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 ...العربي  الكشافعزيزي 

هذا الدليل الذي ساهم في إعداده مجموعة فاضلة من الخبراء التربويين 

، وبقدح الفتياناحتياجات وخصائص مرحلة الملمين بوالقادة الميدانيين 

معلى من إدارة البرامج والبحوث التربوية باألمانة العامة للمنظمة الكشفية 

العربية، تحت إشراف ومراجعة األمين العام، سوف يساعدك على أن تنجز 

متطلبات التقدم من مرتبة إلى أخرى في حياتك الكشفية، فبعد أن تمر 

تقلت من مرحلة إن لم تكن قد ان) الفتيانبفترة القبول وترتدي منديل 

الكشاف ، سوف يكون أمامك االنتقال من مرتبة (األشبال إلى مرحلة الفتيان

، الكشاف األولثم أخيرًا تحصل على مرتبة  الكشاف الثانيمرتبة إلى  المبتدئ

 .الفتيانمرحلة التقدم في  مراتبوبهذا تكون قد أتممت 

في نهاية الدليل ستجد بطاقة التقدم التي يمكنك أن تطبعها وتكون معك 

الفردية و )أينما حللت، أما الصفحات التالية فتحتوي على كل األنشطة 

التي يمكنك أن تقوم بها الجتياز الخطوات المختلفة من مراتب ( الجماعية

ار بين مجاالت يمكنك االختي 01على  الفتيانالتقدم، حيث يحتوى برنامج 

، وذلك حسب ما هو مبين في بطاقة فرقتكأنشطتها بالتعاون مع قائد 

 .التقدم في نهاية الدليل

 على بركة اهلل مغامرتكابدأ ... 

 األمين العام   

 مدير اإلقليم الكشفي العربي

 عاطف عبد المجيد. د                 
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 جمول

 ...صديق الكشافة العربية ... أنا جمول 

 

سوف أرتحل معكم في حياتكم الكشفية، 

وأحب أن نكون دائما على تواصل، من 

خالل األنشطة والبرامج التي تقومون بها 

، سوف أزوركم من حين إلى فرقتكمفي 

آخر، حيث يمكنكم أن ترونني في مجلة أو 

نشرة أو على اإلنترنت، لكي نمارس سويًا 

 .أجمل ما في الكشفية من معاني

 

 ...ي رحلتكم الخاصة أترككم اآلن ف

 و إلى اللقاء... 
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 برامج الفتيانمجاالت 

 ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ٚاألخالق١ٝ 

 ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 َٗازات

 ايب١٦ٝ

 صش١ ازبطِ 

 ايسٜاض١

 اجملتُع

 ايٛطٔ

 ايعامل

 ايتكايٝد ٚايفٕٓٛ ايهػف١ٝ
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 القيم الدينية واألخالقية

 اجلماعيةاألنشطة  األنشطة الفردية
  ٚايفسا٥ض ايطٓٔعٔ ايفسم بني  َٛضٛعقِ بإعداد. 

 ٚدٛب ايعبادات بايٓصٛص ايد١ٜٝٓ ع٢ً َدعِ َٛضٛع قِ بإعداد. 

 ايدزٚع األضبٛع١ٝ ايد١ٜٝٓ بدٚز ايعباد٠ قِ حبطٛز. 

 تال٠ٚ دص٤ٜٔ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ َع ذنس أسهاّ ايتال٠ٚ قِ بإداد٠. 

 أدع١ٝ ايٓٗاز ٚايًٌٝ ٠ذنس عػسا َٔ. 

 ايٓب١ٜٛ ايصشٝش١ سادٜح األَٔ  ٠عػس اذنس. 

  َعين ايكطا٤ ٚايكدز ع٢ًَٛاقف سٝات١ٝ تدٍ  3قص.  

 ايصال٠ يف َٛاقٝتٗا قِ بأدا٤. 

 اآلٜات ايت٢ تٛضح زقاب١ اهلل َٔ 3 اذنس.  

  ٕبني مخط١ َٔ ايطًٛنٝات اسبُٝد٠ ٚغرل اسبُٝد٠قاز. 

 قصص األْبٝا٤ ٚايصاسبني ثالثًا اذنس َٔ. 

  يف اإلْطإ ايصاحل ايٛادب تٛافسٖاايصفات سدد. 

 بس ايٛايدٜٔ ع٢ًايٓصٛص ايد١ٜٝٓ ايداي١  اذنس. 

  آداب اسبدٜح ٚضٛابط تكدِٜ ايٓصٝش١ٚضح. 

  سٍٛ أ١ُٖٝ ايعًِ ٚايعًُا٤ ٚفطًِٗ َٛضٛعًا قِ بإعداد.  

  َع االضتدالٍ بايٓصٛص ايد١ٜٝٓ  سكٛم اإلخ٠ٛ ٚازبٛازٚضح. 

  ٚاإلخا٤َٛاقف تدٍ ع٢ً احملب١  3قص. 

  اجملتُعسٍٛ طباطس اْتػاز ايعًِ ف٢  َٛضٛعًا قِ بإعداد. 

  َكااًل عٔ ايتطاَح ٚايعفٛأنتب. 

  سكٛم اإلخ٠ٛ ٚ ازبٛازٚضح. 

  سٍٛ ايطسٜك١ ايط١ًُٝ ألدا٤ ايعبادات باالضتعا١ْ  ىشَال٤ْاقؼ

 .مبصادز َٛثٛق١

  يف االستفاٍ بإسد٣ املٓاضبات ايد١ٜٝٓغازى. 

 اع١ايصال٠ يف مج قِ بأدا٤.  

  أدبٞ عٔ َعين اسبالٍ ٚاسبساّ يف عٌُ فين أٚغازى.  

 يف ايدزٚع املطتفاد٠ َٔ سٝا٠ األْبٝا٤ ٚايصشاب١ى ْاقؼ شَال٤. 

  ايكصص ايت٢ تٛضح إسطاع ايفسد بسقاب١  َٔ 2شَال٥و ع٢ً قص

  .اهلل

  اسبكٛم ٚايٛادبات دباٙ اجملتُعٛضح ٜيف عٌُ فين غازى. 

  ِخ٠ٛاأل/ عٔ سكٛم ايٛايدٜٔ  بإعداد صب١ً سا٥طَع شَال٥و ق/ 

  .ازباز

  ايدزٚع املطتفاد٠ َٔ سٝا٠ األْبٝا٤ ضح ٚٚيف أدا٤ دٚز متجًٝٞ غازى

  .ٚايصاسبني

  َٛقفًا متجًًٝٝا ٜعدل عٔ اإلخ٠ٛ ٚاحملب١أد٣. 

  األْاغٝد ايت٢ ذبح ع٢ً احملب١ ٚاإلخا٤ َٔ 2زدد. 
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 العلوم والتكنولوجيا

 اجلماعيةاألنشطة  األنشطة الفردية
 خطٛات ايتفهرل ايعًُٞ اذنس. 

 خطٛات دبسب١ ع١ًُٝ َفٝد٠غسح ا. 

  ٕبني إظباشات أسد ايعًُا٤ ايعسب ٚأخس َٔ غرل ايعسب يف ْفظ قاز

 .ايتدصص

 ايدزاضٞ ذوايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ َٔ خالٍ َٓٗ َٔ 3غسح ا. 

 ايعٛاٖس املدتًف١ يف ايتطبٝكات ايع١ًُٝ اسبدٜج١ تاضتدداَاغسح ا. 

  (ايصابٕٛ ـ ايصبادٟ ـ ايػُع)املٓتذات ايصٓاع١ٝ َجٌ اسد ْفر..... 

 قدّ تكسٜسًا باسبًٍَٛػهالت ب١ٝ٦ٝ يف صبتُعو ٚ ثالخحبح ا. 

 فٝٗا َفّٗٛ ايتهٓٛيٛدٝا ٚدٚزٖا يف اسبٝا٠ٚضح َكاي١  قِ بإعداد. 

 اضتدداَات ايتهٓٛيٛدٝا يف اسبٝا٠ َٔ 5 اذنس. 

  األدٗص٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ َٔ 3 طسم صٝا١ْسدد. 

 أزلا٤ ايعًُا٤ ٚانتػافاتِٗ ثالث١ اذنس َٔ. 

  صفات ْبٛغ ايعًُا٤سدد. 

 ف٢ اجملاٍ عًُا٤  جالث١ايطرل٠ ايرات١ٝ يٛضح ٜ َكاٍ قِ بإعداد

 .اإلْطا٢ْ 

 اضتددّ ازنِٗ يف ٚضع سًٍٛ بٚغشَال٥و  ع٢ًَػه١ً طسح ا

 .األضًٛب ايعًُٞ

  يف تٓفٝر دبسب١ ع١ًُٝغازى.  

  اشباَات ايب١ٝ٦ٝ املتاس١ّ اضتدديف إعداد صبطِ فين بغازى. 

 قدّ تكسٜسًا ٚشَال٥و بسفك١  سد املتاسف أٚاملسانص ايع١ًُٝأ قِ بصٜاز٠

 .بريو 

  دٗاش /  تًطهٛب)فهس٠ ع١ًُٝ  ع٢ًيف إعداد منٛذز َبين غازى

 ......(إْراز 

  ايٓفاٜات ٚبكاٜا ايًعب ف٢ غ٧ َفٝدّ ااضتدديف غازى شَال٥و. 

  بايتٓطٝل َع ازبٗات املع١ٝٓيف سٌ َػه١ً ب١ٝ٦ٝ غازى شَال٥و. 

  إسد٣ طسم اضتددّ إسدٟ املٗازات ايهػف١ٝ ٚعسضٗا بْفر

  .ايتهٓٛيٛدٝا اسبدٜج١

 أسد األدٗص٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ اسبدٜج١اضتددّ نٝف١ٝ ى عًِ شَال٤. 

  يف إعداد َهتب١ عٔ ايعًُا٤شَال٥و َع غازى. 

  يف إعداد عٌُ أدبٞ أٚفين عٔ أسد ايعًُا٤شَال٥و َع غازى. 

 ظباشات ايعًُا٤يف إعداد ديٌٝ َصٓف إل غازى. 

 ضرل٠ أسد ايعًُا٤شَال٥و َع  ادزع. 

  أسد ايعًُا٤ بتُجٌٝ دٚزيف َػٗد غازى.  
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 مهـــــــــارات

 األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية
  رٚم ايفينَفّٗٛ ايسدد. 

 سٍٛ َعاٜرل قٝاع ايفٔ اشلادف تكسٜسًا قِ بإعداد. 

 ايف١ٝٓ سدٟ املٗازاتإتكٔ ا. 

  ايف١ٝٓ َعًَٛاتوّ ااضتددف١ٝٓ دٝد٠ ب ثالث١ أعُاٍْفر. 

  آداب اسبدٜح ٚاختصازات ايتعبرلات ٚاأليفاظتعسف.  

  عٔ أ١ُٖٝ دٚز ايًػ١ يف عٌُ أدبٞ َٛضٛعًاقِ بإعداد.  

  ّسد املٛضٛعاتاأليفاظ يف ايتعبرل عٔ أاضتدد. 

 أعُاٍ املػاٖرل األدب١ٝ َٔ 3 اذنس. 

 املٓتدٜات األدب١ٝسد أ قِ حبطٛز. 

  (قص١ ـ َطسس١ٝ ـ قصٝد٠)أسد األعُاٍ األدب١ٝ اْتر....  

  يف إعداد َعسض فين ٚتكُٝٝ٘غازى. 

  يف َػاٖد٠ ْٚكد عٌُ فين ٚفل املعاٜرل احملدد٠غازى. 

 املعازض ايف١ٝٓ َٔ 2ـ بصٜازات َٝدا١ْٝ يِ ق. 

 تكسٜسًا بريوأعد ٚإتكإ أسد ايفٕٓٛ  ع٢ًى دزب شَال٤. 

  أعُاٍ املػاٖرل األدب١ٝ سٍٛيف إعداد عٌُ فين ى شَال٤غازى.  

 شَال٥وَع َٗازات ايًػ١ اضتددّ َطسس١ٝ ب قِ بأدا٤. 
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 البيئــــــة

 األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية
  مخط١ َٔ املٛازد ايطبٝع١ٝسدد. 

 نٝف تؤثس عٓاصس ايب١٦ٝ يف بعطٗا ايبعضغسح ا. 

  ٕاملطتدا١َ ٚايٓاضب١ بني َصادز ايطاق١قاز. 

  عٔ تدخٌ اإلْطإ ف٢ ايب١٦ٝ أيبّٛ صٛزقِ بإعداد . 

  ْعاف١ املهإ باضتُساز ع٢ًأعُاٍ تطاعد  مخط١ْفر. 

 احملٝط١ بو ١خط١ يٓػس ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يف ايب٦ٝ قِ بإعداد. 

  (اخل..ضدإ سلظ ) مناذز ملصادز ايطاق١ ايٓعٝف١قِ بإعداد. 

 ايب٢٦ٝ أثس اإلغذاز ف٢ ايتٛاشٕ غسح ا. 

  عُاًل فًٓٝا حيح ع٢ً اسبفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ قِ بإعداد. 

  املٛازد ايب١ٝ٦ٝ املدتًف١عدد. 

  َصادز ايتًٛخ ايب٦ٝٞسدد. 

  طسم احملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝسدد. 

  أضباب املػهالت ايب١ٝ٦ٝ َٔ 5سدد.  

  ٕبني أغهاٍ ايتًٛخقاز.  

 ٣ ايكطاٜا ايب١ٝ٦ٝ ٚطسم سًٗادٜتٓاٍٚ إس َٛضٛع قِ بإعداد. 

 املكاالت عٔ َػانٌ ايتًٛخ املدتًف١ َٔ 2مجع ا. 

 شَال٥و َع  ١صٜاز٠ أسد املتاسف ايب١ٝ٦ٝ أٚاحملُٝات ايطبٝعٝقِ ب

 .تكسٜسًا بريو  قِ بإعداد ٚ

  مناذز 5ـ يف إعداد َعسض ب٦ٝٞ َدعِ بغازى. 

 أسد عٓاصس  ُا١ٜيف َػسٚع خد١َ عا١َ سبشَال٥و غذلى َع ا

 .(اخل ..ْعاف١  –تػذرل ) ايطبٝع١

 يف عٌُ َعسض فين ب٦ٝٞى غازى شَال٤. 

  ايٓعاف١ ع٢ًيٛسات إزغاد١ٜ ذبح  أٚ صٛزْفر.  

  يٛعٞ ايب٦ٝٞ يف ايب١٦ٝ احملٝط١ بويف َػسٚع يٓػس اغازى. 

  اييت تدعٛ يًُشافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ْاغٝداأل َٔ 2شَال٥و َع زدد . 

  سًك١ ْكاغ١ٝ يًشفاظ ع٢ً املٛازد ايب١ٝ٦ٝشَال٥و َع غازى. 

  حيح ع٢ً اسبفاظ ع٢ً ايب١٦ٝ فًٓٝا عُاًلى شَال٤غازى. 

 ٚاألعُاٍ املطًٛب١ سبُاٜتٗا عٌُ َطح يًب١٦ٝ احملٝط١ بو.  

 تٓعِٝ َػسٚع شبد١َ ايب١٦ٝ دٚزٜا.  

  تأثرل ايتًٛخ ع٢ً صش١ اإلْطإشَال٥و َع ْاقؼ. 

 ِاملؤضطات املدتص١ بايب١٦ٝ َٔ 2بصٜاز٠ شَال٥و َع  ق. 
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 مـــــصحة الجس

 األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية
 اشباص١  "ايعط١ٜٛ" عٔ ايتػرلات ايفطٝٛيٛد١ٝ َٛضٛع قِ بإعداد

 .بايفسد

  ( غٗٛز ضت١نٌ ) تطذٌٝ املكاٜٝظ ايػدص١ٝ اشباص١ بوتابع

  .ازبطُاْٞ تطٛز منٛى ع٢ًيًٛقٛف عًُٝا 

 صبُٛع١ َٔ ايتُازٜٔ ايسٜاض١ٝ َازع. 

 أضساز ايبدا١ْ ٚأضبابٗاغسح ا. 

  ايبد١ْٝ قدزاتو ع٢ًأثس ايتػر١ٜ ايط١ًُٝ سدد. 

  آداب ايطعاّ . )املٛضٛعات املستبط١ بايجكاف١ ايصش١ٝ َٔ 3سدد

 .(اخل.... ايطًِٝ ـ ايٓعاف١ ايػدص١ٝ

 أْفًْٛصا )َجٌ  املعد١ٜاألَساض  َٔ 2 عٔ َٛضٛعًا قِ بإعداد

 .....(ايطٝٛز ـ اسبصب١ األملاْٞ

  املٛاقف اسبٝات١ٝ ٚنٝف١ٝ ايتصسف فٝٗا بأضًٛب  َٔ 3سدد

  (.اخل ....املددزات / ايتدخني / ايٛدبات ازباٖص٠ ) صشٞ

 َفّٗٛ اإلضعافات األٚي١ٝ اذنس. 

  أْٛاع اإلضعافات األٚي١ٝ َٔ 5سدد. 

 ٚايععاّ إصابات املفاصٌ ٚايعطالت اذنس. 

 دزدات اسبسٚم اذنس. 

 دٚز٠ يف اإلضعافات األٚي١ٝ قِ حبطٛز.  

 ضتددّ ايسباط املجًح يف عٌُ صبُٛع١ َتٓٛع١ َٔ األزبط١ا. 

 تدزب ع٢ً إضعاف بعض اسبسٚم ٚايهطٛز ايبطٝط١. 

  صب١ً سا٥ط بٗا آزا٤ األطبا٤ َٚتدصصني سٍٛ ايتػرلات قِ بإعداد

  .ايبد١ْٝ يًُسس١ً

 تٛضح َساسٌ ايُٓٛ املدتًف١شَال٥و صب١ً َع  ْػس٠ أٚ قِ بإعداد. 

  َساسٌ ايُٓٛٛضح ٜ َػٗد متجًٝٞيف عٌُ شَال٥و َع غازى. 

 َازع ايتُسٜٓات أثٓا٤ ادتُاعات ايطًٝع١ ٚايفسٜل. 

  َفّٗٛ ايجكاف١ ايصش١ٝ َٔ خالٍ فًِٝ نازتٕٛ شَال٥و َع ْاقؼ

 .أٚقص١ َصٛز٠

 ايٛدبات ايػرا١ٝ٥ املتها١ًَ َٔ 3يـ قٛا٥ِ  قِ بإعداد.. 

  ايعادات ايصش١ٝ ايط١ًُٝ ٚغرل ايط١ًُٝ َٔ 3شَال٥و َع ْاقؼ . 

  املعد١ٜيف محالت تٛع١ٝ ضد األَساض شَال٥و َع غازى. 

  أ١ُٖٝ تكدِٜ اإلضعافات األٚي١ٝشَال٥و َع ْاقؼ. 

  أْٛاع  َٔ 3ـ يف تكدِٜ َػٗد متجًٝٞ يشَال٥و َع غازى

 .اإلضعافات األٚي١ٝ

  يف إعداد سكٝب١ يإلضعافات األٚي١ٝشَال٥و َع غازى. 
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 الرياضـــــــة

 األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية
 عٓاصسٖاسدد َفّٗٛ ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ٚ اذنس. 

  عٔ ايعالق١ بني ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ٚايصش١ َٛضٛعقِ بإعداد. 

  صبُٛع١ َٔ ايتُسٜٓات يت١ُٝٓ عٓاصس ايًٝاق١ ايبد١ْٝأد٣. 

 ايعالق١ بني ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ٚايصش١ٛضح ٜ َكاٍ قِ بإعداد. 

  األيعاب ايسٜاض١ٝ َٔ 2قٛاعد ٚقٛاْني تعسف. 

 ىاملطابكات ذبت إغساف قا٥د َٔ 2ِ سّه. 

 ايصفات ايبد١ْٝ ايالش١َ يهٌ ْػاط زٜاضٞ َٔ 3 اذنس. 

 تٓافظ يف أدا٤ أْػط١ زٜاض١ٝ فسد١ٜ. 

  (غٗٛز ضت١َد٠ )يتشطني ايًٝاق١ ايبد١ْٝ  تطذٌٝ تكدَوتابع. 

  ف٢ أدا٤ صبُٛع١ َٔ ايتُسٜٓات تطاعد ع٢ً شَال٥و َع غازى

 .عٓاصس ايًٝاق١ ايبد١ْٝت١ُٝٓ 

  ايػسض َٔ قٛاْني األيعاب ايسٜاض١ٝشَال٥و َع ْاقؼ. 

 ايبد١ْٝ فسم زٜاض١ٝ يطُإ اضتُساز َٗازتو املػازن١ يف. 

  األْػط١  َٔ 3يـ  ١ايصفات ايبد١ْٝ ايالشَشَال٥و َع ْاقؼ

 .ايسٜاض١ٝ

  ٕٚقٝاع َدٟ ايتكدّشَال٥و َع  ددٍٚ تكدَوقاز. 
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 المجتمــــــــع

 األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية
 َفّٗٛ املٛاط١ٓغسح ا. 

  داخٌ اجملتُع سكٛم ايفسد ٚٚادبات٘سدد. 

  ادات ٚايتكايٝد ايطا٥د٠ يف صبتُعوأِٖ ايعسدد. 

 باألعٝاد اييت ذبتفٌ بٗا يف ٚطٓو قا١ُ٥نتب ا. 

 أِٖ املػهالت اييت تٛاد٘ بًدى اذنس. 

 ثالخ َػهالت ادتُاع١ٝ يبًدى اذنس. 

 َع اآلخسٜٔ بايطًٛنٝات ايصشٝش١ يف تعاًَوتصّ يا. 

  خصا٥ص ذٟٚ االستٝادات اشباص١تعسف. 

  أثٓا٤ ايعٌُ يف صبُٛعات ٚادباتوسدد . 

 دا٥ًُا ايٛادبات االدتُاع١ٝ قِ بأدا٤. 

  األضايٝب املدتًف١ يًتٛاصٌ َع اآلخسٜٔتعسف. 

 هٕٛ ادتُاعني بايفسق١ أسدُٖا تسأض٘ ٚاآلخس تسطس ا

 .سكٛقو ٚٚادباتوسدد ، َٚس٤ٚضًا

  املٗاّ املهًف بٗا بدق١ ْٚعاّأد٣. 

  َع اآلخسٜٔ االدتُاعَٞازع آداب ايطًٛى. 

 ات ٚايتكايٝد اإلجياب١ٝ يف صبتُعوتبع ايعادا. 

  استفاي١ٝ ادتُاع١ٝ ٚأخس٣ ٚط١ٝٓف٢ تٓعٝغازى ِ. 

  ايعادات ٚايتكايٝد ايطًب١ٝ َع طًٝعتوْاقؼ. 

 املكذلسات سبٌ َػهالت صبتُعو َٔ 5شَال٥و َع  ضع. 

 ًُت٘ يف سٌ َػهالت صبتُعوطبل َا تع. 

  َٔٛاقف طبتًف١ يفتعاٌَ َع اآلخسٜٔ خبًل سط. 

  ذٟٚ االستٝادات اشباص١شَال٥و مبػازن١  ْػاطنيَازع َٔ. 

 ايًفعٞ ٚغرل )ضتددّ بفاع١ًٝ أضايٝب ايتٛاصٌ َع اآلخسٜٔ ا

 (.ايًفعٞ

  أٚيٝا٤ األَٛز ف٢ ايدع٠ٛ ٚتٓفٝر ْد٠ٚ غازى. 

  املػهالت اجملتُع١ٝ َٔ 3سبٌ خطط. 

  ع٢ً  باشل٦ٝات ايسزل١ٝ اييت تعٝٓو باالتصاٍشَال٥و َع غازى

 .سٌ املػهالت اجملتُع١ٝ
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 نـــــــالوط

 األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية
 واملٛاقع األثس١ٜ املدتًف١ ع٢ً خسٜط١ ٚطٓ َٔ 5 اذنس. 

  األ١ًٖٝ اييت ْػأت يف ٚطٓوُعٝات صباالت عٌُ ازبتعسف. 

  ْػأ٠ داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ظسٚفسدد. 

  دٚز داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝٚضح. 

  اإلظباشات ايهدل٣ يف بًدى َٔ 5سدد. 

  أِٖ األعٝاد ٚاملٓاضبات ايٛط١ٝٓ ٚايعسب١ٝتعسف. 

  أِٖ املٓاضبات ايٛط١ٝٓ ٚايعسب١ٝتعسف. 

 ٛط١ٝٓ عدل بطسم طبتًف١ عٔ َعاٖس االستفاٍ باملٓاضبات اي

 .ٚايعسب١ٝ

 مجع صٛزًا يألشٜا٤ ايػعب١ٝ يًدٍٚ ايعسب١ٝ ا. 

 ضالضٌ  ذبدٜدضتددّ بعض اشبسا٥ط ٚاألطايظ ازبػساف١ٝ يف ا

ازبباٍ املػذلن١ بني ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚأَانٔ متسنص ايٓػاط 

 .ايبػس٣

 خسٜط١ يٛطٓوشَال٥و َع زضِ ا. 

  قا١ُ٥ بأِٖ ازبُعٝات األ١ًٖٝ ذات  يف إعدادشَال٥و َع غازى

 .ٚأٖدافٗا ايعالق١ باسبسن١ ايهػف١ٝ

  ف٢ مجع عُالت عسب١ٝ  طًٝعتوغازى. 

 مبٓاضبتني األعُاٍ املُٝص٠ يالستفاٍ  َٔ 3شَال٥و َع  َازع

 .ٚطٓٝتني 

  ف٢ متجًٝٝات يألسداخ ايٛط١ٝٓ يدٚيتني عسبٝتني غازى. 

  عسب١ٝ ف٢ مجع طٛابع بسٜد يدٍٚ شَال٥و َع غازى. 
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 العالـــــــم

 األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية
  ايعامل دٍَٚٔ  01 ع٢ً خسٜط١ صُا٤ ايكازات ٚسدد. 

  أِٖ ايتذُعات ايطها١ْٝ ع٢ً َطت٣ٛ ايعاملتعسف. 

 صٓف ايعامل إىل أقايِٝ دػساف١ٝ. 

  األصدقا٤ خازز ايٛطٔ َٔ 5تعسف. 

  عادات ٚتكايٝد ايػعٛب خازز ايٛطٔتعسف. 

 َكاي١ يطًبٝات ايعٛمل١ ٚأخس٣ يإلجيابٝاتنتب ا . 

 اآلثاز ايطًب١ٝ سدد عٔ َفّٗٛ ايعٛمل١ ٚ َٛضٛعًا قِ بإعداد

 .ٚاإلجياب١ٝ شلا

 مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات  يفضتددّ بعض اشبسا٥ط ٚاألطايظ ا

 .دٍٚ ايعامل َٔ 01عٔ 

  ٚذبدٜد املعاٖس املػذلن١ يًتطازٜظ َع دٍٚ ايعامل ايعسب٢ أ

 .ايطها٢ْ ايٓػاط 

 ضتددّ ايتهٓٛيٛدٝا يف مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚاشبسا٥ط ا

 .دٍٚ ايعامل َٔ 3ـ ازبػساف١ٝ ي

 دٍٚ ايعامل َٔ 01يف زضِ خسٜط١ تٛضح ى غازى شَال٤ . 

 نٕٛ صداقات َع صبُٛع١ َٔ األصدقا٤ يف دٍٚ طبتًف١. 

 ضتددّ ٚضا٥ٌ طبتًف١ يًتٛاصٌ َع األصدقا٤ خازز ايٛطٔا. 

  َػٗدا َطسسًٝا عٔ ازبٛاْب اإلجياب١ٝ يًعٛمل١ شَال٥و َجٌ َع. 
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 التقاليد والفنون الكشفية

 األنشطة اجلماعية األنشطة الفردية
 ايكإْٛٚ ايٛعد بٓٛد اذنس. 

  بٓٛد قإْٛ ايهػاف١ ع٢ًديٌ بايٓصٛص ايد١ٜٝٓ. 

  بٓٛد قإْٛ ايهػاف١ ألعطا٤ فسقتوزدد. 

  اي١َٝٛٝ نٌ بٓد َٔ بٓٛد ايكإْٛ يف سٝاتو َٛاقف ربدّ ثالث١طبل. 

 سفغ األْاغٝد ٚايصٝشات اييت تعدل عٔ ايكإْٛا. 

 عٔ اسبسن١ ايهػف١ٝ يف ٚطٓو َٛضٛعًا قِ بإعداد.  

 عسبًٝا  –ضبًًٝا )َٔ تٛازٜذ األسداخ ٚاملٓاضبات اشلا١َ  5 اذنس– 

 (.عاملًٝا

  تطًطٌ تازٜذ اسبسن١ ايهػف١ٝٚضح. 

 عٔ ْػاط خًٟٛ َع ذنس فٛا٥د سٝا٠ اشبال٤ تكسٜسًا قِ بإعداد. 

 عٔ غسٚط اختٝاز املهإ املٓاضب يًتدِٝٝ َٛضٛعًا قِ بإعداد. 

 زضا٥ٌ بطسم طبتًف١ازضٌ ٚتط ًِ. 

 إقا١َ ٚطٞ ٚت١ٜٛٗ اشب١ُٝتكٔ ا. 

 ايػفسات ٚايعالَات ايطس١ٜتكٔ اضتددّ ا. 

 (املصٚي١)خاَات ايب١٦ٝ اضتددّ صٓع ضاع١ سلط١ٝ با. 

 ايبٛص١ً يف ذبدٜد االدباٖاتتكٔ اضتددّ ا. 

 طٗٞ ايطعاّ يف اشبال٤تكٔ ا. 

  منٛذدا ألْٛاع ايٓرلإ ٚاضتدداَاتٗاْفر. 

  فتٝإايص٣ ٚايػازات املُٝص٠ ملسس١ً ايسدد. 

  تكايٝد ايعًِ ٚايدٚزٟ ٚايطُستعسف. 

  تكايٝد اسبساض١ ٚٚادباتٗاتعسف. 

 دِٝشبص ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً اسذلاّ ايكٛاعد ٚايٓعاّ يف امل. 

 َديٛي٘ اذنسزضِ ايعًِ ايهػف٢ ٚا.  

  يٛس١ باعالّ ايدٍٚ ايعسب١ٝ  قِ بإعداد. 

  املط٦ٛيٝات داخٌ ايطًٝع١تعسف. 

  َتطًبات املط٦ٛيٝات داخٌ ايطًٝع١سدد. 

  أِٖ ايكاد٠ ايهػفٝني يف ايٛطٔ ايعسبٞتعسف. 

 صفات عسٜف ايطًٝع١ ايٓادح اذنس. 

  ممٝصات االغذلاى يف أْػط١ اشبال٤تعسف. 

  غازات اشلٛاٜات اشباص١ باملعسف١ ٚاالضتهػاف ٚاملػاَس٠تعسف. 

 بٗا غازنتعٔ ثالث١ أْػط١ يالضتهػاف  تكسٜسًانتب ا. 

  شَال٥وفٝ٘ بٓٛد ايكإْٛ َع ٚضح عُاًل فًٓٝا قِ بإعداد.  

 بٓٛد ايكإْٛٛضح ٜيف عٌُ فين شَال٥و  َع غازى. 

  اييت تعدل عٔ  يف تأيٝف عدد َٔ ايصٝشات ٚاألْاغٝدشَال٥و تعإٚ َع

 .ايكإْٛ

  يف عٌُ فينشَال٥و َع غازى.  

  أِٖ زٚاد اسبسن١ ثالث١يف مجع َعًَٛات عٔ شَال٥و َع غازى َٔ 

 .ايهػف١ٝ

  تكازٜس أْػط١ تٛضح فٛا٥د سٝا٠ اشبال٤ ثالث١شَال٥و َع ْاقؼ. 

 شَال٥وعٌُ منٛذز فين يًبًط١ َع ا.  

  يف عدد ثالث١ َعطهسات ْٗا١ٜ أضبٛعغازى. 

 َيف َطابكات إلٜكاد ايٓرلإ بطسم طبتًف١ى ال٤غازى ش. 

  خ١ًٜٛ نديٌٝ يسس١ًغازى. 

 يف زفع قٝاضات َكس ايفسٜلشَال٥و َع  غازى. 

  يف َعطهس خد١َ عا١َشَال٥و َع غازى. 

 خ١ُٝ صػرل٠يف تصٓٝع  غذلى َع أفساد طًٝعتوا. 

  يف َطابكات يعٌُ مناذز نػف١ٝ َع طًٝعتوغازى. 

 شَال٥وَع  األْػط١ اييت ربدّ املدِٝ َٔ 3 قِ بأدا٤. 

 َع طًٝعتو ممازض١ ايتكايٝد ايهػف١ٝتكٔ ا. 

 غذلى ف٢ سفالت االْتكاٍ ٚايٛعد ا. 

  ذبٌُ املط٦ٛي١ٝ املهًف بٗايف َعطهس ْٗا١ٜ األضبٛع ٚغازى. 

 طسم زفع ٚإْصاٍ ٚطٞ ايعًِ قِ بإداد٠. 

 َٓدٌٜ)ايص٣ ايهػفٞ عٓاصس َٔ  3يف تصٓٝع شَال٥و غذلى َع ا 

 .(نػفٞ ـ غازات نػف١ٝ بايطباع١ ٚايٓطٝر

 قد صبُٛع١ َٔ املٗاّ يف صبًظ ايطًٝع١. 

 تدزب ع٢ً ايكٝاد٠ ٚذبٌُ املط٦ٛي١ٝ. 

 د صبُٛع١ َٔ األعُاٍ املدتًف١ ملٗاّ ايدٚزٟق . 

 ألِٖ ايكاد٠ ايهػفٝني يف ايٛطٔ ايعسبٞ تايصٛز ٚاملعًَٛا َٔ 5مجع ا 

 .شَال٥و َع 

  َعطهسات ـ زسالت ـ زلسـ )إ اشبال٤ بإتكَازع صبُٛع١ َٔ أْػط١

 (.ـ طٗٞ خًٟٛ ـ اخل َالس١

 حبح عٔ ايهٓص ) صبُٛع١ َٔ أْػط١ االضتهػاف قِ بأدا٤–  

 (.اضتهػاف ايطبٝع١
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