غري املكان املعتاد، عليكم االهتامم بالحصول عىل جميع املصادقات األمنية املطلوبة واملواد 

املساعدة كاملياه وحقيبة اإلسعاف األّويّل وغريها، كذلك يجب إرشاد أعضاء الـسـَّـِريـَّـة بكل ما يتعلق بقواعد األمان والسلوك الوقايئ 

لضامن أمن وسالمة جميع املشاركني يف الفعاليـّـة.

املواد املساعدة لنشاطات كهذه هي: ِعِصّ وحبال ومواّد “طبيعيّة” أخرى متوفرة يف الحقل. 

تشّكل هذه االقرتاحات األساس الفكرّي فقط. ميكنكم مترير فعاليـّـات تَرْونها أنتم وأعضاء رساياكم الكشفية مناِسبًة.

نورد يف هذا الفصل مجموعة من الفعاليـّـات حول املواّد الكشفيّة العمليّة مقرونة بالصور والـرسـمـات والـعـرائـض الـمـحـوسـَـبـة 

والـڤـيـديـوهات مراعني بذلك حاجات أعضاء رسيّة الكشافة واملرشدين عىل اختالف درجاتهم ورتبهم. 

 يركّز هذا الفصل عىل تنمية املهارات الكشفيّة وعىل تذويت املفاهيم األساسية.

الحبك	 العقد	 

التواجد - الجهات	 إقتفاء األثر	 

إشارات الطرق 	 القياسات 	 
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الحبل
يعترب الحبل من الوسائل األّوليّة التي استعملها اإلنسان. عند الخروج يف رحلة أو إىل مخيم أو لتمرير فعاليـّـة ميدانية أخرى تشكل 

الحبال ٌمـركــِّـبــًـا أساسيـًّـا. بواسطة الحبل ميكننا إقامة منشآت مختلفة كالخيام وغريها.

نتعامل مع الحبل كوسيلة إلقامة منشآت ميدانية مختلفة ولفحص مدى التعاون والعمل الجامعّي داخل املجموعة.

ميكنك إعطاء معلومات للطالب للبناء مبستويات مختلفة من ناحية التفاصيل أو متكينهم من إقامة منشآت أساسيّة وفق ما يعرفون 

دون إعطائهم أيّة معلومات. من املمكن مترير هذه الفعاليـّـات يف إطار تنافيّس أو إطار آخر يختارونه هم.

من املهّم أْن ال تكون عمليّة البناء فعاليـّـة قامئة بحّد ذاتها. ميكنك تعيني مراقبني ملتابعة سري العمل. يجب تلخيص الفعاليـّـة بنقاش 

تحاول فيه املجموعة التعبري عن تجربة التعاون التي خاضتها.

ألـهـدف:
أن يتعرّف الطالب إىل الحبل رفيق الكّشاف وأنواعه واستعامالته وطرق املحافظة عليه.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة 
أقالم توش، بريستول.  .1 مـواد مساعدة: 

عيّنات من أنواع الحبال الـمـخـتـلـفـة.  .2

1. الحبل
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سري الفعاليـّـة
املرحلة األوىل- مجموعات:

يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تتكون الواحدة منها من 4-5 طالب، ويوزّع عىل كّل مجموعة البطاقة التالية:

د أنواع الحبال حسب املواّد التي تصنع منها.. 1 عدِّ

د عرشة استعامالت للحبال.. 2 عدِّ

يف أية فعاليـّـات كشفيّة تستعمل الحبال؟ . 3

د طرقًا مختلفة للمحافظة عىل الحبل.. 4 عدِّ

املرحلة الثانية - كامل الهيئة 
يقوم مندوب كّل مجموعة بعرض اإلجامل أمام كامل الهيئة. أ.  

يفسح املرشد مجاال ألعضاء املجموعات األخرى لطرح أسئلة للنقاش. ب. 

بعد االنتهاء من عرض اإلجامل يطرح املرشد األسئلة التالية:

هل كنت تعرف جميع استعامالت الحبل من قبل؟   .1
إذا كانت اإلجابة ال - أية استعامالت مل تعرفها من قبل؟   .2

ما هي البدائل املوجودة اليوم للحبل؟ وما رأيك بهذه البدائل؟ وهل ميكن اليوم االستغناء كليًا عن الحبل؟   .3
ما الذي أثار اهتاممك يف املوضوع وكيف ظهر ذلك؟   .4

مـلـحـق- أنواع 
الـحـبـال- ڤـيـديـو

للمرشد:
أطلب من كّل مجموعة إجامل ما طلب منها يف البطاقة عىل بريستول.  .1

تختار كّل مجموعة مندوبًا عنها لعرض اإلجامل أمام كامل الهيئة.  .2

مـلـحـق- أنـواع الـحـبـال- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1MCQm_BHFkAM1SGX1K9WhujLnPz5k08q8/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1MCQm_BHFkAM1SGX1K9WhujLnPz5k08q8/view?usp=sharing
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ألـهـدف:
 أن يتعلّم الطالب كـيـفـيـة عـمـل عـقـدة اإلبهام واستعامالتها

يف الحياة اليوميّة.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة 
مـواد مساعدة: حبل طوله 3 أمتار لكّل طالب، صورة لعقدة اإلبهام.

سري الفعاليـّـة
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية، تتكون الواحدة منها من 4-5 طالب، من أجل تنفيذ الفعاليـّـة عىل شكل مسابقة  أ. 

بني املجموعات.

ب.  يعرض املرشد عىل الطالب صورة لعقدة اإلبهام ثم يطلب منهم عمل عقدة من الحبل بشكل حّر، يفحص العقدة ويسأل:

ما اسم هذه العقدة؟ 	 

أية أصابع استعملت أكرث من غريها يف عمل هذه العقدة؟ 	 

يطلب املرشد من املجموعات تسجيل ثالثة استعامالت لهذه العقدة بعد أن يقوم املرشد بإجامل املوضوع وعرض طريقة عمل 

املجموعات.

مالحظة: تستعمل هذه العقدة للمحفاظة عىل الحبل، وتأمني الحبكات والعقد املختلفة.

أسئلة للنقاش:
ما هي االستعامالت املختلفة لهذه العقدة؟   .1

ما الحاجة إىل معرفة هذه االستعامالت؟   .2
هل كنت بحاجة إىل مساعدة اآلخرين؟ هل طلبت ذلك؟ هل حصلت عىل طلبك؟  .3

املساعدة من أسس القيادة - كيف تجلت أثناء العمل يف املجموعات؟  .4

للمرشد:
طريقة العمل: نلّف الحبل حول اإلبهام وندخل الطرف يف الحلقة املتكّونة يف اإلبهام 

وهذه العقدة هي أبسط العقد. انظر الشكل:

أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل العقدة الـمـسـطــَّـحـة.  .1

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية عملية.  .2

املّدة الزمنيّة: 30 دقـيـقـة.
مواد مساعدة: 

معجونة ملونة، حبل شخّص طوله ثالثة أمتار لكل طالب.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يعرض املرشد أمام الطالب صورة العقدة الـمـسـطــَّـحـة ثم يطلب منهم أْن يتعاونوا يف عمل العقدة بواسطة املعجونة امللونة. أ. 

بعد ذلك يقوم املرشد بتعليمهم طريقة عمل العقدة بالحبال، ثم يقومون هم بعملها والتعاون فيام بينهم إذا دعت الحاجة.. ب. 

أسئلة للنقاش:
هل استغرق عـمـل هذه العقدة وقتًا طوياًل؟ ملاذا؟ وكيف تغلّبت عىل املشكلة؟   .1

هل وجدتم صعوبة يف عـمـل هذه العقدة؟  .2
ما أهم استعامالت هذه العقدة؟   .3

هل كان عنرص املنافسة عـامـال إيجابيًا أم سلبيًا يف عمليّة إمتام الـمـَـهـمـّــة عىل أكمل وجه؟  .4
هل تنفيذ الـفـعـالـيـّـة عىل شكل مسابقة جعلك تتعاون أكرث مع أعضاء املجموعة؟   .5

ما مدى أهّميّة التعاون يف إنجاز املهاّم وتحقيق األهداف؟   .6

للمرشد:
ميكن تنفيذ املرحلة الثانية من الفّعاليّة كمسابقة بني املجموعات مثًل املجموعة التي  أ. 

ينهي جميع أفرادها عـمـل العقدة أّوال تحصل عىل جائزة.
تستعمل هذه العقدة لربط الضاّمدات يف اإلسعاف األّويّل ألنّها ال تضغط عىل الجرح  ب. 

مك وألنها ال تنحّل من تلقاء ذاتها مع أنّها  كام تستعمل لوصل حبلني متساويني يف السُّ
سهلة الحّل. 

2. عقدة اإلبهام

مـلـحـق- عـقـدة 
اإلبـهـام- ڤـيـديـو

مـلـحـق- عـقـدة اإلبـهـام- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1bA4HlSRGtlFIN0uLgMa74YptvisZoLMS/view?usp=sharing
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أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل العقدة الـمـسـطــَّـحـة.  .1

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية عملية.  .2

املّدة الزمنيّة: 30 دقـيـقـة.
مواد مساعدة: 

معجونة ملونة، حبل شخّص طوله ثالثة أمتار لكل طالب.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يعرض املرشد أمام الطالب صورة العقدة الـمـسـطــَّـحـة ثم يطلب منهم أْن يتعاونوا يف عمل العقدة بواسطة املعجونة امللونة. أ. 

بعد ذلك يقوم املرشد بتعليمهم طريقة عمل العقدة بالحبال، ثم يقومون هم بعملها والتعاون فيام بينهم إذا دعت الحاجة.. ب. 

أسئلة للنقاش:
هل استغرق عـمـل هذه العقدة وقتًا طوياًل؟ ملاذا؟ وكيف تغلّبت عىل املشكلة؟   .1

هل وجدتم صعوبة يف عـمـل هذه العقدة؟  .2
ما أهم استعامالت هذه العقدة؟   .3

هل كان عنرص املنافسة عـامـال إيجابيًا أم سلبيًا يف عمليّة إمتام الـمـَـهـمـّــة عىل أكمل وجه؟  .4
هل تنفيذ الـفـعـالـيـّـة عىل شكل مسابقة جعلك تتعاون أكرث مع أعضاء املجموعة؟   .5

ما مدى أهّميّة التعاون يف إنجاز املهاّم وتحقيق األهداف؟   .6

للمرشد:
ميكن تنفيذ املرحلة الثانية من الفّعاليّة كمسابقة بني املجموعات مثًل املجموعة التي  أ. 

ينهي جميع أفرادها عـمـل العقدة أّوال تحصل عىل جائزة.
تستعمل هذه العقدة لربط الضاّمدات يف اإلسعاف األّويّل ألنّها ال تضغط عىل الجرح  ب. 

مك وألنها ال تنحّل من تلقاء ذاتها مع أنّها  كام تستعمل لوصل حبلني متساويني يف السُّ
سهلة الحّل. 

3. العقدة املسطّحة 
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كيفيّة عـمـل العقدة:
نأخذ حبلني من نوع واحد وُسْمك واحد. نضع طرف الحبل األمين عىل طرف الحبل األيرس كام يظهر يف الشكل رقم 1.  .1

منرِّر طرف الحبل األمين من تحت الحبل األيرس ثم نضع طرفه مرة أخرى فوق طرف الحبل األيرس كام يظهر يف الشكل رقم 2.  .2
منرِّر طرف الحبل األمين من تحت الحبل األيرس ثم نسحبه نحو اليسار ثم نشّد الحبل األمين نحو اليسار ويف الوقت نفسه نشّد   .3

الحبل األيرس نحو اليمني كام يظهر يف الشكل رقم 3.

مـلـحـق- الـعـقـدة 
الـمـسـطــَّـحـة- ڤـيـديـو

أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل عقدة الـحـائـك.  .1

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية عملية.  .2

املّدة الزمنيّة: 30 دقـيـقـة.
مواد مساعدة:

معجونة ملونة، حبالن مـخـتـلـفـَـا الـسـُـمـْـك.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يعرض املرشد أمام الطالب صورة العقدة الـمـسـطــَّـحـة ثم يطلب منهم أْن يتعاونوا يف عمل العقدة بواسطة املعجونة امللونة. أ. 

بعد ذلك يقوم املرشد بتعليمهم طريقة عمل العقدة بالحبال، ثم يقومون هم بعملها والتعاون فيام بينهم إذا دعت الحاجة. ب. 

كيفية عـمـل العقدة:
نأخذ حبلني مـخـتـلـفـَـي الـسـُـمـْـك. نعمل حلقة من الحبل األيرس )األزرق السـمـيـك( بحيث يكون الطرف القصري من   .1

األعىل ثم نـُـدخـل طرف  الحبل األمين )البنّي الرفيع( يف الحلقة من أسفل كام يظهر يف الشكل رقم 1.

منرِّر طرف الحبل الرفيع تحت حلقة الحبل السـمـيـك ثم منرره يف حلقة الحبل السميك فوق الطرف األسفل للحبل السـمـيـك   .2
وتحت الحبل الرفيع وتحت الطرف األعىل للحبل السـمـيـك كام يظهر يف الشكل رقم 2.

نشّد األطراف فـتـتـكـوَّن العقدة كام يظهر يف الشكل رقم 3.  .3

الجهة العلويّة
الجهة السفليّة

أسئلة للنقاش:
هل وجدتم صعوبة يف عـمـل هذه العقدة؟   .1

عّدد بعض الحاالت التي تستعمل فيها عقدة الحائك؟   .2
هل استعنت بصديق يف عـمـل عقدة الحائك؟ كيف؟   .3

مـلـحـق- عـقـدة الـحـائـك- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّيّ

للمرشد:
مك. تستعمل عقدة الحائك لوصل حبلني مختلفني يف السُّ

مـلـحـق- الـعـقـدة الـمـسـطــَّـحـة- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

3)شكل(2)شكل(1)شكل(

https://drive.google.com/file/d/17XC3tTAnwAx9XC1A_GNlyBGxTY_Iikjc/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/17XC3tTAnwAx9XC1A_GNlyBGxTY_Iikjc/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1gPZomzBMdcBGquV5ZeOcnt_47K0AE5H8/view?usp=sharing
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أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل عقدة الـحـائـك.  .1

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية عملية.  .2

املّدة الزمنيّة: 30 دقـيـقـة.
مواد مساعدة:

معجونة ملونة، حبالن مـخـتـلـفـَـا الـسـُـمـْـك.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يعرض املرشد أمام الطالب صورة العقدة الـمـسـطــَّـحـة ثم يطلب منهم أْن يتعاونوا يف عمل العقدة بواسطة املعجونة امللونة. أ. 

بعد ذلك يقوم املرشد بتعليمهم طريقة عمل العقدة بالحبال، ثم يقومون هم بعملها والتعاون فيام بينهم إذا دعت الحاجة. ب. 

كيفية عـمـل العقدة:
نأخذ حبلني مـخـتـلـفـَـي الـسـُـمـْـك. نعمل حلقة من الحبل األيرس )األزرق السـمـيـك( بحيث يكون الطرف القصري من   .1

األعىل ثم نـُـدخـل طرف  الحبل األمين )البنّي الرفيع( يف الحلقة من أسفل كام يظهر يف الشكل رقم 1.

منرِّر طرف الحبل الرفيع تحت حلقة الحبل السـمـيـك ثم منرره يف حلقة الحبل السميك فوق الطرف األسفل للحبل السـمـيـك   .2
وتحت الحبل الرفيع وتحت الطرف األعىل للحبل السـمـيـك كام يظهر يف الشكل رقم 2.

نشّد األطراف فـتـتـكـوَّن العقدة كام يظهر يف الشكل رقم 3.  .3

الجهة العلويّة
الجهة السفليّة

أسئلة للنقاش:
هل وجدتم صعوبة يف عـمـل هذه العقدة؟   .1

عّدد بعض الحاالت التي تستعمل فيها عقدة الحائك؟   .2
هل استعنت بصديق يف عـمـل عقدة الحائك؟ كيف؟   .3

مـلـحـق- عـقـدة الـحـائـك- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّيّ

للمرشد:
مك. تستعمل عقدة الحائك لوصل حبلني مختلفني يف السُّ

4. عقدة الحائك

123

مـلـحـق- عـقـدة الـحـائـك- ڤـيـديـو

https://drive.google.com/file/d/17XC3tTAnwAx9XC1A_GNlyBGxTY_Iikjc/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/17XC3tTAnwAx9XC1A_GNlyBGxTY_Iikjc/view?usp=sharing
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أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقتي عمل عقدة الـعـصـا/ العقدة الوتدية.  .1

أن يذوِّت الطالب، من خالل املامرسة، مهارات كشفية عملية لتسهيل عمله يف املخيم.  .2

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة:

عصا وحبل شخّص طوله ثالثة أمتار لكل طالب )يفضــَّـل مترير هذه الفعاليـّـة يف مكان مالئم تتوفر فيه وسائل مساعدة كالحرش 

والساحة وغريهام(.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
قبل االنطالق باتجاه الحرش يقوم املرشد بتقسيم الرسيّة الكشفيّة إىل مجموعات كّل واحدة منها مكونة من 5-6 أعضاء يختارون 

قائًدا من بينهم. عند الوصول إىل الحرش يطلب املرشد من املجموعات ربط حبل بني جذعي شجرتني أو عـصـَويْـن حسب ما تعلموه 

قبلئٍذ أو وفـق ما قد عرفوه سـابـقـا، ثم يراقب عملهم.

بعد انتهاء الطالب من محاوالتهم، يدير املرشد نـقـاشـا مستعينا باألسئلة التالية:

أية عقد استعملت من بني العقد التي تعلّمتها؟   .1
أية صعوبات واجهت؟ هل واجهت صعوبة يف تذكّر العقد التي تعلّمتها؟ وّضح  .2

املجموعة التي تنجز املهّمة أّواًل تعطى فرصة لرشح طريقة العمل أمام املجموعة كاملة. 

يقوم املرشد برشح حقيقة عدم مالءمة العقد التي تعلموها سابقا ألداء هذه املَهمة وبتعليمهم طريقتي عمل عقدة الـعـصـا/ العقدة 

الوتدية )العقدة املفتوحة والعقدة املغلقة(، ثم يلقي عليهم َمهمة ربط الحبل بني جذعني/ عـصـَويـْن بعقدة العصا.

يف الختام، يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
أية عقد استعملت عند ربط جذعي الشجرتني بالحبل؟   .1

ما هي الصعوبات التي واجهتها عند اختبار العقدة؟   .2
كطالب ماذا يتوّجب عليك القيام به أثناء خروجك إىل الطبيعة؟   .3

كيفية عـمـل العقدة:
العقدة الوتدية املفتوحة: نأخذ حبال ونعمل حلقة بحيث نضع الحبل عىل طرفه ثم نعمل حلقة أخرى بنفس الطريقة. نضع   .1

الحلقة األوىل عىل الحلقة الثانية، نـُدخل الوتد يف الحلقتني ونشد طريف الحبل )كام يظهر يف امللحق- الباركود-الـڤـيـديـو.

العقدة الوتدية املغلقة: منرِّر طرف الحبل حول جذع شجرة ونضعه عىل الحبل فـتـتـكـَون حلقة )كام يظهر يف الشكل رقم 1(،   .2
منسك بالحلقة بالسبابة والوسطى من أسفل وباإلبهام من أعىل ومنرِّر الحبل بنفس االتجاه الذي عملنا به الحلقة األوىل ونعمل 

حلقة أخرى عىل أن ميّر طرف الحبل عىل حبل الحلقة الثانية )كام يظهر يف الشكل رقم 2(، وأخريا نشّد طريف الحبل )كام يظهر 

يف الشكل رقم 3، وكذلك يف امللحق - الباركود-الـڤـيـديـو(.

 مـلـحـق- 
العقدة الوتدية/ 

عقدة العصا- 
ڤـيـديـو

للمرشد:
تستعمل عقدة الـعـصـا/ العقدة الوتدية لربط عصا بحبل أو لربط وتَدين أو ما إليهام كام 

وتستعمل يف بناء األبراج ونصب الصواري والخيام.
يف هذه الفعالـيـّـة نوصيك بالتشديد عىل أهمية الحفاظ عىل البيئة والرفق بالحيوان 

والنبات.

5. عقدة العصا/ الوتدية
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يقوم املرشد برشح حقيقة عدم مالءمة العقد التي تعلموها سابقا ألداء هذه املَهمة وبتعليمهم طريقتي عمل عقدة الـعـصـا/ العقدة 

الوتدية )العقدة املفتوحة والعقدة املغلقة(، ثم يلقي عليهم َمهمة ربط الحبل بني جذعني/ عـصـَويـْن بعقدة العصا.

يف الختام، يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
أية عقد استعملت عند ربط جذعي الشجرتني بالحبل؟   .1

ما هي الصعوبات التي واجهتها عند اختبار العقدة؟   .2
كطالب ماذا يتوّجب عليك القيام به أثناء خروجك إىل الطبيعة؟   .3

كيفية عـمـل العقدة:
العقدة الوتدية املفتوحة: نأخذ حبال ونعمل حلقة بحيث نضع الحبل عىل طرفه ثم نعمل حلقة أخرى بنفس الطريقة. نضع   .1

الحلقة األوىل عىل الحلقة الثانية، نـُدخل الوتد يف الحلقتني ونشد طريف الحبل )كام يظهر يف امللحق- الباركود-الـڤـيـديـو.

العقدة الوتدية املغلقة: منرِّر طرف الحبل حول جذع شجرة ونضعه عىل الحبل فـتـتـكـَون حلقة )كام يظهر يف الشكل رقم 1(،   .2
منسك بالحلقة بالسبابة والوسطى من أسفل وباإلبهام من أعىل ومنرِّر الحبل بنفس االتجاه الذي عملنا به الحلقة األوىل ونعمل 

حلقة أخرى عىل أن ميّر طرف الحبل عىل حبل الحلقة الثانية )كام يظهر يف الشكل رقم 2(، وأخريا نشّد طريف الحبل )كام يظهر 

يف الشكل رقم 3، وكذلك يف امللحق - الباركود-الـڤـيـديـو(.

 مـلـحـق- 
العقدة الوتدية/ 

عقدة العصا- 
ڤـيـديـو

للمرشد:
تستعمل عقدة الـعـصـا/ العقدة الوتدية لربط عصا بحبل أو لربط وتَدين أو ما إليهام كام 

وتستعمل يف بناء األبراج ونصب الصواري والخيام.
يف هذه الفعالـيـّـة نوصيك بالتشديد عىل أهمية الحفاظ عىل البيئة والرفق بالحيوان 

والنبات.

123

مـلـحـق- الـعـقـدة الـوتـديـّـة/ عـقـدة الـعـصـا - ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1OvslQkWLvmKc1R8ykXzkwPNB3hKyIN3J/view?usp=sharing
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أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل العقدة الــثــّــُـمـانـيـّـة.  .1

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية.  .2

املّدة الزمنيّة: 30 دقـيـقـة.
مواد مساعدة:

معجونة ملونة، حبل شخّص طوله ثالثة أمتار لكل طالب، صورة العقدة.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات ثم يعرض لهم صورة العقدة. أ. 

يطلب املرشد من كل طالب عمل العقدة من بواسطة املعجونة. ب. 

يطلب املرشد من كل طالب عمل العقدة من بواسطة الحبل. ج. 

كيفية عـمـل العقدة:
نأخذ حبال ومنسك طرفه األيرس باليد اليرسى واألمين باليمنى. نلّف الطرف األمين نحو اليسار ونضعه تحت الطرف األيرس   .1

فـتـتـكـّون حلقة )كام يظهر يف الشكل رقم 1(.

نـُـدخل الطرف األمين يف الحلقة من أسفل )كام يظهر يف الشكل رقم 2(.  .2
ثم نشّد طريف الحبل باتجاه معاكس فـتـتـكـّون العقدة الــثــّــُـمـانـيـّـة )كام يظهر يف الشكل رقم 3(.  .3

6. العقدة الــثــّــُـمـانـيـّـة

123
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يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
من نجح يف عـمـل العقدة؟   .1

برأيكم، ملاذا سميت العقدة بهذا االسم؟   .2
ما هي استعامالت هذه العقدة؟   .3

ملحق- الـعـقدة 
الــثــّــُـمـانـيـّـة-ڤـيـديـو

للمرشد:
تستعمل هذه العقدة للحفاظ عىل طرف الحبل ولربط وتَدين يف مكان واحد.

نوصيك بالتشديد أمام الطلب عىل أهمية الحرص عىل االقـتـصاد وعدم التبذير.

مـلـحـق- الـعـقـدة الــثــّــُـمـانـيـّـة- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/16EVAUfforyxsBl09S_-cr0Vv2U7h_YDk/view?usp=sharing
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أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل عقدة اإلنقـاذ.  .1

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية.  .2

املّدة الزمنيّة: 30 دقـيـقـة.
مواد مساعدة: معجونة ملونة، حبل شخّص طوله ثالثة أمتار لكل طالب، صورة العقدة.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يعرض املرشد صورة العقدة أمام الطالب ثم يطلب منهم عمل العقدة باملعجونة.  .1

يطلب املرشد من الطالب عمل العقدة بالحبال. فيقومون بعملها والتعاون فيام بينهم إذا دعت الحاجة.  .2

كيفيّة عـمـل هذه العقدة:
نأخذ حبال ومنسك طرفه األمين باليد اليمنى. سائر الحبل )الذي يكون عادة نازال من شخص يلقيه من أعىل( منسكه باليد   .1

اليرسى بحيث يالمس الحبل الظهر والخرصين فـتـتـكـّون فتحة شبه دائرية بني اليد اليرسى والحبل النازل بني الخرص حتى 

مكان إمساكه باليد اليرسى )كام يظهر يف الشكل رقم 1(.

نـُـدخل الطرف األمين يف الفتحة الدائرية فـتـتـكـّون فتحة شبه مثلثية بني البطن والـتـقـاء الحبلني. نـُـدخل الطرف األمين   .2
يف الفتحة املثلثية من أسفل فـتـتـكـّون فتحة حول املعصم سنسميها فتحة السوار، ثم منرِّره من تحت الحبل النازل بني اليد 

اليرسى ومكان العقد ونـُدخله يف فتحة السوار بإخراج اليد اليمنى من هذه الـفـتـحـة )كام يظهر يف الشكل رقم 2(.

نضم طرف الحبل إىل الحبل النازل قرب الخرص األمين ومنسكهام معا ثم نضغط باإلبهام اليمنى عىل فتحة السوار لتالصقهام   .3
من أعىل، وباليد اليرسى منسك بالحبل النازل من أعىل والحبل النازل قرب الخرص األيرس معا ونشّد الحبال برفق باتجاه 

معاكس. )كام يظهر يف الشكل رقم 3(.

7. عقدة اإلنقاذ

123 شكل رقمشكل رقم شكل رقم
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يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
ملاذا سميّت هذه العقدة بهذا االسم؟   .1

ما هي استعامالت هذه العقدة؟   .2
ما أخطار استعامل هذه العقدة؟   .3

كيف كان شعورك أثناء مساعدتك لزميلك يف عـمـل العقدة؟   .4

ملحق- عـقـدة اإلنـقـاذ- ڤـيـديـو

للمرشد:
عقدة اإلنـقـاذ أو ميكننا تسميتها عقدة الخرص.

تستعمل هذه العقدة ألنقاذ شخص وقع يف برئ أو حفرة أو نهر أو بحر وكذلك ميكننا 
االستعانة بها خلل امليش عىل سفح شديد االنحدار.

نوصيك بالتشديد أمام الطلب عىل أهمية أّن الشخص الذي سوف يستعملها عىل أرض 
نـا من عملها. نـا من كيفية عمل العقدة ومـُـتـَـمـَـكــِـّ الواقع يجب عليه أْن يكون ُمـتـَـيـَـقــِـّ

مـلـحـق- عـقـدة اإلنـقـاذ- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1YODTa97D-LXsf29Tsfz0EJVmE2fqiwuK/view?usp=sharing
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أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل عقدة تـقـصـيـر الحبل.  .1

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية.  .2

املّدة الزمنيّة: 45 دقـيـقـة.
مواد مساعدة:

حبال طول كّل منها ستة أمتار تكفي لربع عدد الطالب.  .1
حبال طول الواحد منها أربعة أمتار تكفي نصف عدد الطالب.  .2

حبل شخّص طوله مرت واحد لكل طالب.  .3
عصا كشفيّة شخصيّة.  .4

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يخرج الطالب بصحبة مرشدهم إىل الحرش القريب. يطلب املرشد من الطالب االنتظام يف مجموعات مكّونة من أربعة طالب.

يوزّع املرشد الحبال عىل الطالب بحيث يأخذ اثنان من املجموعة حبلني طويلني بطول )4 م( أّما الطالبان اآلخران فيأخذ كّل منهام 

حبلني قصريين طول كّل حبل منهام )1 م(. كام وتحصل كّل مجموعة عىل حبل واحد طويل )6 م(.

يطلب املرشد من كّل مجموعة تثبيت أربع عّص يف األرض بشكل عامودّي مكوِّنني شكال رباعيا بحيث تكون املسافة بني كل عصَوين 

مرتا ونصف املرت.

يلقي املرشد عىل كل مجموعة َمهمة ربط العّص الـمـثـبــَّــتـة يف األرض باستعامل كل الحبال التي بحوزتهم وباستعامل العقد 

د املرشد عىل أهمية الحفاظ عىل البيئة  املناسبة. أثـنـاء العمل يتجول املرشد بني الطالب ملراقبة عملهم. يف هذه الفعالـيـّـة يشدِّ

باالمتناع عن تكسري األغصان للحصول عىل أوتاد للَمهمة.

بعد ميّض 20 دقيقة عىل إعطاء إشارة البدء يوقف املرشد العمل ويتجّول ملشاهدة وفحص النتائج، بعدها يطلب ممثاًل واحًدا عن 

كّل مجموعة ليلّخص العمليّة متطرّقًا إىل ما ييل:

إّن كانت املجموعة قد نجحت يف تنفيذ املهمة أم ال؟ ارشح وعلّل.  .1
أية عقد استعملتم؟ وملاذا؟   .2

كيف تّم التغلب عىل الصعاب؟  .3

8. تقصري الحبل



221

3الباب الثالث الكشفية العملية

يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
ملاذا نحتاج إىل تقصري الحبل أحيانًا؟   .1

ماذا يحدث لو مل نقرّص الحبل؟   .2
ما هي طريقة التقصري؟   .3

أثناء خروجكم للجولة هل طبّقتم تعليامت املرشد فيام يخص الحفاظ عىل البيئة؟  .4

بعد انتهاء النقاش يرشح املرشد للطالب )مع التنفيذ الفعيّل( طريقة عـمـل عقدة التقصري عىل النحو التايل:

كيفيّة عـمـل العقدة:
نأخذ حبال ونقوم بطيـّــه عدة مرات بالقدر الذي نرغب يف أن يكون طول الحبل عليه. )كام يظهر يف الشكل رقم 1(.  .1

نـُـمرِّر طرف الحبل األمين حول عنق الطيات من أسفل فـتـتـكـّون حلقة نـُـدخل فيها الطرف األمين )كام يظهر يف الشكل رقم   .2
2 من اليمني(، ثم نـُـمرِّر طرف الحبل األيرس حول عنق الطيات ونـُـدخله يف الحلقة )كام يظهر يف الشكل رقم 2 من اليسار(.

نحصل عىل الحبل بعد تـقـصـيـره )الشكل رقم 3(.  .3

1 شكل رقم

3 شكل رقم

2 شكل رقم 

للمرشد:
لـتـقـصـيـر الـحـبـل ثـلث فـوائـد، هـي:

االقتصاد- قص الحبل فيه تبذير.. 1
فسح املجال للامرة- ربط الحبل املتبقي بشجرة أو وتد يكوِّن عائقا أمام املارة وقد . 2

يشكل خطرا عليهم.
ساخ والبلل.. 3 الحفاظ عىل الحبل- من االتـِـّ
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أألهـداف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل عقدة الـسـَّـمـَّــاك/ الـصـَّـيـَّــاد.  .1

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية.  .2

املّدة الزمنيّة: 45 دقـيـقـة.
مواد مساعدة: معجونة ملونة لكل زوج، حبل شخّص طوله ثالثة أمتار لكل طالب، صورة العقدة.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: 
يعرض املرشد صورة العقدة أمام الطالب ثم يقسمهم إىل أزواج ويلقي عىل كل زوج َمهمة عمل العقدة بواسطة املعجونة. بعد ذلك 

يطلب منهم عمل العقدة بالحبال. فيقومون بعملها والتعاون فيام بينهم إذا دعت الحاجة.

يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
هل توّصلت إىل طريقة عـمـل هذه العقدة؟   .1

ما هي استعامالت هذه العقدة؟    .2
أيّة عقدة استعملنا لوصل حبلني؟   .3

هل احتجت إىل مساعدة؟ هل ساعدك أحد؟  .4

9. عقدة الّسّمك / الّصّياد 

للمرشد:
مك، كام وتستعمل لـصنع  تستعمل هذه العقدة لربط حبلني رطبني متساويني يف السُّ

مقابض ألوعية نشل املاء من اآلبار ومقابض لـألوانـي.
إّن استعامل أية عقدة أخرى لوصل حبلني هو استعامل غري ناجع ألنها العقدة األقوى وكل 

ما سواها ضعيف سهل الحّل.
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كيفيّة عـمـل العقدة:
نأخذ حبلني َذَوي سـُـْمـك واحد، نضعهام الواحد بجانب اآلخر. من اليسار، نأخذ طرف أحدهام ونـعـمـل عقدة اإلبهام حول   .1

الحبل اآلخر. )كام يظهر يف الشكل رقم 1(.

من اليمني نقوم بنفس العملية بحيث نعمل عقدة اإلبهام بالحبل اآلخر )أي يكون لدينا حبالن كٌل منهام معقود عقدة اإلبهام   .2
يف الجهة املقابلة( )كام يظهر يف الشكل رقم 2(.

نشد طريف الحبلني غري املعقوَديْن باتجاه معاكس فـتـتـكـّون العقدة. )الشكل رقم 3(.  .3

ـمـَّــاك/  ملحق- عـقـدة الـسَّ
ـيـَّـاد- ڤـيـديـو الـصَّ

1 3شكل رقم شكل رقم 2 شكل رقم 

ـيـَّـاد- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي ـمـَّــاك/ الـصَّ مـلـحـق- عـقـدة الـسَّ

http://drive.google.com/file/d/17vBHrTpSE0ACrEdJiFUerybqZ07vSr0u/view?usp=sharing
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10. عـقـدة الـسـائـق
هي عقدة تقليدية تستعمل منذ القدم لربط األحامل بالعربات، وهي عقدة مؤقتة سهلة الحّل وتشّد إىل حلقة ثابتة مفتوحة يف العربة.

تحذير: يجب تعلم عمل هذه العقدة مع مرشد متمرس ذلك لخطورتها يف حال مل تــُـعـمـل بالشكل الصحيح عىل أصابع من يعملها 

ت وسقطت األحامل. أو إذا حـُـلــَـّ

أألهـداف:
1.  أن يتعرف الطالب إىل طريقة عمل عقدة الـسـائـق.

أن يذوِّت الطالب مهارات كشفية عملية.  .2

ألـمـدة الـزمـنـيـّـة: 30 دقـيـقـة.
ألـمـواد الـمـسـاعـدة: حبل وأُنـْـشـوطــَـة تـسـلــُّـق كتلك التي تظهر أسفل الشكل رقم 3.

طـريـقـة عـمـل الـعـقـدة:
نأخذ حبال ونربط طرفه األمين بحلقة ثابتة يف الجانب األمين من العربة. نـمـرِّر الحبل فوق الحمولة. منرِّر طرف الحبل األيرس فوق 

الطرف األمين فـتـتـكـّون حلقة، نـُـدخل يف فتحتها الحبل من جهة الطرف األيرس )كام يظهر يف الشكل رقم 1(. منسك، بقوة، بإحدى 

اليدين، الحبل من الجهتني عند الـنـقـطـتـيـن )أ( و )ب( وباليد األخرى نشّد الحبل من جهة الطرف األيرس فـنـعـمـل حلقة أخرى أو 

عـُـْرَوة )كام يظهر يف الشكل رقم 2(. نـُـدخـل الطرف األيرس يف حلقة ثابتة عىل يسار الحمولة أو يف أُنـْـشـوطــَـة تـسـلــُّـق موجودة 

عىل يسار العربة ثم نـُـدخـلـه )أي الطرف األيرس( يف الـعـُـْرَوة )كام يـظـهـر يف الشكل رقم 3(، ثم نـشـّده قدر الـمـسـتـطـاع إىل 

أسفل لـتـثـبـيـت الـحـمـولـة ونـلــُـّف الطرف األيرس حول الحبل بني أُنـْـشـوطــَـة الـتـسـلــُّـق والـعـُـْرَوة ونـشـّده )كام يظهر يف 

الشكل رقم 4(، ثم نقوم بنفس العملية مرّة أخرى )كام يظهر يف الشكل رقم 5(، ويكون شكلها النهايّئ شكل رقم 6.

1 2شكل رقم 3شكل رقم 4شكل رقم شكل رقم

5 6شكل رقم شكل رقم

مـلـحـق- عـقـدة 
الـسـائـق- ڤـيـديـو

مـلـحـق- عـقـدة الـسـائـق- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://www.youtube.com/watch?v=W86XNUmElP4
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ألهـدف:
أن يتعلم الطالب مهارات اقـتـفـاء األثـر ليستعني بها عند الحاجة.

املّدة الزمنيّة: 60 دقـيـقـة.
مواد مساعدة: مساطر، جبص، ماء، مكنسة صغرية/ فرشاة، صور آلثار أقدام حيوانات وطيور تعيش يف املنطقة.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: 
للمرشد: تــُـَمـرَّر هذه الـفـعـالـيـّـة يف الطبيعة يف أرض تظهر عليها آثار األقدام بوضوح كاألرض املحروثة أو الرملية وغريهام.

املرحلة األوىل:
يطلب املرشد من كّل طالب قياس أثر قدمه. أ. 

ب.  بعد أن يسري املرشد مع الطالب ملدة معينة، يطلب من كل طالب العودة ومتييز أثر قدمه من بني آثار زمالئه.

املرحلة الثانية:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات تـتـكـّون الواحدة منها من -4 5 طالب، ثم يعطي كّل مجموعة صورة ألثر حيواٍن أو طري، ويلقي 

م لألثـر من الجبص بعد خلطه باملاء وتركه حتى يجف وإزالة الرتاب  عليهم َمهمة إيجاد أثـر مطابق للذي يف الصورة وعـمـل مجسَّ

عنه بالفرشاة، ويف النهاية تسجيل اسم الطري أو الحيوان.

يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

املرحلة الثالثة- نقاش:
هل كان من الصعب متييز أثر قدمك من بني آثار أقدام الطالب؟  .1

هل كنت قبل الـفـعـالـيــّـة تلتفت إىل آثار أقدام اإلنسان أو الحيوان؟  .2
ماذا تـفـيـدك معرفة اقـتـفـاء األثـر يف الحياة اليومية؟  .3

11. اقـتـفـاء األثـر

للمرشد:
العلمات نوعان طبيعية وهي عبارة عن آثار حيوان أو إنسان تدل عىل تواجده يف املكان، 

وعلمات متفٌق عليها من صنع البرش توضع عىل جانبي الطريق أو املسار للستدالل 
واملساعدة للوصول إىل الهدف.
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آثار طبيعية ألقدام طيور وقياساتها:

الُقربة 3 سمالبطة 6.5 سم

الدجاجة 11 سم الحجلة 4 سم

الغراب 15 سمالوزة 9 سم

ألهـدف:
أن يعرف الطالب قياسات الجسم واألعضاء التي استعملت قدميًا للقياس.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة: مساطر، أقالم رصاص، أوراق.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
املرحلة األوىل:

يطلب املرشد من كّل طالب قياس طول قامته، وذراعه وباعه وشربه وفرتِه وقدمه وخطوته وعصاه وحبله الشخّص، وذلك   .1
باالستعانة باملواد املتوفرة وتسجيل القياسات عىل ورقة.

يحصل كل طالب عىل عّدة مهام لقياس أطوال أجسام يف ساحة املدرسة.  .2
يطلب املرشد من الطالب مقارنة النتائج ليدركوا حقيقة أن القياسات متشابهة لدى الجميع.  .3

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـقـاش:
يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسـئـلـة لـلـنـقـاش:
متى يستعمل اإلنسان أدوات الـقـيـاس الـتـقـلـيدية لقياس األشياء؟   .1

هل هذه القياسات دقيقة؟   .2
ما هي التطّورات التي طرأت - يف أيّامنا - يف مجال القياسات؟   .3

للمرشد:
اعتاد اإلنسان قدميًا قياس األشياء بصورة تقليديّة النعدام وسائل القياس الدقيقة التي 

نستعملها يف الوقت الحارض، فقد قام بقياس األشياء معتمًدا عىل: الخطوة، القدم، 
الشرب، الفرت، الذراع، الباع، العصا والحبل وغريها وجميعها تعطي قياًسا غري دقيق، فام 

يعنينا هو معرفة طول هذه األشياء بصورة دقيقة ألّن هذا يساعدنا يف الـفـعـالـيــّـات 
امليدانيّة مثل الجوالت والرحلت واملخيامت، ففي هذه الـفـعـالـيــّـات جميًعا نحتاج إىل 

قياس األشياء بالوسائل التقليديّة عند انعدام أدوات الـقـيـاس الدقيقة واملألوفة.

ملحق:
طيور منترشة يف بالدنا-

عريضة محوَسبة:

 طـيـور مـنـتـشـرة فـي بـالدنـا- عـريـضـة مـحـوسـَـبـة- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1Z5g2PzQV_jnxYAJIyXgUYOyJbRvH8rn-/view?usp=sharing
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ألهـدف:
أن يعرف الطالب قياسات الجسم واألعضاء التي استعملت قدميًا للقياس.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة: مساطر، أقالم رصاص، أوراق.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
املرحلة األوىل:

يطلب املرشد من كّل طالب قياس طول قامته، وذراعه وباعه وشربه وفرتِه وقدمه وخطوته وعصاه وحبله الشخّص، وذلك   .1
باالستعانة باملواد املتوفرة وتسجيل القياسات عىل ورقة.

يحصل كل طالب عىل عّدة مهام لقياس أطوال أجسام يف ساحة املدرسة.  .2
يطلب املرشد من الطالب مقارنة النتائج ليدركوا حقيقة أن القياسات متشابهة لدى الجميع.  .3

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـقـاش:
يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسـئـلـة لـلـنـقـاش:
متى يستعمل اإلنسان أدوات الـقـيـاس الـتـقـلـيدية لقياس األشياء؟   .1

هل هذه القياسات دقيقة؟   .2
ما هي التطّورات التي طرأت - يف أيّامنا - يف مجال القياسات؟   .3

للمرشد:
اعتاد اإلنسان قدميًا قياس األشياء بصورة تقليديّة النعدام وسائل القياس الدقيقة التي 

نستعملها يف الوقت الحارض، فقد قام بقياس األشياء معتمًدا عىل: الخطوة، القدم، 
الشرب، الفرت، الذراع، الباع، العصا والحبل وغريها وجميعها تعطي قياًسا غري دقيق، فام 

يعنينا هو معرفة طول هذه األشياء بصورة دقيقة ألّن هذا يساعدنا يف الـفـعـالـيــّـات 
امليدانيّة مثل الجوالت والرحلت واملخيامت، ففي هذه الـفـعـالـيــّـات جميًعا نحتاج إىل 

قياس األشياء بالوسائل التقليديّة عند انعدام أدوات الـقـيـاس الدقيقة واملألوفة.

12. القياسات
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طريقة قياس عرض نهر دون اجتيازه املعروفة بطريقة نابليون 
ليس من السهل دامئًا قياس األبعاد واملسافات بواسطة الخطوات، مثال عىل ذلك معرفة عرض نهر من أجل اجتيازه. 

لقد اصطدم نابليون بهذه العقبة أثناء تقّدم جيوشه عندما أراد أن يقيم جرًسا عىل نهر ليك يجتازه وكان عليه أن يعرف عرض النهر.

فّكر نابليون فاهتدى إىل طريقة بسيطة حيث وقف عىل ضفة النهر، واختار صخرة عىل الضفة األخرى عىل مستوى سطح املاء. وكان 

يرتدي قبعة عريضة األطراف فحنى رأسه حتّى غطت أطراف القبعة الصخرة، ويف نفس زاوية النظر هذه استدار إىل الضفة التي يقف 

عليها دون أن يغرّي وقفته فوقع نظره عىل نقطة معيّنة عىل تلك الضفة، وطلب من أحد أعوانه أن يتحرّك ويقف يف تلك النقطة، ثّم 

قاس املسافة بينه وبني الرجل الواقف فكانت مساوية لعرض النهر تقريبًا، وسّميت هذه الطريقة باسمه، كام كام يظهر يف الصورة.
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طريقة قياس عرض النهر دون اجتيازه 
الطريقة الحسابيّة- الهندسيّة 

الطريقة الحسابيّة لقياس عرض نهر دون اجتيازه هي طريقة املثلّثات املتشابهة كام يف الشكل:

الطريقة:
نعنّي نقطة عىل الجانب اآلخر من النهر كصخرة أو جذع شجرة ونسميها )أ(، ثّم نعنّي نقطة أخرى عىل الجانب الذي نقف عليه 

من النهر ونسّميها )ب( بحيث يكون الخّط )أب( عموديًا. ثّم منّد خطًا موازيًا لضفة النهر التي نقف عليها. هذا الخّط يكّون 

مع الخّط الوهمّي )أب( زاوية قامئة. نعنّي عىل الخّط املوازي للنهر نقطة أخرى )جـ( بحيث تبعد عن النقطة )ب( بعًدا معلوًما 

ولنفرضه 4 م. ثّم منّد الخّط، )ب جـ( مسافة مرتين من النقطة )جـ( ونعنّي هناك نقطة )د(.

من النقطة )د( نتّجه بزاوية قامئة باتّجاه معاكس لعرض النهر، حتّى نصل إىل نقطة )هـ( وهي النقطة التي تقع عىل خّط 

مستقيم مع النقطتني: )جـ( و )أ( عندها نحصل عىل مثلّثني متشابهني، كام يف الشكل، هذان املثلّثان هام: )أ ب جـ( و )جـ د هـ(. 

يف هذين املثلّثني، النسبة بني الضلعني )جـ د( و )جـ ب( هي ذات النسبة بني الضلعني )د هـ( و )أ ب( )أي عرض النهر(.

ومبا أن نسبة )جـ د(: )جـ ب( هي )2:1(

كذلك نسبة )د هـ(: )أ ب( هي نسبة )2:1(

ولذلك فام علينا اآلن إاّل أن نقيس املسافة )د هـ( ثّم نضاعفها لنحصل عىل عرض النهر.

 وليست هذه هي اإلمكانية الوحيدة فنحن نستطيع أن نعنّي مسافات متساوية بني

 )ب جـ( و )جـ د( ونكمل العمليّة فيكون حينئذ طول )د هـ( مساويًا لعرض النهر

)أ ب(.

)أ(

)د()جـ()ب(

)هـ(
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ألهـدف:
أن يعرف الطالب قياس ارتفاع األشياء وطولها.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة: أقالم رصاص، أوراق.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
املرحلة األوىل:

يقف املرشد بجانب الشجرة بحيث يكون ظهره مقاباًل للشمس وموازيًا لظّل الشجرة يطلب من أحد الطالب وضع عالمة عىل طرف 

ظله )نهاية ظل الرأس( ثم يقف املرشد عند العالمة التي وضعها الطالب فيضع الطالب مرة أخرى عالمة عند طرف ظل رأس املرشد 

وهكذا دواليك حتى وضع عالمة موازية لطرف ظل الشجرة. ملعرفة طول الشجرة نقوم برضب عدد العالمات بطول املرشد.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـقـاش:
يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
هل استمتعت بـالـفـعـالـيـّـة؟  .1

أعِط أمثلة عىل حاالت ميكننا فيها استخدام هذه الطريقة يف القياس؟   .2
هل تستطيع القيام بهذه  .3 

الـفـعـالـيـّـة وحدك؟

ما أهّميّة تعاون أعضاء الفرقة  .4 
من أجل إنجاح الـفـعـالـيـّـة؟ 

13. قياس ارتفاع شجرة بواسطة الظل 

للمرشد:
ارتفاع الشجرة يساوي طول الشخص الذي يستعان بظله للقياس مرضوبا بعدد املرات التي 

يتقدم فيها من النقطة املقابلة لجذع الشجرة إىل أن يقابَل طرُف ظله ظلَّ الشجرة.



231

3الباب الثالث الكشفية العملية

طريقة الـقـيـام بالقياس
قياس ارتفاع شجرة بواسطة عود أو قلم رصاص

هذه عمليّة بسيطة نقوم بها بواسطة طالبني بحيث يقف األّول عىل مسافة ما من الشجرة. من املستحسن أن تكون املسافة ثالثة 

أضعاف ارتفاع الشجرة تقريبًا حتّى تكون املسافة مالمئة للنظر.

عىل هذا الطالب أن يحمل معه عوًدا بسيطًا أو قلم رصاص وأن ينظر إىل قمة الشجرة. عليه أن ميسك قلم الرصاص بطرف أصابع اليد 

املمدودة إىل األمام )ال كام تظهر يف الصورتني(، ثم يقرتب أو يبتعد إىل أن يكون رأس القلم واقعا عىل الخط الوهمّي الواصل بني قمة 

الشجرة وعني الطالب ويف الوقت نفسه تكون قاعدة القلم واقعة عىل الخط الوهمّي الواصل بني نقطة التقاء جذع الشجرة باألرض 

وعني الطالب، )كام يظهر يف الشكل رقم 1(.

عندئذ مييل الطالب القلم )بدون تحريك أو تغيري وضع الجسم واليد( بزاوية 90 درجة حتّى يصبح القلم موازيا لسطح األرض 

وقاعدته ثابتة واقعة عىل الخط الوهمّي الواصل بني نقطة التقاء جذع الشجرة باألرض وعني الطالب.

يحدد الطالب اليشء الذي يراه عند رأس القلم )كام يظهر يف الشكل رقم 2( ثم يقيس املسافة الواقعة بني جذع الشجرة واليشء 

الذي حدده. طول املسافة يساوي ارتفاع الشجرة. )إذا مل يجد شيئا يحدده، ميكنه االستعانة بزميله ليقف بحيث يراه عىل نفس الخط 

الوهمي بني عينه ورأس القلم(.

شكل رقم 1

شكل رقم 2
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ألهدف:
أن يتعرف الطالب إىل طريقة أخرى لقياس ارتفاع األشياء وطولها.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة: عصا.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة: 
يستلقي الطالب عىل ظهره ويقوم طالب آخر بإمساك عصا بشكل عامودي بينه وبني الشجرة.

يبدأ املستلقي بالنظر إىل طرف العصا العلوّي وإرشاد زميله بالتحرك حتّى يرى الناظر قمة الشجرة واقعة عىل الخط الوهمّي الواصل 

بني الطرف العلوي للعصا وعني الطالب، ويقيس املسافات التالية: طول العصا معلوم، املسافة بني الشجرة والعصا، املسافة بني العصا 

واملستلقي، املسافة بني الشجرة وعني املستلقي. كام يظهر يف الشكل:

14. الحاجة أُّم االخرتاع 

ج
أد

ب

هـ

1م5م
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مثال:
طول العصا د هـ مرت واحد املعطيات : 

املسافة بني الشجرة والعصا أ د = 50 م   

املسافة بني العصا وعني املستلقي د ج = 5 م   

املسافة بني الشجرة وعني واملستلقي أ ج = 55 م   

إرتفاع الشجرة بالرمز أ ب   

إرتفاع الشجرة = طول العصا × املسافة بني الشجرة واملستلقي

املسافة بني العصا واملستلقي    

أب = دهـ × أج  =  1 × 55   = 11

دج               5  

يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
هل واجهت صعوبة يف فهم الطريقة؟   .1

إذا كانت اإلجابة نعم هل طلبت املساعدة من اآلخرين؟   .2
إذا كانت اإلجابة ال كيف كان شعورك عندما قدمت املساعدة لآلخرين؟  .3
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ألهـدف: 
أن يعرف الطالب كيفيّة تحديد الجهات.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة: بريستول، أقالم تلوين، رسامت لبوصلة صامء فيها إشارة إىل جهة الشامل- نسخ بعدد املجموعات- مثل الصورة 

أعاله، بطاقات بالجهات الست عرشة.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
 يوزع املرشد الطالب إىل مجموعات تـتـكـّون الواحدة منها من 4- 5 طالب ثم يعطي كل مجموعة رسام لبوصلة صامء فيها إشارة 

إىل جهة الشامل، كام ويعطيهم البطاقات بالجهات الست عرشة. بعد ذلك يطلب من كل مجموعة تحديد الجهات الست عرشة عىل 

البوصلة الصامء.

15. معرفة الجهات والتواجد
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بطاقات بالجهات الست عرشة:

رشق رشق
رشقي
شاميل

شامل 
رشقي

شامل 
شاميل 
رشقي

شامل شامل
شاميل 

غريب

شامل 
غريب

غرب 
غريب

شاميل

غرب غرب
غريب 
جنويب

جنوب 
غريب

جنوب 
جنويب 

غريب

جنوب جنوب
جنويب 
رشقي

جنوب 
رشقي

رشق 
رشقي 
جنويب

للمرشد- زهرة الجهات:

NORTH
شمل
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ألهـدف:
أن يعرف الطالب الجهات يف الليل.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة:

امللحق األول: صورة صامء ملجموعات النجوم التي نستدل بها ملعرفة جهة الشامل )الدب األكرب، الدب األصغر وفيها النجم   .1
القطبّي/ نجم الشامل(.

امللحق الثاين: صورة ملجموعات النجوم املذكورة أعاله.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يقوم املرشد بتوزيع الصورة الصامء عىل الطالب ويلقي عليهم َمهمة تعيني مجموعات النجوم.

يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
من اهتدى إىل مجموعات النجوم؟  .1

ما عدد النجوم يف كّل مجموعة؟ بأية أشكال هندسيّة تظهر؟   .2
كم نجمة تظهر بشكل أوضح من سائر النجوم؟   .3

هل هناك كواكب أو نجوم أخرى ميكننا االعتامد عليها لياًل ملعرفة الجهات؟ )كالقمر مثاًل(  .4

16. االستدالل بالنجوم ملعرفة الجهات يف الليل

للمرشد:
 للمرشد: يفّضل مترير هذه الـفـعـالـيـّـة يف إحدى ليايل السمر يف املخيم الكشفّي
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للطلب:
امللحق األول: صورة صامء ملجموعات النجوم التي نستدل بها ملعرفة جهة الشامل )الدب األكرب، الدب األصغر وفيها النجم القطبّي/ 

نجم الشامل(:

للمرشد:
امللحق الثاين: صورة ملجموعات النجوم التي نستدل بها ملعرفة جهة الشامل ) الدب األكرب، الدب األصغر وفيها النجم القطبّي/ نجم 

الشامل (:
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الهدف:
أن يعرف الطالب الجهات يف النهار.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة: أقالم، أوراق لتسجيل املعطيات.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة - املرحلة األوىل:
يعطي املرشد كل طالب ورقة عمل تحتوي عىل عّدة أمور، عىل الطالب مراقبتها وتسجيل املعطيات املطلوبة وهي:

اإلجابةاملوضوع
أماكن العبادة- موقع املنرب يف املسجد وموقع الهيكل يف 1.

الكنيسة.

قبور املسلمني وقبور املسيحيني واتجاهها.2.

أنهار ووديان يف البالد واتجاه جريانها.3.

البوصلة- إىل أي اتجاه يشري املؤشـِّـر الـُمـَمـغـنــَـط )اإلبرة(؟4.

الطحالب، بأي اتجاه تنمو وملاذا حسب رأيك؟5.

الشمس من أي جهة ترشق ويف أي جهة تغرب؟6.

الرياح يف بالدنا، بأي اتّجاه تهب عىل األغلب؟7.

يف أية جهة تكون األشجار الحرشية عىل سفوح الجبال؟8.

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـقـاش:
يدير املرشد نـقـاشـا تلخيصيا مستعينا باألسئلة التالية:

أسئلة للنقاش:
هل الحظتم هذه األشياء من قبل؟   .1

إذا كانت اإلجابة ال فكيف تفرّسون ذلك؟   .2
كيف تفرّسون هذه الظواهر؟   .3

كيف تساعدنا هذه األشياء يف معرفة الجهات؟   .4
 تجري هذه الـفـعـالـيـّـة عىل شكل جولة داخل القرية ومحيطها يف لقاءين متتالني؛

 األّول لتسجيل املعطيات، والثاين للنقاش يف مجموعات ملالءمة املعطيات حيث

 يحمل املرشد جميع املعلومات التي حصل عليها الطالب، والتي توّصلوا إىل

اتّفاق بشأنها، ويعطيهم معلومات إضافيّة إذا دعت الحاجة إىل ذلك.

17. معرفة الجهات يف الّنهار 
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إجامل الـفـعـالـيـّـة يف كامل الهيئة: 
ملعرفة املكان والجهات إذا ضللنا الطريق يجب االنتباه إىل ما ييل:

إتّجاه قبور املسلمني يكون من الغرب إىل الرشق وكذلك قبور املسيحيني.  .1

منرب املسجد يف الجهة الجنوبية منه )يقابله الباب عىل األغلب(.  .2

الهيكل يف الكنيسة يف الجهة الرشقيّة.  .3

يف البوصلة  يتحرك  املؤشـِّـر الـُمـَمـغـنــَـط نحو الشامل.  .4

األنهار والوديان يف بلدنا يجري معظمها من الرشق إىل الغرب باستثناء أودية الغور.  .5

6.  تنمو الطحالب يف الجهة الشاملية للجبل أو التل أو الصخرة أو الحجر حيث ال تتعرض ألشعة 
الشمس.

ترشق الشمس من الرشق وتغرب يف الغرب ويكون مسارها الظاهرّي مائل نحو الجنوب.  .7

الساعة - ضع عود الثقاب يف مركز الساعة فيظهر الظل يف الجهة الشاملية.  .8

األشجار الحرشية يف بلدنا تنمو بشكل عام يف الجهة الشامليّة لسفوح الجبال.  .9

الرياح يف بلدنا تهب من الشامل الغريب نهاًرا ومن الجنوب الغريب ليًل بشكل عام-   .10
باستثناء الرياح الخامسينيّة.
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االهتداء- التواجد
ألعاب الجهات 

1. االتجاه الصحيح:
 نرسم دائرة كبرية عىل األرض ونحّدد عليها

 الجهات الثامين مميزين جهة الشامل بعالمة
خاّصة )باألحمر مثاًل(.

تحتاج اللعبة إىل تسعة طالب يتوزّع 8 منهم عىل الجهات 
الثامين ويبقى التاسع يف مركز الدائرة. عند إشارة البدء ينادي 

املرشد ذاكرًا جهتني )مثاًل: شامل، جنوب( فيجري الطالب 
 الواقف يف جهة الشامل إىل الجنوب، ويجري الطالب الواقف

 يف الجنوب إىل الشامل ليتبادال مكانيهام، عندها يحاول
 الواقف يف مركز الدائرة أن يحتل أحد املكانني قبل

 وصول اآلخر إليه، فإن أفلح يف ذلك أصبح املكان له،
 أما الطالب الخارس فيقف يف مركز

الدائرة وهكذا دواليك.

3. لعبة االتجاهات:
 نرسم عىل األرض 4 دوائر ونحدد عىل كّل دائرة

الثامين جهات ثّم نحرض 32 وتًدا ونضعها عىل الدوائر، 8 أوتاد 
مغروسة يف جهات كّل دائرة، كّل وتد يشري إىل جهة معينة.

يقف أعضاء املجموعة الواحدة يف صف، وأمام كّل صف وعىل بعد 
مناسب توجد الدائرة واألوتاد عىل الجهات الثامين. توزّع بطاقات 
مكتوب عليها الجهات الثامين، لكل طالب بطاقة. عىل أفراد كّل 

مجموعة بحيث يعرف كّل فرد الجهة الخاصة به. يبدأ املرشد برسد 
قصة فيها اتجاهات مختلفة مثل:

״كان صيّاد يسري يف الغابة ومعه كلبه، وبينام هو متّجه نحو 
الشامل، إذ رأى أرنبًا قادًما من جهة الغرب، فصّوب إليه بندقيته، 

فجرى األرنب إىل جهة الشامل الغريب״.
 ويستمّر املرشد برسد القّصة ذاكرًا من حني آلخر جهة

 معيّنة، وعندما تذكر الجهة يذهب الطالب الذي يحمل
 البطاقة املكتوب عليها الجهة إىل الوتد الخاّص

 بالجهة. والذي يصل أواًل تحسب
له نقطة.

2. خذ مكانك:
 نرسم دائرة عىل األرض ونرسم

 الجهات الثامين عليها دون وضع عالمة مميزّة
 ألية جهة. توضع 8 بطاقات عليها أسامء الجهات

 يف سلة، وتبدأ اللعبة بأن يأخذ كّل واحد من
الطالب )وعددهم 8( بطاقة من السلة.

 يقف كل طالب يف الجهة املكتوبة يف البطاقة التي
 أخذها، عىل أن يقف أوال الطالب الذي أخذ

 بطاقة الشامل.
 الطالب الذي يأخذ مكانه أّواًل تحسب له

نقطة لصالحه وهكذا......
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ملعرفة الجهات يف النهار عّدة طرق أهّمها تلك التي نستخدمها باالستعانة بالشمس حسب حركتها الظاهريّة. األرض تدور حول   .1
الشمس ولكن يظهر لنا وكأن الشمس ترشق من الرشق تقريبًا ثّم تتّجه نحو الجنوب وتغرب يف الغرب، ومبا أنّها تقطع مسافة 

360ْ كّل 24 ساعة فأنّها تقطع 15ْ يف الساعة. ترشق الشمس يف السادسة صباًحا تقريبًا ثّم تدور األرض فتصري الشمس إىل 

جهة الجنوب فتكون يف حوايل الساعة التاسعة يف الجهة الجنوبيّة الرشقيّة ويف الساعة الثانية عرشة ظهرًا تكون يف جهة الجنوب 

ويف الساعة الثالثة بعد الظهر تكون تقريبًا يف الجهة الجنوبيّة الغربيّة، ويف الساعة السادسة مساًء تكون يف الغرب.

ميكن تعيني الجهات يف النهار بطريقة أدّق وهي طريقة الساعة والشمس. نخلع الساعة من يدنا ومنسكها بصورة أفقية ثّم   .2
نأخذ عود ثـقـاب أو عودا مشابها ونركزه عموديًا يف مركز الساعة )عند ملتقى العقارب( فيصبح له ظّل. نحرّك الساعة حتّى 

ف الزاوية املحصورة بني الرقم 12 يف الساعة وبني  ينطبق ظّل عود الثقاب عىل عقرب الساعات القصري. عندها منرِّر خطا ينصِّ

ظل عود الثقاب املنطبق عىل عقرب الساعات. فالخط املنصف للزاوية يدّل عىل جهة الشامل سواء يف ساعات قبل الظهر أم 

بعد الظهر. وإذا ما عرفنا جهة الشامل ميكننا معرفة بقية الجهات.

املزولة )الساعة الشمسيّة(:
مواد مساعدة: عصا وحبل.

الطريقة:
نغرز العصا يف األرض بشكل عمودي 

ثّم نربط الحبل يف قاعدة العصا ونرسم دائرة بواسطة طرف 

الحبل بحيث يكون املحيط مساويًا لطول ظّل العصا عند 

الرشوق. 

كلاّم ارتفعت الشمس يقرص الظّل. وبعد الساعة الثانية 

عرشة ظهرًا يبدأ الظّل يف الطول مرة ثانية. اآلن علينا االنتظار 

حتّى ساعة الغروب عندها يلتقي الظّل بالدائرة. عندئذ نستدّل 

عىل الشامل الواقع بني النقطتني الواقعتني بني ظّل الصباح وظّل املساء يف الوسط متاًما كام هو مبنّي يف الشكل أعاله. وهذا الظّل يدّل 

عىل الشامل تقريبًا يف الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

18. معرفة الجهات 
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البوصلة:
كلّنا نعرف أّن البوصلة ترشدنا إىل جهة الشامل بواسطة املؤشـِّـر الـُمـَمـغـنــَـط )اإلبرة( الذي فيها والذي يتحرك دامئا ليشري إىل جهة 

الشامل النجذابها لألقطاب املغناطيسية لألرض )انظر الشكل التايل( :

 

استعامل البوصلة:
عند استعامل البوصلة يف الحقل علينا أن نأخذ بالحسبان أنّه إذا وقعت البوصلة عىل األرض وحدثت لها رّجة بسيطة تتعطّل عن 

العمل وتبدأ بالتزييف. وال نستفيد منها بعد ذلك.

حتّى نعنّي الشامل علينا أن نضع البوصلة عىل مكان أفقّي غري مائل مثل طاولة أو حجر مستوي السطح وما إليهام.

نرتك البوصلة حتى يتوقف املؤشـِّـر متاما عن الحركة، عندها نبدأ بتحريك البوصلة بشكل دائري حول نفسها فنالحظ االتجاه الذي 

ينجذب أليه املؤشـِّـر ويكون هذا االتجاه نحو جهة الشامل.

رشط أسايّس للتأكّد من صّحة العمليّة أن نأخذ بالحسبان أّن املؤشـِّـر الـُمـَمـغـنــَـط يـتـأثـر مبواّد مثل الحديد والفوالذ أو بتيار 

كهربايّئ أو محرّك يعمل يف منطقة قريبة. كّل هذه األشياء تؤثّر بشكل قوّي عىل عمل البوصلة.

مـلـحـق- 
الـتـواجـد- ڤـيـديـو

مـلـحـق- مـعـرفـة 
الـجـهـات والـتـواجـد- 
عـريـضـة مـحـوسـَـبـة

مـلـحـق- مـعـرفـة الـجـهـات 
والـتـواجـد-  عـريـضـة 

مـحـوسـَـبـة- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق- الـتـواجـد- 
ڤـيـديـو- رابـط 

تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1oz6htz23A46gShKTTajDVoywZxKpgTh7/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1oz6htz23A46gShKTTajDVoywZxKpgTh7/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1oz6htz23A46gShKTTajDVoywZxKpgTh7/view?usp=sharing
http://drive.google.com/open?id=195xeAiRCezbUdlRRymQExanrSMiySXyI
http://drive.google.com/open?id=195xeAiRCezbUdlRRymQExanrSMiySXyI
http://drive.google.com/open?id=195xeAiRCezbUdlRRymQExanrSMiySXyI
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19. محطات الحبك 

ألـهـدف:
أن يتعلّم الطالب طرق الحبك وأنواعه.

املّدة الزمنيّة: 40 دقيقة.

مواد مساعدة:
عص كشفيّة بعدد الطالب.  .1

حبل شخّص لكل طالب.  .2
بطاقات املحطات للمجموعات وبطاقة للمرشد.  .3

للمرشد: حرّض العص والحبال يف محطات أربع تسمى: الثامين، الرباعي، الصليبي، املتوازي، ثم قم بوضع البطاقة الخاصة بكل 
محطة يف مكان مناسب بجانب املحطة.

قّسم املجموعة إىل أربع مجموعات، تعمل كّل مجموعة يف إحدى املحطات.

إذا زاد عدد الطالب يف املجموعة عن خمسة، ميكنك تـقـسـيـمـهـم إىل مجموعتني تعمالن يف نفس املحطة.

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يطلب املرشد من كّل مجموعة اختيار إحدى املحطات والذهاب إليها ومن ثّم قراءة ما كتب عىل البطاقة وتـنـفـيـذ املطلوب.

يقوم املرشد بالتجّول بني املحطات لتقديم املساعدة واإلرشاد.

بعد االنتهاء من تنفيذ املهّمة )حوايل 20 دقيقة( تقوم كّل مجموعة برشح مراحل العمل والصعوبات التي واجهتها بينام يوّجه املرشد 

األسئلة التالية:

هل شارك جميع األعضاء يف عمليّة البناء؟  .1
أية فوائد قد تجنيها من هذا الحبك؟  .2

يجب أن متّر كل املجموعات يف جميع املحطات وتتعلم كل أنواع الحبك.
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البطاقة األوىل
طريقة عمل الحبك املتوازي 

ضع عىل األرض عصوين بحيث يالمس ثلث الواحدة منها ثلث األخرى. اربط حباًل بالعصا األوىل بعقدة العصا وابدأ بلّف الحبل بشدة 

حول العصوين مًعا وكّون أنصاف عقد من جهة واحدة- تكون أنصاف العقد باللّف وإدخال الطرف يف الحلقة وهكذا. يف نهاية الحبك 

ترى أن أنصاف العقد قد كونت رسبًا مائاًل.

إتــَّـبـِـع املراحل التالية:

مـلـحـق- الـحـبـك 
الـمـتـوازي- ڤـيـديـو

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- لـّف الـحـبـل 
حـول حـول الـعـصـويـن:

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إنهاء الـلـّف بـعـقـدة 
الـنـاتـج الـنـهـائـي:إبـهـام أو بـعـقـدة مـسـطــَّـحـة:

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- نـصـف ربـطـة حـول الـعـصـويـن:
الـحـبـك الـمـتـوازي- الـمـرحـلـة األولـى- 

عـقـدة وتـديـة حـول الـعـصـويـن:

مـلـحـق- الـحـبـك الـمـتـوازي- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1X4r6Kgr36ir2h3aExlhCYt1a-2ofG4SZ/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1X4r6Kgr36ir2h3aExlhCYt1a-2ofG4SZ/view?usp=sharing


الباب الثالث الكشفية العملية

246

3

البطاقة الثانية
طريقة عمل الحبك الصليبي 

ضع عصا عىل أخرى بحيث تشكالن صليبًا. اربط الحبل إىل العصا األساسية بعقدة العصا. لّف الحبل من أقرب زاوية إىل الزاوية 

املقابلة لها بالرأس عّدة لفات ثّم لُفه عّدة لفات أخرى من الزاويتني األخريني لتقوية الحبك. لف الحبل بني العصوين عّدة لفات 

أخرى. بعد االنتهاء، إعقد طرف الحبل بإحدى العصوين بعقدة العصا.

إتــَّـبـِـع املراحل التالية:

مـلـحـق- الـحـبـك 
الـصـلـيـبـي- ڤـيـديـو

الـحـبـك الـصـلـيـبـّي- الـمـرحـلـة األولـى- عـقـدة 
وتـديـة حـول إحدى الـعـصـويـن:

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- لـّف الـحـبـل حـول الـعـصـويـن 
مـن الـزاويـتـيـن الـمـتـقـابـلـتـيـن األخـريـيـن:

الـمـرحـلـة الـخـامـسـة- إنهاء الـلـّف بـعـقـدة وتـديـة 
حـة: ثـّم بـعـقـدة إبـهـام أو بـعـقـدة مـسـطــَـّ

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- لـّف الـحـبـل حـول 
الـعـصـويـن مـن زاويـتـيـن مـتـقـابـلـتـيـن:

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- خـنـق الـحـبـل: 

الـنـاتـج الـنـهـائـي:

مـلـحـق- الحـبـك 
الـصـلـيـبـّي- ڤـيـديـو- 

رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1XW189ENVqOJgDAiUutYx93gXEQXCp0OG/view?usp=sharing" مـلـحـق-
http://drive.google.com/file/d/1XW189ENVqOJgDAiUutYx93gXEQXCp0OG/view?usp=sharing" مـلـحـق-
http://drive.google.com/file/d/1XW189ENVqOJgDAiUutYx93gXEQXCp0OG/view?usp=sharing" مـلـحـق-
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البطاقة الثالثة
طريقة عمل الحبك الثامين

ه حول العصا الثانية ومرّة أخرى حول العصا  ضع عصوين الواحدة بجانب األخرى. اربط إحدى العصوين بالحبل بعقدة العصا، ثّم لُفَّ

األوىل وهكذا. إنتبه إىل أنه أثناء اللّف يجب أن تـأخـذ الحلقات شكل الرقم 8، كذلك انتبه إىل ضغط كّل لفة إىل السابقة لها. بعد 

ذلك لّف الحبل عّدة مرّات بني العصوين واعقد طرفه بإحدى العصوين بعقدة العصا.

إتــَّـبـِـع املراحل التالية:

مـلـحـق- الـحـبـك 
الـثــُّـمـانــّي- ڤـيـديـو

 الـحـبـك الـثـمـانـّي- الـمـرحـلـة األولـى -
مـن الـجـهـة الـيـمـنـى:

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة- لـّف الـحـبـل:

الـمـرحـلـة الـخـامـسـة- خـنـق الـحـبـل:

الـنـاتـج الـنـهـائـي:

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- عـقـدة وتـديـة:

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- إنهاء الـلـّف:

الـمـرحـلـة الـسـادسـة- إنهاء الـلـّف بـعـقـدة وتـديـة 
حـة: ثـّم بـعـقـدة إبـهـام أو بـعـقـدة مـسـطــَـّ

مـلـحـق- الحـبـك الـثــُّـمـانــّي- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1GbUEMxRpWJ-d6IYB6nzYm2jpr2Zwprka/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1GbUEMxRpWJ-d6IYB6nzYm2jpr2Zwprka/view?usp=sharing
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البطاقة الرابعة
طريقة عمل الحبك الرباعي

ضع عصوين الواحدة عىل األخرى بحيث تشّكالن مًعا صليبًا.

اربط العصا العامودية بالحبل بعقدة العصا. لّف الحبل حول العصا األفقية، اكمل اللف هذه املرّة حول العصا العمودية، اكمل اللف 

إىل أعىل حول العصا األفقيّة ثّم العمودية فاألفقية حتّى ميتلئ الفراغ الذي نتج عند اكتامل الدورة األوىل. لتأمني الحبك نلف الحبل 

بني العصوين عّدة مرات. ننهي الحبك بعقدة العصا.

)انظر الشكل(

مـلـحـق- الـحـبـك 
الـربـاعـي- ڤـيـديـو

الـحـبـك الـربـاعـّي- الـمـرحـلـة األولـى- عـقـدة 
وتـديـة حـول إحدى الـعـصـويـن:

الـمـرحـلـة الـثـالـثـة - لـّف الـحـبـل مـن أعـلـى:

الـمـرحـلـة الـخـامـسـة- الـنـاتـج الـنـهـائـي:

الـمـرحـلـة الـرابـعـة- خـنـق الـحـبـل:

الـمـرحـلـة الـثـانـيـة- لـّف الـحـبـل مـن أعـلـى ثـّم 
مـن أسـفـل:

بـاعـّي-  مـلـحـق- الحـبـك الـرُّ
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1CY0Au5xGDX5Cvwo5kg_3u0e36EtC3WzT/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1CY0Au5xGDX5Cvwo5kg_3u0e36EtC3WzT/view?usp=sharing
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البطاقة الخامسة
للمرشد

الحبك املتوازي: يستعمل هذا الحبك لربط عصا بأخرى للحصول عىل عصا طويلة، وكثريًا ما نحتاجه لزيادة طول عصا العلم.  .1

الن صليبا نستعمله يف بناء األبراج وصاري العلم. الحبك الصليببي: يستعمل لربط عصوين تـشـكــِـّ  .2

الحبك الثامين: يستعمل لربط عصوين أو أكرث عند طرفيهام من جهة واحدة بحيث تنفرج العصوان من ناحية وتبقيان   .3
مربوطتني من الناحية الثانية فتكونان ثابتتني عىل األرض. يستعمل الحبك الصليبي يف األبراج والجسور والطاوالت الحقليّة 

وغريها.

الحبك الرباعي: يستعمل كام الحبك الصليبي، رشيطة أن يكّون تقاطُع العصوين زوايا قامئة.  .4
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ألـهـدف:
أن يتعلّم الطالب طرقا متعددة لنصب الخيام.

املّدة الزمنيّة: 30 دقيقة.
مواد مساعدة:

يحرض كّل طالب عصا، حبال وقطعة القامش الكشفية.  .1
بطاقات بعدد املجموعات مكتوب عىل كّل واحد منها طريقة بناء أحد أنواع الخيام مع الرسم.  .2

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات تـتـكـّون الواحدة منها من 4-5 طالب.

تحصل كل مجموعة عىل بطاقة. عىل املجموعة نصب الخيمة وفق التعليامت الواردة يف البطاقة.

يحّدد املرشد منطقة معينة لنصب الخيام، يفّضل أن  تــُـكـَـوِّن الخيام شكل نصف دائرة بحيث يكون مدخل كّل خيمة نحو الداخل.

قبل البدء بالعمل يقوم املرشد بإرشاد الطالب بكيفية عمل “زر الحقل” الذي يستخَدم لربط قطعة قامش بأخرى أو لربطها بوتد.

)أنظر البطاقة األوىل(.

بعد إمتام الرشح تتوجه كّل مجموعة إىل املكان الذي اختارته وتنصب خيمتها.

يهتم املرشد بأن ينتقل الطالب بني املحطّات ليك تقوم كل مجموعة بنصب جميع أنواع الخيام.

البطاقة األوىل20. ألـخـيـام
طريقة عمل زر الحقل

ناخذ حجرا أو طرف عصا بيدنا اليرسى وندخله من 

تحت قطعة القامش ومنسك بيدنا اليمنى قطعة 

القامش مع الحجر ثّم نضغط تحت الحجر. نأخذ 

حباًل شخصيا ونعمل عقدة الوتد ونُدخل الحجر 

داخلها. نشد العقدة بحيث “تخنق” الحجر. نربط 

فوقها عقدة اإلبهام للتأمني.

البطاقة الثانية
طريقة نصب خيمة قطعة قامش واحدة

نـفـرش قطعة قامش عىل األرض ثم نـُـدخل طرف عصا يف زاوية قطعة 

القامش من األسفل ونعمل به زرا حقليا، ثم نقوم بنفس العملية عند 

الطرف املقابل لقطعة القامش باستخدام عصا أخرى.

يف كل واحدة من الزاويتني األخريني نعمل زرا حقليا بحجر.

ننصب العصوين ونثبتهام بوتدين ثم نربط الزرين الحقليني املعمولني 

بحجرين )نربطهام( بوتدين، أو ميكننا وضع حجرين كبريين عىل 

الزرين الحقليني بدل استخدام الوتدين.

للمرشد:
يصنف البعض الخيام حسب استعامالتها: خيمة حارس، خيمة إسعاف، خيمة نوم وما شابه، 

أما البعض اآلخر فيصنفها حسب عدد قطع القامش املستعملة يف نصبها: خيمة قطعة 
قامش واحدة، خيمة قطعتني... أو حسب شكلها: خيمة مربعة ) مكعبة (، خيمة مخروطية...

أما نحن فقد ارتـأينا أن نصنفها حسب عدد قطع القامش ألننا نستطيع اسخدام كل خيمة ألي 
هدف نريد.
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البطاقة األوىل
طريقة عمل زر الحقل

ناخذ حجرا أو طرف عصا بيدنا اليرسى وندخله من 

تحت قطعة القامش ومنسك بيدنا اليمنى قطعة 

القامش مع الحجر ثّم نضغط تحت الحجر. نأخذ 

حباًل شخصيا ونعمل عقدة الوتد ونُدخل الحجر 

داخلها. نشد العقدة بحيث “تخنق” الحجر. نربط 

فوقها عقدة اإلبهام للتأمني.

البطاقة الثانية
طريقة نصب خيمة قطعة قامش واحدة

نـفـرش قطعة قامش عىل األرض ثم نـُـدخل طرف عصا يف زاوية قطعة 

القامش من األسفل ونعمل به زرا حقليا، ثم نقوم بنفس العملية عند 

الطرف املقابل لقطعة القامش باستخدام عصا أخرى.

يف كل واحدة من الزاويتني األخريني نعمل زرا حقليا بحجر.

ننصب العصوين ونثبتهام بوتدين ثم نربط الزرين الحقليني املعمولني 

بحجرين )نربطهام( بوتدين، أو ميكننا وضع حجرين كبريين عىل 

الزرين الحقليني بدل استخدام الوتدين.

للمرشد:
يصنف البعض الخيام حسب استعامالتها: خيمة حارس، خيمة إسعاف، خيمة نوم وما شابه، 

أما البعض اآلخر فيصنفها حسب عدد قطع القامش املستعملة يف نصبها: خيمة قطعة 
قامش واحدة، خيمة قطعتني... أو حسب شكلها: خيمة مربعة ) مكعبة (، خيمة مخروطية...

أما نحن فقد ارتـأينا أن نصنفها حسب عدد قطع القامش ألننا نستطيع اسخدام كل خيمة ألي 
هدف نريد.
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البطاقة الثالثة
طريقة نصب خيمة قطعتي قامش )هرمية الشكل(

نفرش قطعتي القامش الواحدة بجانب األخرى بحيث يكون طرف إحداهام 

عىل طرف األخرى بحوايل 10 سم. نعمل بعض األزرار الحقلية بأحجار 

لربط قطعتي القامش معا، فيتكون لدينا صف من األزرار الحقلية بأحجار 

)كام يظهر يف الشكل: صف األزرار الثالثة يف الوسط(. قرب الزرين الحقليني 

يف طريف الصف نعمل زرا بعصا عند كل طرف، ثم نعمل يف كل طرف من 

األطراف األربعة لقطعة القامش الكبرية زرا حقليا بحجر. نقوم بنصب 

العّص وتـثـبـيـت الخيمة بشّد األطناب )جمع طــُـنـْـب وهو الحبل الذي 

تــُـشـّد به الخيمة أي الحبل الواصل بني الزر الحقيّل والوتد يف األرض(، 

مستهلــِّـيـن بشّد طــُـنــْـبــَــي العصوين. أطناب الزوايا األربعة تكوِّن 

زوايا ْ 45. كذلك ميكن استبدال األوتاد بحجارة أو غريها.
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البطاقة الرابعة
طريقة نصب خيمة قطعتي قامش أو ثالث أو أربع قطع )مكعبة الشكل(

ميزة هذه الخيمة أنّها مريحة ويسهل التحرّك داخلها.

 من قطعتي قامش: نتبع التعليامت الواردة يف البطاقة الثانية. الفرق هو

 أننا نستبدل عند طرفني من األطراف األربعة لقطعة القامش الكبرية الزرين

الحقليني املعمولني بحجرين )نستبدلهام( بزرين حقليني بعصوين وثم نثبتهام باألوتاد.

 خيمة ثالث قطع قامش: نفس العملية التي فصلناها يف البطاقتني الثانية والثالثة.

 نضيف هنا قطعة قامش ثالثة يف الجهة املقابلة لقطعة القامش الثانية ونثبتها

بنفس الطريقة التي ثبتنا بها قطعة القامش الثانية. 

لتوسيع معلوماتكم وضعنا لكم هنا ڤـيـديـوهات وروابط تشعيبية ألنواع أخرى من الخيام.

للمرشد:
عند توزيع البطاقات عىل املجموعات أعط املجموعة الرابعة البطاقة الثانية والبطاقة 

الرابعة.
بنفس الطريقة ميكننا نصب خيمة خمس قطع أو أكرث.

هذه هي أنواع الخيام األساسيّة التي من الرضورّي أن يتعلّمها الطلب ألنّها تفي بحاجاتهم. 

1

1

2

23

مـلـحـق- خـيـمـة 
الـجـوال- ڤـيـديـو

مـلـحـق- خـيـمـة الـجـّوال- 
رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق- خـيـمـة 
اإليـغـلـو- ڤـيـديـو

مـلـحـق- خـيـمـة اإليـغـلـو- 
رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق- خـيـمـة 
سـريـعـة الـفـتـح- 

ڤـيـديـو

مـلـحـق- خـيـمـة سـريـعـة 
الـفـتـح- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/file/d/1r-oUmvVRsfquZ1nkDByla3yGbJ81VIgZ/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1r-oUmvVRsfquZ1nkDByla3yGbJ81VIgZ/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1S1V5002NXPn9pFNVxAzHenu1J6OtlST_/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1S1V5002NXPn9pFNVxAzHenu1J6OtlST_/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1xsbSaCVQmKl5A526sxdqm4pFpRaDFUeD/view?usp=sharing"مـلـحـق-
http://drive.google.com/file/d/1xsbSaCVQmKl5A526sxdqm4pFpRaDFUeD/view?usp=sharing"مـلـحـق-
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ألـهـدف:
أن يعرف الطالب طرق بناء الجسور بأنواعها.

املّدة الزمنيّة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
أربعة حبال سميكة طول كّل منها حوايل 20 م.  .1

حبالن أقل ُسـْمـكـا بنفس الطول.  .2
حبال وعص شخصيّة.  .3

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يصطحب املرشد الطالب إىل الحرش، مع املواّد املذكورة.

يوزّع املرشد الطالب إىل ثالث مجموعات، ثم يلقي عليهم املهام التالية:

 املجموعة األوىل:
 إربطوا شجرتني بحبل سميك طوله من 5- 10 أمتار عىل ارتفاع مرت

ونصف املرت من األرض )أنظروا الشكل(.

 املجموعة الثانية:
 إربطوا شجرتني بحبلني سميكني طول الواحد منهام من 5- 10 أمتار،

 أحدهام عىل ارتفاع مرت من األرض واآلخر عىل ارتفاع نصف

مرت من األرض ) أنظروا الشكل (.

21. ألجسور
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املجموعة الثالثة:

 إربطوا شجرتني بحبل سميك طوله من 5- 10 أمتار عىل ارتفاع

 نصف مرت من األرض. ثم اربطوا حبلني أقل سـُـمـْـكـا عىل ارتفاع مرت

 ونصف املرت من األرض، وقوموا بلّف أحدهام مرتني حول جذع إحدى

 الشجرتني ثم قوموا مبّده إىل الشجرة األخرى ولفه مرتني وعقده، بعد

 ذلك قوموا بنفس العملية بالحبل اآلخر ولكن هذه املرة من الجانب

اآلخر للشجرتني.

نوصيكم بربط الحبل السفيل بالحبلني العلويني بعقدة السائق لضامن عدم اتساع الفتحة بينهم )أنظروا الشكل(.

بعد أن تتّم املجموعات بناء الجسور املذكورة يقوم املرشد بتفّقدها للتأكّد من متانتها، ويعطي الطالب فرتة اسرتاحة قدرها ربع ساعة.

بعد انتهاء االسرتاحة يجمع املرشد الطالب عند محطة 

املجموعة األوىل حيث يرشح ممثل املجموعة طريقة ربط 

الحبل ذاكرا العقد التي استعملها أعضاء املجموعة ثم 

يُـوجـــِّــه املرشد السؤال التايل:

كيف ميكننا أن نستفيد من حبل كهذا؟ 

يستمع املرشد والطالب إىل إجابات زمالئهم حتّى يذكر 

أحدهم الجواب الصحيح “عبور منطقة مائية”.

هنا يذكر املرشد أّن ما فعله الطالب ليس إال منوذجا لجرس 

من حبل يقام فوق نهر أو واد، والفارق الوحيد هو وجوب 

تقوية العقد أكرث وإدخال عقدة السائق لشد الحبل ألقىص 

درجة ألّن االرتفاع الحقيقّي يكون حوايل ثالثة أمتار.

إذا مل نجد قرب الوادي شجرًا نبني برًجا من ثالث سندات 

نربط أطرافها من جهة واحدة بالحبك الثامين.

ينتقل املرشد مع الطالب ملشاهدة ما قامت به املجموعة 

الثانية، وبعد االستامع إىل رشح ممثّل املجموعة لطريقة 

العمل والعقد التي استعملتها املجموعة، يوّجه املرشد 

السؤال: كيف ميكننا أن نستفيد من هذه الحبال؟ 
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بطبيعة الحال سيصل الطالب إىل اإلجابة الصحيحة وهي العبور فوق منطقة مائيّة.

يكّرر املرشد مالحظاته وهي: وجوب شّد الحبلني بعقدة السائق. وعند تعّذر وجود شجر نضطّر إىل إقامة برجني من السندات.

ينتقل املرشد مع الطالب إىل الجرس الذي بنته املجموعة الثالثة، يستمع إىل رشح ممثّل املجموعة، ومن ثّم يوضح للطالب مالحظاته 

وهي:

يجب ربط الحبل السفيّل بالحبلني العلويني لضامن عدم اتّساع الفتحة بينهم.	 

يجب شّد الحبال الثالثة بـعـقـدة السائق حيث نبدأ من أعىل.	 

يجب إقامة األبراج إذا تعّذر وجود الشجر.	 

أّن هذا الجرس هو أكرث الجسور املذكورة أمانًا للطالب.	 

صورة لنوع آخر من الجسور.
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ألـهـدف:
أن يتعلّم الطالب طريقة عمل املرايس وفوائدها.	 

املّدة الزمنيّة: 45 دقيقة.

مواد مساعدة:
حبال شخصيّة.  .1
عارضة خشبيّة.  .2

دلو كبري ارتفاعه 60 سم.  .3
ثالث مطارق )شواكيش(.  .4

بطاقات مهام مكتوب عىل كلٍّ منها طريقة عمل إحدى املرايس )أنظر البطاقات(.  .5

سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يقسم املرشد الطالب إىل خمس مجموعات.

يعطي كّل مجموعة بطاقات املهام الخمس مهّمة املطلوب منهم تنفيذها وهي: املرساة املقذوفة واملرساة املدفونة ومرساة 

العارضة الخشبية واملرساة األحادية واملرساة الثنائية.

يوزّع املرشد املواد املساعدة عىل النحو التايل:

املجموعة األوىل - حبل طوله حوايل عرشة أمتار.

املجموعة الثانية - حبل طوله خمسة أمتار.

املجموعة الثالثة - حبل طوله خمسة أمتار، مطرقة )شاكوش( وعارضة خشبية.

املجموعة الرابعة - حبل طوله خمسة أمتار مطرقة )شاكوش( )تجمع األوتاد من املنطقة(.

املجموعة الخامسة - حبل طوله خمسة أمتار مطرقة )شاكوش( )تجمع األوتاد من املنطقة(.

 يطلب املرشد من كّل مجموعة تنفيذ املهّمة )عمل مرساة معيّنة(، ومحاولة استنتاج الفائدة من كّل واحدة من املرايس

ويف أية حاالت تستعمل.

عند بدء العمل يتوّجه املرشد إىل املجموعة الثانية ويرشح للطالب بأّن الهدف من إعطائهم الدلو هو ليكون بديال عن الحفرة 

الالزمة لدفن املرساة والتي تكون بعمق 60- 70 سم، وذلك يوفر عليهم الوقت والجهد.

بعد االنتهاء من العمل يتجّول الطالب ملشاهدة ما ما قامت كّل مجموعة وسامع الرشح من ممثّل املجموعة ومناقشة 

استنتاجات املجموعة.

تـتـجـّول املجموعات بني املحطّات املختلفة لالطالع عىل جميع طرق عمل املرايس.

22. املرايس
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بطاقة املَهمة األوىل:
طريقة تحضري املرساة املقذوفة 
 نربط عارضة خشبية يف وسطها بحبل طويل ثم

 نقذفها بني غصني شجرة أو فـتـحـة شباك كام

يظهر يف الشكل.

بطاقة املَهمة الثانية:
طريقة تحضري املرساة املدفونة 

نربط عارضتني عىل شكل X ثم نحفر حفرة بعمق 70 سم ونلقي 

فيها العارضتني كام هو مبنيَّ يف الشكل، ثّم نثبت الحبل املراد 

استعامله بهاتني العارضتني، ومنأل الحفرة بالرتاب والحجارة.

بطاقة املَهمة الثالثة:
طريقة تحضري مرساة العارضة الخشبية

نثبّت وتدين سميكني يف األرض يبعد كّل منهام عن اآلخر مسافة 40 

ت خلفها يف الوسط  سم، ثم نضع خلفهام عارضة خشبية ثم نـُـثـبـِـّ

مالصقا لها وتدا ثالثا نربطه بحبل الشّد، كام وميكننا أن نـُـثـبـِّـت 

أوتادا أخرى أمام العارضة إذا كان الشّد قويا جدا.
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بطاقة املَهمة الرابعة:
طريقة تحضري املرساة األحادية 

ت الوتد األول بشكل مائل بحيث يكوِّن  نـُـثـبـِـّ

 مع حبل الشّد زاوية قامئة، وعىل بعد يساوي

 طول الوتد نـُـثـبـِّـت الوتد الثاين بنفس الطريقة

وكذلك الوتد الثالث إال أننا نغرزه كله تقريبا يف األرض كام يظهر يف الشكل.

بطاقة املَهمة الخامسة:
طريقة تحضري املرساة الثنائية

ت الوتد األول بشكل مائل بحيث يكوِّن مع حبل  نـُـثـبـِـّ

 الشّد زاوية قامئة، ثم نـُـثـبـِّـت خلفه أو أمامه وتدا

 مالصقا له بعكس اتجاه الشّد وعىل بعد يساوي طول

 الوتد نـُـثـبـِّـت الوتد الثاين والوتد املالصق له بنفس الطريقة

وكذلك الوتد الثالث والوتد املالصق له إال أننا نغرزهام كلهام تقريبا يف األرض كام يظهر يف الشكل.

تكون األوتاد يف خط مستقيم واحد عىل استقامة الحبل الرئييّس الذي يربط بها. يجب عىل املرشد أن يحّدد مواقع األوتاد بكّل دقة 

إذ عىل هذا التحديد يتوقّف نجاح التثبيت ومن ثّم نجاح العمليّة. ويجب أن يكون الحبل الواصل بني قمة األوتاد وقواعدها متيًنا 

ولذلك يحسن لّفه عليها ثالث أو أربع مرات مع صنع حبكات قريبة من األوتاد حتّى يتوزع الشد عىل جميع الحبال بالتساوي. 

تتحرّك هذه املرساة قلياًل عند بدء الشّد، فال تنذهل ألنّها مرساة مرنة نوًعا ما.

الوتد الثالثالوتد الثاينالوتد األول

للمرشد- فوائد واستعمالت املرايس
املرساة املقذوفة: تستعمل هذه املرساة لتثبيت حبل يراد التسلّق باالستعانة به إىل مكان مرتفع.

املرساة املدفونة: تستعمل هذه املرساة يف األرض الرخوة حيث ال تثبت بها األوتاد نتيجًة للشّد 
القوي.

مرساة العارضة الخشبية: تستعمل هذه املرساة يف األرض الصلبة حني يكون الشّد باتجاه أفقّي، 
وهي تصمد مدًة طويلة.

املرساة األحادية: تستعمل هذه املرساة لتأمني الوتد الواحد إذا كانت الرتبة رخوة.
املرساة الثنائية: تستعمل هذه املرساة عندما يكون الشّد قويًا.



الباب الثالث الكشفية العملية 3

260

أنواع املواقد

مقّدمة
النار 

تعترب النار إحدى األمور الهامة واألساسية للبقاء يف الحقل. 

للنار استخدامات مختلفة يف حياة املخيم.

ميكننا استغالل فـعـالـيـّـة تحضري املواقد يف تحديد قواعد 

التعاون والعمل الجامعي. يجب إيقاد النار وفًقا لقواعد 

األمن واألمان.

أألهـداف:
أن يتعلم الطالب أصول إيقاد النار وإخامدها.  .1

أن يتعرف الطالب إىل أنواع املواقد وطرق تحضريها.  .2

املّدة الزمنيّة: 4 ساعات.

مواد مساعدة:
للطالب: قم بالتزّود باملاء، والقبعة ولوازم تناُول الطعام: سّكني، شوكة، ملعقة وصحن بالستيكية متعددة االستعامل.

للمجموعة: قوموا بإحضار املواد الالزمة إلعداد الطعام ولتحضري املوقد الخاص مبجموعتكم واللذين اختارتهام مجموعتكم يف اللقاء 

السابق حيث تّم توزيع الطالب إىل مجموعات وتسجيل املواد الالزمة.

لـلـسـَّـِريــَّـة الـكـشـفـيـة: قوموا بالتزّود مبا ييل: حقيبة إسعاف، وعاء )جالون( ميلء باملاء، علب كربيت، بطاقات كتب عىل كّل 

واحدة منها طريقة  تحضري أحد أنواع املواقد.

23. ألنار إيقادها 
وإخمدها

للمرشد:
من أكرث الـفـعـالـيـّـات التعليميّة متعًة تلك التي يتناول الطلب يف نهايتها طعاًما أعدوه 

يف الحقل، فل ترتدد يف مترير فـعـالـيـّـات كهذه، مع أخذ الحذر اللزم من النار والسكاكني، 
ومع اتباع تعليامت األمن واألمان املستِجّدة، كام ال تنَس التزود بحقيبة لإلسعاف األويّل.
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سـيـر الـفـعـالـيـّـة:
يخرج الطالب مع مرشدهم إىل الحرش أو الحقل أو حديقة املدرسة أو إحدى ساحاتها.

عند وصولهم ينتظم الطالب يف مجموعاتهم ثم يعطي املرشد كل مجموعة إحدى البطاقات.

بعد االنتهاء من هذه املرحلة تنتقل املجموعات إىل املرحلة الثانية وهي تحضري املواقد للطبخ عىل النحو التايل:

املجموعة األوىل- موقد املذبح
تحرّض هذه املجموعة موقًدا يسمى “موقد املذبح” وهو من املواقد الهرميّة وذلك حسب 

الـتـعـلـيـمـات الـمـكـتـوبـة يف البطاقة:

طريقة تحضري موقد املذبح

نحفر قاعدة )حفرة( يف األرض يف مكان مرتفع حيث تهب الريح ثّم نرتّب هرًما من القش 

واملواّد رسيعة االشتعال حولها، نرتّب أخشابًا كّل خشبتني متوازيتني ثّم نغرّي االتّجاه وهكذا.

املجموعة الثانية - موقد الحفرة

طريقة تحضري موقد الحفرة 

نحفر حفرة عمقها 20-30 سم نضع يف أسفلها القش واملواّد رسيعة االشتعال ومن فوقها 

قطًعا من الخشب، نضع فوق الحفرة أخشابًا سميكة أو شبكة شواء لوضع الطناجر عليها.
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املجموعة الثالثة- موقد الحجارة:

طريقة تحضري موقد الحجارة

نحرض عدًدا من الحجارة ونضعها بشكل حدوة الحصان، 

ونرتّب القّش والعيدان ثّم األخشاب فوقها داخل الحدوة. 

نضع عىل الحجارة شبكة شواء أو أغصانا سميكة )يك ال 

تحرتق( وعليها نضع األواين.

املجموعة الرابـعـة - موقد الطابون:

طريقة تحضري الطابون 

يتكون الطابون من طابقني عادًة يف الطابق السفيل نوقد النار أما يف العلوي فنضع 

الخبز أو أواين الطبخ.

نبني الطابون من الحجارة إىل ارتقاع 40-30 سم تقريبًا حيث نضع قطعة من 

الصاج عىل الحجارة تشّكل سقًفا ونجعل يف الجهة الخلفية فتحة لخروج الدخان. 

نبني فوق الصاج أطواقًا إضافيّة إىل ارتفاع حوايل 40-30 سم أخرى مع إغالقها من 

أعىل.

نجبل الرتاب والتنب ) القش املفروم ( باملاء، ثم نـَـقــْـصـُـر البناء بالطني بكف اليد.

خالل عملية الطبخ يقوم الطالب بالتجول بشكل منظم بني املواقد املختلفة واالستامع إىل طريقة عملها ومدى نجاعتها من قبل 

الطالب الذين حرضوها.

أّما بعد االنتهاء من تناول الطعام يف الحقل، يجمع املرشد الطالب لتلخيص الـفـعـالـيـّـة من قبل الطالب أنفسهم، وأهّم ما يف 

التلخيص أن يتحّدث الطالب عن شعورهم وأن يقرتحوا تحسينات للقاءات القادمة.

أما املرشد فيذكر الطالب، أّن قضية إشعال النار لها أهّميّة خاّصة لديهم، إذ يجرون املسابقات فيها كإشعال النار يف أيام تشتّد فيها 

الرياح وذلك بعود ثقاب واحد.

قبل مغادرة املكان يطلب املرشد من الطالب إطفاء النار جيّدا ومحو كّل أثر لـفـعـالـيـّـتـهـم يف املكان.
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أنواع املواقد

املوقد املسطّح:
وهي طريقة أخرى جيّدة ... نضع األخشاب أفقيا فوق بعضها كام يظهر يف الشكل. ترتيب 

األخشاب بهذه الطريقة يؤدي إىل اشتعالها برسعة.

موقد الكوكب:
نضع األخشاب بجانب بعضها مكوِّنني شكل كوكب كام يظهر يف الشكل... ثّم نضع فوقها 

الِقدر التي نريد أن نطبخ بها.

موقد الحارس:
نضع األخشاب عىل شكل مخروط كام يظهر يف الشكل، ثم نشعل النار يف وسطها 

لتشتعل ببطء.
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املوقد الهرمّي:
نضع األخشاب مكوِّنني شكل هرم كام يظهر يف الشكل، عىل أن تكون فتحته يف 

وجه هبوب الريح. ترتيب األخشاب بهذه الطريقة يؤدي إىل اشتعالها بحيث توفـِّـر 

الدفء للجالسني حوله ملسافة قد تصل إىل أربعة أمتار.

موقد النور:
نضع األخشاب مكوِّنني شكل هرم كام يظهر يف الشكل، عىل أن تكون فتحته يف وجه 

هبوب الريح، عىل أن نضع داخله قشا وعيدانا ثم نـُـثــَـبـِّـت داخله غصن شجرة 

كبري له أغصان جانبية كثرية ونشعله.

مـلـحـق- أنـواع 
الـمـواقـد- ڤـيـديـو

مـلـحـق- أنـواع الـمـواقـد- 
عـريـضـة مـحـوَسـبـة

مـلـحـق- أنـواع الـمـواقـد- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق- أنـواع الـمـواقـد- 
عـريـضـة مـحـوسـَـبـة- رابـط 

تـشـعـيـبـي

http://drive.google.com/open?id=1Grk2L0Q2mNQhHoKwv7Q4A3OM5E5bTNwS
http://drive.google.com/open?id=1Grk2L0Q2mNQhHoKwv7Q4A3OM5E5bTNwS
http://drive.google.com/file/d/1x3PecEfjTAvyQVQKwRR6kucB7_EObVUj/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1x3PecEfjTAvyQVQKwRR6kucB7_EObVUj/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1x3PecEfjTAvyQVQKwRR6kucB7_EObVUj/view?usp=sharing
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كتابة الشعارات بالنار- تعليامت عامة:
يتحّمل املرشد املسؤوليّة املبارشة عن صالحيّة املعّدات والنتائج املحتملة يف حالة حدوث خلل ما يف إحدى املراحل.

ة إلقامة مراسيم إشعال الشعارات. كام يتوّجب عليه إرشاد  عىل املرشد أن يهتّم بأن يشرتك كافّة الطالب يف بناء املنشآت الـمـُـعــَـدَّ

الطالب بكل ما يخص الوقاية واتباع تعليامت األمن واألمان.

عىل املرشد أن يعنّي من بني الطالب مسؤولني عن األمان وأن يلقي عىل عاتقهم متابعة األمور ملنع وقوع حوادث.

يتوّجب إرشاد املسؤولني عن األمان مسبًقا وإعالمهم بكّل متطلبات األمان، وذلك من خالل االطاّلع عىل املنشور العام والتعليامت 

العامة.

إشعال الشعارات مرشوط مبوافقة املرشد، وموافقة مسؤويل األمان، وفيام ييل إرشادات عامة يتوّجب اتّخاذها عند إقامة مراسيم 

إشعال الشعارات:

عند اتّخاذ املوقع يجب أخذ اتجاه الريح بالحسبان بحيث ال تهب من جهة النار باتّجاه املشاهدين.	 

يجب أن تتوفّر معّدات إلطفاء الحريق وحقيبة إسعاف أّويل مناسبة.	 

إعالم الرشطة وسلطة اإلطفاء املحلية )يف الحقل الذي فيه أكرث من عرشة شعارات يتّم استدعاء سيارة إطفاء(.	 

يجب أن يتواجد مضّمد يف حالة وجود أكرث من 50 طالبا.	 

24. الشعارات املشتعلة 
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1. شعارات عادية:

طرق بناء الشعارات:
هنالك ثالث طرق لبناء الشعارات:

شعارات تبنى عىل األرض بأربعة أوتاد عادًة عىل شكل مستطيل وأسالك حديدية، ثم يتم فّك الشعارات من األوتاد وربطها   .1
بعامودين، كام يظهر يف الشكل رقم 1. ) يف جميع طرق بناء الشعارات ميكننا االستعانة بشبكة حديدية كتلك التي تستعمل يف 

البناء (.

شعارات تبنى عىل األرض بعامودين خشبيني وأسالك حديدية، ثم يتم نصبها وتـثـبـيـتـهـا باألوتاد والحبال أو تـثـبـيـتـهـا   .2
بوتدين حديديني كبريين عند قاعديت العامودين، كام يظهر يف الشكل رقم 2.

شعارات تبنى بأسالك حديدية يف الهواء بني شجرتني أو عامودين خشبيني، كام يظهر يف الشكل رقم 3.  .3
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تثبيت الشعار:
نربط يف رأس كّل عمود حلقة حديدية قطرها 40 سم، ونربط بكّل حلقة حباًل سمكه 6 أو 8 ملم وطوله ضعفي طول العمود، هذا 

الحبل يسمى طــُـنـْـب. نشّد األطناب ونربط األوتاد بها بزاويةْ 45 كام يظهر يف الشكل..

سكب النفط:
يف تحضري الشعارات نستعمل النفط أو السوالر فقط، ذلك أنهام مادتان بـطـيـئـتـا االشتعال )مينع منعا باتا استعامل البنزين(. نسكب 

النفط عرشين دقيقة قبل إشعاله بعد أن نـتـيـقــَّـن من ثبات الشعار.
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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 ماّدة إشعال عىل الشعارات بعد إشعالها.	 

مينع مرور األعضاء تحت الشعارات املشتعلة.	 

إطفاء الشعارت وتفكيك املعّدات:
عند انتهاء املراسيم يجب الـتأكّد من إطفاء النار بشكل تاّم.

بعض التعليامت حول استخدام الشعلة:

طول الشعلة ال يزيد عن طول ذراع.  .1
ال يُسمح بإشعال الشعارات بواسطة الشمع أو عود ثقاب.  .2

يجب املحافظة عىل مسافة كافية بني الشعلة وحاملها.  .3
ال يجوز بأي شكل من األشكال أن يكون املسؤول عن إضافة النفط هو نفس الشخص الذي أشعل الشعلة.  .4

مواد مساعدة:
يجب أن تكون األعمدة مصنوعة من حديد أو من خشب طولها من 6-4 مرت.	 

األسالك الحديديّة يجب أن يكون قطرها من 2-4 ملم.	 

يُشد كّل عمود بوتدين عىل األقّل ويفّضل ثالثة أوتاد. األوتاد يجب أن توضع عليها عالمات عاكسة للضوء للوقاية من االصطدام 	 

بها.

لف األسالك الحديدية يتّم من بقايا قطع قامش )أو قطع خيش( وال يجوز استخدام قامش فيه نايلون كام ال يجوز استخدام مواد 	 

كياموية. ألبعد بني األعمدة واألحرف يجب أن يكون 80 سم عىل األقّل وإلشعال النار يجب استخدام النفط )الكاز( أو السوالر 

فقط.

سكب النفط يتّم فقط باستخدام وعاء مناسب ذي فتحة خاصة تسهـِّل سكب النفط بشكل صحيح، كام يجب كتابة كلمة نفط 	 

عىل الوعاء الذي يحوي النفط ويفضل وضع إشارة وكتابة “ليس للرشب”.

املكان واملوقع:
يجب الـتأكد بأّن املوقع وما حوله خاٍل من مواّد قابلة لالشتعال، مثل: العشب أو الشوك أو األشجار أو النفايات وما شابه.	 

ال يجوز إشعال النار تحت كوابل الكهرباء أو الهواتف أو غريها أو عىل أسطح قابلة الشتعال كالجدران املطلية بالقار )الزفتة(.	 

يتّم وضع الشعارات يف موقع يبعد عىل األقّل 4 أمتار من مكان تواجد املشاهدين.	 

املسار الذي يسري فيه حامل الشعلة يكون بعيدا عن مكان تواجد املشاهدين.	 

للوقاية واألمان:
عند إشعال الشعارات يشرتط تواجد مضمد وتوفري دلوين مملوئني بالرمل وآخرين باملاء وجهاز إطفاء.

مينع منعا باتا إشعال الشعارات إذا مل يتوفر أحد الرشوط املذكورة أعاله، كام ومينع مترير الشعلة بني الطالب.
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2. شعارات متحركة:
نبني الشعار املتحرك وننصبه كام نبني وننصب الشعارات العادية ولكن قبل أن نربط العصا األفقية الظاهرة يف الشكل رقم 1 

نـُـدخلـها يف علبتني كبريتني لحفظ الطعام مفتوحتني من الجانبني. بعد أن نربطها نغطي العقد بورق ألومنيوم لئال تحرتق. نـُـدخل يف 

العلبتني عصا يقل طولها مرتا عن طول العصا األفقية ليك نجعلها تبعد عن العصوين العاموديتني مسافة نصف مرت من كل جانب، ثم 

نحرض عصا بنفس الطول وعصوين أقل طوال ونبني إطارا مستطيال كام يظهر يف الشكل رقم 2. داخل اإلطار املستطيل نبني الشعار. 

يف النهاية نربط العصا األفقية السفىل من اإلطار املستطيل بحبلني للتحكم بتحريك الشعار كاألرجوحة، كام يظهر يف الشكل رقم 3.

للتنبيه:
يف تحضري الشعارات نستعمل النفط أو السوالر فقط، ذلك أنهام مادتان بـطـيـئـتـا االشتعال )مينع منعا باتا استعامل البنزين(. نسكب 

النفط عرشين دقيقة قبل إشعاله بعد أن نـتـيـقــَّـن من ثبات الشعار.

عند إشعال الشعارات يشرتط تواجد مضمد وتوفري دلوين مملوئني بالرمل وآخرين باملاء وجهاز إطفاء.

مينع منعا باتا إشعال الشعارات إذا مل يتوفر أحد الرشوط املذكورة أعاله، كام ومينع مترير الشعلة بني الطالب.
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معلومات إضافية حول كتابة الشعارات:
ليك نجعل حفل كتابة الشعارات بالنار جمياًل يجب إضافة ألعاب ناريّة مختلفة )نقصد هنا أنواع الشعارات امللتهبة(.

طريقة اإلشعال:
الشعلة:  .1

الشعلة مكّونة من عصا طويلة أو قضيب من حديد طويل نلّف قطعا من القامش )أو الخيش( يف الجزء العلوّي من العصا )أو   
القضيب( بعد ذلك نربط سلكا حديديا حول قطعة القامش امللفوفة ليك ال تنزلق عىل يد الشخص الذي سيقوم بحمل الشعلة. 
يف تحضري الـشـُّـعـَـل نستعمل النفط أو السوالر فقط، ذلك أنهام مادتان بـطـيـئـتـا االشتعال )مينع منعا باتا استعامل البنزين(. 

 نسكب النفط عرشين دقيقة قبل إشعاله. 
 عند إشعال الـشـُّـعـَـل يشرتط تواجد مضمد وتوفري دلوين مملوئني بالرمل وآخرين باملاء وجهاز إطفاء.

مينع منعا باتا إشعال الـشـُّـعـَـل إذا مل يتوفر أحد الرشوط املذكورة أعاله، كام ومينع مترير الـشـُّـعـَـل بني الطالب.
الفتيل:  .2

الفتيل عبارة عن قطعة قامش طويلة ملفوفة عىل سلك حديدي رفيع )وهي نفس املاّدة املستخدمة لصنع شعار النار( يتّم   
إشعال الفتيل بواسطة الشعلة. يجب أال ننىس وضع النفط عىل الشعار قبل إشعاله.

شعلة النار:  .3
تبنى شعلة النار كشعار النار، نلّف قطعا من القامش عىل عصا طويلة أو قضيب حديدّي طويل ثم نربط قطع القامش بسلك   

حديدّي لتفادي تفككها أو انزالقها.



271

3الباب الثالث الكشفية العملية

تعليامت استخدام النار:

للمرشد: 
يستخدم الطلب النار كثريًا يف املخيامت إّما للتدفئة أو للطبخ أو خلل برامج ونشاطات عديدة 

مثل األلعاب. النار واملواقد مفيدة جًدا ولكنها خطرية يف حالة عدم أخذ الحيطة والحذر. 
الستخدام النار واالستفادة منها دون أن نتعرّض للخطر علينا اتباع ما ييل:

أنظمة األمن واألمان:  .1
قبل إشعال النار يجب علينا تنظيف موقع املوقد بقطر 5-4 أمتار كام يجب إبعاد أي  أ.   

ماّدة رسيعة االشتعال من محيط املوقد.
يجب تحضري مواّد ومعّدات اإلطفاء التي نستعملها حني االنتهاء من املوقد أو إلطفاء  ب.   

النار عند الرضورة من ماء أو تراب أو رمل )يفّضل وجود جهاز إطفاء(.
كيفيّة إيقاد النار:  .2

عىل الطلب إيقاد النار بحذر واستخدام ما يف الطبيعة من أغصان وأوراق، كام ومينع منعا   
باتا استخدام مواّد اشتعال اصطناعيّة كالغاز وما إليه.

كيفيّة صنع املوقد:  .3
لرتتيب الحطب يف املوقد أهّميّة كربى من حيث اشتعال املوقد واستخدامه بأمان، وبناًء   

عليه يجب:
وضع أوراق جافة عىل أرضية املوقد. أ.   

وضع أغصان رفيعة فوق األوراق واألعشاب الجافة. ب.   
وضع األغصان األكرب حجاًم. جـ.   

وضع األخشاب الكبرية. د.   
هذا الرتتيب يسّهل عمليّة االشتعال للمواّد املذكورة فعلينا أن نبدأ باملواّد سهلة االحرتاق   
مثل الورق وننتهي باألخشاب الكبرية كام أّن هذا الرتتيب مينع تطاير األشياء املشتعلة من 

املوقد.
عملية إطفاء النار:  .4

من الرضوري جًدا إطفاء النار إذ أنه يف كثري من األحيان تنشب حرائق تكلفنا مثًنا باهظًا من   
حرق الغابات والطبيعة وقد تهّدد أحيانًا حياة البرش.

كيفيّة إطفاء النار:  
يجب تغطية النار بشكل تام بالرتاب أو الرمل كام يجب وضع الحجارة ويستحسن أحيانًا صّب   

املاء فوق الحجارة كام يجب حفر خندق عريض حول املوقد قبل إيقاده وإزالة األعشاب 
والقّش من الخندق خوفًا من أن متتّد النار إىل األماكن القريبة فتنشب حرائق ال نستطيع 

السيطرة عليها.
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25. املخيمت الكشفية
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يقيض الطالب ساعات يومه يف املخيم داخل الخيمة خصوصا أوقات النوم والراحة، لذلك ينبغي له أن يجعل من خيمته مكانا جميال 

ومريحا. تختلف الخيام يف أحجامها وأنواعها وأشكالها، وتختلف يف طريقة نصبها، إال أننا ننصح مبراعاة النقاط التالية لنصب وتهوية 

وطي أية خيمة:

اختيار املكان:
اختيار أرض قابلة المتصاص ماء املطر، وقابلة لغرس أوتاد الخيمة، رشط أال تكون رطبة.
أنصب الخيمة يف مكان فسيح حيث تجفف أشعة الشمس األرض من رطوبتها وتعمل الريح عىل تهوية الخيمة.  .1
تكرث الحرشات وكذلك الضباب يف األماكن املنخفضة، لذا ننصح بتجنبها وبتجنب مجرى السيول يف موسم املطر.  .2

تجنب التخييم بجوار أعمدة وأبراج الكهرباء ذات الجهد العايل، وكذلك يف قمة الجبال يف الشتاء.  .3
ابتعد عن األماكن التي تكرث بها الحفر والجحور واملستنقعات، وتجنب التخييم يف املحميات.  .4
إخرت مكانا تتوفر فيه بعض الخدمات املهمة أو تكون قريبة من أرض املخيم كاملياه والوقود.  .5

إجعل باب الخيمة عكس اتجاه الريح.   .6
إذا كانت األرض منحدرة فاجعل باب الخيمة يف اتجاه انحدار األرض حتى تستطيع حفر قناة لترصيف مياه املطر بعيدا عن   .7

الخيمة.

رشوط الخيمة:
أن تكون خفيفة سهلة الحمل.  .1

أن تكون من قامش متني ومانع لترسب املاء.  .2
أن تكون سهلة الرتكيب.  .3
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نصب الخيام:
الخيام متنوعة ولكل نوع طرق نصب خاصة به، فهناك عىل سبيل املثال الخيام الرياضية الشخصية والتي تعتمد عىل الهياكل 

املعدنية، إال أننا سنرشح طريقة نصب أكرث الخيام استعامال عند الكشافة وهي الهرمية:

افرش الخيمة عىل األرض جاعال سقف الخيمة لألعىل.  .1
اسحب الحبال للخارج بحيث تكون حبال األركان عىل امتداد قطري من الخيمة، والحبال الجانبية عمودية عىل جدار الخيمة.  .2

ابدأ بتثبيت حبال األركان األربعة يف األرض بواسطة األوتاد.  .3
ادخل جرس الخيمة تحت سقف الخيمة )إذا كان جرس الخيمة مكون من عدة أجزاء فقم بوصلها قبل إدخالها(.  .4

قم برتكيب األعمدة يف املكان املخصص لها من جرس الخيمة ثم ابدأ برفعها بشكل عمودي من الجانب األمامي والخلفي يف   .5
نفس الوقت.

شد حبال األركان، ثم ثبت بقية الحبال باألوتاد وشدها من جميع الجهات.  .6

ملحظات عامة يجب مراعاتها عند نصب الخيمة:
اخرت أوتادا متساوية الحجم ومناسبة لحجم الخيمة وحبالها.  .1

استخدم الربطة الوتدية املفتوحة يف ربط األوتاد بالحبال.  .2
اغرز ثالثة أرباع الوتد يف األرض واترك الربع األخري ظاهرا.  .3

ثبت الوتد بحيث يكون الحبل املربوط فيه عىل خط مستقيم من خياطة الخيمة إن وجدت.  .4
اخرت مكان غرز الوتد بعناية بحيث ال يكون بعيدا عن جدار الخيمة وال قريبا منه أكرث مام يجب.  .5

يجب أن يكون الوتد نحو الخارج عند غرزه بحيث يشكل زاوية 90 مع الحبل عند شده.  .6
يجب أن يتساوى شد الحبال من جميع الجهات حتى ال تكون الخيمة مائلة.  .7

يجب أن يغلق باب الخيمة عند نصبها.  .8
تأكد من وضع األعمدة يف مكانها الصحيح دون أن متزق قامش الخيمة، وانصبها بشكل عامودّي.  .9

تأكد من أن تكون جميع األوتاد عىل نفس املسافة وبخط مستقيم، وال ترتك الزائد من الحبل عىل األرض بل أعد لفه عىل   .10
الحبل املشدود.

يف حالة توقع هطول أمطار احفر قناة حول خيمتك، ال يقل عمقها وعرضها عن 10 سم لترصيف مياه األمطار بعيدا عن   .11
الخيمة لئال تتسبب بإتالف الخيمة، وإذا كانت الخيمة منصوبة يف منحدر فعليك أن تحفر قناة من األعىل، أما إذا كانت األرض 

مسطحة فاحفر القناة من الجهات األربع. ويجب أن تكون القناة قريبة من أطراف الخيمة لتصب فيه املياه املنحدرة من 

سقفها.
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تهوئة الخيام: 
افتح الخيمة من جهتيها وثبت األبواب.  .1

افتح جوانب الخيمة وثبتها مرفوعة.  .2
شد أطناب الخيمة.  .3
افتح نوافذ الخيمة.  .4

افرش األرضية خارج الخيمة وافرد فوقها البطانيات وأكياس النوم لتهويتها وتعريضها ألشعة الشمس.   .5
انرش املالبس واملناشف املستخدمة عىل الحبال.  .6

اخرج املصنوعات الجلدية كاألحذية والحقائب من الخيمة وضعها يف الظل لتهويتها دون أن تتلفها حرارة الشمس )ال ترتك   .7
الحذاء خارج الخيمة ليال، تجنبا لدخول الحرشات فيه(.

صيانة الخيمة:
للمحافظة عىل نظافة الخيمة وسلمتها ننصح مبا ييل: 

عدم دق املسامري يف عصا الخيمة لتثبيت أسالك الكهرباء أو املصابيح واستخدم الالصق أو الحبل بدال من املسامري.  .1
ترك مسافة كافية بني املصباح الكهربايئ وقامش الخيمة.  .2

عرض جدار الخيمة كل يوم للشمس والهواء.  .3
خياطة أي فتق يحدث يف الخيمة أوال بأول.  .4
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عدم قذفها، أو سحبها عىل األرض.  .5
ترتيب الخيمة وتنظيفها قبل طيها.  .6

عدم طيها وهي مبتلة، ولو اضطررت لذلك فأعد فتحها بأرسع وقت وعرضها للشمس ثم أعد طيها.  .7
خلو جيوب الخيمة من أية مواد قبل طيها.  .8

عدم وضع األوتاد واملطرقة داخلها عند طيها.  .9
حفظها يف مكان خال من الحرشات.  .10

يف حالة وجود خيام كثرية ومختلفة األحجام، ننصح برتقيم كل خيمة، بحيث يوضع نفس الرقم عىل سقف الخيمة وأروقتها   .11
وأعمدتها، لضامن متييزها عند اختالطها بأجزاء خيام أخرى.

ملحظة: 
يخطئ بعض الطالب يف تأخري موعد تقويض ) فّك ( املخيم إىل املساء أو موعد الرحيل، أو بإعالن مسابقة ملعرفة أرسع فرقة تقوض 

مخيمها، ويف جميع الحاالت يتسبب هذا األمر يف طي الخيام بشكل عشوايئ دون تنظيفها أو التأكد من جفافها وقد تختلط أجزاء 

الخيام ويضيع بعضها.

 

مـلـحـق- ألـمـخـيـمـات 
الـكـشـفـيـة- عـريـضـة 

مـحـوَسـبـة

مـلـحـق- ألـمـخـيـَّـمـات 
الـكـشـفـيـّـة- عـريـضـة 

مـحـوسـَـبـة- رابـط تـشـعـيـبـي

http://drive.google.com/file/d/1zJeb14KXJrpn-8VNA3ngP7IboiN2RX0r/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1zJeb14KXJrpn-8VNA3ngP7IboiN2RX0r/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1zJeb14KXJrpn-8VNA3ngP7IboiN2RX0r/view?usp=sharing
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279ألـعـاب تـعـارف وكـسـر الـجـلـيـد 1.

285ألـعـاب مـعـرفـة 2.

286ألـعـاب داخـل الـغـرفـة 3.

لـق4. 307ألـعـاب حـركـة فـي الـهـواء الـطــَـّ

التصور الفكري
األلعاب كوسيلة إرشاد وتعلم تربويّة

ـه، يقوم به الطالب لـتـنـمـيـة قدراتهم الـعـقـلـيّـة والجسامنيّة  يُعرّف اللعب بأنّه نشاط موجِّ

والوجدانيّة، ولتحسني سلوكهم من خالل املتعة والتسلية. أسلوب اإلرشاد والتعلم عن طريق اللعب 

يعتمد عىل تكريس نشاطات تحمل طابع املتعة وتسهـِّـل استيعاب الطالب وتوسـِّـع آفاقهم املعرفيّة.

من فوائد أسلوب التعلم عن طريق اللعب التي تعود عىل الطالب:

منّو الذاكرة والتفكري واإلدراك والتخيّل.. 1

اكتشاف القدرات واختبارها واكتساب املهارات وتطويرها.. 2

تعزيز الهوية الشخصية من خالل العمل مع اآلخرين ويف نطاق املجموعة.. 3

اكتساب الـثـقـة بالـنــفـس وتعزيز االنـتـمـاء إىل املجموعة.. 4

تعلم احرتام القوانني والقواعد وااللتزام بها.. 5

تعلم التعاون واحرتام حقوق اآلخرين.. 6

تقّوي األلعاب روح الجامعة وتحبِّب النظام إىل الطالب، وتجعلهم مرحني قادرين عىل تذليل العقبات ومواجهة املصاعب بإرادة وعزم 

قويـيـن.

يحتوي هذا الباب عىل ألعاب تربويّة وكشفيّة متـنّوعة ومسلية، لـتـنـفـيـذهـا مع مجموعات يف الصيف والشتاء ويف أماكن مختلفة: 

يف البيت ويف املدرسة، يف مقّر الكّشاف، يف املخيّم ويف الهواء الطلق.

دناها لهذا الباب رياضيّة واجتامعيّة فهي كذلك تربويّة- أخالقيّة- قيميّة. جميع هذه الجوانب قد  باإلضافة إىل كون األهداف التي حدَّ

أُخذت بعني االعتبار عند اختيار األلعاب وعرضها ضمن هذه الكرّاسة. لقد حرصنا عىل وضع ألعاب تـثـقــِّـف عقول الطالب، وتنّمي 

مشاعرهم، تعّودهم عىل الجرأة، واإلقدام والعزمية، والـثـقـة بالـنــفـس، وضبط عواطفهم، وتكسبهم الكثري من الصفات التي تنهض 

بهم إىل الغاية التي نرجوها، والتي تتلخص يف تعزيز قدرتهم عىل العمل مع مجموعة، واكتساب مهارات اجتامعيّة وصقل شخصيّاتهم.

عـٌة غـايـاتـهـا، وهي مـصـنــَّـفـة إىل أربع فـئـات هي: ألعاب تعارف وكرس الجليد،  لقد ارتأينا أن نقّدم مجموعة ألعاب مـتـنـوِّ

ألـعـاب مـعـرفـة، ألـعـاب داخل الغرفة بضمنها ألعاب تعتمد عىل الرتكيز ورسعة الرّد والتحدي وألـعـاب حـركـة يف الهواء الطلق. 

بطبيعة الحال هناك ألعاب تندرج ضمن أكرث من فئة.

نوّد التنويه هنا إىل أننا ومن منطلق الحفاظ عىل روح بعض األلعاب قمنا بكتابتها باللغة الفصحى واللغة املحكية بالقدر الذي رأيناه 

مناسبا.
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شـمـالـي فـاضـي )الـمـقـعـد 
عـلـى يـسـاري شـاغــر(.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
 سـيـر الـلـعـبـة: 

يقعد الطالب يف دائـرة، تاركني كرسيًّا شاغرا.

الطالب القاعد عىل ميني الكريس الشاغر يقول: “شاميل فايض 

بدي أحمد يقعد جنبي”، فيقوم أحمد ويجلس بجانبه.

الطالب، الـقـاعد عىل يـمـيـن الكريس الذي تركه أحمد 

شاغرا، يـقـول بدوره: “شاميل فايض بدي فالن يقعد جنبي”، 

وهكذا حتى يبّدل كّل أعضاء املجموعة أماكنهم أو حتى 

انتهاء الوقت الذي حّدده املرشد للعبة.

 3

 أنـا قـاعـد تـحـت شـجـرة بـسـتـنـى 
)أنـتـظـر(.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة. 
سـيـر الـلـعـبـة:

يجلس الطالب يف دائـرة، تاركني كرسيًّا شاغرا.

يقول أحد الطالب: “أنا “وينتقل إىل الكريس الشاغر الذي بجانبه.

طالب آخر يقول: “قاعد “وينتقل إىل الكريس الشاغر الذي بجانبه.

طالب ثالث يقول: “تحت “وينتقل إىل الكريس الشاغر الذي بجانبه.

طالب رابع يقول: “شجرة “وينتقل إىل الكريس الشاغر الذي بجانبه.

طالب خامس يقول: “بستنى “ويذكر اسم أحد الطالب. الطالب الذي ذكر اسمه ينتقل إىل الكريس الشاغر.

الطالب الذي يكون بجانب الكريس الشاغر يبدأ من جديد، فيقول: “أنا “وينتقل إىل الكريس الشاغر الذي بجانبه وهكذا...

 2

مـيـن بـتـحـب يـقـعـد جـنـبـك.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

لـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقعد الطالب يف دائـرة. يقف املرشد يف الوسط 

ويسأل أحد الطالب: “أحمد، مني بتحب يقعد 

جنبك؟ “. يجيب أحمد بأن يذكر اسَمْي طالبني مثاًل: 

عيّل وابراهيم.

عىل الطالبـَـيـْـن الـقـاعـَديـْـن عىل ميني أحمد وعىل 

يساره تبديل األماكن مع عيّل وابراهيم.

عىل الطالب تبديل األماكن برسعة فيام يحاول 

املرشد الجلوس عىل كريس شاغر. الطالب الذي 

يبقى بال كريس يقف يف الوسط ويطرح سؤال اللعبة 

عىل أحد الطالب، وهكذا...

1. ألـعـاب تـعـارف وكـسـر الـجـلـيـد:
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أسـامـي حـلـوى.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
أحد الطالب يذكر اسمه ثم يذكر نوع حلوى، مثال: 

“صبحي حالوة” الطالب الذي عىل ميينه يقول: “صبحي 

حالوة” ثم يقول اسمه ونوع حلوى آخر مثال: “صبحي 

حالوة، سميح كنافة”، بعد ذلك يقوم الطالب الذي عىل 

ميينه برتديد ما قاله من سبقوه مع أنواع الحلوى ثم 

يقول اسمه ونوع حلوى، وهكذا دواليك.

مالحظة: ميكنكم استبدال أنواع الحلوى بأنواع السيارات 

أو فاكهة وغريها.

 6

ريـشـة فـي الـهـوا.
.A4 مـواد مـسـاعـدة: ورقة

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة، أحد الطالب يـقـف يف الوسط.
سـيـر الـلـعـبـة:

الطالب الواقف يذكر اسم طالب آخر ويلقي الورقة نحو األعىل. عىل الطالب املنادى عليه النهوض واإلمساك 

بالورقة قبل أن تقع عىل األرض. إذا وقعت الورقة عىل األرض، الطالب املنادى عليه يقطع قسام من الورقة ثم 

يلقيها نحو األعىل وينادي عىل طالب آخر. إذا نجح يف إمساك الورقة ينادي عىل طالب آخر دون قطع الورقة. يف 

كّل مرة ال يستطيع طالب اإلمساك بالورقة يقطع منها قساًم )القسم الذي يقطع يرمى يف سلة النفايات(.

إمـكـانـيـات أخـرى:
كّل طالب مُيسك بالورقة يكتب اسمه عليها.. 1

استبدال الورقة بـِـكــُـرة.. 2

استبدال الورقة بـِـغــرض مناسب.. 3

 5

يـَْس- يَـْم يـسـار- يـمـيـن.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة، 

أحد الطالب يـقـف يف الوسط.

سـيـر الـلـعـبـة:
ه الطالب الواقف يف الوسط إىل أحد زمالئه  يـتـوجـَـّ

ويـقـول له أحد الـمـقـطـعـيـن: “يـَـْس” أو “يَـْم”. 

إذا قـال الواقف “يس “يجب أن يذكر زمـيـلــُـه اسَم 

الطالب الذي يـجـلـس إىل يساره وإذا قال الواقف له 

“يم” عليه أن يذكر اسم الطالب الذي يـجـلـس إىل 

ميينه. الطالب الذي يخطئ يبّدل الطالب الذي يـقـف 

وسط الـدائـرة.
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الـعـصـا.
مـواد مـسـاعـدة: عصا.

 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 
الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
أحد الطالب يـقـف يف الوسط، ميسك بالعصا بشكل 

عامودي ويذكر اسم أحد زمالئه ثم يرتك العصا. الطالب 

املذكور اسمه عليه أن يحاول اإلمساك بالعصا قبل أن 

تقع عىل األرض. إذا وقعت، يقّدم عربونا أو تسجـًّـل 

عليه نقطة، ميكن اللعب أيًضا من دون عربون أو نقاط.

 9

َمـن كـسـر الـكـأس؟
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
ينادي املرشد أحد الطالب )أمري(:

“أمري!”

فريّد أمري: “نعم؟”

فيسأله املرشد: “أنت كرست الكأس؟”

فيجيبه أمري: “أنا؟”

فريّد عليه املرشد: “ومن؟”

فيقول أمري: “منال”.

فتقول منال: “نعم؟”

فيسألها أمري: “أنت كرسِت الكأس؟”

فتجيبه منال: “أنا؟”

فريّد عليها أمري: “ومن؟”

فـتـقـول منال: “صالح” وهكذا دواليك.

عىل الطالب الـتـقـيـّـد مبجموعة من التعليامت، أهّمها 

أن ال ينقطع التسلسل بالحديث، أن ال يتأتئ الطالب، 

أن يردِّدوا نفس األسئلة واإلجابات ليكون التغيري بأسامء 

الطالب فقط.

الطالب الذي يخطئ يقّدم عربونا أو تسجـًّـل عليه نقطة، 

ميكن اللعب أيًضا من دون عربون أو نقاط.

 8

حـامـض- حـامـض.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يشري املرشد بإصبعه إىل أحد الطالب ويقول: “حامض 

حامض”، فيرسع الطالب باإلجابة بإعطاء اسَمي زميليه 

اللذين عىل يساره وعىل ميينه. إذا مل يتمّكن من اإلجابة 

برسعة أو أخطأ يقّدم عربونا أو تسجـًّـل عليه نقطة، 

ميكن اللعب أيًضا من دون عربون أو نقاط.
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بـِـنـْـغـو تـعـارف.
مـواد مـسـاعـدة: ورقـة بـِنـْـغـو.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يحضِّ املرشد بطاقة من 9 خانات )3×3( ويكتب يف 

كل خانة قوَل تعارٍف. الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:

يعطي املرشد كّل طالب ورقة بـِنـْـغـو، وعليه أن 

يتجّول يف الغرفة وأن يحصل عىل 9 تواقيع من 

أصدقائه بحيث يوقع يف كّل خانة صديق آخر ينطبق 

عليه القول. من وقّع كّل الخانات يرصخ “بـِنـْـغـو”.

إمـكـانـيـة أخـرى: مـن يـحـصــل عـلـى ثــالثــة 
تـواقـيـــع بـخـط مـسـتــقـيـــم )عامودي/ أفقي/ 

قطري(.

 12

أّي وجـه.
مـواد مـسـاعـدة: بطاقات فيها صور وجوه مـُـعـَـبــِّـرة.

مـلـحـق- بـطـاقـة صـور لـلـعـبـة أّي وجـه؟- رابـط تـشـعـيـبـّي

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: يحضـِّـر املرشد خمس نسخ من البطاقات. الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يبعرث املرشد البطاقات عىل أرضية الغرفة. يختار كل طالب بطاقة، ثم يصف، عرب صورة الوجه، 

مشاعره مـتـطـرِّقـا إىل ما مرَّ به خالل اليوم، يف املدة األخرية...

 11

ِجـِد الـمـالئِـم.
مـواد مـسـاعـدة: بطاقة أقوال.

مـلـحـق- بـطـاقـة أقـوال لـلـعـبـة جـِِد الـمـالئـم- 

رابـط تـشـعـيـبـّي

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يعطي املرشد كل طالب ورقة “ِجـِد الـمـالئِـم”.

يتجّول كل طالب يف الغرفة وعليه أن يحصل عىل 

تواقيع من أصدقائه بحيث يوقع له كل صديق بجانب 

قول ينطبق عليه. َمن يجمع أكرب عدد من التواقيع 

يكون الفائز. بإمكان املرشد أن يطلب ممن يرغب يف 

ِذكر املعلومات التي جمعها وأصحابها، القيام بذلك.

إمـكـانـيـة أخـرى: استبدال “الـمـالئِـم للقول” 
بـ- “املشرتك بني الصديقني”.

http://drive.google.com/file/d/1M6x294Clg7tECdM1LFldESaCEnejM8ER/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1T6xgP6e2Z6E3uplE4byoHZAbZUkW_ciR/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1T6xgP6e2Z6E3uplE4byoHZAbZUkW_ciR/view?usp=sharing
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أسـمـاء فـي بـالـون.

مـواد مـسـاعـدة: بالون منفوخ.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
مُيسك املرشد بيده بالونا، يذكر اسم أحد الطالب ويلقي 

البالون يف الهواء.

الطالب الذي ذُكر اسمه عليه أن ميسك البالون قبل أن 

يسقط عىل األرض، إذا فشل يخرس نقطة.

الطالب الذي ذٌكر اسمه يلقي البالون يف الهواء مرّة أخرى 

ويذكر اسم طالب آخر.

يجب أن يكون سري اللعبة رسيًعا ليك يكون ممتًعا.

 15

بـطـاقـتـي الـشـخـصـيّـة.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 

تـقـسـيـم إىل مجموعات صغرية.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تـتـكـوَّن الواحدة 

منها من 5-6 أعضاء. تجلس كّل مجموعة وحدها. يقوم كّل 

طالب بالتعريف عن نفسه، هواياته، عاّم يحّب وعاّم يكره... 

يتحّدث مّدة دقـيـقـتـيـن دون أن يقاطعه أحد.

بعد االنتهاء يـعـود الطالب إىل كامل الهيئة. يقوم بعض 

الطالب بالحديث عن أعضاء يف مجموعتهم من خالل 

املعلومات التي طرحت يف املجموعة الصغرية.

 14

بـطـاقـات الـتـعـارف.
مـواد مـسـاعـدة: بطاقات أسئلة تعارف.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يف الـبـطـاقـات مواضيع مـخـتـلـفـة مـثـل: 

“هـوايـتـي هي...”، “أنا أحـّب..”، “أنا ابن...”، 

“الطعام املفّضل لدّي هو...”، وما إىل ذلك. 

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:

يجلس الطالب يف دائرة، توضع البطاقات مقلوبًة 

وسط الدائرة.

يرفع كّل طالب بطاقة ويقرأ ما كتب عليها ويكمل 

الجملة- وبذلك يحيك شيئا عن نفسه.

مالحظة: يجب التشديد عىل أاّل تكون األسئلة 

شخصيّة زيادًة عن الحّد الالزم.
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إيـقـاع إيـقـاع.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
تـون مرّتني  يقوم الطالب بالحركات بإيقاع مشرتك: يُـربِـّ

باليدين عىل الركبتني، يصّفقون مرّتني ويـطـقـطـقـون 

مرّتـيـن بأصابع الـيـديـن، ثم يقوم أحد الطالب )ويرافقه 

الجميع بتأدية الحركات( بـالـتـربـيـت مرّتني باليدين عىل 

الركبتني، والتصفيق مرّتني والـطـقـطـقـة مرّتني ذاكرا اسمه 

مرّتني ثم يقوم مرة أخرى بـالـتـربـيـت مرّتني باليدين عىل 

الركبتني، والتصفيق مرّتني والـطـقـطـقـة مرّتني ذاكرا اسمه 

مرّة واحدة واسم طالب آخر مرة واحدة.

بعد ذلـك يـقـوم الطالب الذي ذكر اسمه باملثل )ويرافقه 

الجميع بتأدية الحركات(، وهكذا دواليك.

بعد تـمـكــُّـن الطالب من اإليقاع ميكنهم ترسيع اإليقاع، 

كام وميكنهم أداء الرتبيت والتصفيق مرة واحدة ال مرتني.

الطالب الذي يفشل يقّدم عربونا أو تسجـًّـل عليه نقطة، 

ميكن اللعب أيًضا من دون عربون أو نقاط.

 18

الـقـلـوب الـمـكـّسـرة.
مـواد مـسـاعـدة: أشكال قلوب من جرائد بنصف عدد الطالب مقصوصة نصفني عشوائيّا.

أشكال قلوب من جرائد بثلث عدد الطالب مقصوصة أثالثا عشوائيّا.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة،
سـيـر الـلـعـبـة:

املرحلة األوىل: يعطي املرشد كّل طالب نصف قلب، يتجّول الطالب يف الغرفة كلٌّ يبحث عن النصف اآلخر للقلب الذي يحمله.

عندما يلتقي كّل زوج يتحّدثان عن العائلة/ الهوايات أو عاّم يختاره املرشد...

املرحلة الثانية: مجموعة أخرى من الورق املقصوص عىل شكل قلب ولكن هذه املرة يقّصها املرشد ثالثة أقسام. كّل طالب 

يحصل عىل قطعة من القلب ويبحث عن القسمني اآلخرين. بعد أن يلتقي حاملو ثالثة أقسام القلب الواحد، يتحدثون مع 

بعضهم عن أنفسهم، عن العائلة، عن الهوايات...

 17

األسـمـاء والـحـركـات.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
أحد الطالب يذكر اسمه ثم يقوم بحركة، وعىل الجميع 

ترديد االسم مع تقليد الحركة. الطالب الذي يليه يذكر 

اسمه ويقوم بحركة أخرى، فيقوم الجميع برتديد اسم 

األول وحركته ثم الثاين وحركته، وهكذا دواليك. بعد 

االنتهاء هنا يستطيع كل طالب حفظ األسامء والحركات 

جميعها، وذلك بقيامه بِذكر األسامء وتأدية الحركات، 

وحَده.

إمـكـانـيـات أخـرى:
جولة عكسية من األخري إىل األول.. 1

صّف، الواحد بجانب اآلخر.. 2

خّط مستقيم، الواحد خلف اآلخر.. 3

 السري والتجول يف الغرفة.. 4
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الـبـالـونـات الـمـنـفـوخـة.
مـواد مـسـاعـدة: بـالـونـات، بطاقات.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يحض املرشد بطاقات مهاّم يضعها داخل بالونات منفوخة بعدد الطالب.

سـيـر الـلـعـبـة:
يحصل كّل طالب عىل بالون منفوخ، بداخله بطاقة َمهمة. عليه أن يفّجر 

البالون، أن يقرأ التعليامت يف البطاقة، وأن يـنـفــَّـذها.

أمـثـلـة:
أخرِب الطالَب قّصًة من وحي خيالك.

أخرِب الطالَب عن عمل تطوعي قمَت به وتعتز بذلك.

أحض خمس ورقات لنباتات أو أشجار واذكر اسمها.

أذكر أمام الطالب أسامء ثالث جمعيات خريية تعمل يف املجتمع املدين.

 20

شـخـصـيـات عـلـى الـجـبـيـن.
مـواد مـسـاعـدة: ملصقات بأسامء شخصيات معروفة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يلصق املرشد عىل جبني كل طالب ملصقة باسم شخصية معروفة معينة، دون أن يعرف الطالب من تكون 

الشخصية. عىل الطالب معرفة من تكون الشخصية التي يحملها عىل جبينه بطرح أسئلة عىل زميل له.

عىل الجميع التجول يف الغرفة. مع إعطاء إشارة من املرشد يقف كل زوج من الطالب مقابل بعضهام 

البعض ويطرح كل طالب عىل زميله أسئلة ملعرفة من تكون الشخصية امللصقة عىل جبينه، ثم يطلب 

املرشد منهم التوقف والتخمني من هي الشخصية؟

بعد مدة يحددها املرشد يعطي إشارة، الطالب الذي عرف الشخصية يقف جانبا، الطالب الذين مل يعرفوا 

يقومون بجولة أخرى.
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االنـتـظـام.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من الطالب أن ينتظموا يف صّف حسب:

 - طول كل طالب )من األقرص قامة إىل األطول(.
- الرتتيب األبجدي ألسامئهم.

- الرتتيب األبجدي ألسامء عائالتهم.
 - أعامرهم.

 - عدد إخوة وأخوات كل طالب.
 - الرقم التسلسيل لكل طالب يف العائلة.

 - مجموع أرقام الهاتف الخليوي لكل طالب.
 - تواريخ ميالدهم.

 - أماكن سكناهم من الشامل إىل الجنوب.
ميكنكم إضافة بنود أخرى.

 23

الـشـبـكـة الـعـنـكـبـوتـيـة.
مـواد مـسـاعـدة: لّفة )كرة( خيطان صوف.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

ميسك املرشد بيده كرة صوف، وميسك بطرف الخيط، يرمي الكرة إىل أحد الطالب، ويناديه باسمه. ميسك الطالب بطرف 
الخيط بيد واحدة، يلّف لّفة واحدة حول إصبعه ويرمي كرة الصوف إىل أحد زمالئه ويناديه، وهكذا دواليك، حتّى 

ميسك كّل الطالب بالخيط. وهكذا تـتـكـّون شبكة عـنـكـبـوتـيـة من الخيط. يف هذه املرحلة نكّرر العمليّة ولكن برتتيب 
عكيّس: ميّرر الخيط ملن سبقه ويذكر اسمه، وهكذا دواليك حتّى نفك الشبكة ونلّف كرة الصوف ثانية.

إمـكـانـيـات أخـرى:
عندما يستـلم كّل طالب كرة الصوف يحيك عن نـفـسـه، هواياته، عائلته )حسب ما يراه املرشد مناسبا(.. 1
يستطيع املرشد استخدام اللعبة بطلب التحدث عن موضوع يراه مناسبا، مثال: كيف قضيت العطلة الصيفية، . 2

الكشاف بالنسبة إليك، أحداث الساعة. 

 22

غريض.
مواد مساعدة: أغراض 

أحضها الطالب.

تحضريات مسبقة:
يطلب املرشد من كل طالب أن يُح ِض غرضا له مكانة 

خاصة. الجلوس
يف دائرة حول األغراض.

سري اللعبة:
يضع الطالب أغراضهم يف وسط الدائرة. يقوم كل 

طالب باختيار غرض )ليس الغرض الذي أحضه(. يحيك 
كّل طالب باختصار عن الغرض الذي اختاره ثم يحاول 

أن يحزر من يكون صاحب الغرض، ثم يتحدث صاحب 
الغرض عن غرضه الذي أحضه، بعد ذلك يحيك 

باختصار عن الغرض الذي اختاره ثم يحاول أن يحزر 
من يكون صاحب الغرض.
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 24

خـلـص الـكـالم.
مـواد مـسـاعـدة:

مجموعة خيوط بعدد الطالب، كّل خيط طوله مرت.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يجلس الطالب يف دائـرة، يحصل كّل طالب عىل خيط. تبدأ 

اللعبة بأن يتحدث كّل طالب بدوره عن نفسه وهو يلّف 

الخيط حول إصبعه ويستمّر بالحديث حتّى ينتهي الخيط 

فيتوقّف عن الكالم.

إمـكـانـيـة أخـرى: استعامل عود ثـقـاب، ميسك طالب 
عودا من الـثـقـاب يشعله ويبدأ بالكالم يستمّر بالكالم حتّى 

ينطفئ عود الـثـقـاب.

 26

األوراق الـسـّت.
مـواد مـسـاعـدة: قصاصات ورق مكتب )ميمو( وأقالم.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يحصل كّل طالب عىل سّت أوراق )أو بطاقات(. عليه أن يكتب اسمه 
بستة أشكال مختلفة، ُمثرية قدر اإلمكان. بعد االنتهاء يجمع املرشد 

األوراق يخلطها جيّدا ثّم يطلب من كّل طالب أن يختار سّت بطاقات 
بشكل عشوايّئ. بعد أن يختار الجميع البطاقات يفتحونها وعىل كّل شخص 

محاولة اسرتجاع بطاقاته من خالل إقناع الطالب الذين حصلوا عليها.
الحصول عىل أيّة بطاقة يتم فقط مبقايضتها )تبديلها( ببطاقة أخرى.

نهاية اللعبة: الفائز هو الذي يحصل أوال عىل بطاقاته السّت.

 25

ِعـّد لـلـعـشـرة.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من الطالب العّد من واحد إىل عرشة 

عىل أن يقوموا الواحد تلو اآلخر )بشكل عشوايئ( 

بذكر عدد واحد فقط عىل أْن ال يذكر اثنان معا 

نفس الرقم. إذا حدث ذلك )ذكر اثنان معا نفس 

الرقم( تعود املجموعة إىل العّد من جديد.
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“مـيـن مـثـلـي؟”.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 

الـوقـوف فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يعطي املرشد التعليامت التالية: عىل كّل طالب أن يتقّدم 

خطوة إىل األمام وأن يسأل زمالءه عن ِصفة معيّنة متيّزه، 

مثال: مني مثيل طوله 1.76 مرت؟ أو مني مثيل عنده 

آيفون؟ عىل سائر الطالب التفاعل مع هذا السؤال، عن 

طريق تقّدمهم خطوة واحدة إىل األمام إذا كانت اإلجابة 

عن السؤال إيجابية. وطبعا ميكن للطالب أن يبدعوا يف 

التعريف عن أنفسهم عرب هذه اللعبة.

 29

تـهـّب الـريـح.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـجـلـوس فـي دائـرة، أحد الطالب يـقـف يف الوسط.

سـيـر الـلـعـبـة:
الطالب الواقف ينادي: “تهّب الريح عىل...” ويضيف 

صفة أو تعريًفا )كّل َمن يلبس بنطلون جينز، كّل َمن هو 

أشقر...(، َمن يالمئهم هذا التعريف عليهم تغيري أماكنهم. 

َمن يبقى ِمن دون كريّس، يقف يف الوسط وتستمّر اللعبة.

 28

 “بَـْس أنـا”
)أنـا الـوحـيـد الـذي(.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
الـوقـوف فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
عىل نفس منط الـلـعـبة السابقة، يتقّدم أحد 

الطالب خـطـوة واحدة إىل األمام ويـقـول: “بَـْس 

أنـا” ثم يذكر صفة أو شيئا مييّزه أو عمال يعتقد أنه 

الوحيد بني زمالئه الذي قام به، مثال: “بَـْس أنـا اليل 

عينيه زرق”، “بَـْس أنـا اليل توأم”، “بَـْس أنـا اليل 

سافرت عىل إيطاليا”.

عىل سائر الطالب التفاعل مع هذه الجملة، عن 

طريق تقّدمهم خطوة واحدة إىل األمام إذا كانت 

الصفة مشرتكة.
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 31

الـصـفـات.
مـواد مـسـاعـدة: بطاقات صفات.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
بطاقات صفات متيّز الطالب، عددها ثالثة أضعاف عددهم. الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يعطي املرشد كل طالب ثالث بطاقات مكتوب عليها صفات مختلفة. عىل كّل 

طالب أن يتجّول يف الغرفة بني الطالب، وأن يتبادل البطاقات معهم ليحصل عىل 

أكرث البطاقات مالَءمًة له.

بعد أن ينتهي الجميع من اختيار البطاقات، عىل من يشاء من الطالب أن يـبـيّـن 

لباقي الطالب سبب اختياره هذه البطاقات بالذات.

 30

الـدوارة )كاروسيال - Carousel( تـعـارف مـن مـكـان آخـر.
مـواد مـسـاعـدة: بطاقة أسئلة.

مـلـحـق- بـطـاقـة أقـوال لـلـعـبـة الـدوارة ) كاروسيال - Carousel( تـعـارف مـن مـكـان آخـر - رابـط تـشـعـيـبـّي

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرتـيـن.
سـيـر الـلـعـبـة:

يجلس الطالب يف دائرتني. كّل طالب يف الدائرة الداخليّة يجلس مقابل طالب يف الدائرة الخارجيّة. يطرح املرشد سؤاال 

معيّنا من بطاقة األسئلة التي حّضها مسبقا، وعىل زوج من الطالب الجالسني مقابل بعضهام البعض أن يتحّدثا وفقا 

للسؤال. بعد فرتة قصرية )دقـيـقـتـيـن(، يطلب املرشد من الطالب يف الدائرة الداخليّة أن يـتحرّكوا مقعًدا واحدا إىل 

اليمني، فـيـصـبـح كّل طالب جالسا مقابل طالب آخر، ويطرح عليهم سؤاال آخَر من بطاقة األسئلة، وهكذا دواليك.

إمـكـانـيـة أخـرى: يستطيع املرشد تحضري بطاقات مختلفة بعدد الطالب يف الدائرة الداخليّة )يف كل بطاقة سؤال 
واحد( ويوزعها عىل الطالب يف الدائرة الداخلية.

مـالحـظـة: تعترب الكاروسيال أحد أساليب اإلرشاد، وميكنكم استعاملها يف كثري من املواضيع.

http://drive.google.com/file/d/1-nyJiYq9ZEdwPD4v1clV28vl90iGOp6u/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/1-nyJiYq9ZEdwPD4v1clV28vl90iGOp6u/view?usp=sharing
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 32

الـحـارس )الـغـمـزة(.
مـواد مـسـاعـدة: كرايس بنصف عدد الطالب.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يرتّب املرشد الكرايس عىل شكل دائرة. عىل كّل كريس يجلس أحد الطالب، فيام يبقى كريّس واحٌد 

شاغرا. يقف بقية الطالب خلف الكرايس )مبا يف ذلك الكريس الشاغر( ويكونون مبثابة حرّاس.

سـيـر الـلـعـبـة:
كّل واحد من الطالب الواقـفـني خلف الكرايس يضع يديه متشابكتني خلف ظهره. الطالب 

الواقف خلف الكريس الشاغر يعطي إشارة برأسه ألحد الجالسني فيحاول أن يرتك مكانه 

واالنـتـقـال إىل الكريس الشاغر. إذا نجح الحارس يف ملسه )مستعماًل يديه فـقط( يعود الجالس 

إىل مكانه، أّما إذا نجح الطالب الجالس وأفـلـت من الحارس، يصبح عىل الطالب الواقف خلف 

الكريس الشاغر أن يحاول َجـْذَب طالب آخر عن طريق غمزة )أو إشارة برأسه(.

 33

أمـاكـن فـي الـبـالد.
مـواد مـسـاعـدة: خـارطـة الـبـالد.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يضع املرشد خارطة البالد عىل األرضية وسط الغرفة عىل كل طالب أن يضع إشارة 
بجانب بلده وأن يحيك قصة متعلقة ببلده )إذا كان أعضاء املجموعة من أماكن 
مـخـتـلـفـة(، أما اذا كانوا من نفس البلد فكل طالب يضع إشارة عىل بلد معني 

ويرشح ما يعني له هذا البلد وملاذا اختاره أو قصة معينة عن البلد.
إمـكـانـيـة أخـرى: إذا كانوا من نفس البلد، يضع املرشد خارطة البلد عىل 

األرضية وسط الغرفة ويكون عىل كل طالب أن يضع إشارة بجانب حارته وأن يحيك 
عن حارته: سبب تسميتها، مميزاتها، مؤسسات وأبنية هامة فيها...
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 34

قـراءة الـكـّف.
 مـواد مـسـاعـدة: 
نة. بريستوالت A4 ملوَّ

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يطلب املرشد من كل طالب أن يضع كف يده عىل برستول 

ورسمها، ثم أن يكتب عىل رأس كل إصبع صفة إيجابية 

يتحىل بها، وعند أسفل كل إصبع صفة سلبية فيه، يرغب يف 

التخلص منها.

يقسم املرشد الطالب إىل أزواج. كل طالب يعرض كّفه أمام 

زميله: الصفات اإليجابية التي يتحىل بها والصفات السلبية 

التي يرغب يف التخلص منها والطرق واإلمكانيات املتوفرة 

الستبدالها بصفات إيجابية.

 36

يـبـقـى بـيـنـنـا.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من الطالب أن يتقدم منهم طالبان صديقان حميامن ويطلب من أحدهام أن يخرج من 

هوا إىل الطالب اآلخر الذي بقي يف الغرفة خمسة  الغرفة. بعد ذلك يطلب املرشد من الطالب أن يوجـِـّ

أسئلة عن صديقه فيجيب عنها.

بعد االنتهاء يدخل الطالب فيقوم الطالب بتوجيه نفس األسئلة إليه وبعد إجابته عنها، 

يقارنون إجاباتهام.

بعد ذلك، يطلب املرشد من الطالب أن يتقدم منهم طالبان صديقان حميامن آخران، 

وهكذا دواليك...

املجموعة التي تنهي أوال تكون الفائزة.

 35

الـحـروف والـشـعـارات.
 مـواد مـسـاعـدة: 

قصاصات ورق مكتب )ميمو(.

 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 
الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يعطي املرشد كل طالب قصاصات ورق مكتب 

بعدد حروف اسمه. يكتب كل طالب كل حرف من 

حروف اسمه عىل قصاصة.

يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية 

تـتـكـّون الواحدة منها من 5-6 أعضاء. عىل أعضاء 

كل مجموعة صياغة شعار من جميع قصاصات 

أحرف األسامء دون الـتـنـازل عن أي حرف.

املجموعة التي تنهي أوال تكون الفائزة.
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 37

لـو كـنـُت...
مـواد مـسـاعـدة: قصاصات ورق مكتب )ميمو( وأقالم.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يعطي املرشد كل طالب قصاصة ورق مكتب، عليه أن يكتب عليها اسم 

مكان يرغب يف الذهاب إليه. بعد ذلك يضع كل طالب قصاصة الورق 

الخاصة به وسط الدائرة.

كل طالب يأخذ قصاصة غري قصاصته ومن خالل ما كُِتب فيها، عليه أن 

يعرف صاحب القصاصة؟

إمـكـانـيـة أخـرى: استبدال أسامء األماكن بأسامء: كائنات حية.. 
أشياء.. وما إليها.

38

فـي- فـش.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يختار كّل طالب نوًعا من مكّونات الـسـَّـلــّـطــَـة: بندورة، خيار، ملح، زيت...

يقول املرشد أو أحد الطالب: “يف خيار بس فش بندورة”. من يحمل اسم بندورة يقول: “يف بندورة بس 

فش خّس”. من يحمل اسم خّس يكمل بنفس الطريقة: “يف خّس بس فش...”.

من يتلعثم أو يتأّخر يف اإلجابة أو يذكر نوًعا غري موجود يخرج من اللعبة.

األخري هو الفائز.
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 40

الـتـلـفـون الـمـكـسـور.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يهمس الطالب األول يف أذن جاره جملة وعىل جاره أن ميرر ما سمعه إىل الطالب الذي 

بجانبه وهكذا حتى تصل الجملة إىل الطالب األخري، فيقول ما سمعه بصوت عاٍل.

يفحص املرشد مع الطالب األول الجملة التي بدأ بها وحالها عند وصولها إىل األخري.

 39

الـمـلـك، الـنـائـب، الـوزيـر.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي نـصـف دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يجلس الطالب يف نصف دائرة، ويجلس مقابلهم 3 طالب مع األلقاب: ملك، نائب ووزير.

سائر الطالب يحمل كلٌّ منهم رقام خاّصا به حسب التسلسل، من رقم 1 حتّى الطالب قبل األخري. األخري يكون حارسا.

عىل امللك أن يبدأ، باملناداة: مثال: “امللك ينادي عىل 5”.

 عىل حامل الرقم 5 أن ال يتأّخر، ويقول: “5 ينادي عىل الوزير”. وهكذا دواليك.

من يخطئ أو يتأتئ أو يضحك أو يكرس التسلسل والرسعة ينتقل مكان الحارس، وينتقل الجالسون من األخري كّل واحد 

يتقّدم كرسيًّا حتّى تغطية مكان الذي أخطأ.

يجب االنتباه إىل إعادة الرتقيم من األخري إىل الذي خرج وأصبح حارًسا.

دا إىل إعادة الرتقيم. يف حالة أخطأ الوزير يقعد محل الحارس واألّول )رقم 1( يصبح مكان الوزير- يجب االنتباه مجدَّ

يف حالة أخطأ امللك، يخرس امللكُ كّل اململكة: امللك يحل محل الحارس، النائب يصبح قبل األخري والوزير يصبح األخري، 

الثالثة األوائل ينتقلون إىل اململكة: رقم 1 يصبح امللك، رقم 2 يصبح النائب، رقم 3 يصبح الوزير.

يف حال أخطأ النائب، يخرس النائب والوزير: النائب يصبح حارًسا والوزير يصبح حامال الرقم األخري.

دا إىل إعادة الرتقيم. يجب االنتباه مجدَّ
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الـتـلـفـزيـون الـمـكـسـور.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

، الـواحـد خـلـف اآلخـر. الـوقـوف فـي صـفٍّ

سـيـر الـلـعـبـة:
الطالب األخري يطلب من الواقف أمامه االستدارة ثم 

يقوم األخري بسلسلة حركات. يستدير الطالب قبل األخري 

ويطلب ممن يقف أمامه أن يستدير فـيـقـلــِّـد أمامه 

سلسلة الحركات التي قام بها الطالب األخري، وهكذا 

دواليك حتى تصل سلسلة الحركات إىل الطالب األول.

يفحص املرشد مع الطالب األخري سلسلة الحركات التي 

بدأ بها وحالها عند وصولها إىل األول.

 42

حـاوْل أن تـجـلـس.
مـواد مـسـاعـدة: كرايس بعدد الطالب.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

أحد الطالب يكون واقـفـا يف حني يكون الـبـاقـون جالسني. 

يحاول الواقـف أن يجلس عىل الكريس الـشـاغـر ويحاول 

الجالسون منعه من ذلك عن طريق اإلرساع واالنـتـقـال 

إىل الكريس الـشـاغـر قـبـلـه. إذا نجح الطالب يف الـجلوس 

يصبح الذي يجلس عىل يساره الطالب الواقـف الـتـايل.

يف مرحلة متقدمة، بإمكان الطالب الواقف أن يحرّك 

املجموعة شامال أو ميينا.

 43

الـضـرب عـلـى الـطـاولـة.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 

تـقـسـيـم إىل مجموعات صغرية.
سـيـر الـلـعـبـة:

يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تـتـكـوَّن الواحدة منها من 4- 5 أعضاء. 

تجلس كّل مجموعة حول طاولة. يضع األّول )عـصـام( يديه عىل الطاولة، الطالب 

الجالس عىل ميينه )أحمد( يضع يده اليرسى بني يدي عـصـام ويده اليمنى بني يدي 

من يجلس عىل ميينه. الطالب الجـالس عىل يسار عـصـام )مازن( يضع يده اليمنى بني 

يد عـصـام اليمنى ويد أحمد اليرسى.

وهكذا تكون األيدي متشابكة عىل الطاولة.

يبدأ األّول بالضب مرّة عىل الطاولة بكّفه. تتبعها بالقيام بضبة واحدة جميع األكّف 

الواحدة تلو األخرى باتجاه اليمني. إذا قام أحد الطالب بضبتني يتغري االتّجاه.
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 44

مـلـك الـحـركـات.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من أحد الطالب الخروج من الغرفة. 

تـتـفـق املجموعة عىل قيام أحد الطالب بحركات 

مختلفة يقلدها سائر الطالب.

عىل الطالب الذي كان خارج الغرفة أن يعرف من يقوم 

بتغيري الحركات.

 45

الـكـراسـي والـعـّد.
مـواد مـسـاعـدة: كرايّس.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقف الطالب يف دائرة وراء الكرايّس. ميسك كل طالب 

الكريس الذي أمامه بيد واحدة بحيث تكون قامئتا الكريس 

الخلفيتان مرفوعتني. عندما يقول املرشد رقم 1، يتحرك 

الطالب إىل اليمني. عىل كل طالب ترك كرسيه واإلمساك 

بالكريس الذي بجانبه، كام أن عليه الحرص عىل أال تلمس 

قامئتا الكريس الخلفيتان األرض وأال يقع الكريس.

عندما يقول املرشد رقم 2، يتحرك الطالب إىل اليسار 

حريصني عىل أال تقع الكرايس وقوامئها الخلفية مرفوعة ال 

تلمس األرض.

عندما يقول املرشد رقم 3، عليهم ترك الكرايس وااللتفاف 

حول أنفسهم برسعة. من يقع كرسيه أو تلمس قامئتاه 

الخلفية األرض، يخرج من اللعبة.

إمـكـانـيـة أخـرى: استبدال الكرايّس بعـِصـِـّي 
مكانس.

 46

قـصـة أبـجـديـة.
مـواد مـسـاعـدة:

الئحة باألحرف األبجدية )للتسهيل عىل الطالب(.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يختار املرشد طالـبـَـيـْـن، عليهام أن يؤلفا قصة من جمل 

متـتـابعة حسب ترتيب األحرف األبجدية: يبدأ األول 

بجملة بحرف األلف يتبعه الثاين بجملة بحرف الباء، 

ويكمل األول وهكذا.

إمـكـانـيـة أخـرى: مشاركة الجميع: يبدأ األول 
ويكمل من بجانبه وهكذا.
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قـّصـة مـتـقـطــّـعـة.
مـواد مـسـاعـدة:

الئحة باألحرف األبجدية )للتسهيل عىل الطالب(.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يروي أحد الطالب قّصة ويـتـوقّـف عند اسم أو صفـة. الطالب الذي 

يرصخ بكلمة مكّملة تـبـدأ بحـرف األلـف يـفـوز بـنـقـطـة. يـتـابع 

الراوي رسد القّصة ويقـف ثـانـيـة. الطالب الذي يرصخ بكلمة 

مكّملة تـبـدأ بحـرف الباء يـفـوز بـنـقـطـة وهـكـذا }مـثـال: أمس 

الـتــقــيـنـا أنـا و )أمـل( وسـافـرنـا مـعـا إلـى )بـاقـة({.

48

سـفـيـنـة الـفـضـاء.
مـواد مـسـاعـدة: رششف أو قطعة “قامش”.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يضع املرشد الرششف عىل أرضية الغرفة بصورة تـتـيـح ملجموعة من الطالب الوقوف عليه معا.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من مجموعة من الطالب الوقوف عىل الرششف. مُينع النزول عنه، ومينع الدوس 

خارجه. عىل املجموعة أن تقلب الرششف دون أن ينزل أحد من أعضائها عنه.

يحبّذ تشجيع الطالب عىل التفكري بطرق إبداعيّة لـتـنـفـيـذ املَهّمة وعىل التخطيط لـتـنـفـيـذهـا 

بالتعاون، كام نويص بتعيني طالب َمهمتهم مراقبة سريورة أداء الطالب واملساهمة يف الـنـقـاش 

الـتـلـخـيـصـّي حيث تـُـطرح عدة مسائل مثل: كيفية تـنـفـيـذ املَهمة، األدوار خالل العمل، 

الصعوبات وطرق الحلول.
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 49

نـعـم- ال.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

 الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يتوجه املرشد إىل الطالب واحدا تلو آخر بطرح سؤاٍل، 

اإلجابة عنه تكون بـ - “نعم” أو “ال”.

عىل الطالب أن يجيب بـ - “نعم” أو “ال”، مع حركة 

رأس عكسيّة، أي:

نعم - يحرّك رأسه يسارا وميينا.

ال - يهّز رأسه من األعىل لألسفل.

 51

مـفـاجـأة حـجـر الـنـرد.
مـواد مـسـاعـدة: حجر نرد، بطاقات مهام.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يحض املرشد 6 مجموعات من بطاقات مهام. كل مجموعة 

تحمل رقام معينا من 1-6. يف كل بطاقة َمهمة مـخـتـلـفـة.

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يبعرث املرشد البطاقات عىل األرض. يبدأ أحد الطالب برمي 

حجر الرند وعليه تـنـفـيـذ َمهمة حسب الرقم الذي ظهر.

مالحظة: كل َمهمة تّم تـنـفـيـذها توضع جانبا.

أمـثـلـة عـلـى الـمـهـام: غنِّ أغنية معينة- قل نكتة 
- إقـفـز 10 مرات عىل رجل واحدة، عّد من 1-10 وأنت 

تـتـبـاكـى، عّد من 1-10 وأنت تضحك.

 50

حـامـي- بـارد.
 مـواد مـسـاعـدة: 

غرض معني )مفتاح، قلم، صافرة...(.

 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 
الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من أحد الطالب الخروج من الغرفة. 

عىل سائر الطالب تخبئة الغرض يف مكان ما يف 

الغرفة. يدخل الطالب وعليه معرفة مكان الغرض، 

يتجول يف الغرفة عندما يقرتب من املكان يردِّد 

الجميع “حامي حامي” وعندما يبتعد يردِّدون 

“بارد بارد”. بإمكانهم التصفيق بشدة عند اقرتابه 

من الغرض وتخفيف التصفيق عند ابتعاده عنه.

تنتهي اللعبة عند إيجاد الطالب الغرض.
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 52

سـبـعـة بـُـم/ ثـالثـة بـُـم.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يبدأ الطالب األّول يف الدائرة العّد فيقول: “1”، ويقول الثاين: 

“2” وهكذا...، عندما يحني دور الطالب السابع ال يقول “7” 

بل يقول عوًضا عن ذلك كلمة “بـُـم ”. ثّم يقول الثامن “8” 

والتاسع “9” وهكذا.. عندما يحني دور الطالب الرابع عرش 

ال يقول “14” بل يقول “بـُـم”، وهكذا... يف كل مرة يحني 

دور رقم يقبل القسمة عىل 7 أو يحني دور رقم فيه الرقم 

“7” نستبدله بكلمة “بـُـم”. أي تستبَدل بكلمة “بـُـم”، 

األرقام: 7، 14، 17، 21، 27، 28...، 71، 72...

من يُخطئ يخرج من اللعبة.

إمـكـانـيـة أخـرى: اسـتـبـدال الـرقـم “7” بـالـرقـم 
“3”. أي تـسـتـبـَدل بكلمة “بـُـم”، األرقام: 3، 6، 9، 12، 13، 

....32 ،31 ،...23 ،21 ،18 ،15

 54

بـرج عـيـدان الـكـبـريـت.
مـواد مـسـاعـدة: عيدان كربيت )أو قـش أسنان(، قناين رشاب زجاجية صغرية.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية متساوية تـتـكـوَّن الواحدة منها من 5-6 أعضاء.

تجلس كّل مجموعة حول طاولة تحصل عىل قنينة زجاجيّة وعيدان كربيت لكّل طالب خمسة أو ستّة عيدان.

عىل املجموعة بناء برج عىل فوهة القنينة من عيدان الكربيت، كّل طالب بدوره يضع عود كربيت أفقيا عىل 

الفوهة. من يُسقط العيدان يأخذها. الطالب الذي يتخلــّـص من جميع عيدانه يكون الفائز.

مـالحـظـة: بإمكان املرشد تـقـسـيـم الطالب إىل مجموعات وإجراء منافسة بينها.

 53

إمـالء بـدون نـقـاط.
مـواد مـسـاعـدة:

لوح وأقالم كتابة عىل اللوح.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
نصوص قصرية باللغة العربية.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من بعض الطالب الكتابة عىل اللوح. عىل 

كّل العب كتابة النّص الذي ميليه عليه املرشد عىل اللوح 

دون استعامِل النقاط.
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 56

الـجـواب الـمـضـحـك.
مـواد مـسـاعـدة:

سلتان، قصاصات ورق مكتب )ميمو( بـلـونـيـن مـخـتـلـفـيـن وأقالم.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يعطي املرشد كل طالب بـطـاقـتـيـن بـلـونـيـن. عىل كل طالب كتابة سؤال وجواب 

د املرشد بأي لون تكون بطاقات األسئلة وبأي لون تكون بطاقات اإلجابات. مـضـحـكــَـيـْـن. يحدِّ

يضع املرشد بطاقات األسئلة يف سلة وبطاقات اإلجابات يف األخرى، ثم يطلب من كل طالب 

اختيار بطاقة من كل سلة بطريقة عشوائية. بعد اختيار جميع الطالب يقوم كل طالب بقراءة 

السؤال والجواب اللذين اختارهام وعرضهام بطريقة مضحكة.

 55

بـنـظّـارات جـديـدة.
مـواد مـسـاعـدة: ملحق نظّارات- فيه صور نظارات متنوعة.

مـلـحـق- بـطـاقـة صـور لـلـعـبـة بـنـظّـارات جـديـدة- رابـط تـشـعـيـبـّي

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يقوم املرشد بتحضري بطاقات عىل كل واحدة منها صورة من امللحق.

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يبعرث املرشد البطاقات عىل أرضية الغرفة. يختار كل طالب بطاقة، ثم يصف، عرب 

ده املرشد. الـنـظّارات، تجارَب من املايض أو توقعات مستقبلية حسب ما يحدِّ

)الـنـظّارات قد تكون غـامقـة، أو ورديّة، ُمرَكــِّـزة، نظارات “لبعـد الـنـظر”، 

ونـظّارات “لـقـرص الـنـظر”، نـظّارات جديدة عربها ميكننا أن نرى أشياء مل نرها 

من قبل(.

http://drive.google.com/file/d/103KwCvGF72FUmSlENA4aX6NtMOATFKHp/view?usp=sharing
http://drive.google.com/file/d/103KwCvGF72FUmSlENA4aX6NtMOATFKHp/view?usp=sharing
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تـغـيـيـر فـي الـغـرفـة.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من الطالب التمعن جيدا يف األغراض 

املوجودة يف الغرفة، ثم يطلب من خمسة طالب الخروج 

من الغرفة. يقوم املرشد والطالب بـتـغـيـيـر ترتيب 

ووضعية عدد من األغراض يف الغرفة.

يدخل الطالب ويكون عليهم معرفة ما تـّم تـغـيـيـره.

 59

الـمقـاطـع.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يخرج أحد الطالب من الغرفة. يقسم املرشد سائر الطالب إىل مجموعتني. 

يختار الطالب كلمة ذات مقطعني. لكّل مجموعة مقطع واحد. يعود 

الطالب الذي خرج إىل الغرفة.

مع إعطاء إشارة من املرشد، تصيح املجموعتان، كلٌّ مـقـطـعــَـهـا، يف آٍن 

واحد، عىل الطالب أن يحزر الكلمة بأقل عدد من الصيحات.

إمـكـانـيـات أخـرى: اختيار كلمة ذات مقطعني متشابهني مثل بربر، 
هدهد..، اختيار كلمة ذات 3 مقاطع أو أكرث.

 58

عـرض كـلـمـة.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يخرج 3-5 طالب من الغرفة ويخـتـارون كلمة 

عدد حروفها بعدد الطالب الـذيـن اخـتـاروها. 

يـقـسمون الكلمة إىل حروفها يصبح كّل حرف بداية 

لـكـلمة جـديدة. ثّم يعودون إىل الـغـرفة. كّل واحد 

منهم يأخـذ عىل عاتـقـه دوًرا يـبـدأ بـأّول حرف 

من الكلمة الجديدة ويعرضه أمام املجموعة. عىل 

املجموعة أن تخّمن الـكـلـمـة الـمـقـصـودة، مثـاًل: 

إذا كـانـت الـكـلـمـة التي اخـتـارها الـثـالثـة هي 

“مـلـك” فـإّن الطالب األّول يلعب دور مـجـنـون 

ويلـعـب الـثـاين دور لّحـام والـثـالـث دور كـاتـب.
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 62

أنـا أسـّوق نـفـسـي.
مـواد مـسـاعـدة: أدوات كتابة ورسم وعمل إبداعي.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

كّل طالب يقوم، بالكتابة أو الرسم أو بأية وسيلة إبداعية، 

بتصميم دعاية ليسّوق نفسه. يف دعايته يعرّف عن نفسه 

ويذكر مهاراته، قدراته، طموحاته وصفاته اإليجابية. عىل 

املرشد ان يقرأ الدعايات، وعىل الطالب محاولة التخمني من 

صاحب كل دعاية.

إمـكـانـيـة أخـرى: تصميم الدعاية عرب تطبيقات 
هواتف الطالب الخاصة.

 60

الـقـاضـي والـمـحـامـي.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقف أحد الطالب يف املركز ويلعب دور القايض. 

يـَـتــَـوجــَّـه القايض إىل أحد الطالب ِبسؤال ُمعني. عىل 

الطالب الذي ُسئَل أْن ال يجيب، يجيب عنه الطالب الجالس 

إىل يساره )املحامي(.

إذا أخطأ الطالب الذي ُسئَل وأجاب هو بنفسه، يكون 

مـُـسـْـتــَـحـِـقــًـا عقابا أو َغرامة.

أمـثـلـة عـلـى عـقـوبـات وغـرامـات: غنِّ أغنية 
معينة- قل نكتة- إقـفـز 10 مرات عىل رجل واحدة، عّد من 

1-10 وأنت تـتـبـاكـى، عّد من 1-10 وأنت تضحك.

61

قـال الـمـلـك.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يختار املرشد طالبا يلعب دور امللك. عىل الطالب 

تـنـفـيـذ أوامر “امللك” برشط أن يقول عبارة: 

“قال امللك”، قبل إصداره األمر.

إذا أصدر امللك أمرا دون أن يقول قبل إصداره 

عبارة “قال امللك”، وقام بعض الطالب بـتـنـفـيـذ 

األمر، فإنه يخرج من اللعبة.

الرابح هو الشخص األخري الذي ال يخطئ.

لـلـتـوضـيـح:
إذا قال امللك: “قال امللك: حطوا أيديكم عىل 

رؤوسكم” - يجب تـنـفـيـذ األمر.

إذا قال امللك: “حطوا أيديكم عىل رؤوسكم” - 

يجب عدم تـنـفـيـذ األمر.
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 64

الـلـوحـة الـمـشـتـركـة.
مـواد مـسـاعـدة:

ألوان وبريستول.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يضع املرشد الربيستول واأللوان يف الوسط 

ويطلب من الجميع أن يرسموا رسمة مشرتكة.

باإلمكان تبادل األماكن، أو تـغـيـيـر اتّجاه 

الربيستول.

 65

الـرسـمـة الـمـشـتـركـة.
مـواد مـسـاعـدة: بريستول A3 وألوان.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يضع املرشد ألوانًا متنّوعة يف الوسط ويعطي الطالب األّول لوحة.

يقوم الطالب برسم ما يريد ثّم ميّررها إىل الجالس عىل ميينه، يكمل الطالب الثاين الرسم كام يريد 

وميّررها إىل التايل، وهكذا حتّى ينتهي الجميع.

مفّضل إجراء محادثة بعد اللعبة: كيف كانت اللعبة؟ كيف شعرت عندما تدّخل آخرون يف رسمتك.

إمـكـانـيـة أخـرى: تـقـسـيـم الطالب إىل مجموعات وكل مجموعة ترسم لوحة خاصة بها. 

 63

الـقـصـّـة الـمـشـتـركـة.
مـواد مـسـاعـدة:

غرض معني نسميه “لسان الخطيب” ، يستعمل هذا الغرض 

يف فعالية يعطى فيها حق الكالم ملن يحمله، وعىل سائر 

املشاركني اإلصغاء إليه. لسان الخطيب يف هذه الـفـعـالـيـّـات 

يـنـتـقـل من شخص إىل آخر.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

ميسك املرشد “لسان الخطيب” ويبدأ برسد قصة ثّم ميرِّره إىل 

الطالب الجالس إىل ميينه ويطلب منه أن يضيف جملة أو 

أكرث، ثم ميرِّره إىل الطالب الذي يليه وهكذا إىل أن تـتـألف 

قّصة مشرتكة ومسلّية لكّل املجموعة.

مثال للبداية: استلقى فادي عىل رسيره، تـَـقـَـلــَـَب عىل 

جنبيه ُمحاوال النوم. فجأًة سمع صوَت أنني تحت ُشباكِه...
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 67

بـالـون فـي الـهـوا.
مـواد مـسـاعـدة: 5 بالونات.

 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 
توزيع الطالب إىل خمس مجموعات.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل خمس مجموعات. 

تقف كّل مجموعة بشكل دائرّي.

مع إعطاء اإلشارة، عىل أحد الطالب رمي البالون 

يف الهواء عاليا قـَـْدر املُستَطاع. عند انخفاض 

البالون، عىل كّل أعضاء املجموعة محاولة منع 

سقوط البالون إىل األرض بالنفخ عليه فقط 

)عدم استعامل األيدي(.

نهاية اللعبة: املجموعة الفائزة من ال يسقط 

بالونها عىل األرض.

 68

لـمـن الـبـالـون؟
مـواد مـسـاعـدة: بالونات بعدد الطالب، أقالم توش ملونة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: يحصل كّل طالب عىل بالون، وينفخه ويربطه.
سـيـر الـلـعـبـة:

يسّجل كّل طالب عىل البالون بعض املعلومات والتفاصيل عن نفسه، بحيث 

يستصعب سائر الطالب التعرّف إليه عن طريق هذه املعلومات والتفاصيل.

مع إعطاء اإلشارة )ُمفضل مع موسيقى( يطلق كّل الطالب البالونات يف الهواء. من 

املهم جدا أن ال يسقط أي بالون عىل أرضيّة الغرفة.

مع إعطاء إشارة أخرى يحاول كّل طالب إمساك بالون غري بالونه. بحسب املعلومات 

والتفاصيل املسّجلة عىل البالون عىل الشخص الذي أمسك البالون أن يعرف صاحبه.

مـالحـظـة: مُيْكن تـنـفـيـذ اللعبة ِعدة مرات.

 66

كـمـان بـالـون.
مـواد مـسـاعـدة:

  خمسة بالونات، سلّة لجمع األغراض 

)أغراض مختلفة عىل األقل خمسني غرًضا(.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
عىل أرضية الغرفة توضع األغراض بأحجام مختلفة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقف خمسة طالب يحمل كّل واحد منهم بالونا منفوخا.

مع إعطاء اإلشارة عىل كّل طالب أن يقوم بجمع عرشة 

أغراض من أرضيّة الغرفة وبإيصالها إىل السلّة املوضوعة يف 

زاوية الغرفة، وذلك وهو يضب البالون لألعىل بيده ضبات 

خفيفة، دون إسقاط البالون واألغراض عىل األرض.

نهاية اللعبة:الفائز هو الطالب األّول الذي أتََم املهّمة.
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 70

أنـا طـالـع فـي رحـلـة.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 

يحض املرشد قوانني بحسبها يقرر َمـن املسموح له باملشاركة يف الرحلة؟

الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يسأل املرشد ماذا تأخذ معك للرحلة؟

كل طالب بدوره يقول ماذا سيأخذ معه للرحلة؟

املرشد يجيب هل مسموح له املشاركة بالرحلة أم ال )حسب التعليمت التي قام 

بتحضريها مسبقا- دون معرفة الطالب(.

مثال: القانون هو كلمة من 3 أحرف.

الطالب األول قد يجيب: “آخذ معي مياه”، يجيب املرشد: “ال آخذك”.

الطالب الثاين قد يجيب: “آخذ معي قلم”، يجب املرشد: “آخذك”.

يف النهاية عليهم معرفة القانون الذي بحسبة يقرر املرشد من يشارك يف الرحلة.

 69

فـوضـى.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يطلب املرشد من أحد الطالب الخروج من الغرفة.

عىل املجموعة سن ثالثة قوانني معينة. عىل الطالب دخول الغرفة 

ومعرفة القوانني التي سنها زمالؤه بطرح أسئلة عليهم. وعليهم 

اإلجابة عنها حسب القوانني التي سنـّـوها، مثال: “من يُسأل، 

يجيب الذي عن ميينه”.

إذا مل يعرف القانون، تصيح املجموعة: “فوىض”، وعندها يبدل 

الجميع أماكنهم وتستمر اللعبة بنفس القوانني إىل أن يعرف 

الطالب القوانني الثالثة.
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 72

الـكـراسـي الـمـوسـيـقـيـة.
مـواد مـسـاعـدة:

كرايّس بأقل من عدد الطالب بواحد.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
تـرتـيـب الـكـراسـّي فـي دائـرة بحيث يكون الجلوس باتجاه خارج الدائرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يضع املرشد الكرايس، يقف الطالب حول الكرايس. مع تشغيل املوسيقى يبدأ 
الطالب بالدوران حول الكرايس. عند إيقاف تشغيل املوسيقى يجلس الطالب 

عىل الكرايس. الطالب الذي ال ينجح بالجلوس، يخرج من اللعبة ويقوم املرشد 
بإزالة كريس من الدائرة وتستمر اللعبة عىل هذا املنوال.

إمـكـانـيـة أخـرى: استبدال الكرايس بأطواق بالستيكية أو بحبال يعمل 
الطالب منها دوائر مع إمكانية اللعب يف الهواء الطلق.

 71

إبـريـقـي.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يطلب املرشد من أحد الطالب الخروج من الغرفة. عىل سائر الطالب 
اختيار غرض معني موجود وظاهر يف الغرفة وتسميته بـ - “إبـريـقـي”.

يدخل الطالب فيبدأ الطالب بوصف الغرض مستخدمني كلمة “إبـريـقـي”
بدل الغرض. مثال: اختار الطالب قبعة حمراء عىل رأس أحد الطالب - يقول 

أحدهم: “إبريقي لونه أحمر”، ويقول آخر: “إبريقي من القامش” ويستمرون 

بهذا املنوال حتى يحزر الطالب الغرض الذي اختاره الطالب.
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 74

الـمـواهـب.
مـواد مـسـاعـدة:

بطاقات مكتوب عليها مواهب وهوايات مـخـتـلـفـة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يبعرث املرشد البطاقات عىل األرضية ثم يطلب من كل 

طالب التجول بني البطاقات واختيار البطاقة التي تدل 

عىل موهبته أو هوايته. بعد عملية االختيار يجلس 

الجميع يف أماكنهم وكل طالب 

يخرب املجموعة عن موهبته أو 

هوايته وكيفية تنميته إياها.

 75

الـتـواقـيـع.
مـواد مـسـاعـدة: أوراق بيضاء وأقالم.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يجلس الطالب يف دائـرة. مع إعطاء اإلشارة، 

عىل كّل طالب أن ميأل ورقـتـه بتوقيعات 

زمالئه. من ينهي أّواًل هذه املَهّمة يقول بصوت 

عاٍل “أنهيت”.

 73

يـَّـة. ـرِّ الـضـغـطـات الـسِّ
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تقسيم إىل مجموعتني متساويتني. الـجـلـوس عـلـى شـكـل هـِاللــَـيـْـن مـتـقـابـلـيـن.

سـيـر الـلـعـبـة:
يجلس أعضاء كل مجموعة عـلـى شـكـل هـالل ويجلس املرشد يف الوسط واصال بينهام، بحيث تكون األيدي 

وراء األظهر وكل طالب ميسك بيدي زميليه اللذين يجلسان عىل ميينه ويساره.

تبدأ اللعبة بقيام املرشد بالضغط عىل يدي الطالبني اللذين يجلسان عىل ميينه ويساره نفس عدد املرات، وكل 

واحد منهام يقوم بدوره بالضغط عىل يد زميله الجالس بجانبه ناقال إليه نفس عدد الضغطات وهكذا حتى 

الوصول إىل آخر طالب يف كل مجموعة.

الطالبان األخريان عند وصول الضغطات إليهام يصيحان ُمـعـلـنـَـيـْـن عن عدد الضغطات.

املجموعة الفائزة هي التي نجح أعضاؤها يف نقل عدد الضغطات التي أرسلها املرشد إىل الطالب األخري.
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 76

تـشـابـك األيـدي.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: تـقـسـيـم إىل مجموعات صغرية.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تـتـكـوَّن الواحدة منها من 5-6 أعضاء. 

تقف كّل مجموعة يف دائرة صغرية ميسك كّل واحد بيده اليمنى يد من يقابله 

وبيده اليرسى يد طالب آخر، وهكذا حتّى تـتـشـابـك األيـدي.

عىل املجموعة أن تكوِّن دائرة دون ترك األيدي. ألجل ذلك ميكنهم القيام بأية حركة 

كااللتفاف أو العبور بني األيدي.

مـالحـظـة: باإلمكان إجراء منافسة بني املجموعات.

 77

حـقـل األلـغـام.
 مـواد مـسـاعـدة: 

كرات، كرايس علب من كرتون وأغراض صغرية أخرى.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يحّض املرشد مسبقا “حـقـل ألـغـام” من املواد املساعدة. يجب التشديد عىل بناء مسار ذي عراقيل متـنـّوعة فيه الكثري 

من التحّدي، وفيه مجال للمرور بني العراقيل.

سـيـر الـلـعـبـة:
يوزّع املرشد الطالب إىل أزواج أو يطلب متطّوَعـيـْـن.

أحد الزوجني يغطّي عينيه، وال يُسمح له بالتكلّم. عىل رشيكه أن يبقى خارج مجال حقل األلغام وأن يوّجه صديقه ليعرب 

املسار من بدايته إىل نهايته دون الـتـعـثــّـر واالصطدام بالعراقيل، وذلك بالتوجيه كالميا فقط. إذا اصطدم الطالب 

بحاجز، عليه أن يبدأ من البداية.

إمـكـانـيـة أخـرى: تقسيم الطالب إىل أزواج ويعمل جميع األزواج معا. الزميل املوجـِّـه ميسك بيد زميله وهو 
يرشده بالكالم فقط.

باستطاعة الطالب الخروج من الغرفة والتجول يف الساحة.

ننصح املرشد أن يقوم بإدارة نقاش تلخييّص يف أعقاب اللعبة.



الـبـاب الـرابـع - أأللـعـاب 4

308

 80

الـقـفـز مـن فـوق الـكــُـرَة.
مـواد مـسـاعـدة: كــُـرَة.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـوقـوف فـي صـّف، الواحد خلف اآلخر.
سـيـر الـلـعـبـة:

يقف الطالب فـي صـّف، الواحد خلف اآلخر أمام 

حائط. عىل الطالب األول رمي الـكــُـرَة عىل الحائط 

وبعد ذلك القفز من فوقها بعد أن تقع عىل األرض، 

الطالب الذي يليه عليه اإلمساك بالكرة وفعل نفس 

اليشء رميها عىل الحائط والقفز من فوقها.

كل طالب ينهي دوره يعود ويقف يف آخر الصّف.

 78

الـصـافــرة.
مـواد مـسـاعـدة: صافرة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يختار املرشد طالبا ليخرج من الغرفة ثم ليعود فيقف وسط الدائرة، أثناء خروجه يعطي 

املرشد طالبا آخَر صافرة، ويطلب من سائر الطالب وضع أيديهم خلف أظهرهم. عىل 

الطالب مترير الصافرة خلف أظهرهم. عىل البعض محاولة التصفري وإعادة الصافرة للخلف 

دون أن يراه الطالب الذي يقف يف الوسط.

عىل الطالب أن يعرف مكان الصافرة عند محاولة أحدهم استعاملها.

إمـكـانـيـة أخـرى: الجلوس يف دائرة، يربط املرشد الصافرة ببنطاله من الخلف. يتجّول 
املرشد وسط الدائرة أمام الجالسني. من حني إىل آخر ميسك أحد الطالب الصافرة ويصفر 

دون أن ينتبه الطالب الواقف يف الوسط.

79

الـحـبـال الـمـتـشـابـكـة.
مـواد مـسـاعـدة:

مجموعة حبال بنصف عدد الطالب، طول الواحد 

منها من مرت إىل مرتين، تكون مـتـشـابـكـة.

سـيـر الـلـعـبـة:
ميسك كّل طالب بطرف حبل فيتكّون شكل النجمة.

عىل الطالب أن يـحـلــّـوا الحبال دون أن يرتك أيٌّ 

منهم طرف الحبل الذي ميسك به. ألجل ذلك ميكنهم 

القيام بأية حركة كااللتفاف أو العبور بني الحبال.

مـالحـظـة: بإمكان املرشد تـقـسـيـم الطالب إىل 
مجموعات وإجراء منافسة بينها.
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 81

الـشـمـس.
مـواد مـسـاعـدة:

َصـمـغ، فــَـراٍش، مقصات، ألوان، دهان، أوراق شجر، رمل ومواد أخرى للعمل اإلبداعّي.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
يرسم املرشد دائرة قطرها مرت يف مركز الغرفة أو يف الساحة. يضع املواد املساعدة داخل الدائرة، ثم يقّسم 

املساحة خارج الدائرة إىل قطاعات بعدد الطالب، بخطوط ممتدة من محيط الدائرة كأنها أشعة.

.A3 يحصل كل طالب عىل بريستول

سـيـر الـلـعـبـة:
.A3 يجلس كّل طالب يف أحد القطاعات وبيده بريستول

املرحلة األوىل )10 دقائق(: يعرّف كّل طالب عن نفسه ويعرّب عنها عىل الربيستول، ميكنه 
استعامل ما يشاء من املواد املساعدة.

املرحلة الـثـانـيـة: بعد االنتهاء من املرحلة األوىل، ينقل كّل طالب لوحته إىل يساره وخالل دقـيـقـتـيـن 

يقرأ اللوحة التي وصلت إليه، ويَرُدُّ كتابيًا عليها ويضيف مالحظات وإضافات يراها مناسبة.

بإشارة أخرى من املرشد تــُـنـقـل اللوحات إىل اليسار مرّة أخرى، وهكذا حتّى تعود اللوحة إىل صاحبها.

نهاية اللعبة: كّل طالب يأخذ لوحته مع اإلضافات التي عليها.

 82

الـمـنـديـل.
مـواد مـسـاعـدة: مـنـديـل أو قبعة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني متساويتني. يعطي كل طالب يف املجموعة 

األوىل رقاًم تسلسليا )من 1 إىل...( ثم يعطي املجموعة الثانية نفس األرقام.

يف املركز يضع املرشد املنديل.

يقول املرشد رقاًم معيًّنا. عىل كل طالب من الطالبني اللذين يحمالن نفس الرقم أن 

يركض نحو الوسط باتجاه املنديل الذي عليه أن “يخطفه” قبل الطالب اآلخر، وأن 

يرجع برُسعة إىل مجموعته.

الطالب الذي مل يخطف املنديل يحاول أن يلمس املنافَس له، إذا استطاع أن 

يلمسه يُصبح املنافس أسريًا لَه. بإمكان املجموعتني تبادل األرسى.



الـبـاب الـرابـع - أأللـعـاب 4

310

 83

طــَـاْق طــَـاْق طــَـاِقـيـِّـة.
مـواد مـسـاعـدة: قبعة أو منديل.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

عىل أحد الطالب )أحمد( أن يحمل قبّعة وأن يدور حـول الـطالب وأن 

يـغـني “طاق طاق طـاقـيـِّـة.. طــَـاِقـيـْـتـيـْن بـْـِعـلــِّـيــِّـة” ويقوم بوضع 

القبعة عىل رأس أحد الطالب )رامي(. عىل رامي أن يقوم من مكانه حامال 

القبعة وأن يلحق بأحمد إىل أن يلمسه. إذا جـلس أحمد مكان رامي، قبل أن 

يلمسه، يحمل رامي القبعة ويدور بها.

 84

دائـرة الـقـّوة.
مـواد مـسـاعـدة: حقيبة أو صندوق كرتون.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يـقـف الطالب يف دائرة ثّم يـبـدؤون بالدوران حول مركز الدائرة ميسك كّل منهم 

بـِـيَـَدي زميليه. يف املركز يـقـف أحد الطالب. من يلمس الطالب الذي يف الوسط 

يخرج من الدائرة وهكذا تـبـدأ الدائرة بالـتـقـلّص. يـفـوز آخـر طالبـَـيـْن يـبـقـيـان 

يف الدائرة.

إمـكـانـيـة أخـرى: نضع يف مركز الدائرة غرًضا )حقيبة، صندوق كرتون( يشّد الطالب 

بعضهم البعض ليلمسوا الغرض. من يلمسه أو يرتك يد صاحبه يخرج من الدائرة.
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 85

جـسـر فـوق الـنـهـر.
مـواد مـسـاعـدة: عوارض خشبيّة مسطّحة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يقسم املرشد الطالب إىل مجموعات صغرية تـتـكـوَّن الواحدة منها من 6 أعضاء، 

يعطي كّل مجموعة ثالثة ألواح خشبيّة )عوارض خشبيّة مسطحة( ويحّدد عىل األرض 

مساحة تعرَّف عىل أنّها نهر هائج. نويص املرشد بتوزيع املجموعات بحيث يكون يف كّل 

مجموعة طالب بحاجة إىل تحسني عالقة التواصل والتعاون بينهم.

- هدف كّل مجموعة هو نقل كّل أعضائها عرب النهر الهائج بواسطة بناء جرس من 

العوارض. ميكن الدوس عىل العوارض الخشبيّة فقط، ولذلك يجب فّك املراحل التي 

اجتازها أعضاء املجموعة ونقلها قدًما إىل األمام. مينع أن يقع أّي مشرتك يف النهر- 

الوقوع يستوجب العودة إىل خّط البداية.

 86

الـتـعـاون.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

 الـجـلـوس يف أزواج، ظهرًا إىل ظهر واأليدي 

)أو األذرع( متـشـابـكـة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقول الـمرشد: “قـفـوا ”. يحاول كّل زوج 

القيام مع املحـافـظـة عىل األيدي متـشـابـكـة. 

الزوجان الـلـذان ينجحان يف الوقـوف 

يـتّحـدان لـيكّونا رباعيا ويحاولون أن يـقـفـوا 

بـنـفـس الـرشوط وهكذا يستمّرون حتّى 

تصبح املجموعة كـتـلة واحدة متامسكـة.

 87

إمـسـكـنـي!
سـيـر الـلـعـبـة:

يختار املرشد طالبا َمهمته اإلمساك بالطالب. عىل الطالب 

أن يركضوا يف أنحاء الّساحة. من يقوم بإمساكه يصبح 

مساعًدا له، ويقوم بإمساك سائر الطالب معه وهكذا 

كّل من ميسك به يصبح مساعًدا له. حتى يتم اإلمساك 

بجميع الطالب.

مـالحـظـة: نويص باستعامل ملس الطالب بدل 
اإلمساك بهم لتفادي متزيق املالبس أو اإلحراج.
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 88

إمسكني وحـرِّر الفأر.
سري اللعبة:

يختار املرشد طالبا مهمته اإلمساك بالطالب. 

عىل الطالب أن يركضوا يف أنحاء الّساحة. من 

يتم اإلمساك به عليه أن يقف مكانه وأن يبعد 

رجليه عن بعضهام، وأن ميّد يديه نحو الجوانب. 

بإمكان الطالب الواقف أن يتحّرر، فقط، إذا عرب 

أحد الطالب بني رجليه.

الطالب الذي ميسك 5 أشخاص ميكنه أن يختار 

منهم واحـدا ليتحّرر هو من مهّمة اإلمساك 

باآلخرين.

 89

إمـسـكـنـي )أرض - جـّو(.
سـيـر الـلـعـبـة:

يختار املرشد طالبا َمهمته اإلمساك بالطالب. عىل 

الطالب أن يركضوا يف أنحاء الّساحة، كام هي الحـال 

يف لـعـبـة “إمـسـكـنـي” األصلية، ولكن يف هذه 

اللعبة يعطى سائـر الطالب إمكانية التسلق إىل مكان 

مرتفع بحيث ال تلمس أقدامهم األرض، وبالتايل فإنّهم 

يـُـعـتـبـرون مـحـمـيـّـيـن. من مُيَسـك به يتحّول دوره 

من دور الهارب إىل دور املاسك.

إمـكـانـيـات أخـرى: يكون محميا من يلمس 
ده املرشد... حائطا/ شجرة/ شيئا لونه يحدِّ

 90

الـجـري إمـ، سـِـ، كـو، نـي.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تقسيم الطالب اىل مجموعتني متساويتني.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقف أعضاء إحدى املجموعتني يف صف، الواحد بجانب اآلخر، ويقف 

أعضاء املجموعة الثانية مقابلهم.

يخرج أحد الطالب من املجموعة األوىل باتجاه املجموعة الثانية. أعضاء املجموعة الثانية ميّدون أيديهم 

مفتوحة. يلمس الطالب يد أحد الطالب املمدوة أيديهم ويقول: “إْمـ”، ثم يلمس يد الطالب الذي 

بجانبه ويقول: “ِسـ”، ثم يلمس يد الطالب الذي بجانبه ويقول: “كـو”، ثم يلمس يد الطالب الذي 

بجانبه ويقول: “نِـي”، وفورا، يبدأ الطالب الرابع مبحاولة اإلمساك به. إذا نجح بإمساكه يصبح أسريا لدى 

املجموعة الثانية. ثم يبدأ طالب آخر من املجموعة الثانية وهكذا...

إمـكـانـيـة أخـرى: يختار الطالب ملس أيدي الطالب بشكل حّر واألخري يلحق به.
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 91

الـتـمـريـرة الـ - 21.
مـواد مـسـاعـدة: كـرة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف فـي دائـرة يف وسطها طالب واحد.
سـيـر الـلـعـبـة:

يعطي املرشد الطالب كرة واحدة. ميرِّر الطالب الكرة بأيديهم إىل بعضهم البعض، ويعّدون 

بصوت عاِل كّل متريرة كرة، حتّى 21.

عىل الطالب الواقف يف الوسط أن مينعهم من الوصول إىل هذا العدد، عن طريق منعهم 

من مترير الكرة إىل بعضهم البعض بلمسها أو باإلمساك بها. الطالب الواقف يف الوسط يقف 

مكان الطالب الذي نجح يف ملسها، وبالتايل تتغري أدوارهم. تتغري األدوار كذلك إذا وقعت 

الكرة عىل األرض، ويستبدل الواقف يف الوسط دورة مع الطالب الذي تسبب يف وقوعها.

إمـكـانـيـات أخـرى:
يــَّـة بدل الوقوف يف دائرة.. 1 التحرك بحرِّ

أكرث من طالب واحد يف الوسط.. 2

أكرث من كرة واحدة.. 3

فريق ضد فريق.. 4

 92

جـمـع الـكـرات.
مـواد مـسـاعـدة:

كرات بلونني )مثال: أصفر وأحمر(، سلّتان ومنديالن لعصب العيون.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: يحض املرشد املـواد املـسـاعـدة.
سـيـر الـلـعـبـة:

د لون كرات كل مجموعة. كّل مجموعة  يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني، ويحدِّ
تختار مندوبًا عنها يتم عصب عينيه. يضع املرشد كمية من الكرات بلونني، عىل كل 
مندوب جمع كرات مجموعته أرسع من اآلخر. من يجمع أكرب عدد من الكرات يف 

سلّته يف الزمن املحّدد تكون مجموعته الفائزة.
عىل أعضاء املجموعة تشجيع املندوب وإرشاده يف اختيار كرات مجموعته.

مـالحـظـة: بإمكان املرشد استبدال الكرات بحبال ذات لونني. 
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 93

شـَـّد وخـَـطــْـف.
م إىل منطقتني  تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: ملعب )أو غرفة( مقسَّ

متساويتني بواسطة خّط يف الوسط.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني يفصل بينهام الخّط الذي 

ف امللعب. الطالب الذي تالمس قدمه الخّط الفاصل أو تجتازه  ينصِّ

يخرج من الـلـعـبـة. )يقف الـمرشد عىل الخّط بحيث يرى مجرى 

اللعبة بشكل واضح(. هدف الالعبني أن يشّدوا ويخطفوا كّل أعضاء 

مجموعة الخصم إىل منطقتهم، وبذلك يُخرجونهم من اللعبة. يتجّول 

الطالب بشكل حّر يف منطقتهم. يستطيع الطالب مّد أيديهم داخل 

الخّط، واإلمساك بالعبي مجموعة الخصم وخطفهم. أعضاء من نفس 

املجموعة يستطيعون أن ميسكوا بعضهم البعض لزيادة قّوة السحب.

املجموعة الفائزة هي التي أخرجت جميع العبي مجموعة الخصم.

94

األسـيـر.
سـيـر الـلـعـبـة:

يقسم املُرشد الطالب إىل مجموعتني.

تُرسل كّل مجموعة أسريًا إىل َمركز املجموعة 

األخرى. ميسك أعضاء كل مجموعة بأيدي 

بعضهم البعض، يدورون ويُغلقون الدائرة 

حول األسري.

كل أسري يُحاول الخروج من الدائرة والعودة 

إىل مجموعته.

 95

الـحـارس والـكـنـز.
مـواد مـسـاعـدة: صندوق أو قنديل.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يختار املرشد أحد الطالب ليلعب دور “الحارس”. يقف “ الحارس” يف مركز 

الدائرة ويوضع الكنز بجانبه. عىل الطالب الواقفني يف الدائرة محاولة رسقة الكنز.

مُينع الحارس من ملس الكنز، ولكن يسمح له باالبتعاد عنه قدر ما يشاء. إذا ملس 

الحارس أحد الطالب، فإنّه “يتجّمد” حتّى نهاية اللعبة. الطالب الذي يستطيع 

رسقة الكنز يصبح هو الحارس ويكون عليه أن يُحافظ عىل الكنز.
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 96

االسـتـيـالء عـلـى الـعـَـلــَـم.
مـواد مـسـاعـدة: عـَـلــَـمـان مـخـتـلـفـان.

م إىل منطقتني متساويتني بواسطة خّط الوسط. تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: ملعب مقسَّ
سـيـر الـلـعـبـة:

 يقسم املُرشد الطالب إىل مجموعتني، لكّل مجموعة عالمة أو شارة مميِّـزة بارزة كأرشطة بلون ما يضعها 

أعضاء املجموعة عىل جباههم أو أذرعهم. لكّل مجموعة عـَـلــَـم. عىل أعضاء املجموعة أن يدافعوا عن 

عـَـلــَـمـهـم ويف الوقت ذاته أن يستولوا عىل عـَـلــَـم مجموعة الخصم. تـتـفـق املجموعتان عىل قوانني 

اللعبة. مثـال:

قانون إخراج طالب من اللعبة: الالعب الذي يتّم نزع رشيطه عنه يخرج من اللعبة.	 

قانون أرس طالب وتحريره: الطالب الذي يتّم القبض عليه يف منطقة مجموعة الخصم يتّم أرْسه عميقا 	 

داخل املنطقة الحصينة. يتحّرر الطالب األسري إذا اقرتب منه زميل له، والمست يُده يَد زميله.

املجموعة الفائزة هي التي استولت عىل عـَـلــَـم مجموعة الخصم.

 97

بـنـاء بـرج.
مـواد مـسـاعـدة: حجارة مـتـنـّوعـة

سـيـر الـلـعـبـة:
تـنـفــَّـذ هذه اللعبة يف حديـقـة املدرسة/ الحـرش )مكان يوجد به حجارة 

متـنـوعة(. يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني. عىل كّل مجموعة بناء برج من 

دها املرشد. الحجارة، بحيث يكون مـرتـفـعـا قدر اإلمكان، خالل فـتـرة زمنية يحدِّ

تـنـفــَّـذ هذه اللعبة وفـق الرشوط التالية:

عىل الربج أن يكون مـبـنـيًّـا من الحجارة فقط.. 1

د يبتعد . 2 ال يجوز وضع حجر خارج املنطقة املحددة. عند انتهاء الوقت املحدَّ

الطالب عن الربج.

املجموعة الفائزة هي التي بنت الربج األعىل.



الـبـاب الـرابـع - أأللـعـاب 4

316

 98

الـبـالـون الـطـائـر.
مـواد مـسـاعـدة: بـالـونـات.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقوم طالب من كّل مجموعة بنفخ بالون دون 

ربطه ثم يقوم بإطالقه يف الهواء، ينتقل إىل 

مكان سقوطه ويعود فينفخه من جديد، ثم 

يقوم مرة أخرى بإطالقه يف الهواء مصّوبا إياه 

نحو الهدف الذي حّدده املرشد، ويكرر العملية 

حتّى يصل البالون الطائر إىل الهدف.

مـالحـظـة: بإمكان املرشد تقسيم الطالب إىل 
مجموعتني وإجراء منافسة بينهام.

 99

تـفـجـيـر الـبـالـون.
مـواد مـسـاعـدة:

بالونات بعدد الطالب. خيط لكّل طالب طوله مرتان.

 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 
يحصل كّل طالب عىل بالون وخيط.

سـيـر الـلـعـبـة:
عىل كّل طالب أن ينفخ بالونه وأن يربطه بالخيط ثم 

أن يربط رجله اليمنى بالخيط.

عندما يطلق املرشد الصافرة أو يعطي إشارة، يقوم 

كّل طالب مبحاولة تفجري بالونات اآلخرين بقدمه. 

من يبقى بالونه سلياًم يكون هو الفائز.

 100

تـمـريـر الـبـالـونـات.
مـواد مـسـاعـدة: بالونات، صندوقان.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: ملء البالونات باملاء.
سـيـر الـلـعـبـة:

يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني ويعطي كل مجموعة نصف عدد البالونات. 
يقف أعضاء عىل كّل مجموعة يف صـفــَّـيْـن متقابلني يبعدان عن بعضهام 
مسافة مرتين ويضعون الصندوق إىل ميني الطالب األخري. عىل أعضاء كّل 

مجموعة أن يـتـنـاقـلـوا البالونات اململوءة باملاء بأرسع وقت ممكن، بإلقائه 
الواحد البالوَن، تلَو اآلخر، إىل زميله الواقف مقابله حتى يصل البالون إىل 

الطالب األخري فيضعه يف النهاية يف الصندوق.
املجموعة الفائزة هي التي تجمع أكرب عدد من البالونات يف صندوقها، خالل 

املدة التي حّددها املرشد.
إمـكـانـيـة أخـرى: استبدال البالونات بالبيض.
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 101

اإلخـوة الـمـتـشـابـهـون.
 مـواد مـسـاعـدة: 

بالونات بنصف عدد الطالب.
سـيـر الـلـعـبـة:

يحصل كّل زوج من الطالب عىل بالون، يضعاه بني كتفيهام.
عند إعطاء املرشد اإلشارة، يركض األزواج إىل الهدف الذي 

ُحّدد مسبقا مع البالون ويعودان إىل نقطة البداية.
الزوج الفائز هو الذي وصل إىل الهدف أّواًل دون أن يسقط 

البالون.

 102

مـبـاريـات بـالـبـالـونـات.
مـواد مـسـاعـدة: بالونات.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني. تجري مباريات مختلفة بينهام.

تقف كّل مجموعة يف طابور وعليها نقل البالونات من املحطّة أ إىل املحطّة ب:

 حمل 4 بالونات: 2 بني األرجل و2 تحت اإلبطني.. 1

حمل 5 بالونات: 2 بني األرجل و2 تحت اإلبطني وواحد تحت الذقـن.. 2

املجموعة الفائزة: التي تجمع أكرب عدد من البالونات يف املحطة ب.
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 103

سـمـك مـمـلــَّـح.
سـيـر الـلـعـبـة:

 يختار املرشد أحد الطالب ليلعب دور الصياد. يقف الصياد 

ووجهه باتجاه حائط أو شجرة، يطلب منه املرشد إغامض عينيه.

يقف سائر الطالب )السمك( يف صف، الواحد بجانب اآلخر، عىل بعد 20 مرتا من الصياد.

تبدأ اللعبة:

يقول الصياد: “1، 2، 3، “سمك مـمـلــَّـح”، يف هذه األثناء عىل سائر الطالب التقدم باتجاهه. وعندما 

يستدير باتجاه الطالب عليهم التوقف بدون حراك. اذا تحرك أحدهم ورآه الصياد وهو يتحرك يعود 

إىل خط البداية.

وهكذا يستمر الصياد: يقف ووجهه باتجاه الحائط أو الشجرة ويقول: “1، 2، 3، “سمك مـمـلــَّـح”، 

ثم يستدير وينظر إىل الطالب. عىل الطالب متابعة السري باتجاه الصياد.

من يصل إىل الصياد ويلمس ظهره أوال يصبح الصياد ويصبح الصياد سمكة وتبدأ اللعبة من جديد.

 104

األهـداف.
مـواد مـسـاعـدة: أغراض متنوعة: كرات صغرية، قطع نقدية...

سـيـر الـلـعـبـة:
يضع املرشد األغراض يف مكان ما ويقف الطالب يف صّف، الواحد خلف اآلخر، عىل 
ده املرشد. عليهم رمي الغرض باليد أو بالقدم بالطريقة  بعد معني من الهدف يحدِّ

التي يختارها املرشد، وإصابة الهدف.
أمثلة عىل اللعبة: الفريق الذي يصوب باتجاه الهدف يجمع نقاط ويكون الفائز

رمي كرة داخل مرمى.

رمي كرة صغرية داخل مقالة.	 

إصابة هدف بسهم.	 

رمي قطع نقدية داخل حذاء أو صحن.	 
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 105

بـر- بـحـر.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يرسم املرشد دائرة كبرية. يقف الطالب حول الدائرة. عندما يقول املرشد بحر يقفز 

الجميع داخل الدائرة وعندما يقول بر يقفزون خارج الدائرة.

من يخطئ يخرج من اللعبة أو يخرس نقطة.

يستطيع املرشد أن يقول بر بر بر بحر بر برسعة كبرية.

إمـكـانـيـة أخـرى: استبدال الدائرة بخط مستقيم.

 106

الـقـط والـفـأر 1.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

 الـوقـوف فـي دائـرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يختار املرشد طالبا ليلعب دور القط وطالبا آخر 

ليلعب دور الفأر.

عىل الفأر الهرب من القط وعىل القط مالحقته.

يقف الطالب يف الدائرة، عليهم محاولة مساعدة 

الفأر بالسامح له بالدخول إىل الدائرة والخروج 

يـَّـة ومحاولة منع القط من ذلك. إذا  منها بحرِّ

أمسك القط الفأر يتم تغيري األدوار أو الالعبني.

 107

الـقـط والـفـأر 2.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف فـي أزواج.

سـيـر الـلـعـبـة:
يختار املرشد طالبا ليلعب دور القط وطالبا آخر ليلعب 

دور الفأر.

عىل الفأر الهرب من القط وعىل القط مالحقته.

يقف الطالب يف أزواج، عىل كل زوج أن يشابكا ذراعيهام. 

عندما يقع الفأر يف خطر بإمكانه االلتصاق بذراع أحد 

الزوجني الشاغرة، عندها يصبح الطالُب الذي مل ميسك 

ذراعه الفأَر الهارب، ويبدأ القط مبالحقته. إذا أمسك القط 

الفأر يتم تغيري األدوار أو الالعبني.
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 109

الـنـحـلـة )وزززز(.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: تقسيم الساحة اىل قسمني.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني. تقف كل مجموعة يف صف، الواحد بجانب اآلخر، مقابل 

املجموعة الثانية عىل بعد معني.

عىل كل مجموعة محاولة ضم أفراد املجموعة الثانية )الخصم( إىل مجموعتهم بالقيام بلمسهم. 

كل مجموعة ترسل مندوبًا، املندوب يبدأ بإطالق لفظة “وزززز” من غري توقف ويدخل منطقة 

الخصم.

عليه محاولة ملس طالب من املجموعة الثانية وإرساله إىل مجموعته وعليه عدم التوقف عن 

إطالق لفظة “وزززز”. إذا توقف عن إطالق لفظة “وزززز”، ينضم إىل املجموعة األخرى.

يف حالة مل يستطع ملس طالب، يعود إىل مجموعته وينطلق مندوب من املجموعة الثانية وهكذا..

إمـكـانـيـة أخـرى: يستطيع من يشاء من الطالب أن يخرج متى شاء ملحاولة ضم أفراد 
املجموعة األخرى مطلقا لفظة “وزززز”.

 108

الـقـط والـفـأر 3.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـوقـوف فـي صفوف، صّف خلف آخر. الطالب يف كل صّف واقفني الواحد جنب 

اآلخر ماّدين أيديهم نحو الجنبني )باع(.

سـيـر الـلـعـبـة:
يختار املرشد طالبا ليلعب دور القط وطالبا آخر ليلعب دور الفأر. عىل القط محاولة 

اإلمساك بالفأر بالركض بني الصفوف )ممنوع العبور من تحت األيدي(. يقف الطالب يف 

3-4 صفوف. عندما يعطي املرشد اإلشارة يتحرك الطالب 90 درجة.
مع الحفاظ عىل األيدي ممدودة نحو الجوانب ليكونوا جدارا وعليهم أن مينعوا القط 

من اإلمساك بالفأر. إذا أمسك القط الفأر يتم تغيري األدوار أو الالعبني.
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 111

الضغطات الـمـتـعـادلـة.
 مواد مساعدة: 

صافرة للمرشد.

 تحضريات مسبقة: 
الوقوف يف دائرة.

سري اللعبة:
يطلب املرشد من الطالب أن يفكروا يف رقم من 7-1.

يطلب املرشد من الجميع التجول يف الغرفة وعندما يطلق املرشد الصافرة

يقف كل طالب مقابل طالب آخر ويضغطان معا الواحُد عىل يِد اآلخر، كـلٌّ

يضغط مرات بعدد الرقم الذي فكر فيه.

إذا ضغطا نفس عدد املرات يقفان جانبا، وإال يعودان إىل التجول من جديد

والبحث عن طالب آخر فكر بنفس العدد.

 110

أجـا الـقـطـار )جـاء الـقـطـار(.
سـيـر الـلـعـبـة:

يقف الطالب يف صف واحد ما عدا طالب واحد يقف عىل بعد 20 مرتا بعيدا عنهم. عىل 

الطالب أن يرصخ: “أجا القطار” والركض باتجاه سائر الطالب ومحاولة ملسهم، وعليهم الركض 

باتجاهه محاولني اجتيازه دون أن يلمسهم.

من يلمسه يتحول إىل قاطرة معه وذلك بإمساك الواحد يد اآلخر. )ال يستطيع القطار 

الرجوع إىل الوراء كام مينع ترك األيدي(. حني يصبح القطار يف جهة والطالب الذين نجحوا 

يف اجـتـيازه يف الجهة األخرى، يرصخ طالب القطار: “أجا القطار” ويركضون ممسكني أيدي 

بعضهم البعض، باتجاه سائر الطالب فيام يحاول الطالبان يف طريف القطار ملس سائر الطالب، 

بينام يحاول سائر الطالب الركض باتجاههم محاولني اجتيازهم دون أن يلمسونهم.

الطالب الفائز هو ذلك الذي يبقى أخريا ويصبح هو القطار.
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 112

األرانـب والـثـعـلـب.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تخطيط ملعب كام هو مـبـيـَّـن يف الرسم.

منطقة آمنة

منطقة األرانب

املنطقة الفاصلة عرضها مرت واحد

منطقة الثعلب

منطقة آمنة

سـيـر الـلـعـبـة:
يخطط املرشد عىل األرض امللعب. يقف أحد الطالب يف منطقة 

الثعلب ويلعب دور الثعلب “عابر”. سائر الطالب يـقـفـون يف 

منطقة األرانب ويحملون اسم “عامر” ويلعبون دور األرانب.

عندما يصيح املرشد “عا” يـُـهـَـيـِّـأ الطالب أنفسهم ويكونون عىل 

أهبة االستعداد، ثم يكمل “بر” فيقوم الثعلب مبالحقة األرانب 

ويقومون هم بالهرب. إذا ملس الثعلب أرنبا يتحول إىل ثعلب 

وينضم إليه يف مالحقة األرانب.

عندما يصيح املرشد “عا” يـُـهـَـيـِّـأ الطالب أنفسهم ويكونون عىل 

أهبة االستعداد، ثم يكمل “مر” فيقوم األرانب مبالحقة الثعلب 

ويقوم الثعلب بالهرب. إذا أخطأ أحد “األرانب” وهرب بدل أن 

يالحق الثعلب يتحول إىل ثعلب وينضم إليه يف الهرب من األرانب. 

إذا ملس أحد األرانب الثعلب يتحول إىل أرنب وتبدأ اللعبة من 

جديد. إذا ملس أحد األرانب أحد الثعالب يتحول إىل أرنب وينضم 

إليهم يف مالحقة الثعلب.

الالعب الفائز هو األرنب األخري.

إمـكـانـيـة أخـرى: تقسيم الطالب إىل مجموعتني: أرانب 
وثعالب.

 113

شـّد الـحـبـال.
 مـواد مـسـاعـدة: 

طباشري وحبال بنصف عدد الطالب، طول الواحد 

منها مرتان.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: تقسيم إىل أزواج.
سـيـر الـلـعـبـة:

يرسم املرشد خطــًّـا عىل األرض. يقف كل زوج 

من الطالب متقابالن والخط بينهام. ميسك كل 

طالب بطرف حبل. عند سامع صافرة املرشد يبدأ 

كل العب بشّد الحبل ومحاولة سحب الطالب 

اآلخر إليه حتى يجتاز الخط.

الطالب الذي تم سحبهم وراء الخط يخرجون من 

اللعبة. سائر الطالب ينقسمون إىل أزواج ويكملون 

اللعبة وهكذا حتى فوز الطالب األخري.

إمـكـانـيـة أخـرى: لعبة شّد الحبل التقليدية: 
تقسيم الطالب إىل مجموعتني واستخدام حبل 

طويل.
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 115

الـقـبـعـات.
مـواد مـسـاعـدة: قـبـعـات بنصف عدد الطالب.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـجـلـوس فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني. تقف األوىل عىل مسافة 

خمسة أمتار من املجموعة الثانية. أعضاء املجموعة األوىل 

يلبسون القبعات. عىل املجموعة الثانية أخذ القبعات من 

املجموعة األوىل. مُينع أعضاء املجموعة األوىل من ملس 

القبعات ومن استعامل أية طريقة ملنع أعضاء املجموعة 

الثانية من أخذ القبعات سوى الهرب من أمامهم.

عند سامع إشارة بدء اللعب يَجري أعضاء املجموعة األوىل 

يف الساحة. يلحق بهم أعضاء املجموعة الثانية محاولني أخذ 

د للجولة األوىل من اللعبة  القبعات. عند انتهاء الوقت املحدَّ

يِعّد املرشد القبعات التي حصل عليها أعضاء املجموعة 

الثانية. يتبادل أعضاء املجموعتني وتبدأ الجولة الثانية.

عند انتهاء الوقت يِعّد املرشد القبعات التي حصل عليها 

أعضاء املجموعة األوىل.

 املجموعة التي حصلت عىل أكرب عدد من القبعات تكون 

الفائزة.

 114

الـمـشـي بـكـرة الـتـنـس.
مـواد مـسـاعـدة:

مالعق بعدد الطالب وكرات تـنـس أو حبات بطاطا.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
تخطيط ملعب فيه خط بداية وخط نهاية.

سـيـر الـلـعـبـة:
يخطط املرشد امللعب، ويقسم الطالب إىل أزواج. 

يبدأ كل زوج باملنافسة وذلك بأن يضع كل واحد 

منهام ملعقة يف فمه وكرة تـنـس عليها، ثم عليه 

امليش من خط البداية إىل خط النهاية، من يسقط 

الكرة يخرس، من يصل منهام أوال يكون الفائز.

إمـكـانـيـة أخـرى: تقسيم الطالب إىل 
مجموعتني.

 116

تـشـكـيـل الـدوائـر.
 تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: 

الـوقـوف فـي الـمـلـعـب.

سـيـر الـلـعـبـة:
يـطـلـب الـمـرشـد من الطالب الجري يف الساحة. 

عندما يـذكـر املرشد رقام مع كلمة تكوين، يكون 

عىل الطالب تكوين مجموعات حسب الرقم الذي 

ذكره املرشد.

مـالحـظـة: ميكن استعامل هذه اللعبة كتحضري 
لفعالية فيها تقسيم إىل مجموعات.
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صـيـد الـحـمـام.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني: املجموعة 

األوىل يقف أعضاؤها داخل دائرة كبرية ويلعبون دور 

الحامم واملجموعة الثانية يقف أعضاؤها حول الدائرة 

ويلعبون دور الصيادين. يبدأ اللعب بأن يصّوب 

الصيادون الكرة عىل الحامم داخل الدائرة. من يصاب 

من الحامم ينضّم إىل الصيادين إىل أن يبقى آخر 

طالب من الحامم ويكون هو الفائز.

يف مرحلة متقّدمة ممكن إضافة كرة أخرى بحيث 

يكون االصطياد بكرتني.

إمـكـانـيـة أخـرى: دحرجة الكرة عىل األرض 
ومن تلمس الكرة رجله يصبح صياًدا. عندما يكرث عدد 

الصيادين ممكن إضافة عدد من الكرات.

 118

الـتـخـلـص مـن الـكـرة.
مـواد مـسـاعـدة: طباشري، حبل وكرات.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

يخطط املرشد ملعبا بتقسيمه إىل منطقتني برسم 
خط بالطباشري يف الوسط ويشّد حبال فوق الخط 

عىل ارتفاع مرتين من الخط.
سـيـر الـلـعـبـة:

يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني. تقف كّل 
مجموعة يف منطقة. مع كل مجموعة عدد متساٍو 

من الكرات. عند سامع الصافرة يحاول أعضاء 
كّل مجموعة رمي الكرات التي معهم يف منطقة 

املجموعة األخرى من فوق الحبل وإعادة كل كرة 
تصل إليهم من املجموعة األخرى برسعة، وبعد 

فرتة محددة تتوقف اللعبة، وتعد الكرات يف كّل 
منطقة. املجموعة التي يكون لديها أقل عدد من 

الكرات تكون الفائزة.
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الـكـنـز.
مـواد مـسـاعـدة: كرة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني متساويتني. 

يقف الطالب الواحد بجانب اآلخر يف صـفــَّـيـْـن 

متقابلني. املسافة بينهام مناسبة. يـرقــَّـم 

الـصـفــَّـان يف اتجاه عكيّس. توضع الكرة )الكنز( 

يف منتصف املسافة بني الـصـفــَّـيـْـن. عندما يذكر 

املرشد أحد األرقام يجري الطالبان اللذان يحمالن 

الرقم من كل صّف مـحـاولــَـيـْـن أخذ الكرة 

الواحد قبل زميله بقدمه وإرجاعها إىل صفه. الفائز 

تحسب له نقطة.

الـصـيـادون والـطـيـور.
مـواد مـسـاعـدة: كرات.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تخطيط ملعب.

سـيـر الـلـعـبـة:
يخطط املرشد ملعبا برسم مربّع بالطباشري. يقف 

عىل حدود املربّع طالب ومعهم كرة ويلعبون دور 

الصيادين. سائر الطالب يتوزعون داخل املربّع 

ويلعبون دور الـطـيـور. يحاول الصيادون إصابة أكرب 

عدد من الـطـيـور داخل املربّع. الـطـائـر املصاب 

يخرج من اللعبة وهكذا حتّى يبقى طالبان فائزان.

إمـكـانـيـات أخـرى:
الـطـائـر املصاب ينضم إىل الصيادين خارج . 1

املربع.

دحرجة الكرة عىل األرض ومن تلمس الكرة . 2

رجله يصبح صياًدا. عندما يكرث عدد الصيادين 

ممكن إضافة عدد من الكرات.
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سـبـاق نـقـل الـكـرات.
مـواد مـسـاعـدة:

كـرات )أو أغراض بديلة(، مـقـاعـد وسـالل.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تخطيط ملعب فيه خط بداية وخط نهاية.

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل ثالث مجموعات يقف 

أعضاؤها عند خّط البداية. وأمام كّل مجموعة سلة 

من الكرات، ويف وسط كل مسار من املسارات الثالثة 

مقعد سويرسي )مقعد طويل(. مع إعطاء اإلشارة، 

يجري الطالب األّول من كّل مجموعة ألخذ الكرة من 

السلّة والجري فوق املقعد ونقلها إىل السلّة األخرى 

املوجودة عند خّط النهاية ثّم العودة، وهكذا حتّى 

نقل جميع الكرات.

املجموعة التي تنهي أّواًل تكون الفائزة.

مـسـاكـة الـذيـل.
مـواد مـسـاعـدة:

حـبـال قـصـيـرة أو أشـرطـة مـن قـمـاش.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تخطيط ملعب كرة يد.

سـيـر الـلـعـبـة:
يخطط املرشد ملعبا برسم مربّع بالطباشري. يضع كّل 

طالب حبال قصريًا داخل البنطلون من الخلف بحيث 

يظهر جزء منه. يعنّي املرشد طـالـبـَـيـْـن يلعبان دور 

صياَدين. مع إعطاء اإلشارة، يجري الطالب يف امللعب 

محاولني الهروب من الصياَدين واالحتفاظ بالحبل. 

الطالب الذي يفقد الحبل يخرج من اللعبة. وهكذا 

حتّى يبقى طالبان يكونان الـفـائـَزيـْـن.

إمـكـانـيـة أخـرى: تقسيم الطالب إىل مجموعات 

تتكون الواحدة منها من 5 طالب. داخل كل مجموعة 

يتحد 4 طالب ميسك كل طالب منهم بخرصي الطالب 

الذي أمامه أما األول فيفتح ذراعيه إىل الجنبني )باع( 

ويكوِّنون قاطرة. الطالب األخري يضع حبال قصريًا داخل 

البنطلون من الخلف بحيث يظهر جزء منه. عىل 

الطالب الخامس أن يحاول أخذ الحبل بينام يحاول 

الطالب األربعة منعه من ذلك دون أن يرتك الواحد 

منهم خرصي زميله. 
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الـكـنـز.
مـواد مـسـاعـدة: كرة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

سـيـر الـلـعـبـة:
يقسم املرشد الطالب إىل مجموعتني متساويتني. 

يقف الطالب الواحد بجانب اآلخر يف صـفــَّـيـْـن 

متقابلني. املسافة بينهام مناسبة. يـرقــَّـم 

الـصـفــَّـان يف اتجاه عكيّس. توضع الكرة )الكنز( 

يف منتصف املسافة بني الـصـفــَّـيـْـن. عندما يذكر 

املرشد أحد األرقام يجري الطالبان اللذان يحمالن 

الرقم من كل صّف مـحـاولــَـيـْـن أخذ الكرة 

الواحد قبل زميله بقدمه وإرجاعها إىل صفه. الفائز 

تحسب له نقطة.

الـصـيـادون والـطـيـور.
مـواد مـسـاعـدة: كرات.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تخطيط ملعب.

سـيـر الـلـعـبـة:
يخطط املرشد ملعبا برسم مربّع بالطباشري. يقف 

عىل حدود املربّع طالب ومعهم كرة ويلعبون دور 

الصيادين. سائر الطالب يتوزعون داخل املربّع 

ويلعبون دور الـطـيـور. يحاول الصيادون إصابة أكرب 

عدد من الـطـيـور داخل املربّع. الـطـائـر املصاب 

يخرج من اللعبة وهكذا حتّى يبقى طالبان فائزان.

إمـكـانـيـات أخـرى:
الـطـائـر املصاب ينضم إىل الصيادين خارج . 1

املربع.

دحرجة الكرة عىل األرض ومن تلمس الكرة . 2

رجله يصبح صياًدا. عندما يكرث عدد الصيادين 

ممكن إضافة عدد من الكرات.
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126 حـامـي الـِحـْصـن.
مـواد مـسـاعـدة:

كرة وِقـْمـع بالستييّك )مخروط من البالستيك( أو أي 

غرض ميكن استبداله به ارتفاعه من 40-50 سم.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

الـوقـوف فـي دائـرة.

سـيـر الـلـعـبـة:
يـقـف الـطـالب فـي دائـرة ويـوضـع فـي مـركـزهـا 

ِقـْمـع يـسـّمـى فـي الـلـعـبـة: “الـحـصـن”. يختار 

املرشد أحد الـطـالب ليلعب دور حـامـي الـِحـْصـن. 

يقوم الـطـالب باستهداف الحصن بـِـرَمـي الكرة باليد، 

بينام يدافع حـامـي الـِحـْصـن عنه بـِـَصـدِّ الكرة 

وإبعادها. الطالب الذي ينجح يف إصابة الحصن يصبح 

حـامـي الـِحـْصـن.

إمـكـانـيـات أخـرى:
دائرة أكرب وكرات أكرث وزيادة عدد الُحامة.. 1

ركل الكرة بالقدم أو بدحرجتها باليد.. 2

الـَمـي والـنـار )الـمـاء والـنـار(.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تقسيم الطالب إىل مجموعتني. الـوقـوف فـي َصـفــَّـيْـن 

مـتـقـابـلـيـن، الطالب إىل جانب اآلخر.

سـيـر الـلـعـبـة:
إحـدى الـمـجـمـوعـتـيـن تـسـّمـى فـي الـلـعـبـة: 

“الـمـي” وتـسـّمـى األخرى “الـنـار”. عندما يـصـيـح 

الـمـرشـد: “الـنـار”، يـتـقـّدم أعضاء مجموعة الـنـار 

نـحـو مـجـمـوعـة الـمـي بـبـطء بـخـطـوات مـتـبـاعـدة، 

ثـّم يـصـيـح الـمـرشـد: “الـمـي”، فـيـسـتـديـر أعضاء 

مجموعة النار ويركضون عائدين إىل خط االنطالق، بينام 

يركض أعضاء مجموعة الـمـي خلف أعضاء مجموعة النار 

“إلطفائها” وذلك بالقيام بأرسهم عن طريق ملسهم.

تنتهي اللعبة عند أرس آخر طالب من مجموعة النار.
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حـجـر، ورقـة، مـقـّص.
تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:

تقسيم الطالب إىل 

مجموعتني “أ” و 

“ب”. تخطيط ملعب 

كام هو مـبـيـَّـن يف 

الرسم.

منطقة آمنة

منطقة األرانب

املنطقة الفاصلة عرضها مرت واحد

منطقة الثعلب

منطقة آمنة

سـيـر الـلـعـبـة:
يخطط املرشد عىل األرض امللعب. يقف كل طالب من 

املجموعة “أ” مقابل طالب من مجموعة “ب” ويكّونان 

زوجا. يقف كل زوج الواحد مقابل اآلخر من طريف 

املنطقة الفاصلة، ويلعبان لعبة حجر، ورقة، مقّص:

يقوالن معا وهام يهزان يديهام وهام يف وضعية قبضة 

اليد. حجر، ورقة، مقّص.. واحد، إثنان وبدل قول ثالث 

يقوم كل واحد منهام بالتزامن مع زميله بعمل حركة يد 

كام يشاء.

 حركات اليد: حجر- قبضة، ورقة- 

 كّف مفتوحة نحو السامء، مقص- 

 السبابة والوسطى مفتوحتان إىل 

األمام واإلبهام والبنرص والخنرص مجتمعة.

قوانني اللعبة: الحجر يغلب املقّص، الورقة تغلب الحجر، 

املقص يغلب الورقة.

الغالب من بينهام يطارد املغلوب. إذا ملس الغالُب 

املغلوَب تسجـَّـل له نقطة أما إذا نجح املغلوب يف 

الوصول إىل املنطقة اآلمنة دون أن يلمسه الغالب 

فـتسجـَّـل له نقطة.

إمـكـانـيـة أخـرى: تقسيم الطالب إىل مجموعتني. 
يجتمع أعضاء كل مجموعة عىل حدة ويـتـفـقـون عىل 

حركة مشرتكة ثم تتقدمان كلٌّ إىل منطقتها ومع إعطاء 

املرشد اإلشارة يبدؤون اللعب.

 128

 129

شـقـة لـإليـجـار.
مـواد مـسـاعـدة:

أطـواق بالستيكية بأقل من عدد الطالب بواحد، أو 

حبال يعمل منها الطالب دوائر )شقق لإليجار(.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة:
الـوقـوف عشوائيا، كل طالب داخل طوق ما عدا 

واحد يبحث عن شقة لإليجار.

سـيـر الـلـعـبـة:
يتوجه الطالب إىل أحد زمالئه سائال إياه: “عندك 

شقة لإليجار؟”. يف هذه األثناء يتنقل زمالؤه بني 

الشقق، فيام يحاول هو االستيالء عىل شقة شاغرة.

الطالب الذي يصبح بال شقة لإليجار يقوم بدور 

الباحث عن شـقـة.

الـكـهـربـاء.
مـواد مـسـاعـدة: كرة.

تـحـضـيـرات مـسـبـقـة: الـوقـوف يف دائرة.
سـيـر الـلـعـبـة:

يقف الطالب يف دائرة وكل واحد مباِعٌد رجليه، 
بحيث تـتـالمـس أقدامهم. يلقي املرشد الكرة إىل أحد 
الطالب فينحني الطالب ليدحرجوا الكرة فيام يحاول 
كل واحد متريرها بني رجلــَي أحد زمالئه عىل أْن ال 

يكون الطالب الذي بجانبه. الطالب الذي مترَّر الكرة 
بني رجليه يخرج من اللعبة.

الطالب الفائزون هم الثالثة الذين يبقون يف النهاية.
إمـكـانـيـة أخـرى: بدل الوقوف يف دائرة، التحرك يف 

الساحة. الطالب الذي تلمس رجله يخرج من اللعبة. 
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5. مـزيـد مـن األلـعـاب الـكـشـفـيـة

بـاركـوداسمرابـط تـشـعـيـبـّي

1
مـلـحـق- ألـعـاب كـشـفـيـة- ڤـيـديـو- 

مـنـظـومـة الـبـّث الـقـطـريـة- رابـط 

تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق- ألعاب كشفية - 
ڤـيـديـو - مـنـظـومـة الـبـّث 

الـقـطـريـة

2
مـلـحـق- لـعـبـة الـقـفـز بـمـجـمـوعـات داخـل 

الـدوالـيـب- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - لـعـبـة الـقـفـز 
بـمـجـمـوعـات داخـل 
الـدوالـيـب - ڤـيـديـو

3
مـلـحـق- لـعـبـة نـقـل الـكـرة بـواسـطـة 

مـسـارات مـن الـحـبـال- ڤـيـديـو- رابـط 

تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - لـعـبـة نـقـل الـكـرة 
بـواسـطـة مـسـارات مـن 

الـحـبـال - ڤـيـديـو

4
مـلـحـق- مـجـمـوعـة مـن األلـعـاب 

الـجـمـاعـيـة- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - مـجـمـوعـة مـن 
األلـعـاب الـجـمـاعـيـة- 

ڤـيـديـو

5
مـلـحـق- لعبة تـحـّدي الـدخـول إلـى الـدائـرة- 

ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق- لعبة تـحـّدي 
الـدخـول إلـى الـدائـرة- 

ڤـيـديـو

http://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-4-6-2020/social-education-7th-grade-9th-grade-13522
http://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-4-6-2020/social-education-7th-grade-9th-grade-13522
http://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-4-6-2020/social-education-7th-grade-9th-grade-13522
http://drive.google.com/file/d/1QcOk5K4rKlJnW334epoFI6bh7ZDNK3np/view
http://drive.google.com/file/d/1QcOk5K4rKlJnW334epoFI6bh7ZDNK3np/view
http://drive.google.com/file/d/1l59HYAdNsi6pnxMYsCrOm_dv6Q2mnwKm/view
http://drive.google.com/file/d/1l59HYAdNsi6pnxMYsCrOm_dv6Q2mnwKm/view
http://drive.google.com/file/d/1l59HYAdNsi6pnxMYsCrOm_dv6Q2mnwKm/view
http://drive.google.com/file/d/1l59HYAdNsi6pnxMYsCrOm_dv6Q2mnwKm/view
http://drive.google.com/file/d/1l59HYAdNsi6pnxMYsCrOm_dv6Q2mnwKm/view
http://drive.google.com/file/d/14JTVBohTzKdsN6lIJatfj2SY1rhwkTx0/view
http://drive.google.com/file/d/14JTVBohTzKdsN6lIJatfj2SY1rhwkTx0/view
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بـاركـوداسمرابـط تـشـعـيـبـّي

6
 مـلـحـق- لـعـبـة نـكـّون دائـرة- ڤـيـديـو-

رابـط تـشـعـيـبـّي
مـلـحـق - لـعـبـة نـكـّون 

دائـرة - ڤـيـديـو

7
ق واسـبـق-  مـلـحـق- لـعـبـة إلـعـب، صـفـِـّ

ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
مـلـحـق - لـعـبـة إلـعـب، 

صـفـِّـق واسـبـق - ڤـيـديـو

8
مـلـحـق- لـعـبـة رجـلـيـن وكـّف، كـفـّـيـن 

ورجـل- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - لـعـبـة رجـلـيـن 
وكـّف، كـفـّـيـن ورجـل - 

ڤـيـديـو

9
 مـلـحـق- مـسـابـقـة داخـل الـَعـَجـل-

ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
مـلـحـق - مـسـابـقـة داخـل 

الـَعـَجـل - ڤـيـديـو

10
مـلـحـق- مـجـمـوعـة ألـعـاب مـمـتـعـة 

بـكـاسـات بـالسـتـيـك وبـالـونـات- ڤـيـديـو- 

رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - مـجـمـوعـة 
ألـعـاب مـمـتـعـة بـكـاسـات 

بـالسـتـيـك وبـالـونـات - 
ڤـيـديـو

http://drive.google.com/file/d/14JTVBohTzKdsN6lIJatfj2SY1rhwkTx0/view
http://drive.google.com/file/d/14JTVBohTzKdsN6lIJatfj2SY1rhwkTx0/view
http://drive.google.com/file/d/1ikNzmldZYCPUdsDq6PfvEng5n_l61ONZ/view
http://drive.google.com/file/d/1ikNzmldZYCPUdsDq6PfvEng5n_l61ONZ/view
http://drive.google.com/file/d/1ikNzmldZYCPUdsDq6PfvEng5n_l61ONZ/view
http://drive.google.com/file/d/1ikNzmldZYCPUdsDq6PfvEng5n_l61ONZ/view
http://drive.google.com/file/d/1kmgRrx6Lb5x7kr9ctf8ERhdI7QabnSHG/view
http://drive.google.com/file/d/1kmgRrx6Lb5x7kr9ctf8ERhdI7QabnSHG/view
https://drive.google.com/file/d/1-GnP4gACssM3VRS1pshZywzrreoPLX_5/view
https://drive.google.com/file/d/1-GnP4gACssM3VRS1pshZywzrreoPLX_5/view
https://drive.google.com/file/d/1-GnP4gACssM3VRS1pshZywzrreoPLX_5/view
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بـاركـوداسمرابـط تـشـعـيـبـّي

11
مـلـحـق- لـعـبـة تـسـديـد كـرات بـيـنـغ 

بـونـغ داخـل كـرتـونـة بـيـض- ڤـيـديـو- رابـط 

تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - لـعـبـة تـسـديـد 
كـرات بـيـنـغ بـونـغ داخـل 
كـرتـونـة بـيـض - ڤـيـديـو

12
مـلـحـق- لـعـبـة حافظ عىل دوالبك- ڤـيـديـو- 

رابـط تـشـعـيـبـّي
مـلـحـق - لـعـبـة حافظ عىل 

دوالبك - ڤـيـديـو

13
مـلـحـق- مـسـابـقـة فـجـِّـر بـالـونـك- ڤـيـديـو- 

رابـط تـشـعـيـبـّي
مـلـحـق - مـسـابـقـة فـجـِّـر 

بـالـونـك - ڤـيـديـو

14
مـلـحـق- مـسـابـقـة تـمـريـر الـكـرات داخـل 

الـدوالـيـب- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
مـلـحـق - مـسـابـقـة تـمـريـر 

الـكـرات - ڤـيـديـو

15
مـلـحـق- لـعـبـة تـمـريـر الـكـرات بـواسـطـة 

الـعـِصـّي- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - لـعـبـة تـمـريـر 
الـكـرات بـواسـطـة الـعـِصـّي 

- ڤـيـديـو

http://drive.google.com/file/d/1ociXCYN3rbQg-OpsvZqJa1xFk8-Xt-yw/view
http://drive.google.com/file/d/1ociXCYN3rbQg-OpsvZqJa1xFk8-Xt-yw/view
http://drive.google.com/file/d/1ociXCYN3rbQg-OpsvZqJa1xFk8-Xt-yw/view
http://drive.google.com/file/d/1vDyVvE_k_Eq78Cz3qaNHmAfxhZ8BnG9y/view
http://drive.google.com/file/d/1vDyVvE_k_Eq78Cz3qaNHmAfxhZ8BnG9y/view
http://drive.google.com/file/d/1o346QmhH81ME_1q7AflXzrXeVxZpwU8S/view
http://drive.google.com/file/d/1o346QmhH81ME_1q7AflXzrXeVxZpwU8S/view
http://drive.google.com/file/d/1iJbipVR-wnJ2D0biurZKPr6LSl-RpNs4/view
http://drive.google.com/file/d/1iJbipVR-wnJ2D0biurZKPr6LSl-RpNs4/view
http://drive.google.com/file/d/1-Yzf_Zp0oW_IAll47YdRp8abWacrl3D1/view
http://drive.google.com/file/d/1-Yzf_Zp0oW_IAll47YdRp8abWacrl3D1/view
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بـاركـوداسمرابـط تـشـعـيـبـّي

16
مـلـحـق- لـعـبـة تـمـريـر الـكـرة بـالـرجـلـيـن 

بـالـمـقـلـوب- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - لـعـبـة تـمـريـر 
الـكـرة بـالـرجـلـيـن 

بـالـمـقـلـوب - ڤـيـديـو

17
مـلـحـق- مـسـابـقـة نـقـل االسـطـوانـات- 

ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
مـلـحـق - مـسـابـقـة نـقـل 

االسـطـوانـات - ڤـيـديـو

18
 مـلـحـق- لـعـبـة الـحـبـس الـفـجـائـي-

ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
مـلـحـق - لـعـبـة الـحـبـس 

الـفـجـائـي - ڤـيـديـو

19
مـلـحـق- لـعـبـة تـمـريـر الـكـرات بـواسـطـة 

الـعـصـّي- ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
ملحق لعبة مترير الكرات - 

بواسطة العِصّ ڤيديو

20
مـلـحـق- مـسـابـقـة نـقـل االسـطـوانـات- 

ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
ملحق لعبة مترير الكرة 

-بالرجلني باملقلوب ڤيديو

http://drive.google.com/file/d/1QlaLYgoJx8GajRxus4ny8IgJgEKe2inT/view
http://drive.google.com/file/d/1QlaLYgoJx8GajRxus4ny8IgJgEKe2inT/view
http://drive.google.com/file/d/1ao5PmUOUSc1_3cL5sAsla_wr2HpXMCyR/view
http://drive.google.com/file/d/1ao5PmUOUSc1_3cL5sAsla_wr2HpXMCyR/view
http://drive.google.com/file/d/1o7PpGvuIW32NqUdgmlbxsp_A4hMMue2k/view
http://drive.google.com/file/d/1o7PpGvuIW32NqUdgmlbxsp_A4hMMue2k/view
http://drive.google.com/file/d/1-Yzf_Zp0oW_IAll47YdRp8abWacrl3D1/view
http://drive.google.com/file/d/1-Yzf_Zp0oW_IAll47YdRp8abWacrl3D1/view
http://drive.google.com/file/d/1ao5PmUOUSc1_3cL5sAsla_wr2HpXMCyR/view
http://drive.google.com/file/d/1ao5PmUOUSc1_3cL5sAsla_wr2HpXMCyR/view
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بـاركـوداسمرابـط تـشـعـيـبـّي

21
مـلـحـق- مـسـابـقـة نـقـل االسـطـوانـات- 

ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
ملحق مسابقة نقل - 

االسطوانات ڤيديو

22
 مـلـحـق- لـعـبـة الـحـبـس الـفـجـائـي-

ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
ملحق لعبة الحبس الفجايئ - 

ڤيديو

http://drive.google.com/file/d/1ao5PmUOUSc1_3cL5sAsla_wr2HpXMCyR/view
http://drive.google.com/file/d/1ao5PmUOUSc1_3cL5sAsla_wr2HpXMCyR/view
http://drive.google.com/file/d/1o7PpGvuIW32NqUdgmlbxsp_A4hMMue2k/view
http://drive.google.com/file/d/1o7PpGvuIW32NqUdgmlbxsp_A4hMMue2k/view
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1

أنـاشـيـد وأغـاٍن كـشـفـيـّـة

بـاركـودرابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق- ُعـصـبـة الـكـّشـاف- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - ُعـصـبـة الـكـّشـاف

هـيّا الكشاف  الـهـمـمعـصبة  متـن  نـمـتـطي 
هنيئـا عيشا  الـعــلـــمنـبـتـغـي  أفـيـاء  تـحـت 

لـلـوئــام تـدعـو  الـشـِّـَمـمأنـت  عـنـوان  أنـت 
لـلســالم تـدعو  عـــلـــمأنـت  يـــا  فــســـالم 

مجدا فيك  ذكـرنا  قريـنقـد  لـلـشـمـس  كـان 
عهـدا فيك  األولــيــنَوتـَـلـَـْونـا  عـهـود  مـن 

وأنادي أشدو  الـربـوعسـوف  أطـالل  فـوق 
بـالدي تحـيـا  الـعـلــمهاتـفـا  فـلـيـعـش هـذا 

http://drive.google.com/open?id=1MFdv0xoazFNSZn1C9U1Ka2zY3znbenGV
http://drive.google.com/open?id=1MFdv0xoazFNSZn1C9U1Ka2zY3znbenGV
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مـلـحـق - “أنـا كـشـاف كـلـي هـمـة”

الـخـيـمــةأنـــا كــشـــاف كــلــي هـــمـــة فـي  وعـريـنـي  أسـد 
الـرحـمــةوطـنـي وطـن الـعـرب جـمـيـعـا ديــن  ديــنــي  وأنــا 
صــبــــر فــي  ورفــاقـــي  قـمــةوأنــا  أعـلـى  نـبـلـغ  نــســمــو 

األشـبــالهـــا أنــا ذا كــشـــاف الــيـــوم مــن  بــاألمــس  أنــا 
األجــيـــالأصــبــــح كــشـــاف مــتــقــدم فــخــر  ورفــاقــي 
أصــحــابـــي يــا  أكــبــر  جـــّواللــمــا  رتـــبـــة  فــي  أغـــدو 
وبـالـكـلـمــةفــانــا دومــا أحــفــظ وعــــدي بـالـفـعـل  أصـدق 

قــد أقــســمــنــا أوفــى قـســمبــمـخــيـمــنــا يــا أصــحــابــي
الـعـلــمأن نــبــذل كــل الــطــــاقــــات صـاري  يــعــلـو  كــي 
الـقـيــمفــالــكــشــافــة تــزرع فــيــنــا وأحـلـى  الـخـيـر  حــب 
نـجـمــهبــســمــاء مـخـيـمــنــا الــرائــع يــســطــع  مــنــا  كــل 

الــخــلــويــةتــبــقــى تـعـلـق فــي ذاكــرتــي الــرحــالت  كــل 
الــكــشــفــيــــةحــقــا أحـلـى مـا فــي عــمــري األيــام  تــلــك 
ومــغــامــــرة مــــرح  الــحــريــــةفــيــهــا  آفـــاق  وفــيــهــا 
يــا صــافــرتــي نـغـمـةعــلــّي عــلــّي  أحـلـى  صـوتـك  نـغـمـة 

بـاركـودرابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق- “أنـا كـشـاف كـلـي هـمـة”- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/open?id=1DXM4gJ5a3YZA6efVZxnjpH0vQNLrTAzF
http://drive.google.com/open?id=1DXM4gJ5a3YZA6efVZxnjpH0vQNLrTAzF
http://drive.google.com/open?id=1DXM4gJ5a3YZA6efVZxnjpH0vQNLrTAzF


بـاركـودرابـط تـشـعـيـبـّي

 مـلـحـق- “وأنـا حـافـظ
 عـلـى عـهـدي” - ڤـيـديـو-

رابـط تـشـعـيـبـّي
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عـلــى حـافــظ  الكشافوأنــا  ومنهج  عهدي 

فرقتنا ملة  احىل  ما  واألريافيا  الـغـابة  فـي 

ال ال لـيـال لـيـال لـيـال

عــفــوا قــائــدي  وينيــا  اتـجـاهي  لـي  قـل 

والبـوصلة الـتسعنيالخـارطة  عىل  تـؤشـر 

خد  رشقا  يل  تـخـافوتـقـول  ما  الـصـعـاب 

فرقتنا ملة  احىل  ما  واألريافيا  الـغـابة  فـي 

ال ال لـيـال لـيـال لـيـال

مــهـــذب والــديـــهكــشـــاف  ويــطــيـــع 

ومجتمعه بالده  عـلـيـهخدمة  الواجـبـات  من 

دومـا اإلسـرافومــقــتــصــد  يـعـرف  مـا 

فرقتنا ملة  احىل  ما  واألريافيا  الـغـابة  فـي 

ال ال لـيـال لـيـال لـيـال

ورا خـيـمــة  املخـيمخـيـمـة  نـبـني  خـيـمـة 

الطليعة زوايا  نـسـلـمنـخـدم  مـا  لـلـصـعـب 

تــجــمــَّــعــنـــا بـصـيـحـاتوإذا  نـتـجـمـع 

فرقتنا ملة  احىل  ما  واألريافيا  الـغـابة  فـي 

ال ال لـيـال لـيـال لـيـال

مـلـحـق - “وانـا حـافـظ عـلـى عـهـدي”

3

http://drive.google.com/open?id=1ddEuqThzqQuD_aK-dB5DjREapUwXhfj2
http://drive.google.com/open?id=1ddEuqThzqQuD_aK-dB5DjREapUwXhfj2
http://drive.google.com/open?id=1ddEuqThzqQuD_aK-dB5DjREapUwXhfj2
http://drive.google.com/open?id=1ddEuqThzqQuD_aK-dB5DjREapUwXhfj2
http://drive.google.com/open?id=1ddEuqThzqQuD_aK-dB5DjREapUwXhfj2


بـاركـودرابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق-  “شـّدوا  الـرحـال”- 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
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مـلـحـق - “شـّدوا الـرحـال”

الحبالشـّدوا الـرحــال وهـيــا مــعــنــا هاتوا  الـحـقـائـب  هـاتـوا 

وإلـى الـعــال تـعـلــو الـجـبـــالفـي الـغـابــة تــحــلــو أيـّــامـنــا

وإلـى الـعــال تـعـلــو الـجـبـــال

الهضابنـمـشــي ونـمـشــي وزاد قـلـيــل بـيـن  ونـخـتـفي  نـعـلـو 

الـصـّـعــابطــريــقــنـــا صــعـــب طـويـــل نــهــوى  لــكــنــنــا 

لــكــنــنــا نــهــوى الـصـّـعــاب

الكنار بصوت  نصحو  الّصبح  والـنــّـجـم بـالـلـيـل نعم الّصديقيف 

يـهـدي لـنـا الـنـجـم أحـىل بريقنــشـعــل نــاًرا ونـنـشـــد لـحـنــا

يـهـدي لـنـا الـنـجـم أحـىل بريق

4

http://drive.google.com/open?id=15ZEYa4WMbEtKvOp0NxBqa73h1ifGsV1K
http://drive.google.com/open?id=15ZEYa4WMbEtKvOp0NxBqa73h1ifGsV1K
http://drive.google.com/open?id=15ZEYa4WMbEtKvOp0NxBqa73h1ifGsV1K
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مـلـحـق - “الـوداع”

اللقاء غدا هيا إىل 

اللقاء إىل  هيا 

معا العهد  نجدد 

اللقاء إىل  هيا 

كشافة السلك الرشيف وداعنا حانا

كشافة السلك الرشيف الله يرعانا

األكتاف متاسك  يرى  الذي  إلهنا 

الكشاف يرى سيجمع  الـذي  إلهنا 

5

بـاركـودرابـط تـشـعـيـبـّي

 مـلـحـق - “الـوداع” - ڤـيـديـو-
رابـط تـشـعـيـبـّي

http://drive.google.com/open?id=1PR4wzg0b1jcJBaizeF7ZuM4Bz-tDFlZ8
http://drive.google.com/open?id=1PR4wzg0b1jcJBaizeF7ZuM4Bz-tDFlZ8
http://drive.google.com/open?id=1PR4wzg0b1jcJBaizeF7ZuM4Bz-tDFlZ8
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بـاركـودرابـط تـشـعـيـبـّي

 مـلـحـق - “الـمـرشـدات” -
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي

6
مـلـحـق - “الـمـرشـدات”

الـطـيــبــات الـسـامـيــاتبـالـتـحـيـات  واألمـانــي 

الـمـرشــدات قـلـوب  مـخـلـصـاتمـن  هـتـفـنـا  قـد 

عـاش وعـد الـمـرشـدات

عـاش وعـد الـمـرشـدات

الـوطــن زهـرات  الــمــؤتــمـننـحــن  والــبــنــاء 

الـزمـن فـي  نــَــهــُـنوسـنـمـضـي  ال  صــاعــدات 

عـاش وعـد الـمـرشـدات

عـاش وعـد الـمـرشـدات

الــــعـــرب الــحــســـبمـــرشـــدات  وارثـــــات 

الــمــرتــقــبيـــــا ســــمـــــــاء األدب والــعـــال 

عـاش وعـد الـمـرشـدات

عـاش وعـد الـمـرشـدات

سعـدنـا الـعـرب  رىب  وطــربــنــايف  بــالــلــقـــاء 

فــــِدمــــاء جــمــعــتـنــاأخـــوات إْن بـــعـــدنـــــا

عـاش وعـد الـمـرشـدات

عـاش وعـد الـمـرشـدات

إلـــى الــمــجــد هــدانــاأيــــد الله خـــــطــــانـــــا

حـمـانـــا الـعـرب  يــدنــاوطــن  تـعـلــيــه  وسـوف 

عـاش وعـد الـمـرشـدات

عـاش وعـد الـمـرشـدات

http://drive.google.com/open?id=1u2p4oy_zextlmOu25jRPdIOE7rcQiq4T
http://drive.google.com/open?id=1u2p4oy_zextlmOu25jRPdIOE7rcQiq4T
http://drive.google.com/open?id=1u2p4oy_zextlmOu25jRPdIOE7rcQiq4T


بـاركـودرابـط تـشـعـيـبـّي

مـلـحـق - “نـتـحـّدى الـصـعب” - 
ڤـيـديـو- رابـط تـشـعـيـبـّي
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7

مـلـحـق - “نـتـحـّدى الـصـعب”

ونـقـهـره الـصـعـب  طـــــريــــــــقنــتـحـدى  ونــــــشـــــق 

مـخـيـمـنــا الـــشــــمــــس تـــفــــيـــــــقوعـلـى صـيـحـات 

طـبـقــنـــــاهوعــد الــكــشــاف حــفــظـنـاه حــرفــا  حــرفــا 

ونـقـهـره الـصـعـب  طـــــريــــــــقنــتـحـدى  ونـــــشــــــق 

الـقـمــــرأشـعـل أشـعـل نــار الـســمــر ضــوء  أروعـه  مـا 

الـعـمــــرومـعـــا نـحـيـــا بـمـخـيـمـنـــا فـي  أيـــام  أحــلــى 

ووفــاء الــكــشـاف صـدق  مـعـطـــاءإّن  دومـا  جـهـدا  يـبـذل 

هـنـاءوعــد الــكــشــافــة فـي دمــه الـنـاس  بـوجـوه  يـرسـم 

مجـالتـكـبـر فـيـنـا هـمـم األبـطـــال كـل  فـي  نـرقـى  قـمـمـا 

األجـيـــالوغــدا نــرســم حــلــم بـالدي تــفــتــخــر  وبــنــا 

وبــنــا تــفــتــخــر األجـيـــال

http://drive.google.com/open?id=1zdsLGuK-cTzsUM9LbLFmC7CFkTs-scm9
http://drive.google.com/open?id=1zdsLGuK-cTzsUM9LbLFmC7CFkTs-scm9
http://drive.google.com/open?id=1zdsLGuK-cTzsUM9LbLFmC7CFkTs-scm9
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مـلـحـق - “طـالـعـيـن عـلـى الـمـخـيـم”

الـمـخـيـــم اإلخــــوانطــالــعــيـن عـلـى  كــل  ومــعــنــــا 

بـعـضـيـنــا نـجـمـع  سـنـة  خـيـامكـل  نـنـصـب  الـجـبـل  وَع 

وسـجـِّـلقــلــت لــه يــا خـيـي عـجـِّــل أغـراضـك  إحـمـل 

األوانوالــمــخــيــم ال مــا تــأجــِّــل يــفــوت  مــا  قـــبـــل 

ودِّيــنـــيقـلـت لـهـا يـا سـتـي خـذيـنــي الـــمـــخــــيـم  وَع 

زعــالنقـلـت لـي روح يـا مـسـكـيـنـي فـي  مـا  بـالـمـخـيـم 

تــحــيــة نــضــرب  وبــالــصــبـحـيـةلــلــعـالـم  بـالـمــســا 

هـــالــبـــورزانواألنـــاشــيــد الــكــشــفــيــــة نـــغــــم  َع 

حــطــيــنـيقــلــتـلــهــا يـا سـتـي خـذيـنـي الـحـراســة  وَع 

جـدعـانقـلـت لـي روح يـا مـسـكـيـنـي بــدهـا  الــحـراســة 

http://drive.google.com/open?id=14kXTXK5U9wikwz8-nXYbjFWmOKgJ2fO2
http://drive.google.com/open?id=14kXTXK5U9wikwz8-nXYbjFWmOKgJ2fO2
http://drive.google.com/open?id=14kXTXK5U9wikwz8-nXYbjFWmOKgJ2fO2
http://drive.google.com/open?id=14kXTXK5U9wikwz8-nXYbjFWmOKgJ2fO2
http://drive.google.com/open?id=14kXTXK5U9wikwz8-nXYbjFWmOKgJ2fO2
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مـلـحـق - “هـيـّـا.. نـحـو الـغـاب”

نـحـن مـن سـحـره الـخــــالبهـيـا... نـحــو الـــغـــاب نــسـتــقــي

والـضـبــاب والـجـبـال  الـزهـر  أصدقـايئبـيـن  لـقـاء  شهدت  دروب 

د الـلــقـاء تـجـمـعـنـا الـصـداقـة وتـصـبـح أمانينا تعانـق السامءنـجـدِّ

والـصـفاء بالـدفء  الخـالء  يف  نغني للحياة نشدو شوق اإلخاءنخـيـم 

9

http://drive.google.com/open?id=1zkRGH9f7jWQcnmwSM-W6vlr5jcbx0DEF
http://drive.google.com/open?id=1zkRGH9f7jWQcnmwSM-W6vlr5jcbx0DEF
http://drive.google.com/open?id=1zkRGH9f7jWQcnmwSM-W6vlr5jcbx0DEF
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مـلـحـق - “كـشـاف مـسـتـعـد”
للعهد مجدد  مستعد  كشاف 

للعهد مجدد  مستعد  كشاف 

وإن دعانا الواجب منيض بكل جد

مستعد كشاف 

الخيام حياتنا  يا سالم  للغابة 

الخيام حياتنا  يا سالم  للغابة 

تــُـعـَـّد وصواري  تدخن  مواقد 

مستعد كشاف 

متقدم قوي كشاف يا ذيك

متقدم قوي كشاف يا ذيك

اليافع من ذلك األسد وهذا الشبل 

مستعد كشاف 

رايتي لـَـنـْـَعـلــِّـي  إخويت  يا  هيا 

لحد تنحني  ال  مرفوعة خفاقة 

مستعد كشاف 

http://drive.google.com/open?id=1uD7NCtZO6lPqvTS5alqheO3o0jTFTqkz
http://drive.google.com/open?id=1uD7NCtZO6lPqvTS5alqheO3o0jTFTqkz
http://drive.google.com/open?id=1uD7NCtZO6lPqvTS5alqheO3o0jTFTqkz
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مـلـحـق - “كـشـافـة يـا حـيـاتـي”

أرقرق رقرق باري أرقرق رقرق باري آري آري آرا كشافة كشافة يا حيايت

أرقرق رقرق باري آري آري آرا  آري آري آرا كشافة يا حيايت

الـحـبـالشـــّديـــنـــا ســـيـــر الـــشـــــنـــطـــــة حــتـــى  أعــطــونـــا 

الــجـــبـــالقـالـوا هـيــا بــنـا َع تــســلــُّـق الـجـبـال تــــســـلــــُّـــق  َع 

الـخـيـاموصــــــلــــــنــــــا لــــــلـــــمــــكــــان بـْــنـَـصـْـب  وبــديـنـا 

الكشفيةقـالـوا هـذه الخـيـام تـقـالـيـد الـكـشـفـيـة تقاليد  الخيام  قالوا هذه 

الـــصـــاري حـــول  األعـــالملـْـــتــــمـــّــيــنــــا  نــحـــيــّــي  حــتــى 

األعـــــالم أجــــمــــل  مــــا  الــكــشــفــيـــــةقــــالـــــوا  أعــالم  هــذه 

الــطــاقـيــةلـــمـــا طـــلـــعـــت الـــســـَّـــِريــــَّــــة مــنــي  طــاحــت 

عـَـلــَـيـَّـا صـــحـــابــــي  هــذه حــيــاة الــكــشــفــيـــــةضــحـــكــــوا 

بـــالـــصـــافـــــــرة لـــنـــا  الـعـصـاصـــفـــروا  حــتــى  وأعــطــونــا 

الـحـــراســـةقــــــالـــــــــوا هـــــــيـــــــا بــــــنــــــا طـــريـــــــق  َع 

11

http://drive.google.com/open?id=1_Sol7ftrch61wMiqSQm5hNmXUABR3kQj
http://drive.google.com/open?id=1_Sol7ftrch61wMiqSQm5hNmXUABR3kQj
http://drive.google.com/open?id=1_Sol7ftrch61wMiqSQm5hNmXUABR3kQj
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مـلـحـق - “خـيـمـة فـي وسـط الـغـابـة”

حـــــال حــالــــي  مـــــالحــالــــي  مــالــــي  مــالــــي 

حـــــال حــالــــي  مـــــالحــالــــي  مــالــــي  مــالــــي 

الـغـابــة وسـط  فـي  وأصـحـابَْهخــيـمـة  كـشـفـي  فـيـهـا 

الـغـابــة وسـط  فـي  وأصـحـابَْهخــيـمـة  كـشـفـي  فـيـهـا 

خـلـويــة رحـلـة  الـخـالبـَـْةطــلــعـــوا  الـطـبـيـعـة  فـي 

يـا عـيـنـي فـي الـطـبـيـعـة الـخـالبـَـْة

عـالــي والـصـاري  مـثـالـــــيخـيـمـة  الـكـشـفـي  هـذا 

الــوطــنــي الــعــلــم  خـفـاقـــةرافــع  حـركـتـنـا  رايـة 

الـلـمـّـة أحـلـى  مـا  يـا  مــلــتــمــّــةلـمـّـة  فــرقــة  كــل 

الــمــديــنــة جــّو  وتــــراِبســيــبــوا  غـــبــرة  كــلــه 

http://drive.google.com/open?id=1LOizRNaHFyvXlAlH-nRnx55JiAQmi7ul
http://drive.google.com/open?id=1LOizRNaHFyvXlAlH-nRnx55JiAQmi7ul
http://drive.google.com/open?id=1LOizRNaHFyvXlAlH-nRnx55JiAQmi7ul
http://drive.google.com/open?id=1LOizRNaHFyvXlAlH-nRnx55JiAQmi7ul
http://drive.google.com/open?id=1LOizRNaHFyvXlAlH-nRnx55JiAQmi7ul
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17 ../https://www.scouts.org.uk :مـوقـع الـكـشـّـافـة الـبـريـطـانـيّـة
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https://www.scout.org/explore/library_item
https://www.kshafa.net/cat/4
https://www.kshafa.net/
https://www.kshafa.net/
https://www.scouts.ca/
https://www.scouts.ca/
https://www.zofim.org.il/index.asp
https://scouts.fi/
https://scouts.fi/
https://www.scouts.org.uk/
https://www.scouts.org.uk/
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