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 ;تقديم

اغتًٗت بايعسٜس َٔ اـطٛات اييت  6006ع١ًُٝ تطٜٛط املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ َٓص عاّ بسأت 

ْسٚات اؾُاعات ايكػرل٠ أثٓا٤ ايتذُعات  ملٓاٖر ايػابك١ َٔ خ٬ٍباغتبٝإ ايٛاقع اؿايٞ 

شيو ْس٠ٚ يًُٓاٖر  ٚت٬, فُٛع١ َٔ اـدلا٤ ايهؿؿٝنيثِ زضاغ١ ا٭َط َع , ايهؿؿ١ٝ ايهدل٣

ايًذ١ٓ ايهؿؿ١ٝ  قس زأبتٚ, ًكت َٓٗا بعض ايتٛقٝات اهلا١َاْط, 6007مبه١ املهط١َ عاّ 

َٚٔ ٖٓا قاَت فُٛع١ َٔ ,  صٙ اـطٛاتع٢ً بًٛض٠ نٌ ٖايعطب١ٝ ايؿطع١ٝ يًدلاَر ٚت١ُٝٓ املطاسٌ 

ٚايصٟ مت َطادعت٘ يف , إطاض عاّ حملت٣ٛ املٓاٖريًٛقٍٛ إىل  بايعٌُ ا٭نازميٝني يف فاٍ املٓاٖر

اييت أقُٝت باملطنع , ٚضؾ١ ايعٌُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ ملطادع١ املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ املطٛض٠

ٚت٬ٖا َٛاؾك١ اؾُعٝات ,  6009 َٔ عاّ (باطؾ)ايهؿؿٞ ايعطبٞ ايسٚيٞ بايكاٖط٠ يف ؾدلاٜط 

 .ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ

بني أٜسٜهِ, ٖٛ زيٌٝ ايكاز٠ ايذلبٟٛ ملطس١ً ايهؿاف املتكسّ, َٚطتبط ب٘ زيٌٝ ٖصا ايسيٌٝ ايصٟ ٚ

اييت " ْٗر املٓاٖر"ايهؿاف املتكسّ ايعطبٞ, ايًصإ مت َطادعتُٗا َٔ قبٌ ايٓس٠ٚ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ 

, ٚايًذ١ٓ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ ايؿطع١ٝ يًدلاَر 6000َٔ عاّ ( ْٝػإ) إبطٌٜ أقُٝت بايهٜٛت يف

غاِٖ يف إعسازٙ فُٛع١ ؾان١ً َٔ اـدلا٤ ايذلبٜٛني ٚايكاز٠ املٝساْٝني ٚت١ُٝٓ املطاسٌ, ٚقس 

, ٚبكسح َع٢ً َٔ إزاض٠ ايدلاَر ٚايبشٛخ ايهؿاف املتكسّاستٝادات ٚخكا٥ل َطس١ً ب املًُني

 .ٚؼت إؾطاف َٚطادع١ ا٭َني ايعا١ّ ايعا١َ يًُٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ, ايذلب١ٜٛ با٭َاْ

أضدٛ َٔ اهلل إٔ ٜٛؾكهِ يف تطبٝل بطْاَر َطس١ً ايهؿاف املتكسّ باغتدساّ املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ 

ايعطب١ٝ املطٛض٠, اييت مت تطٜٛطٖا َٔ أدٌ فاضا٠ نٌ َا ٖٛ دسٜس يف عًّٛ ايذلب١ٝ َٚا ططأ َٔ 

صٟ ْعٝؿ٘, زٕٚ إغؿاٍ خدلات عًُٝات ايتطٜٛط اييت أدطٜت يًُٓاٖر ايهؿؿ١ٝ تطٛض يف ايعكط اي

يهٌ َٔ غاِٖ يف ٚنع يبٓات ٖصا احملت٣ٛ ٚبٗصٙ املٓاغب١ أتٛد٘ بايؿهط ايعطب١ٝ يف ايػابل, 

 .١ٝايعطب يًهؿاؾ١ ًاايصٟ ٜعتدل ؾدط

 واهلل املىفل ،،،
 
 األمني العاو                       

 شفٌ العزبٌمديز اإلقلًه اله
 عاطف عبد اجملًد. د                   
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 فهرس

 6م         َسخٌ إىل ايهؿؿ١ٝ 

  : –7م ( ايططٜك١ –املباز٨  –اهلسف  –ايتعطٜـ )تعطٜـ ٚأغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ 

 21م       َطسبًا بهِ يف َطس١ً ايهؿاف املتكسّ 

 22م     َكطًشات خاق١ مبطس١ً ايهؿاف املتكسّ 

 23م        هؿاف املتكسّ ضَع اي

 24م      ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ملطس١ً ايهؿاف املتكسّ

 25م         ٚعس ٚقإْٛ ايهؿاؾ١ 

 28–26م    ( غ١ٓ  28 – 26َٔ )اـكا٥ل ايػ١ٝٓ ملطس١ً ايهؿاف املتكسّ 

  31–29م          دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ

 32م           مجٍٛ 

  38–33م         فا٫ت َٓٗر ايهؿاف املتكسّ

  :3–39م   أٖساف فا٫ت املٓٗر ايهؿؿٞ ايعطبٞ املطٛض ملطس١ً ايهؿاف املتكسّ 

  47–41م   امل٪ؾطات املعطؾ١ٝ ٚاملٗاض١ٜ ٚايٛدسا١ْٝ جملا٫ت َٓٗر ايهؿاف املتكسّ 

  54–48م        ا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ 

 55م         نٝـ ْطبل َٓٗر ايهؿاف املتكسّ

 :5–57م    ( ايدلْاَر ايهؿؿٞ يف َس٠ ط١ًٜٛ أٚ قكرل٠)ؿط١ اؾُاع١ٝ ا٭ْ

  64–:5م  ( املٗاّ زاخٌ ايؿطق١ – ؾاضات اهلٛا١ٜ –( ؾاضات ايهؿا١ٜ)ايذلقٞ )ا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ 

  65م        أغايٝب َبتهط٠ يف تطبٝل املٓٗر 

 66م         ايػذ٬ت يف ايؿطق١ 

  71–67م       ( ْعط١ٜ ايصنا٤ات)ايؿطٚم ايؿطز١ٜ 

  98–72م        مناشز أْؿط١ ايهؿاف املتكسّ 

 99م          بطْاَر ٚغاّ نؿايف ايعامل

 :9م         َٛاقع نؿؿ١ٝ تُٗو 

 1:م           اـامت١ 
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 لمرحلةهذا الدليل هو مدخلك التربوي 

ولكن عليك أيها القائد أن , كشاف المتقدمال

وال تقف عند , فتكون دائم االطالع والتثقي

وذلك لكي تبدع , معلومات هذا الدليل فحسب

وتحقق الهدف المرجو , كشفيفي عملك ال

.ك داخل الحركة الكشفيةمن أدائ
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 ;مقدمة

ٖٚٞ , بايطدٛي١ املبهط٠َطس١ً َؿع١ُ  هؿاف املتكسّإٕ َطس١ً اي

ٚايكِٝ  ؾٝٗا أعها٤ اؿطن١ املؿاِٖٝ املطاسٌ اييت مياضؽ ثايح

ٚ هب إٔ , ْعط٠ َػتكب١ًٝ ٚاغع١َٔ خ٬ٍ , ٚايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ

اييت هب ايتعاطٞ َعٗا اًَا إٔ ٖصٙ ٖٞ َطس١ً املطاٖك١ ْعٞ مت

زعْٛا ْعطٞ بعض  هؿاف املتكسّٚقبٌ إٔ ْتٛغٌ يف عامل اي , بٛعٞ

ايكاز٠ ٫ٚ   املؿاِٖٝ اهلا١َ عٔ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ اييت هب إٔ ٜعٝٗا

 .هؿاف املتكسّٗا ايهب إٔ ٜعٝ

 :1تعريف وأساسيات الحركة الكشفية

 2 ًُمكدمُ عامُ عً احلزنُ الهشف
لًٝعٟ بازٕ باٍٚ ع٢ً ٜس ايًٛضز اٱ 0907أغػطؼ عاّ بسأت اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ يف ا٭ٍٚ َٔ 

ا٭ضبعا٤ ٚيكس نإ , بعس إٔ أدط٣ أٍٚ ػطب١ نؿؿ١ٝ ع٢ً دعٜط٠ بطإٚ غٞ بعؿطٜٔ َٔ ايؿت١ٝ

ايصٟ ّٝٛ اينإ  سٝح, ْا َطَٛقا يف تاضٜذ اؿطن١استٌ َها, ًا َؿٗٛزاَٜٛ 0908ٜٓاٜط  05

بٗصا ايهتاب بسأت اؿطن١ يف ؾ, (ايهؿـ يًؿتٝإ)ٔ نتاب ظٗطت ؾٝ٘ ايطبع١ ا٭ٚىل َ

 ١ٝنٝؿؼسخ َ٪غؼ اؿطن١ عٔ قِٝ اؿطن١ ٚٚؾٝ٘  ,عٔ ْؿػٗا ٭ٍٚ َط٠ٚايهؿـ ايتعطٜـ 

ٚغرلٖا َٔ املٛنٛعات , ٚبعض مناشز ا٭ْؿط١ اهلا١َ, يكٝاز٠ٚاختٝاض ا ,ايؿطمٚٔ ايط٥٬ع ٜتهٛ

ٚيهٔ ظٗٛض .. ٚبعسٖا اْتؿطت ٚاظزٖطت اؿطن١ يف بطٜطاْٝا  ,اييت َا ظايت ْدلاغًا يًهؿؿ١ٝ

, اْتؿطت بعسٖا إىل ايعاملسٝح  ,اؿطن١ ٚمنٖٛا ايػطٜع مل ٜهٔ قسٚزا زاخٌ بطٜطاْٝا

ت ٚتٓاَ, ٓساٝٛظًْٜٚ نٓساٚدٓٛب أؾطٜكٝا َٔ ايسٍٚ َجٌ  ايعسٜسثِ تبعٗا  ,ؾًٝٞ ٚناْت ايبسا١ٜ يف

 .ّ 0906ٚاْتؿطت يف مجٝع ا٭ما٤ ست٢ زخًت ايسٍٚ ايعطب١ٝ عاّ ٖصٙ ايطٚح بعس شيو 

                                                           
1
ٚملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ عٔ ٖصٙ املعًَٛات ٜطد٢ ايطدٛع إىل , ايهؿؿ١ٝنُا دا٤ت يف املاز٠ ا٭ٚىل َٔ زغتٛض املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًشطن١  

 .ٚميهٔ ؼًُٝٗا َٔ اٱْذلْت 0998ٚثٝك١ ايػُات ا٭غاغ١ٝ يًشطن١ ايهؿؿ١ٝ اييت قسضت عٔ املهتب ايهؿؿٞ ايعاملٞ عاّ 

2
ًَٕٝٛ نؿاف ٚغرلٖا َٔ  65ٚإشا أضزت َعطؾ١ املعٜس ميهٓو إٔ تطًع ع٢ً نتاب , ٖصٙ َكس١َ بػٝط١ دسا عٔ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ 

 .ايهتب ا٭خط٣ اييت تتهًِ عٔ تاضٜذ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

يتم تدريب القادة على التعريفات 

 لمعرفةاألساسية في الحركة الكشفية 

, الفلسفة من وراء التربية الكشفية

, ولكننا ال ندرب عليها أعضاء الكشفية

فعندما تربي إنسانًا فإنك ال تقول له 

إنني أربيك حسب نظريات علم النفس 

وإنما تربيه من , التي تقول كذا وكذا

 . التراكميةخالل المواقف والخبرات 

 ملحوظة
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 :تعزيف احلزنُ الهشفًُ
َؿتٛس١ يًذُٝع زٕٚ تؿطق١ يف , غرل غٝاغ١ٝ يًؿباب, تطٛع١ٝ, اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ سطن١ تطب١ٜٛ"

ٚشيو ٚؾكًا يًٗسف ٚاملباز٨ ٚايططٜك١ اييت ٚنعٗا َ٪غؼ , طم أٚ ايعكٝس٠اؾٓؼ أٚ ا٭قٌ أٚ ايع

 ."اؿطن١

 :ٍدف احلزنُ الهشفًُ
املػا١ُٖ يف ت١ُٝٓ ايؿباب يتشكٝل أقك٢ اضتكا٤ بكسضاتِٗ ايبس١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ "

 ."ايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝٚنأعها٤ يف فتُعاتِٗ احمل١ًٝ ٚ, ٚنُٛاطٓني َػ٦ٛيني, نأؾطاز, يطٚس١ٝٚا

 :مبادئ احلزنُ الهشفًُ
 :تطتهع اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ع٢ً املباز٨ ايتاي١ٝ"

 ٚتكبٌ ايٛادبات , َٔ خ٬ٍ ا٫يتعاّ باملباز٨ ايس١ٜٝٓ ٚايتُػو بايعكٝس٠ :ايٛادب مٛ اهلل

 .اييت تٓتر عٔ ٖصا ا٫يتعاّ

 ٜٔيتؿاِٖ ٚايتعإٚ احملًٞ َع تععٜع ايػ٬ّ ٚا, َٔ خ٬ٍ اي٤٫ٛ يًٛطٔ :ايٛادب مٛ اٯخط

ٚاملؿاضن١ يف ت١ُٝٓ اجملتُع َع ا٫عذلاف ٚا٫سذلاّ يهطا١َ اٱْػا١ْٝ , ٚايٛطين ٚايعاملٞ

 .ٚايتهاٌَ َع ايطبٝع١

 خ٬ٍ َػ٦ٛي١ٝ نٌ ؾدل عٔ ت١ُٝٓ شات٘ :ايٛادب مٛ ايصات َٔ. 

 



 

 8 

 :الطزيكُ الهشفًُ
 :٢ٖ ْعاّ َتهاٌَ يذلب١ٝ ايؿت١ٝ َٔ خ٬ٍ

 ْٕٛايٛعس ٚايكا. 

 ايتعًِ باملُاضغ١. 

 ْعاّ اجملُٛعات ايكػرل٠. 

  (.امُلجٌ ٚايتكايٝس)اٱطاض ايطَع٣ 

  (.(اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) ايهؿا١ٜ)ْعاّ ايتكسّ ايؿدك٢ 

 سٝا٠ اـ٤٬. 

 ٜٔزعِ ايطاؾس. 

إٔ عٓاقط ٖصٙ ايططٜك١ تتٓاغِ ٚتتساخٌ ؾُٝا ( با٭غؿٌنُا ٖٛ َٛنح بايؿهٌ )ٚلس ٖٓا 

عٓاقط ايططٜك١ دع٤ًا ٫ٜٓؿكٌ عٔ باق٢ ا٭دعا٤ عٝح ٫ميهٓٓا َٔ عٓكط مما دعٌ نٌ , بٝٓٗا

ؾإٕ  ْط٣ٚنُا  ,ست٢ ٜهتٌُ ايٓعاّ ايذلب٣ٛ ايهؿؿ٢تطبٝل عٓكط زٕٚ بك١ٝ ايعٓاقط ا٭خط٣ 

نؿؿ١ٝ بكٝػ١ املؿطز  "ططٜك١"ن١ًُ  ٫غتدساّيعٓاقط َتساخ١ً َٚتؿابه١ ٖٚصا ٜعطٝٓا تؿػرلًا ا

ٌ ع٢ً هب تطبٝل مجٝع عٓاقطٖا يه٢ مك ٚاسس٠ك١ ؾ٢ٗ ططٜ, ٚمل تهٔ بكٝػ١ اؾُع

 :أدعا٤ ايططٜك١ ُٝعَبػط ؾؾطح ؾُٝا ًٜٞ ٚ, ايٓتٝذ١ ايذلب١ٜٛ املطًٛب١

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

اإلطار 
 الزمزٍ

ىعات اجملن
 الصغريَ

الىعد 
 والكاىىٌ

التكدو 
 الشدصٌ

التعله 
 باملنارسُ

حًاَ   
 اخلالء

دعه 
 الزاشديً
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 :عياصز الطزيكُ الهشفًُ
 

ٖٚٛ إطاض ايكِٝ ٚا٭خ٬م ٚايٛادبات ايت٢ ٜسٚض سٛهلا ايعٌُ  ـٕٛ كاْــــــــــــــــس ٚايــــــــــــايٛع

بكٛاعس ( ٕٚضاؾسقاز٠ ؾت١ٝ ٚ) ا ًٜتعّ نٌ ا٭عها٤ ايهؿؿ٢ ٚبُٗ

 . اؿطن١

ٚإمنا , ؾٝٗا زضٚغًاا٭عها٤ ٫ ٜتًك٢ , ًشٝا٠إٕ ايهؿؿ١ٝ َسضغ١ ي ١ــــــــــــــِ باملُاضغـــــــــــــايتعً

غٛا٤ ناْت املُاضغ١ ايع١ًُٝ , ٜتعًُٕٛ عٔ ططٜل املُاضغ١ ايع١ًُٝ

ٚ مماضغ١ املٗاضات ٚاملعاضف أ, يًكِٝ ٚاملباز٨ ايػا١َٝ يًهؿؿ١ٝ

  .املدتًؿ١ بأغًٛب ٜٓاغب نٌ َطس١ً غ١ٝٓ

تكػِٝ ايؿطق١ أٚ أٟ فُٛع١ عٌُ إىل فُٛعات قػرل٠ َا بني ٖٚٛ  ْعاّ اجملُٛعات ايكػرل٠

ٜعط٢ ايؿطق١ يهٌ عهٛ ؾ٢ اؿطن١ يهٞ , أؾطاز 8إىل  6

 .٘أقطاْضن١ بؿهٌ زميٛقطاط٢ ٚايتعًِ َع يًكٝاّ بسٚض بّٓا٤ ٚاملؿا

ٚتسخٌ ٖٓا مجٝع ايتكايٝس ٚايطَٛظ ٚا٭ؾهاٍ ايت٢ متٝع اؿطن١  ع٣ـــــــــــــــاض ايطَــــــــــــــاٱط

ٚططم  (اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) َجٌ ايع٣ ٚؾاضات اهلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ

 .ايتداطب ٚتكايٝس ايعًِ ٚايػُط ٚغرل شيو َٔ ضَٛظ اؿطن١

بٛنع خطٜط١ ظ١َٝٓ يٓؿػ٘ ( هؿاف املتكسّاي)ٓا ٜكّٛ ايعهٛ ٖٚ ايتكـــــــــــــسّ ايؿدكـــــــــٞ

 .ٖصا َٔ أسس ٚادبات٘ مٛ ْؿػٜ٘عس ٚ, َٚع قا٥سٙ يهٞ ٜطتكٞ شاتًٝا

٢ٖٚ أٜهًا َٔ  ,٢ٖٚ َٔ نُٔ ا٭َٛض ايت٢ هب ايذلنٝع عًٝٗا ٤٬ـــــــــــــــــــا٠ اــــــــــــــــــسٝ

ٕ اؿطن١ ؾ٢ ؾًِ ٚئ تهٛ, نُٔ ممٝعات ايعٌُ ايهؿؿ٢

ايػاب١ أٚ )َهاْٗا يف ايطبٝع١  ٚيهٔاملهتب ٚايؿكٍٛ ايسضاغ١ٝ 

 .(إخل...  ايكشطا٤ أٚ ع٢ً ايؿاط٤٢

ٜساض َٔ قبٌ ايطاؾسٜٔ ؾكط ٚيٝؼ املككٛز ٖٓا إٔ ايعٌُ ايهؿؿ٢  ٔــــــــــــِ ايطاؾسٜـــــــــــــــــزع

ايهؿؿٞ  ٚإمنا ٖٞ إؾاض٠ ق١ٜٛ ٭١ُٖٝ زعِ ايكاز٠ يف تػٝرل ايعٌُ

ٚيهٌ , مبا يسِٜٗ َٔ خدلات يف ايكٝاز٠ ٚايتسضٜب ٚايتدطٝط

 .َطس١ً غ١ٝٓ أغًٛب يف ايسعِ ٚاٱضؾاز ٚغًط١ اؽاش ايكطاض
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في  مرحبًا بكم

كشاف المرحلة 

 المتقدم
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 كشاف المتقدممصطلحات خاصة بمرحلة ال

 مزحلُ الهشاف  املتكدو املشنًات

 .غ١ٓ 07-05 املطس١ً ايعُط١ٜ

 .ؾطق١ ايهؿاف املتكسّ ِ ايٛسس٠اغ

 .طًٝع١ اغِ اؾُاع١

 .َتكسَني  8-6 عسز اؾُاع١

 .عطٜـ َػ٦ٍٛ اؾُاع١ َٔ أعها٥ٗا

 .با٫ْتداب َٔ ايطًٝع١ ٚاعتُاز ايكا٥س نٝؿ١ٝ تعٝٝٓ٘

 .بكٝاز٠ ايعطٜـ ادتُاع اؾُاع١

 .ايعطٜـ ا٭ٍٚ َػ٦ٍٛ ايٛسس٠ َٔ أعها٥ٗا

 .٤ ايط٥٬ع ٚاعتُاز ايكا٥سباختٝاض عطؾا نٝؿ١ٝ تعٝٝٓ٘

 .فًؼ ايؿطف فًؼ ايٛسس٠

 .بإؾطاف فًؼ ايؿطف ٚقٝاز٠ ايعطٜـ ا٭ٍٚ اؽاش ايكطاض يف اجملًؼ

 .َ٪ٌٖ يكٝاز٠ ؾطق١ نؿاف َتكسّ, غ١ٓ ع٢ً ا٭قٌ 66 قا٥س ايٛسس٠

 .إضؾاز ٚتٛدٝ٘( ايكسٜل/ ا٭ر ) زٚض ايكا٥س بايٓػب١ يٮؾطاز

 .أؾل ٚاغع ؾعاض املطس١ً

 .(ايكطَعٟ)ا٭محط ايكامت  ايًٕٛ املُٝع يًُطس١ً

 

قد يكون هناك بعض االختالفات 

الوطنية في المسميات الخاصة 

ولكنها في , بالكشاف المتقدم

النهاية اختالفات غير جوهرية ال 

, تمس أساسيات الحركة في شيء

 .ولكنها تعزز الهوية الوطنية

 ملحوظة
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 ;كشاف المتقدمال رمز

بني باقٞ املطاسٌ ٚباقٞ بٝٓٗا ٚ ا١ًَ ْتٝذ١ إٔ ٖٓاى تها٬ًَؾهٌ ايؿهط٠ ٖٚٞ غرل ن: اٱطاض

 .ايذلب١ٝ حأضنإ َجً

 .ٚاغع أؾل: هؿاف املتكسّؾعاض اي

 .يٓعط٠ املػتكب١ًٝايبٛق١ً ٚتطَع إىل ؼسٜس ا٫ػاٙ ٚا: ايطَع ايط٥ٝػٞ

١ًَٝ املطاسٌ ٚاػاٖٗا مٛ ٖسف َعني ٖٚٛ اهٚتسٍ ع٢ً ت يٛإ املطاسٌ ا٭ضبعبأ: ا٭غِٗ ا٭ضبع١

 .ٖسف اؿطن١

.ايعٓؿٛإ ٚايتطًع يعامل ايطداٍيٕٛ : ايكطَعٟايًٕٛ 
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 :هشاف املتكدواألٍداف الرتبىيُ ملزحلُ ال
ٖصٙ ا٭ٖساف ٖٞ اييت ؼسز يٓا ايعٌُ يف , يهٌ َطس١ً غ١ٝٓ َٔ َطاسٌ ايهؿؿ١ٝ أٖساف تطب١ٜٛ

ٗا عًُا٤ عًِ ايٓؿؼ ٚايذلب١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ ٖٚصٙ ا٭ٖساف ٚنع, هؿاف املتكسّاياملٝسإ َع 

ٖٚصٙ , ايعطبٞ يف ٖصٙ املطس١ً ايؿت٢يهٞ تبًٛض أِٖ ا٫ٖتُاَات اييت هب إٔ ٜعٝٗا ٜٚسضنا 

 :ا٭ٖساف ٖٞ

 

 (.ت١ُٝٓ ايصات/َػاعس٠ اٯخطٜٔ/٤ ايٛادب مٛ اهللآزا)ا٫يتعاّ بايٛعس ٚقؿات ايكإْٛ  .0

 .ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايكش١ٝايس١ٜٝٓ تجبٝت املؿاِٖٝ  .6

 .ت١ُٝٓ قسض٠ ا٫بتهاض يس٣ ايهؿاؾني .3

 .ت١ُٝٓ ايكسضات ايعك١ًٝ ؿٌ ايكهاٜا ايؿدك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ .4

 .اغتدساّ ا٭غًٛب ايسميكطاطٞ يف املٓاقؿ١ ٚايعٌُ .5

 .ايعٓٝؿ١ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭دٗع٠ ايبس١ْٝ ٚقبٛهلايؿػٝٛيٛد١ٝ اايتعطف ع٢ً ايتػرلات  .6

 .يتشػني ايهؿا٠٤ ايبس١ْٝ( املط١ْٚ/ايطؾاق١/ايتشٌُ/ايك٠ٛ/ايػطع١)ت١ُٝٓ ايكؿات ايبس١ْٝ  .7

 .اغتهؿاف ايكسضات ايبس١ْٝ ٚؼػٝٓٗا .8

 .َؿٝس٠ يًُذتُعٚ ايكٝاّ بأزٚاض ؾعاي١  .9

 .اغتهؿاف َعامل ايٛطٔ َٚعطؾ١ َكسضات٘ .00
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 هشافٌُ الوعد وقاىى
ٜطايب مجٝع ا٭عها٤ يف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ با٫يتعاّ بايٛعس ٚايكإْٛ عػب َا دا٤ يف زغتٛض 

 :املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًشطن١ ايهؿؿ١ٝ

 

 :هشافُوعد ال
أغاعس ايٓاؽ يف مجٝع ٚإٔ , إٔ أبصٍ دٗسٟ يف ايكٝاّ بٛاديب مٛ اهلل ثِ ايٛطٔ بؿطيف أعس

 .هؿاؾ١ٚإٔ أعٌُ بكإْٛ اي, ايعطٚف

 
 
 

 :هشافُقاىىٌ ال
 قازم هؿافاي  كًل هؿافاي 

 ْاؾع هؿافاي  ٚزٚز هؿافاي 

 َٗصب هؿافاي  ضؾٝل باؿٝٛإ قب يًٓبات هؿافاي 

 َطٝع هؿافاي  باف هؿافاي 

 َكتكس هؿافاي  طاٖط هؿافاي 
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 ;(سنة  28 – 26من ) كشاف المتقدمالخصائص السنية لمرحلة ال

عًَٛات اييت هب إٔ ٜسضنٗا ايكا٥س قبٌ ايتعاٌَ أِٖ املإٕ َٔ 

, ٖٞ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ هؿاف املتكسّيف َطس١ً اي ايؿت١َٝع 

ٚيكس تعُسْا ,ٕ ٖصٙ اـكا٥ل ٖٞ َؿتاح ايعٌُ َعِٗإسٝح 

, يف ٖصا ايسيٌٝ عسّ شنط اـكا٥ل بايؿهٌ ايُٓطٞ

ـكا٥ل املطس١ً ٚا٭ْؿط١  ًاٚيهٔ ْعطض عًٝهِ غطز

نُا أْٓا ْهع بني أٜسٜهِ ؾٛا٥س , هلصٙ اـكا٥لاملٓاغب١ 

َعطؾ١ ٖصٙ اـكا٥ل َٚا ٖٞ ْػب١ غًط١ ايكا٥س ٚطبٝع١ 

نٌ شيو غٛف ٜؿٞ بايػطض سني , هؿافع٬قت٘ َع اي

 .هؿاف املتكسّايتعاٌَ َع اي

أْ٘ ميهٓو أٜٗا ايكا٥س إٔ , َٚٔ ا٭َٛض ايٛادب شنطٖا

غٓتعطض يؿطح ٖصٙ اؾٛاْب ) ك١ٝ ٖٚٞتكٓـ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ إىل دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿد

 :(٫سكًا

 اؾاْب ايطٚسٞ

 اؾػُٞ اؾاْب

 ايعكًٞ اؾاْب

 اؾاْب ا٫ْؿعايٞ

 اؾاْب ا٫دتُاعٞ

ٖٚصٙ اؾٛاْب ٖٞ اييت ضنع عًٝٗا ٖسف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ي٬ضتكا٤ بكسضات ا٭ؾطاز إىل أقك٢ 

إٔ تتكٔ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ا٭ؾطاز ٚ, يصا هب عًٝو َعطؾ١ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ َعطؾ١ دٝس٠, زضد١

 .سػب ٖصٙ اـكا٥ل ٚسػب طبٝع١ ايع٬ق١ بٝٓو ٚبِٝٓٗ

 ا٭ْؿط١ املٓاغب١ خكا٥ل املطس١ً

اغتُطاض طؿط٠ ايُٓٛ ٜكاسبٗا ظٜاز٠ ق٠ٛ 

  .عه٬ت ايصضاعني ٚايػاقني

 .إعساز بطاَر تتشس٣ قسضات ايؿت١ٝ ايبس١ْٝ

سػاغ١ٝ ؾسٜس٠ يًُعٗط ٚا٫ٖتُاّ باؾػِ 

 .صب ايٓاؽؾ

 .َطاعا٠ ا٭ؾطاز ممٔ يسِٜ قًل َٔ اؿاي١ اؾػ١ُٝ َجٌ ايبسا١ْ أٚايككط

ايعٌُ ع٢ً تكػِٝ اـكا٥ل ايػ١ٝٓ ع٢ً سػب ايكسضات بايٓػب١ 

 .ٚقٝاغ١ ا٭ْؿط١ بكٛض٠ َٓاغب١( غ١ٝٓ-إْؿعاي١ٝ-عك١ًٝ)يًهؿاف 

 

اغب١ َٔ سٝح ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ أثٓا٤ اؿطم ع٢ً تكسِٜ ٚدبات غصا١ٝ٥ َٓ .اغتُطاض منٛ ايػسز ٚاتػاع املعس٠

 .املدُٝات

 

اعلم أيها القائد أن مفتاح العمل مع 

تفزاز الكشاف التقدم هو اس

طاقاتهم والوعي بمرحلة المراهقة 

تعامل , الحساسة التي يمرون بها

معهم على أنهم كبار وكن أخ 

 .كبير وقدوة لهم

تطبيق 

 عملي
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بطاَر ايتسضٜب ع٢ً املٗاضات  يفإزخاٍ بعض دًػات ايتٛنٝح ايٓعط١ٜ  .ايكسض٠ ع٢ً اؾًٛؽ يؿذل٠ ط١ًٜٛ

 . املدتًؿ١ َع ا٫ٖتُاّ باملُاضغ١ ايع١ًُٝ 

, ظٗٛض ا٫تعإ ٚظٜاز٠ ايتٛاؾل ايعهًٞ ايعكيب

 .املدتًؿ١ٚظٜاز٠ ايكسض٠ ع٢ً تعًِ املٗاضات 

تهجٝـ بطاَر املػابكات ٚايتسضٜبات اييت تُٓٞ ايتٛاؾل ايعهًٞ ايعكيب 

 .ٚؼػٔ ايكسضات املٗاض١ٜ َجٌ ايكٝاّ بأعُاٍ ايطٜاز٠

ثٛضات عٓـ ٚإسػاؽ بايهٝل َع ظٗٛض 

 .سا٫ت ٜأؽ ٚإسباط بػبب ايتكايٝس

ع ا٫غتعا١ْ بإخكا٥ٝني ادتُاعٝني ْٚؿػٝني يتٛنٝح أ١ُٖٝ ايكِٝ يف اجملتُ

 .ٚايتأقًِ َعٗا

ا٫عتُاز ع٢ً عطؾا٤ ايط٥٬ع يف إٜكاٍ املعًَٛات زٕٚ اـٛف َٔ ايتعجط يف  .اغتدساّ ا٭يؿاظ بؿهٌ أنجط ؼسٜسًا

 .شيو

ايٓؿاط )اغتُطاض ايتأضدح بني املتٓاقهات 

ٚقطاع بني ( ايػعاز٠ ٚاؿعٕ, ٚايهػٌ

 .ا٭َاْٞ ٚايٛاقع

 .١ٝ ايسخٍٛ يف زٚا١َ املتٓاقهاتايتٜٓٛع يف ايدلْاَر مما ًٜػٞ َٔ استُاي

ا٫عتعاظ بايٓؿؼ ٚايطغب١ يف ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ 

 .ٚإسػاؽ بايطدٛي١

ٚإؾعاضِٖ باملػ٦ٛي١ٝ ٚاسذلاَِٗ تهًٝـ ا٭ؾطاز بايتدطٝط ٭ْؿطتِٗ 

 .ْؿػِٗ٭

تععٜع ايكساق١ َع ا٭قطإ عٔ ططٜل ايط٥٬ع ٚتٛدِٝٗٗ بؿهٌ غرل َباؾط   .قساق١ مح١ُٝ َع أقطاْ٘

 . إ أغٜٛا٤ ٚضؾك١ قاؿ١٭قط

ايتُطز ٚا٫ستذاز ٚايطغب١ يف املػاَط٠ ٚػطٜب 

 .اؾسٜس ٫ٚ ٜكبٌ أقسقا٤ ٜؿطنٕٛ عًٝ٘

 .تؿعٌٝ ٚظٜاز٠ بطاَر ا٫غتهؿاف ٚاملػاَط٠ ٚايتشسٟ

املٌٝ يًتشطض َٔ املٓعٍ ٚتٛدٝ٘ ايٓكس ٚنطا١ٖٝ 

 .اـهٛع يًػًط١ ٚظٗٛض ايععا١َ يٮشنٝا٤

سخٌ ؾٝٗا ايٓٛاسٞ ايس١ٜٝٓ سٍٛ ١ َٔ احملانطات تتتهُٔ غًػًٚنع بطاَر 

 .أ١ُٖٝ طاع١ ايٛايسٜٔ ٚايكا٥س ٚٚيٞ ا٭َط

 .ا٫ٖتُاّ باملػابكات ا٭زب١ٝ ٚايؿعط١ٜ ٚنتاب١ املكا٫ت ٚا٭عاخ املتٓٛع١ .منٛ عك٢ً ٚاتػاع اٱزضاى يٮَٛض املع١ٜٛٓ

 –ؾعط  –ضغِ  –إْؿا٤ )منٛ َٗاضات ايتدٌٝ 

 .ٚاتػاع أس٬ّ ايٝكع١( ؿ١ؾًػ –أعُاٍ ٜس١ٜٚ 

تؿعٌٝ زٚض ف٬ت اؿا٥ط يف ظا١ٜٚ ايطًٝع١ ٚتٛدٝ٘ ا٭ؾطاز مٛ ايتُٝع . 

 .ٚاٱبساع بإثاض٠ ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ يهٞ تكًٌ َٔ أس٬ّ ايٝكع١

تٓعِٝ ظٜاضات يًُطانع اييت تع٢ٓ مبهاؾش١ آؾات اجملتُع ٚاملؿاضن١ يف  .سب ايٓكس ٚايتأثط بكهاٜا اجملتُع

بات ا٫دتُاع١ٝ اييت تعٜس َٔ خدلاتِٗ يف فاٍ ؾِٗ اجملتُع املٓاغ

 .َٚؿانً٘ ٚأخص آضا٥ِٗ ٚاقذلاساتِٗ يف ٖصا اجملاٍ

ا٫لصاب ملًصات اؿٝا٠ إشا مل هس ايكس٠ٚ 

ايكاؿ١ ٚٚدٛز قطاع بني تعايِٝ ايسٜٔ 

  .ٚايٛاقع

١ تؿعٌٝ ايدلاَر ايس١ٜٝٓ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ٚاغتػ٬ٍ املٓاغبات ايسٜٓٝ

 .ٚاستؿا٫تٗا ٚا٫غتعا١ْ بطداٍ ايسٜٔ يف غًػ١ً َٔ احملانطات املٛد١ٗ
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 :فائدَ معزفُ ٍذه اخلصائص للكائد
, اؿطنٝـ١ , اؾػـ١ُٝ )ٜٓبػٞ ع٢ً ايكا٥ـس املػـا١ُٖ يف إعـساز ايـدلاَر ايـيت تتٛاؾـل َـع مجٝـع دٛاْـب منـٛ ايهؿـاف املتكـسّ             

 :و عٔ ططٜلٚشي, (ايطٚس١ٝ, ايعك١ًٝ, ا٫دتُاع١ٝ, ا٫ْؿعاي١ٝ

           إزضاى إٔ ايؿت٢ يف ٖصٙ املطس١ً سطٜل ع٢ً ايعٗٛض مبعٗـط دٝـس ٚأْـ٘ ٫ ٜٓبػـٞ إٔ ًَٜٛـ٘ أسـس عًـ٢ املبايػـ١ بايعٓاٜـ١

 .بٓؿػ٘

 إزضاى ايتػرلات اييت تططأ عًٝ٘ ٚخاق١ ايتػرلات اؾٓػ١ٝ اييت ؼتاز ملعا١ًَ خاق١. 

 ٘ذب عسّ خسؾٗا ٚايتعاٌَ َع٘ نكسٜلؾٝ, إٔ ايؿت٢ يف ٖصٙ املطس١ً ؾسٜس ا٫عتعاظ بٓؿػ٘ ٚؾدكٝت. 

              ٘إٔ ايؿت٢ أٌٖ ي٬عتُاز عًٝ٘ ٚتهًٝؿـ٘ مبٗـاّ ٚتطنـ٘ يـٝدطط ٜٚبـسع ؾـصيو َـا ٜتٛاؾـل َـع ؾدكـٝت٘ ٚوكـل يسٜـ

 .تكسٜط ايصات

  بًٛغ٘ َطس١ً ايطدٛي١ يف سني أْ٘ مل ٜكًٗا بعس ٚيصيو ؾإْ٘ وتاز َعا١ًَ سػاغـ١ يف ايؿكـٌ   ٜسضى إٔ ايؿت٢ أقبح

 .ْٗا١ٜ ايؿت٠ٛ ٚإعطا٥٘ َٗاّ ايطداٍَا بني تطٜٚض 

 َعطؾ١ خاق١ٝ سب املػاَط٠ ٚظٗٛض ايععا١َ عٓس ايبعض يبٓا٤ بطاف٘ ع٢ً ن٤ٛ شيو. 

 َٛاد١ٗ ايٓٛاسٞ ايٓؿػ١ٝ اييت ت٪ثط ؾ٢ ايؿت١ٝ يف ٖصٙ املطس١ً َٔ اْؿعا٫ت غرل َتع١ْ ٚاغتٝعابٗا. 

   ٜٚٓشـطف ؾـإٕ ايكا٥ـس وـطم عًـ٢ إٔ ٜهـٕٛ قـس٠ٚ        ٚعٓسَا ٜعطف ايكا٥س إٔ ايؿت٢ ميهٔ إٔ ٜٓذصب ملًصات اؿٝـا٠

 .قاؿ١ يٛسست٘ يف ايتكطؾات ٚايعبازات ٜٚٛد٘ أؾطازٖا ايتٛدٝ٘ ايػًِٝ

 

 ىشبُ التدخل يف الربىامج وقًادَ الفزقُ صفُ الكائد يف ٍذه املزحلُ

 %50قس تكٌ إىل ايكسٜل/ ا٭ر 

 

ؾ٢ تٓؿٝص َا ٜطٜسٙ ايؿت١ٝ )ؿؿ١ٝ ايسٚض ايص٣ ًٜعب٘ ايكا٥س ايطاؾس ؾ٢ ايه يكس ؾب٘ بازٕ باٍٚ

يف  0909ٚشيو عاّ , (ٚايؿباب سػب َا ٜطغبٕٛ ٚسػب اـكا٥ل ايػ١ٝٓ ٚيٝؼ َا ٜطٜسٙ ٖٛ

ٓاض٠ عٓسَا تكطاز ايػُو ؾأْت ٫تهع ؾ٢ ايك, ْ٘ نكٝس ايػُوبأ, نتاب ايهؿؿ١ٝ يًؿتٝإ

١ بايٓعاّ ايػصا٢٥ ٚيهٓو تهع زٚزًا أٚ سؿطات يٝؼ هلا أ٣ ع٬ق, طعًُا َٔ ايػصا٤ ايص٣ تؿهً٘

ٖٚصا ٖٛ ايص٣ غٝ٪ز٣ إىل بكا٤ ايؿت١ٝ , "اغأٍ ايؿت٢"ٖٚص َا أضازٙ بازٕ باٍٚ عٓسَا قاٍ , يٲْػإ

 .ٚايؿباب ؾ٢ اؿطن١ ٚدصب آخطٜٔ هلا
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 ;جوانب التنمية الشخصية

, إٕ ٖسف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ضنع ع٢ً دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ يٮؾطاز, نُا شنطْا غابكًا

ٖٚٓا , قازضٜٔ ع٢ً أزا٤ زٚضِٖ يف اجملتُع بؿهٌ ؾعاٍ ٚإهابٞ شٍٕٛ شيو غٛف ٜكب٭ْ٘ َٔ خ٬

 .غٛف ْكّٛ بؿطح ٖصٙ اؾٛاْب ٚأبعاز ايت١ُٝٓ يهٌ داْب

ٖٚصٙ ا٭دعا٤ ٖٞ اييت , ٜتهٕٛ َٔ دػس ٚضٚح ٚعكٌ َٚؿاعط ٚطبٝع١ ادتُاع١ٝإٕ أٟ إْػإ 

ؾاْب اؾػُٞ ٚايطٚسٞ ٚايعكًٞ إْػإ ا ؾ٢ نٌ يصيو هب إٔ ُْٓٞ, تهٕٛ ؾدك١ٝ اٱْػإ

ٖٚٛ َا ٜٛنش٘ ايؿهٌ , مجٝعًا اؾاْب ايؿدكٞ ْؿعايٞ ٚا٫دتُاعٞ يهٞ ٜهتٌُ بٗاٚا٫

 :ايتاىل 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

َٚٔ ٖصا املٓطًل ؾإٕ عًٝٓا إٔ ْٗتِ بت١ُٝٓ مجٝع اؾٛاْب يهٞ تُٓٛ ؾدك١ٝ ايؿت١ٝ ٚايؿباب يف 

ؾًٛ ؾطض أْٓا يف كِٝ , ْطدٖٛا١ٝ اييت ايهؿؿ١ٝ بؿهٌ غًِٝ ٚتعطٞ يٓا يف ايٓٗا١ٜ ايؿدك

ٜكّٛ بأزا٤ ايك٠٬ يف  املتكسّ هؿافؾإْٓا لس إٔ اي, نؿؿٞ مناضؽ ا٭عُاٍ ايهؿؿ١ٝ املعتاز٠

نُا أْ٘ مياضؽ بعض ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ اـؿٝؿ١ , ايطٚسٞ ت١ُٝٓ اؾاْبٖٚصا ٜ٪زٟ إىل , أٚقاتٗا

ٚعٓس , ٖٚصا ُٜٓٞ اؾاْب اؾػسٟ, يػصا٤عٓس ايكباح ايبانط ٜٚتػصٟ مبهْٛات َتها١ًَ َٔ ا

 ٜتِ ت١ُٖٝٓٚٓا , إيٝٗا ٜٓتُٞ اييت طًٝع١ظ ايتؿّٛ مبؿاضن١ ظ٥٬َ٘ يف َػابك١ ثكاؾ١ٝ ٜٚكٛايعكط 

ع٢ً أٌَ ايًكا٤ بِٗ يف  ا٫دتُاع  ٙظ٤٬َٜٛزع ٚيف آخط املعػهط , اؾاْب ايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ

نٌ شيو غٝ٪زٟ بايتايٞ إىل ت١ُٝٓ ,  اؿعٕ ٚايؿطحاؾاْب ا٫ْؿعايٞ بني تهٕٛ ت١ُٖٝٓٚٓا , ايكازّ

ىطز , َٚع تطانِ اـدلات املدتًؿ١ زاخٌ ايهؿؿ١ٝ ٚخاضدٗا, هؿافاؾاْب ايؿدكٞ عٓس اي

 .بؿهٌ غًِٝ يٝكٛزٚا فتُعاتِٗ بٓذاح اقس منٛٚيٓا ؾت١ٝ ٚؾباب 

 جشــد

 عكـــل

 روح

 مشاعـز

 طبًعُ اجتناعًُ

 اجلاىب البدىٌ

 اجلاىب العكلٌ

 اجلاىب الزوحٌ

 اجلاىب االىفعالٌ

 اجلاىب االجتناعٌ

يتهىٌ 
ٍىي اإلىشاٌ مً

ُ اإلىشاٌ
 

جلاىب الشدصٌ
ا

 



 

 09 

3الرتبىيُ اليت تينٌ جىاىب التينًُ الشدصًُالتطبًكًُ احملاور 
: 

ٚتػع٢ يف تها١ًَٝ إىل , ١تت٪ز٣ إىل تَُٓٝٔ اؾٛاْب ايػت١ بعض احملاٚض ايذلب١ٜٛ  يهٌ داْب

 (:َٛظع١ سػب دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ)ٖٚصٙ احملاٚض , هؿافتهٜٛٔ ايؿدك١ٝ ايػ١ٜٛ يً

 :ايذلب١ٜٛ يًذاْب ايطٚسٞايتطبٝك١ٝ احملاٚض 

 :احملاٚض ٖٞ ٖٚصٙ, يًت١ُٝٓ ايطٚس١ٝتعتُس قاٚض اؾاْب ايطٚسٞ ع٢ً ؾتح آؾام 

 إٔ ٜ٪زٟ ؾطٚن٘ ٚٚادبات٘ ايس١ٜٝٓ هؿافؾع٢ً اي :ايعباز٠. 

 ٖٚصا احملٛض ُٜٓٞ اضتباط٘ ايطٚسٞ باهلل ٚببسٜع كًٛقات٘ :ايتؿهط يف خًل اهلل. 

 غباقًا إىل عٌُ اـرل هؿافإٔ ٜهٕٛ اي :عٌُ اـرل. 

 خطٜٔإٔ ٜطاعٞ َعا١ًَ اٯخطٜٔ ٚإٔ وػٔ ايعٔ يف اٯ هؿافؾع٢ً اي :املعا٬َت. 

 ٢ ع٢ً يهٔ هب إٔ ٜطب, هؿافقس ٜهٕٛ ٖصا احملٛض أندل َٔ إزضاى اي :اؿه١ُ

 .تًؿ١ عػب َا تعًِ َٔ تعايِٝ ز١ٜٝٓسػٔ ايتكطف يف املٛاقـ املد

 :ايبسْٞايذلب١ٜٛ يًذاْب ايتطبٝك١ٝ احملاٚض 

 :يتاي١ُٜٝٓٞ ٖصا اؾاْب ا٫ضتكا٤ بكش١ اؾػِ ٚاؿؿاظ ع٢ً ايكش١ ايعا١َ َٔ خ٬ٍ احملاٚض ا

 ِٚايتػرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ, َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً ٚظا٥ـ اؾػِ :َعطؾ١ استٝادات اؾػ ,

 .ٚع٬ق١ اؾػِ َع ايب١٦ٝ احملٝط١

 ِٚايتػص١ٜ ٚايتُاضٜٔ ٚايٓعاؾ١ ايعا١َ َٔ خ٬ٍ ايكش١ ايعا١َ  :اؿؿاظ ع٢ً قش١ اؾػ

 .ايطٜان١ٝ

 ِيبس١ْٝٚت١ُٝٓ ايًٝاق١ ا, َٔ خ٬ٍ ت١ُٝٓ اؿٛاؽ :نؿا٠٤ اؾػ. 

 :ايعكًٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايذلب١ٜٛ يًذاْب 

 :يت١ُٝٓ اؾاْب ايعكًٞ هب ا٫ْتباٙ يًُشاٚض ايتاي١ٝ 

 خ٬ٍ سب ا٫غتهؿاف ٚامل٬سع١ ٚايبشح ايعًُٞ :مجع املعًَٛات َٔ. 

 خ٬ٍ تكٓٝـ ٚؼًٌٝ املعًَٛات ٚتصنطٖا سني اؿاد١ :ؼًٌٝ املعًَٛات َٔ. 

 اضب ٚاـدلات اييت تعٌُ ع٢ً سٌ املؿه٬ت ايعك١ًٝ اييت َٔ خ٬ٍ ايتذ :سٌ املؿه٬ت

 .تٛاد٘ ايؿت٢

                                                           
3
 Renewed Appraoch to)ميهٔ ايطدٛع يهتاب ططٜك١ ايتذسٜس يف ايدلْاَر ايهؿؿٞ , ملعٜس َٔ املعًَٛات يف ٖصا اؾاْب 

Programme – RAP ) ٞاٱْذلْتٚميهٔ ؼًُٝ٘ َٔ ع٢ً , 6005ايكازض عٔ املهتب ايهؿؿٞ ايعامل. 
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 :ا٫ْؿعايٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايذلب١ٜٛ يًذاْب 

 :ٖصٙ احملاٚض يت١ُٝٓ املؿاعط ٚا٭ساغٝؼ اٱْػا١ْٝ َٔ خ٬ٍ

 خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً ا٭ساغٝؼ ايؿدك١ٝ ٚانتؿاف ايكسضات  :انتؿاف ايصات َٔ

 .ايصات١ٝ

 ايتعبرل عٓٗا سَٔ خ٬ٍ ايتشهِ يف املؿاعط ٚايتشهِ عٓ :اتايتعبرل عٔ ايص. 

 خ٬ٍ ايتشهِ يف املؿاعط ٚايكسض٠ ع٢ً ؼٌُ  :ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ ٚايتشهِ يف ايصات َٔ

 .املػ٦ٛي١ٝ

 :ا٫دتُاعٞاحملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايذلب١ٜٛ يًذاْب 

 :غٗٛي١تٓسضز ٖٓا بعض ايتطبٝكات اييت تػاعس ع٢ً ا٫ْسَاز يف اجملتُع بهٌ ٜػط ٚ

 ٍخ٬ٍ ت١ُٝٓ ا٫تكاٍ َع اٯخطٜٔ ٚت١ُٝٓ ايع٬قات َعِٗ :ايع٬قات ٚا٫تكا َٔ. 

 ػاٙ اجملتُع ٚايتؿاعٌ َع َؿانًَ٘ٔ خ٬ٍ اٱسػاؽ باملػ٦ٛي١ٝ  :ايتعإٚ ٚايكٝاز٠. 

 خ٬ٍ ايتؿاعٌ َع اجملتُع ٚتكسِٜ اـس١َ ي٘ :ايتهأَ ٚخس١َ اجملتُع َٔ. 

 :ايؿدكٞذاْب احملاٚض ايتطبٝك١ٝ ايذلب١ٜٛ يً

 :ٜٚعٗط تطبٝكات٘ يف اٯتٞ, ٖصا اؾاْب ٖٛ ايصٟ ٜدلظ ايتهاٌَ بني مجٝع اؾٛاْب ا٭خط٣

 ػاٙ ْؿػ٘ ٚاٯخط٬ٍٜٔ َعطؾ١ ا٭ٖساف اـاق١ يًؿطز َٔ خ :اهل١ٜٛ. 

 خ٬ٍ ايتعاٌَ َع ا٭َٛض باغتك٬ي١ٝ ٚتؿطز زٕٚ إغؿاٍ سل اجملتُع َٔ  :غتك٬ي١ٝا٫ َٔ

 .ططٜك١ اؿهِ ع٢ً ا٭َٛض املدتًؿ١ ٜٚعٗط شيو يف, سٛي٘

 ّتعاّ بٗا َٔ خ٬ٍ ايتذاضب ٚاـدلاتئَ خ٬ٍ اؽاش ايكطاضات ايؿدك١ٝ ٚا٫ :ا٫يتعا 

 .ٚاملباز٨

 

, ٚهب ايتعاٌَ َعٗا بتسضز سػب املطس١ً ايػ١ٝٓ, عا١َ ع٢ً مجٝع املطاسٌ ٖصٙ ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ

ْب ايؿدك١ٝ املدتًؿ١ يًٛقٍٛ إىل ايؿدك١ٝ ٚيهٔ املِٗ يف ا٭َط ٖٛ َطاعا٠ ت١ُٝٓ اؾٛا

 .ٖٚصا َا مت َطاعات٘ يف اجملا٫ت املدتًؿ١ يًُٓٗر ايهؿؿٞ ايعطبٞ, املتها١ًَ



 

 20 

 ;جمول

ؾدك١ٝ نطت١ْٝٛ  ٖٞ...   ؾدك١ٝ مجٍٛ

ٚمجٍٛ , قسٜك١ يًهؿاؾ١ ايعطب١ٝضَع١ٜ 

 ٜتذػس يف ؾهٌ مجٌ ٜطتسٟ َٓس٬ًٜ

ٚوٌُ ع٢ً ظٗطٙ سكٝب١  ,ٚقبع١ ًانؿؿٝ

, ط ٚعكا ايهؿاف شات ايؿعبتنيظٗ

ٚيكس مت اختٝاض اؾٌُ ٭ْ٘ اؿٝٛإ 

ا٭نجط اْتؿاضًا يف قشاضٟ ب٬زْا ايعطب١ٝ 

تتُتع اؾُاٍ غكاٍ نجرل٠ َٔ ٚ, نًٗا

, ؾٗٛ ْاؾع, ١خكاٍ قإْٛ ايهؿاؾ

ٚقسٜل , ٚقبٛض, ٚبؿٛف, َٚكتكس

ٚوب ايػؿط ٚايتذٛاٍ َجٌ , كًل

 .ايهؿاؾني

ٍ يف املدِٝ مجٛ ػطب١ٚاغتؿاز٠ َٔ 

ايصٟ أقاَت٘  92ايهؿؿٞ ايعطبٞ ايـ

مبشاؾع١  9202ا٭َا١ْ ايعا١َ مبكط عاّ 

نت١ُُٝ يًُدِٝ, َٚٔ بعس أنتٛبط,  6

ؾػٛف  مت١ُٝ ي١ٜٛ٦ًُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ,

ٚاملطبٛعات , َٚٓٗا املٓاٖر, ٜتِ ا٫غتعا١ْ ظٍُٛ بعس شيو يف ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ ايهؿؿ١ٝ

ؾػٛف لسٙ ٜتشسخ إىل ,  شيو َٔ إقساضات املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝٚغرل, اٱع١َٝ٬ ايهؿؿ١ٝ

ايؿباب ٚمياضؽ ا٭ْؿط١ ٚغٛف ٜهٕٛ ٖٛ ايؿدك١ٝ احملبب١ يس٣ ايٓـ٤ ٚايؿباب ايهؿؿٞ 

 .ايعطبٞ
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ايعطبٞ  ٜٚؿدط اٱقًِٝ ايهؿؿٞ, تعتدل ع١ًُٝ تطٜٛط املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ َٔ أِٖ ا٭ٚيٜٛات

بأْ٘ اٱقًِٝ ا٭ٚسس ع٢ً َػت٣ٛ ا٭قايِٝ ايهؿؿ١ٝ يف ايعامل ايصٟ ٚنع أغاغًا يًدلاَر ايهؿؿ١ٝ 

 .ع٢ً املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ يهاؾ١ املطاسٌ ايعُط١ٜ

 يف ْٗا١ٜ ٖصا ٜػرل عًٝ٘ ايكا٥س ٚايؿت٢ يهٞ ٜك٬ٚاملٓاٖر ايهؿؿ١ٝ تعتدل ايططٜل ايٛانح ايصٟ 

َٗتسٜٔ يف ايططٜل مبباز٨ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ َٚتبعني يف , ؿٞايططٜل إىل ؼكٝل اهلسف ايهؿ

ٚيٝؼ املع٢ٓ إٔ ٖصا ايططٜل ٖٛ ايططٜل ا٭ٚسس ايصٟ إشا ساز عٓ٘ , ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ اُٗتػرلَ

ٚإمنا ٖصا ٖٛ ايططٜل ايٛاغع ايصٟ ميهٓٓا َٔ اٱبساع ٚا٫بتهاض , ٜه٬ٕ ايططٜلايكا٥س أٚايؿت٢ 

ؾٓشٔ , (ايططٜك١, املباز٨, اهلسف)غاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ َازَٓا مل منؼ أ, نٝؿُا ؾ٦ٓا

ٛضز بازٕ املبسعٕٛ ايصٜٔ طٛضْا ايهؿؿ١ٝ ٚدعًٓاٖا تػتُط ست٢ اٯٕ َٔ بعس إٔ ٚنع يبٓتٗا ايً

 .هؿاف املتكسّايٗر ٬ََٓح ٚؾُٝا ًٜٞ َ, باٍٚ
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 ;للمنهج المبادئ األساسية

ايـيت ٚنـعتٗا املٓعُـ١     ٚايططٜك١ ايهؿؿ١ٝباهلسف ٚاملباز٨ ا٭قاي١ ايهؿؿ١ٝ َٔ سٝح ايتُػو  -0

 .ايهؿؿ١ٝ ايعامل١ٝ

باملعـاضف ٚاملٗـاضات   إىل اؾٛاي١ َـٔ ايتـعٚز    ا٭ؾباٍمتهني ايهؿاؾني ع٢ً كتًـ َطاسًِٗ َٔ  -6

ٚنـصيو ايـٛعٞ با٫ْؿتـاح عًـ٢      باهلٜٛـ١ ايٛطٓٝـ١ ٚايعطبٝـ١   اييت تطغذ يـسِٜٗ ايـٛعٞ    ٚايػًٛنٝات

 .اؿساث١ ٚاؿهاض٠ اٱْػا١ْٝ

 .بني مجٝع ا٭دٓاؽ ٚا٭عطام ٚا٭زٜإ ٚاحملب١ اٱخا٤ز ايهؿاؾني ؿٝا٠ ًَ٪ٖا إعسا -3

 .بٓا٤ ؾدكٝتِٗ بؿهٌ شاتٞمتهني ايهؿاؾني َٔ  -4

ٚت١ُٝٓ ًَهاتٗا ٚتهٜٛٔ ايؿهط ايٓكسٟ ٚاٱضاز٠ ايؿعايـ١ عٝـح    املػاعس٠ ع٢ً إشنا٤ ايؿدك١ٝ -5

 .ازض٠ ٚاٱبساع يف ايعٌُايتبكط يف اؿهِ ٚايجك١ بايٓؿؼ ٚضٚح املبٜتعٛز ايهؿاف ع٢ً 

 .ضٚسًٝا ٚبسًْٝا ٚغًٛنًٝا ٚادتُاعًٝاايتٛاظٕ يف تطب١ٝ ايهؿاؾني ٚ ايتهاٌَ ؼكٝل -6

ٚايتبكـط بكُٝتـ٘ ا٭خ٬قٝـ١ ٚزٚضٙ ايؿعـاٍ يف تهـٜٛٔ ايؿدكـ١ٝ        سب ايعٌُت١٦ٝٗ ايهؿاؾني ع٢ً  -7

ٔ  ٚغطؽ ايطُـٛح إىل ايتؿـٛم ٚاٱبـساع ٚؼكٝـل      ٖـ  ايـٛطٔ   ايـسؾاع عـ ٚيف إثـطا٤   اضٙٚاملػـا١ُٖ يف اظز

 .اؿهاض٠ ايعطب١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ

ضٚح املٛاطٓـ١ ٚاؿـؼ املـسْٞ     يسِٜٗست٢ تُٓٛ  اؿٝا٠ اؾُاع١ٝ ٚسب ايػرلتسضٜب ايهؿاؾني ع٢ً  -8

 .(بٓٛز ايكإْٛ) ٚؾل َا تتطًب٘ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ

 .تهاٌَ املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ َع املٓاٖر املسضغ١ٝ -9

 .ُاضغ١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝايتطبٝل ٚاملاعتُاز املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ع٢ً  -00

 

ُـ  أ١ُٖٝ شنط ثابتني أغاغـٝني هـب أ  ٚهب ا٫يتؿات ٖٓا إىل  أعٝٓٓـا عٓـس ايـتؿهرل يف املـٓٗر      ا٫ ؼٝـس عٓٗ

 :ُٖٚا( غٛا٤ يف ايٛنع أٚايتطبٝل)

 ايسٜٔ ٚايعطٚب١ 

ؾسٜٓٓا ٚعطٚبتٓا ُٖا َٔ ايجٛابت اهلا١َ اييت هب إٔ ْهعٗا قٛب 

 .أعٝٓٓا طٛاٍ ايٛقت
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 ;المنهج الكشفي مجاالت

أقػاّ ض٥ٝػ١ٝ متجٌ دٛاْب ايت١ُٝٓ  5يكس مت ٚنع فا٫ت ايعٌُ باملٓاٖر عٝح تكػِ إىل 

ٚتتهاٌَ , ا٫دتُاع١ٝ باٱناؾ١ إىل اؾاْب ايهؿؿٞٚ, ايبس١ْٝٚ, ايعك١ًٝٚ, ايطٚس١ٝؿدك١ٝ اي

, ؿتٝإاي, اٍا٭ؾب) ا١ًَٝ بني املطاسٌ ايػ١ٝٓ ا٭ضبعٚتتسضز بته, ؾُٝا بٝٓٗا يبٓا٤ ايؿدك١ٝ

ٚزاخٌ نٌ داْب تتهٕٛ فُٛع١ َٔ اجملا٫ت تتٓاغب يف قتٛاٖا , (اؾٛاي١, ايهؿاف املتكسّ

ٖٚصٙ اجملا٫ت هب إٔ ٜعًِ ايصٟ غٝكط٩ٖا أْٗا يٝػت , ٚططٜك١ تػُٝتٗا َع طبٝع١ املطس١ً ايػ١ٝٓ

يو يف ايدلْاَر ٜٚعٗط ش, َٓؿك١ً اْؿكا٫ً نًًٝا عٔ بعهٗا ايبعض ٚيهٓٗا َتساخ١ً ؾُٝا بٝٓٗا

 .ايهؿؿٞ ايصٟ غٝتِ تٓؿٝصٙ

ٚيكس مت َطاعا٠ إٔ ٜهٕٛ املٓٗر يف نٌ َطس١ً عُط١ٜ َتها٬ًَ َع املٓٗر يف املطاسٌ اييت تػبك٘ 

أٚ تًٝ٘, يصيو غٓذس إٔ اهلسف ايط٥ٝػٞ يهٌ قػِ َٔ أقػاّ دٛاْب ايت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ ثابت يف 

ٖساف اـاق١ يف نٌ َطس١ً مبا ٜتٓاغب َع نٌ املطاسٌ ايعُط١ٜ, بُٝٓا ؽتًـ اجملا٫ت ٚا٭

اـكا٥ل ايػ١ٝٓ يًُطس١ً, نُا أْ٘ مت َطاعا٠ ايع١َُٝٛ يف ا٭ْؿط١ مبا ٜتؿل َعٓا عطبًٝا, يهٔ 

خكٛقٝت٘ اييت ميهٔ إٔ تتهٝـ َع٘ املٓاٖر زٕٚ املػاؽ ( ٚطًٓٝا أٚ قًًٝا)يهٌ ب١٦ٝ ٚفتُع 

 .ٗربأغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ٚا٭ٖساف ايعا١َ يًُٓ

سٝح أْو غتٓؿص مجٝع , ٚهب ا٭خص يف ا٫عتباض أ١ُٖٝ زخٍٛ اجملاٍ ايهؿؿٞ يف نٌ ا٭ْؿط١

زاخٌ كُٝات تتبع , ايعٟ ايهؿؿٞٚأْت تطتسٟ  ايططٜك١ ايهؿؿ١ٖٝصٙ ا٭ْؿط١ باغتدساّ 

ؾإْٓا , هب ع٢ً نٌ عهٛ يف اؿطن١ إٔ ٜعطؾٗا بؿٕٓٛ َٚٗاضات نؿؿ١ٝٚ, ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ

 .٭ْؿط١ يف اجملا٫ت ا٭خط٣ َٔ خ٬ٍ اجملاٍ ايهؿؿْٞطبل مجٝع ا
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 :وتتطح ٍذه اجملاالت يف اجلدول اآلتٌ
 مجاالت المنهج الجوانب

 .ايسٜٔ يًشٝا٠ الزوحٌ

 .ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا العكلٌ

 .َٗاضات 

 .ايب١٦ٝ 

 .ايذلؾٝس 

 .ايًٝاق١ ايبس١ْٝ الصحٌ والبدىٌ

 .سٝاتٓا يف اجملتُع االجتناعٌ

 .ٓٓاٚط 

 .عاملٓا 

 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ الهشفٌ

 .مجاالت ةعشر عدد المجاالت 

 

ويجب أن تعلم عزيزي القائد أن من جوانب التنمية الشخصية, الجانب الوجداني 

, والذي يتضح في تعامالت الفتية والشباب, لذلك لم يتم إدراجه في (االنفعالي)

, وإنما يجب أن تنميه من خالل المالحظة والتعامل مجاالت المنهج ألن ليس له أنشطة

والتصويب, لذلك يجب أن تنشئ لك سجاًل للمالحظات التربوية التي تسجل بها كل 

.(إلخ... الذكاءات المختلفة  –المواهب  –االنفعاالت المختلفة )مالحظاتك 
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 طار العاو للنيَج الهشفٌ العزبٌشهل بًاىٌ يىضح اإل

 اجلاىب االجتناعٌ البدىٌ اجلاىب العكلٌ اجلاىب الزوحٌ اجلاىب

املػا١ُٖ يف ت١ُٝٓ ايؿباب  :ٖسف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ يتشكٝل أقك٢ قسضاتِٗ ايبس١ْٝ

نأؾطاز ٚنُٛاطٓني َػ٦ٛيني ٚنأعها٤ يف  ٚايطٚس١ٝ

 .عامل١ٝاحمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚايفتُعاتِٗ 

 

 اهلسف ايعاّ ايعاّ اهلسف ايعاّ اهلسف اهلسف ايعاّ

 :أىشطُ مجاعًُ

  طًٝع١  –غساغٞ )بطْاَر اؾُاع١ ايكػرل٠– 

 .(ضٖط

  (ايعؿرل٠ –ايؿطق١ )بطْاَر ايٛسس٠ ايهؿؿ١ٝ. 

  املٗطداْات  – املعػهطات –ايطس٬ت– 

 .إخل.. .املدُٝات

 

 :أىشطُ فزديُ

  ّايهؿا٠٤ ) ؾاضات ايهؿا١ٜ)ايؿدكٞ ايتكس

 .((اؾساض٠/ 

  (ؾاضات اهلٛا١ٜ)اهلٛاٜات. 

 

 الهشفٌ اجلاىب

 اهلسف ايعاّ

 فاٍ

 املٓٗر

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗر

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗر

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗر

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗر

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 ٓٗرامل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗر

 إخل

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف

 َٗاضٟ 

 ٚدساْٞ 

 

 فاٍ

 املٓٗر

أٖساف 

 خاق١

 َعطيف
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 واملتابعُ التكًًه 
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 قدمالكشاف المتأهداف مجاالت المنهج الكشفي العربي المطور لمرحلة 
 اجملاالت الزئًشًُ اجلىاىب
 الديً للحًاَ الزوحٌ اجلاىب

ػاب ايكِٝ ايس١ٜٝٓ تٚإن, تعُٝل َؿّٗٛ اٱميإ

مبا وكل , ٚاسذلاّ سط١ٜ ا٫عتكاز, ٚا٭خ٬ق١ٝ

 .ا٭َإ ٚا٫غتكطاض ٚايطُأ١ْٓٝ يًٓؿؼ

 ايتؿهط يف خًل اهلل. 

 ًٞباٱميإ اـايل ايتش. 

 دك١ٝ ٚغعاز٠ اجملتُعإزضاى زٚض اٱميإ يف تهاٌَ ايؿ. 

 ؼكٝل ا٫ضتباط بني ايعكٝس٠ ٚاؿٝا٠. 

 ؼسٜس املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ بكٛض٠ ٚانش١. 

 العلىو والتهيىلىجًا العكلٌ اجلاىب
, ت١ُٝٓ قسضات ايتؿهرل ايعًُٞ ٚايتؿهرل ايٓاقس

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ , َٔ خ٬ٍ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ

١ ٚتؿِٗ ايكهاٜا ايعًُٝ, ايتهٓٛيٛدٝا املتكس١َ

 ٚايب١ٝ٦ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ 

 ت١ُٝٓ قسضات ايتؿهرل ايعًُٞ ٚايتؿهرل ايٓاقس. 

 ايتعطف ع٢ً بعض املؿاِٖٝ ٚايٓعطٜات ايع١ًُٝ. 

 ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ بهؿا٠٤. 

  ١ايعًُٝٚاملٍٝٛ ت١ُٝٓ قسضات ا٫بتهاض ٚاٱبساع. 

 تمَارا َع ت١ُٝٓ, ٚاملػا١ُٖ يف سًٗا, ٚايػٝاغ١ٝ

 .اٱبساع ا٭زبٞ ٚايؿينت١ُٝٓ قسضات   .ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓاملٗاضات 

  ايؿ١ٝٓ ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛاتٚاملؿاضن١ يف بعض املػابكات ا٭زب١ٝ. 

  يؿٕٓٛٚاٰزاب يايتعطف ع٢ً ا٭قٍٛ ايتاضى١ٝ. 

 البًئُ 

 

 ايتعطف ع٢ً َهْٛات ايب١٦ٝ ٚخكا٥كٗا َٚٛاضزٖا ايسا١ُ٥ ٚامل٪قت١ ٚاملتذسز٠. 

 طف ع٢ً نٝؿ١ٝ املؿاضن١ يف سٌ املؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘ ايب١٦ٝايتع. 

 ت١ُٝٓ قسضات املؿاضن١ يف ؼػني ايب١٦ٝ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا. 

 الرتشًد 

 

  (إخل... ا٫غت٬ٗى, اٱزخاض, ا٫قتكازاٱْتاز, )ايتعطف ع٢ً بعض املؿاِٖٝ اـاق١ بايذلؾٝس. 

 ايتعطف ع٢ً املٛاضز املتاس١ ٚنٝؿ١ٝ اغتجُاضٖا. 

 ١ُٝٓ ايكسض٠ يف فاٍ املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ ايكػرل٠ت. 

 اللًاقُ البدىًُ الصحٌ والبدىٌ اجلاىب
إزضاى ايتػرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ ايت٢ ؼسخ يًذػِ 

َع تٛؾرل َكَٛات ايكش١ , يف ؾذلات ايُٓٛ املدتًؿ١

ػاب ايكسضات تٚإن, ٚايػ١َ٬ اؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ

ق١ اؿطن١ٝ ٚايطٜان١ٝ يت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝا

 .مبا ٜعٛز ع٢ً ايؿطز ٚاؾُاع١ بايٓؿع, ايبس١ْٝ

 ايكبٍٛ ايهاٌَ بايتػرلات اؾػ١ُٝ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ. 

 ايٛع٢ بأنطاض تعاطٞ املٓبٗات ٚاملٓؿطات ٚاملٛاز املدسض٠. 

 ا٫يتعاّ بكٛاعس ايكش١ ايعا١َ. 

  فُٛع١ َٔ ايتُاضٜٔ يت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ أزا٤ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ.  

 ف ع٢ً قٛاعس اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝايتعط. 

 ايتعطف ع٢ً ا٭َطاض ايٛبا١ٝ٥ ٚايٛقا١ٜ َٓٗا. 

 حًاتيا يف اجملتنع االجتناعٌ اجلاىب
ايتعطف ع٢ً تاضٜذ ٚثكاؾ١ ْٚعِ اجملتُعات احمل١ًٝ 

مبا وكل ايتؿِٗ ٚاملػا١ُٖ يف , ٚايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ

ٚت١ُٝٓ ضٚح , سٌ املؿه٬ت ٚايكهاٜا املعاقط٠

ٚايكساق١ , ٚا٭خ٠ٛ ايعطب١ٝ, ٚا٫ْتُا٤اي٤٫ٛ 

 .ٚتؿِٗ ايكهاٜا ايب١ٝ٦ٝ ايعامل١ٝ

 

 ٞايتعطف ع٢ً عٛاٌَ ايتُاغو ٚايتهأَ ا٫دتُاع. 

  املٓعُات غرل  –ا٫ؼازات  –ايٓكابات  –اؿه١َٛ )ايتعطف ع٢ً زٚض امل٪غػات اؿه١َٝٛ ٚغرل اؿه١َٝٛ

 .(إخل... اؿه١َٝٛ

 ٝ١ ٚبعض ٚغا٥ٌ ع٬دٗاايتعطف ع٢ً املؿه٬ت ا٫دتُاع. 

 ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ إقا١َ بعض املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ. 

  ؾٔ , اسذلاّ آضا٤ اٯخطٜٔ, ايكسض٠ ع٢ً ايتعبرل ٚاملٓاقؿ١, ؿه٬تاملسٌ )اؿٝات١ٝ املدتًؿ١  ٗاضاتاملانتػاب

 .(ايتعاٌَ

 يتعاٌَ َع ش٣ٚ ا٫ستٝادات اـاق١ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ ا. 
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 اجملاالت الزئًشًُ اجلىاىب
 وطييا 

 

 (قًًٝا ٚعطبًٝا)ٛم ٚايٛادبات ػاٙ ايٛطٔ ايتعطف ع٢ً اؿك. 

 ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ إسٝا٤ املٓاغبات ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ. 

 ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ املؿاضن١ اؿكٝك١ٝ يف اؿٝا٠ ايعا١َ. 

 ت١ُٝٓ َٗاضات ايسؾاع املسْٞ ٚايتعاٌَ أثٓا٤ ا٭ظَات. 

 ت١ُٝٓ ضٚح املٛاط١ٓ. 

 عامليا 

 
 ًػ١ ا٭ّايتعطف ع٢ً يػات أخط٣ غرل اي. 

 ايتعطف ع٢ً بعض عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب يف ايعامل. 

 التكالًد والفيىٌ الهشفًُ الهشفٌ اجلاىب
ايتعطف ع٢ً مجٝع ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ مبا 

ٜتٝح مماضغ١ ا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ يف 

بايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ , ا٭ضبع١ ا٭خط٣ اؾٛاْب

يًُباز٨ َٚ٪زًٜا يٛادبات٘ طبكًا , ايػ١ًُٝ

يتشكٝل اهلسف ايذلبٟٛ يًشطن١ , ايهؿؿ١ٝ

 .ايهؿؿ١ٝ

 ططٜك١ ايهؿؿ١ٝايباز٨ ٚاملسف ٚاهلايت٢ ٜتهُٓٗا  تطغٝذ ايكِٝ ٚاملباز٨.  

 ت١ُٝٓ املٗاضات ايهؿؿ١ٝ ٚتهجٝـ أْؿط١ املػاَط٠ ؾ٢ اـ٤٬. 

 املٗاضات ايكٝاز١ٜ بعض ت١ُٝٓ. 

  ايؿطق١٭ْؿط١  (إخل...  ِايتكٜٛ, ايتٓؿٝص, ايتدطٝط)اٱزاض١ٜ  ٗاضاتاملت١ُٝٓ. 

 دلاالت َعشز عدد اجملاالت
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الكشاف المتقدمالمؤشرات المعرفية والمهارية والوجدانية لمجاالت منهج 

 الروحي الجانب

 الديً للحًاَ
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ

ز٥٫ٌ قسض٠ اهلل  َٔ 5ٜصنط   .ايتؿهط يف خًل اهلل .0

َػتس٫ً  ٚععُت٘ يف ا٭ْؿؼ ٚاٯؾام

  .بآٜات َٔ ايهتب ايػُا١ٜٚ

  ٜ٘ػتسٍ َٔ َؿاٖسات٘ يف سٝات

ع٢ً  ز٥٫ٌايؿدك١ٝ ع٢ً مخػ١ 

ت٪نس قسض٠ اهلل تعاىل ا٭قٌ 

 .ٚععُت٘

   ٜٓكض با٭زي١ َكٛي١ ايهٕٛ ٚيٝس

 .ايكسؾ١ ٚبعض ايٓعطٜات ا٭خط٣

  َٔ ً٘ٝوطم ع٢ً تعًِ َا خؿٞ ع

 .أَٛض عكٝست٘

 ٘وطم ع٢ً ايتأٌَ ؾ٢ ْؿػ. 

هٕٛ نٛغ١ًٝ يتعُٝل اي َٚعاٖط

 .اٱميإ باهلل

ايتش٢ً باٱميإ  .6

 .اـايل

  اٯٜات أٚايٓكٛم اييت  َٔ 5ٜؿػط

 .تٛنح اٖتُاّ ا٭زٜإ باٱميإ

  مياضؽ ناؾ١ ايؿطٚض ٚايعبازات

 .ٚايكًٛات

  وطم ع٢ً طاع١ اهلل ٚا٫غتذاب١

 .يتعايُٝ٘

إزضاى زٚض اٱميإ يف  .3

تهاٌَ ايؿدك١ٝ 

 .ٚغعاز٠ اجملتُع

 ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ اييت  َٔ 5 ٜؿطح

 .تٛنح نٝؿ١ٝ َعا١ًَ اٯخطٜٔ

  ٜأَط باملعطٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ املٓهط

 باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ

َػتس٫ باٯٜات ايهطمي١ 

 .ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ 

  ًٜ٘تعّ بأسهاّ ايسٜٔ يف أقٛاي

 .ٚأؾعاي٘

ؼكٝل ا٫ضتباط بني  .4

 .ايعكٝس٠ ٚاؿٝا٠

 سسٚز  إقا١َ ٜتعطف اؿه١ُ يف

 .اهلل

 إهابٝات طاع١ اهلل ٜسيٌ ع٢ً.  

  هُع اٯٜات ٚا٭سازٜح ايت٢

 .تصنطٙ بطقاب١ اهلل ؾ٢ ايػط ٚايعًٔ

  ًٜتعّ باؿه١ُ ٚايذل٣ٚ عٓس

  .َٛاد١ٗ املٛاقـ اؿطد١

  ٜ٘طاقب اهلل ؾ٢ أؾعاي. 

ؼسٜس املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ  .5

 .بكٛض٠ ٚانش١

  املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ  َٔ 3ٜتعطف

  .(إخل... ايذلاسِ, ايتهاؾٌ)

 زٜإ ببعهٗا ٜتعطف ع٬ق١ ا٭

 .ايبعض

  وًٌ ايع٬ق١ بني َتػرلات ايعكط

 .ٚاملؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ

  ٔ3ٜ٪زٟ ع٬ًُ ؾًٓٝا ٜعدل ب٘ ع َٔ 

 .املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ

 ٜتش٢ً با٭خ٬م اؿُٝس٠. 

 ٕٜكسض أ١ُٖٝ اؿٛاض بني ا٭زٜا. 

 

 المجال العقلى

 العلىو والتهيىلىجًا
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ قسضات ايتؿهرل  .0

ايعًُٞ ٚايتؿهرل 

 .ايٓاقس

  ٜتعطف زٚض ايعًِ يف َٛاد١ٗ ؼسٜات

 .املػتكبٌ

  ٜتعطف زٚض ايعًُا٤ ايعطب يف تطٜٛط

 .ايعًّٛ

  أغباب ْبٛؽ ايعًُا٤ٜتعطف. 

  3ـ يٚأَج١ً ع١ًُٝ ٜكسّ س٫ًًٛ َٔ 

املؿانٌ املعاقط٠ باغتدساّ 

 .ا٭غًٛب ايع٢ًُ

  ّوطم ع٢ً اغتدسا

يتؿهرل ايعًُٞ ٚايٓاقس يف ا

ايؿدك١ٝ )سٌ املؿه٬ت 

 .(ٚا٫دتُاع١ٝ

ايتعطف ع٢ً بعض  .6

املؿاِٖٝ ٚايٓعطٜات 

 .ايع١ًُٝ

  ايتػرلات )املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ  َٔ 3ٜؿطح

... ايتؿاع٬ت –ايتطٛض  –ايه١ْٝٛ 

  .(إخل

  ايتذاضب ايع١ًُٝ َٔ 3هط٣ 

  ٜطغِ يٛس١ أٚ فػًُا يذلتٝب

,  ّٛ ايؿُؼ ٚايهٛانب ٚايٓذ

 .ٚع٬قتٗا بايعٛاٖط ايه١ْٝٛ

  ّٜكسض ق١ُٝ ايعًِ يف تكس

 .ايبؿط١ٜ
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ت١ُٝٓايكسض٠ ع٢ً  .3

اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا 

 .اؿسٜج١ بهؿا٠٤

 ٜتعطف أِٖ املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ.  

  ٜتعطف َتطًبات ايتعاٌَ َع

 .ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١

 غب اٯيٞ اٜتعطف اغتدساَات اؿ

بطاَر تكُِٝ  –إْؿا٤ َٛاقع )املتطٛض٠ 

 .(إخل.. يؿطقت٘

  ٜتابع اسس٣ اجمل٬ت ايع١ًُٝ ٜٚؿطح

 .أخباض ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ 

  ّا٭دٗع٠  َٔ 5ٜتكٔ اغتدسا

 .ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿسٜج١

  ٜػتدسّ ايتهٓٛيٛدٝا يف تٓؿٝص

 .أْؿط١ ؽسّ ؾطقت٘

 ا٠٤ ٜػتدسّ أدٗع٠ ايكٝاغات بهؿ

 .(إخل... ا٭ؾَٛٝذل –ايجطََٛٝذل )

  اؿاغب اٯيٞ ٜتكٔ اغتدساّ بطاَر

بطاَر )اييت ؽسَ٘ ٚؽسّ ؾطقت٘ 

بطاَر  –بطاَر ايعطٚض  –ايهتاب١ 

 .(إخل... ايبٝاْات

  هُع قكاقات اؾطا٥س ٚاجمل٬ت

خباض ا٫نتؿاؾات ايع١ًُٝ عٔ ا

 .اؿسٜج١

  ٜعٗط ضؾه٘ يهٌ َا ٜػ٤٢

يٮخ٬م باغِ ايتهٓٛيٛدٝا 

 .اؿسٜج١

  ٜسضى بني املػتشب ٚغرل

ٝا املػتشب َٔ ايتهٓٛيٛد

 .ايٛاضز٠ إيٝٓا

 ًٜ تعّ بتطبٝل أخ٬قٝات

 .ايتهٓٛيٛدٝا

ا٫بتهاض ت١ُٝٓ قسضات  .4

 .ٚاٱبساع ٚاملٍٝٛ ايع١ًُٝ

  3ايٓبٛؽ يس٣ ٜتعطف أغباب َٔ 

 .ايعًُا٤

 ٜؿطح خطٛات ايتؿهرل ايع٢ًُ. 

  ٜتعطف دا٥ع٠ ْٛبٌ يًعًّٛ ٜٚصنط

ٔ سكًٛا عًٝٗا َٔ ازلا٤ ث٬ث١ مم

 .ايعطب

 ٢ ِٝ دٗاظ عًُكُٜؿاضى يف ت 

ٚايٓؿاٜات  باغتدساّ خاَات ايب١٦ٝ

 .ٚبكاٜا يعب ا٭طؿاٍ

  ٟايتذاضب ايع١ًُٝ اييت  َٔ 3هط

 .غبل زضاغتٗا

 ٓؿٝصُٖا ؾ٢ ٜؿاضى ؾ٢ ابتهاضٜٔ يت

 .املدُٝات ٚسٝا٠ اـ٤٬

  ٜكسض ق١ُٝ ا٫بتهاضات ايع١ًُٝ

 .اؿسٜج١

  ًٜ٘سضى نٝؿ١ٝ سٌ َؿان

 .باغتدساّ ا٭غًٛب ايعًُٞ

  وطم ع٢ً املٛنٛع١ٝ

 .ٚا٭َا١ْ عٓس إقساض ا٭سهاّ

  ٞوطم ع٢ً ايتؿهرل املٓطك

 .ٜٚطؾض اـطاؾات

 
 اراتــــــمَ

 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ
ت١ُٝٓ قسضات اٱبساع  .0

  .ا٭زبٞ ٚايؿين

 ٜا٭ْؿط١ ٚايُٓاشز  َٔ 5 تعطف

 .ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ

 ملعاضض ايؿ١ٝٓ ٜٚعس ٜعٚض أسس ا

 .تكطٜطًا بصيو

 ايُٓاشز ا٭زب١ٝ  َٔ منٛشدني ٜبتهط

 .يًعطض بٓاز٣ ايؿطق١ ٚايؿ١ٝٓ

  وطم ع٢ً ايتذسٜس عٓس

اؾذلان٘ يف تكسِٜ أْؿط١ أزب١ٝ 

 .ٚؾ١ٝٓ

املؿاضن١ يف بعض  .6

املػابكات ا٭زب١ٝ 

ٚايؿ١ٝٓ ع٢ً ناؾ١ 

 .املػتٜٛات

  ا٫ؾذلاى يف ٜتعطف أغؼ

  .ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓاملػابكات 

  ٟا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ا٭عُاٍ  َٔ 3ٜ٪ز 

 .املػابكات املدتًؿ١ يف

  ِٜٝػاعس قا٥س ا٭ؾباٍ ؾ٢ تٓع

 .َػابكات ؾ١ٝٓ ٚازب١ٝ 

 طم ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ َٗاضات٘ و

 .زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ يف سٝات٘ اـاق١ا٭

  املػابكات  َٔ 6ٜؿاضى يف إقا١َ

 .ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ

قٍٛ ايتعطف ع٢ً ا٭ .3

ٰزاب يايتاضى١ٝ 

  .يؿٕٓٛٚا

  زابايؿٕٓٛ ٚاٯتٛاضٜذ  َٔ 5ٜتعطف 

 .ٜٚهتب َكا٫ً ؾ٢ شيو

 با٤ أٚ ٜتابع سٝا٠ اثٓني َٔ ا٭ز

 .ايؿٓاْني ٜٚعس عجًا بصيو

 

  ٜهع خط١ يتٛع١ٝ فتُع٘ بأ١ُٖٝ

ٚزٚض ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب يف ا٫ضتكا٤ 

 .بجكاؾ١ اجملتُعات ايعامل١ٝ

  ٜعٗط تكسٜطٙ يك١ُٝ ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب

 .يف سٝا٠ اٱْػإ
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 ُـــــــالبًئ

 وجداىٌ مَارٍ عزيفم األٍداف اخلاصُ
ايتعطف ع٢ً َهْٛات  .0

ايب١٦ٝ ٚخكا٥كٗا 

َٚٛاضزٖا ايسا١ُ٥ 

 .ٚاملتذسز٠ ١ٚامل٪قت

  وسز خكا٥ل ايب١٦ٝ احملٝط١

 .َٚهْٛاتٗا َٚٛاضزٖا

  ايتعطف ع٢ً امل٪غػات اؿه١َٝٛ

ٚاملس١ْٝ ايعا١ًَ مبذاٍ ايب١٦ٝ ؾ٢ 

  .ب٦ٝت٘ ٚزٚضٖا

  ٘ىطط ملؿطٚع ميهٔ َٔ خ٬ي

١٦ٝ ـس١َ اغتدساّ َٛاضز ايب

 .فتُع٘ احمل٢ً

  ٜكسض أ١ُٖٝ ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ املٛاضز

ايسا١ُ٥ ٚامل٪قت١ يًب١٦ٝ نُٔ أٖساف 

 .ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .6

املؿاضن١ يف سٌ 

املؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘ 

 .ايب١٦ٝ

  املؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘  َٔ 5وسز

 .ايب١٦ٝ ايت٢ ٜعٝـ ؾٝٗا

  ٌ5ٜتبع ا٭غًٛب ايع٢ًُ يف س َٔ 

املؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘ ايب١٦ٝ َٔ 

 .سٛي٘

  ًٜتعّ بايػًٛنٝات ايكشٝش١ يف

 .ايتعاٌَ َع ايب١٦ٝ

ت١ُٝٓ قسضات املؿاضن١  .3

يف ؼػني ايب١٦ٝ 

 .ٚاحملاؾع١ عًٝٗا

  ططم ايت١ُٝٓ املطتبط١  3ٜصنط َٔ

 .بايب١٦ٝ

  أْؿط١  َٔ 3 ظ٥٬َ٘مياضؽ َع

 .ؼػني ايب١٦ٝ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا

  اضن١ ؾ٢املؿٜؿذع أقطاْ٘ ع٢ً 

  .أْؿط١ ب١ٝ٦ٝ

 يف  ظ٥٬ََ٘ع  ١ؿاضنًٜتعّ بامل

تشػني ايب١٦ٝ ٚاحملاؾع١ يْؿط١ ا٭

 .عًٝٗا

 
 دــــــالرتشً

 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ
ايتعطف ع٢ً بعض  .0

املؿاِٖٝ اـاق١ 

اٱْتاز )بايذلؾٝس 

ا٫غت٬ٗى, ا٫زخاض, 

 .(إخل…ا٫قتكاز,

  املؿاِٖٝ اـاق١  َٔ 5ٜتعطف

تطؾٝس )يذلؾٝس ٚؼسٜس أُٖٝتٗا با

اؿؿاظ  –اغت٬ٗى ايطاق١ ٚاملٝاٙ 

ازخاض املاٍ  –ع٢ً ا٭ضض ايعضاع١ٝ 

 .(خلإ.. .ٚايػصا٤

  املؿاضٜع يًذلؾٝس مبا  َٔ 6ٜٓؿص

 .ٜؿٝس ؾطٜك٘ ايهؿؿٞ

  ٜهتب َكا٫ً عٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل

 –ايذلؾٝس َٔ خ٬ٍ ا٫قتكاز 

 .(إخل... اٱع٬ّ –ايكٛاْني  –ايذلب١ٝ 

 م ع٢ً تطؾٝس اغت٬ٗى وط

 .املٛاضز املتاس١

ايتعطف ع٢ً املٛاضز  .6

املتاس١ ٚنٝؿ١ٝ 

 .اغتجُاضٖا

  املٛاضز املتاس١  ث٬ث١ َٔوسز

 .ٚنٝؿ١ٝ اغتجُاضٖا

  ٜسضب فُٛع١ َٔ ؾطقت٘ ع٢ً أسس

 .َؿطٚعات اغتجُاض املٛاضز املتاس١

  ًٜٙتعّ بايػًٛنٝات ايكشٝش١ ػا

 .املٛاضز املتاس١

 

 فاٍ ت١ُٝٓ ايكسض٠ يف .3

املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ 

 .ايكػرل٠

  املؿطٚعات ايت١ُٜٜٛٓتعطف عٓاقط.   املؿطٚعات  َٔ 6ىطط ٜٚ٪ز٣

 .ايت١ُٜٛٓ جملتُع٘

  هط٣ زضاغ١ دس٣ٚ ملؿطٚع

  .اقتكاز٣

  وطم ع٢ً ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ

 .املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ يًُذتُع

  يف إْؿا٤ قٓسٚم  ٙظ٤٬َٜؿاضى

 .ايؿطق١

 الصحي والبدني الجانب

 لًاقُ البدىًُال
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ

ايكبٍٛ ايهاٌَ  .0

يًتػرلات اؾػ١ُٝ 

 .ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ

  املتػرلات اؾػ١ُٝ  3وسز َٔ

  .ملطسًت٘ ايػ١ٝٓ ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ

  ٜؿطح فُٛع١ َٔ املباز٨

ايؿػٝٛيٛد١ٝ ايت٢ تػِٗ يف تطٜٛط 

 .ا٭زا٤ ايبسْٞ

  ٜتكبٌ ايتػرلات اؾػ١ُٝ

١ ع٢ً أْٗا َعٗط ٚايؿػٝٛيٛدٝ

 .طبٝعٞ يُٓٛٙ
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ايٛع٢ بأنطاض تعاط٢  .6

املٓبٗات ٚاملٓؿطات 

 .ٚاملٛاز املدسض٠

  ٜصنط ا٭نطاض املذلتب١ ع٢ً تعاط٢

 املٓبٗات ٚاملٓؿطات ٚاملٛاز املدسض٠

  .ْػإع٢ً دػِ ٚعكٌ اٱ

  ُِايٛغا٥ٌ اٱع١َٝ٬  َٔ 6ٜك

ٚا٭َطاض  ملٛاد١ٗ كاطط ايتعاط٢

 .املعس١ٜ

 اؾع١ ع٢ً ايكش١ ٜكسض ق١ُٝ احمل

  .ٚايبعس عٔ اٱزَإ

  ْ٘وطم ع٢ً تٛع١ٝ أقطا

يػًٛنٝات املهط٠ يبعض ايؿباب با

 .(اخل ..... -زَإ اٱ)

ا٫يتعاّ بكٛاعس ايكش١  .3

 .ايعا١َ

  املعًَٛات اـاق١ بايجكاؾ١ ٜتعطف

 .َٚكازضٖا ايكش١ٝ

  ايٛدبات املتها١ًَ َع  َٔ 3ٜعس

 .َطاعا٠ ايؿطٚط ايكش١ٝ

 ايٛقا١ٜ ايكش١ٝ َع  ًٜتعّ بأغايٝب

 .تٓاٍٚ ايػصا٤ املتهاٌَ

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .4

أزا٤ فُٛع١ َٔ 

ايتُاضٜٔ يت١ُٝٓ عٓاقط 

 .ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

  مخػ١ َٔ تأثرلات مماضغ١ ٜصنط

٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ع٢ً أدٗع٠ ا

 .اؾػِ

  ٜهع بطْافًا ظًَٓٝا يتشػني

عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ َع اؿطم 

 .ؾ٢ ؾطقت٘  ع٢ً تطبٝك٘

  ٜؿاضى يف أْؿط١ يت١ُٝٓ عٓاقط

  .ؾ٢ ؾطق١ ا٭ؾباٍ ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

  وطم ع٢ً املؿاضن١ يف ا٭ْؿط١

 .ايطٜان١ٝ ٚايبس١ْٝ

قٛاعس  ع٢ً تعطفاي .5

 .اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

  وسز ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ

ؾطٚط املػعـ )يٲغعاؾات ا٭ٚي١ٝ 

ططم  –غعاف اؾٝس َباز٨ اٱ –

 .(اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 تًٝؿٕٛ اٱغعاف  نط ضقِٜص /

 .املطاؾ٧

  تكسِٜ بٝإ عًُٞ ٱغعاف اؾطٚح

 .ٚاؿطٚم ٚايهػٛض ٚاٱغُا٤

  ايتسضٜب ع٢ً أعُاٍ ا٫غعاؾات

 .ا٭ٚي١ٝ  املدتًؿ١ ٚايتٓؿؼ ايكٓاع٢

  وطم ع٢ً سهٛض زٚضات

  .اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 غعاؾات ٜبازض بتكسِٜ خس١َ اٱ

 .ا٭ٚي١ٝ ؾ٢ ايططٜل ايعاّ

اض ايتعطف ع٢ً ا٭َط .6

 .ايٛبا١ٝ٥ ٚايٛقا١ٜ َٓٗا

  وسز ث٬ث١ َٔ ا٫َطاض املٓكٛي١

 .ٚأنطاضٖا ايكش١ٝ 

  ٜؿاضى يف مح٬ت تٛع١ٝ نس

 .ا٭َطاض املعس١ٜ

  َٔ ٘وطم ع٢ً ٚقا١ٜ ْؿػ

 .ا٭َطاض ايٛبا١ٝ٥

 االجتماعى الجانب

 حًاتيا يف اجملتنع
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ

ايتعطف ع٢ً عٛاٌَ  .0

ايتهأَ ايتُاغو ٚ

 .ا٫دتُاع٢

 . ٜتعطف ايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ

ايػا٥س٠ ٜٚطنع ع٢ً اؾاْب 

 .اٱهابٞ ؾٝٗا

 لاح هٝس تطبٝل ايتعإٚ يف إ

ايعٌُ اؾُاع٢ ٚايتهٝـ 

 .ا٫دتُاع٢

  ٜهتب َكا٫ً عٔ ايكِٝ ٚايعازات

 .ايػا٥س٠ يف اجملتُع

  ًٜتعّ بايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ اٱهاب١ٝ

 .ايػا٥س٠

ٚض ز ايتعطف ع٢ً .6

امل٪غػات اؿه١َٝٛ 

 ٚغرل اؿه١َٝٛ

 –ايٓكابات  –اؿه١َٛ )

املٓعُات غرل  –ا٫ؼازات 

 .(إخل... اؿه١َٝٛ

  ٜكاضٕ بني امل٪غػات اؿه١َٝٛ

  .ٚغرل اؿه١َٝٛ

 سز َ٪غػ١ غرل سه١َٝٛ ْؿط١ و

ْؿطتٗا ٜٚصنط أٖساؾٗا ٚبعض أ

 .ٚنٝؿ١ٝ ايعه١ٜٛ بٗا 

  3ٜهتب عجًا ٜٛنح ؾٝ٘ زٚض َٔ 

اؿه١َٝٛ ٚغرل  امل٪غػات

 .اؿه١َٝٛ

  ٜكسض ق١ُٝ امل٪غػات اؿه١َٝٛ

 .ٚغرل اؿه١َٝٛ

ايتعطف ع٢ً املؿه٬ت  .3

ا٫دتُاع١ٝ ٚبعض 

 .ٚغا٥ٌ ع٬دٗا

 املؿه٬ت  َٔ 3 ٜتعطف

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ع٬دٗا

  ٌاملؿه٬ت  َٔ 3ىطط ؿ

 .ا٫دتُاع١ٝ

  ٜؿاضى يف سٌ املؿه٬ت

 .ا٫دتُاع١ٝ بإهاب١ٝ
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ؿ١ٝ ايتعطف ع٢ً نٝ .4

إقا١َ بعض املؿطٚعات 

  .ايت١ُٜٛٓ

  ٜتعطف املؿطٚعات ايكػرل٠

 .ٚايت١ُٜٛٓ

 املؿطٚعات  َٔ 6ـ ىطط ي

 .ايت١ُٜٛٓ

 وح ع٢ً املؿاضن١ ؾ٢ 

 .املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ ٜٚؿاضى ؾٝٗا

  انتػاب املٗاضات

سٌ ) اؿٝات١ٝ املدتًؿ١

ايكسض٠ ع٢ً , ؿه٬تامل

اسذلاّ , ايتعبرل ٚاملٓاقؿ١

ٔ ؾ, آضا٤ اٯخطٜٔ

 .(ايتعاٌَ

  املٗاضات اؿٝات١ٝ  َٔ 5ٜتعطف

املػ٦ٛي١ٝ, املٛاط١ٓ, اي٤٫ٛ, )

 .....(ايػ٬ّ,

  ٜتعطف نٝـ ميهٓ٘ اختٝاض

اجملاٍ ايسضاغٞ املٓاغب يف 

 .املػتكبٌ

  املػ٦ٛي١ٝ, املٛاط١ٓ, )ٜطبل قٛاعس

ؾ٢ سٝات٘  ...(اي٤٫ٛ, ايػ٬ّ,

 .ايؿدك١ٝ 

 ٜٔمياضؽ ؾٔ ايتعاٌَ َع اٯخط. 

 ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ ًٜتعّ بآزاب). 

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .5

ايتعاٌَ َع ش٣ٚ 

  .ا٫ستٝادات اـاق١

 ٜتعطف أْٛاع اٱعاق١.  

  َٔ ٜؿطح أغايٝب ايتعاٌَ َع ْٛع

  .أْٛاع اٱعاق١

  ٜتعطف أسس أغايٝب ايتداطب َع

يػ١ )٫ستٝادات اـاق١  ش٣ٚ ا

 .(ٌٜابطاٱؾاض٠ 

  ؾ٢ َعػهط يص٣ٚ ٜؿاضى

 .ا٫ستٝادات اـاق١

 اضؽ يػ١ اٱؾاض٠ َع ايكِ مي

 .ٚايبهِ

  ٜعٚض إسس٣ َساضؽ ايذلب١ٝ

ايؿهط١ٜ ٜٚكّٛ بعٌُ بطْاَر 

 .نؿؿ٢ هلِ 

  وذلّ ش٣ٚ ا٫ستٝادات اـاق١. 

  ًٜتعّ بآزاب ايتعاٌَ َع ش٣ٚ

  .ا٫ستٝادات اـاق١

 
 وطييــــا

 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ
ايتعطف ع٢ً اؿكٛم  .0

 ٚايٛادبات ػاٙ ايٛطٔ

 .(قًًٝا ٚعطبًٝا)

 ٜؾ٢ ا٭غط٠  سكٛق٘ ٚٚادبات٘ صنط

  .ٚاؿ٢ ٚاملسضغ١ ٚايؿطق١

  مياضؽ سكٛق٘ ٚٚادبات٘ ٚؾكًا

 .يٓكٛم ايسغتٛض

 ًٜ٘تعّ عكٛق٘ ٚٚادبات. 

 بإٜهاح اؿكٛم ٚايٛادبات ٜٗت ِ

 .خطٜٔ يٰ

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .6

إسٝا٤ املٓاغبات ايٛط١ٝٓ 

 .ٚايعطب١ٝ

 ٝٓ١ ميٝع بني ا٫ستؿا٫ت ايٛط

 .ٚايعطب١ٝ

  ٜهتب قا١ُ٥ باملٓاغبات ايٛط١ٝٓ

  .ٚايعطب١ٝ

  ىطط ٜٚٓؿص ٱسٝا٤ املٓاغبات

 .ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ

  ٜٞكسض ضٚح ا٭خ٠ٛ ٚايتهأَ ايعطب

 .يف املٓاغبات املدتًؿ١

  يف ا٭سساخ وطم ع٢ً املؿاضن١

 .ايهؿؿ١ٝ ٚطًٓٝا ٚعطبًٝا

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .3

املؿاضن١ اؿكٝك١ٝ يف 

 .ا١َاؿٝا٠ ايع

 ٜٛنح َا ٖٛ ايسغتٛض.  

  َٛاز ايسغتٛض  َٔ 00ٜتعطف. 

  ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ  َٔ 3ٜتعطف

 .املدتًؿ١

  املٓاٖر ا٫قتكاز١ٜ ؾ٢  َٔ 6وسز

/ اـام /ايكطاع ايعاّ )بًسٙ 

 ....(ايسميٛقطاط١ٝ / ايطأزلاي١ٝ 

  

  وًٌ تأثرل ايجطٚات ا٫قتكاز١ٜ يف

سٌ املؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘ ٚت٪ثط 

 .ايعاّيف ايطأ٣ 

  ّٜهتب عجًا عٔ أثط ٚغا٥ٌ اٱع٬

ؿهٌٝ ايطأ٣ ايعاّ غًبًا ؾ٢ ت

 .ٚإهابًا

 ٜكسض ق١ُٝ ايسغتٛض. 

  ٜكسض ق١ُٝ َؿاضنت٘ يف اؿٝا٠

 .(ايذلؾٝح –ايتكٜٛت )ايعا١َ 

  ٜٗتِ باملؿاضن١ يف املٓاغبات

 .ايٛط١ٝٓ

ت١ُٝٓ َٗاضات ايسؾاع  .4

املس٢ْ ٚايتعاٌَ أثٓا٤ 

 .ا٭ظَات

 ١َ ٚنٝؿ١ٝ ٜتعطف َؿّٗٛ ا٭ظ

 .إزاضتٗا

 ٜهتػب َٗاضات ايسؾاع املس٢ْ. 

 ىطط ٱزاض٠ إسس٣ ا٭ظَات. 

 ٜػاعس يف إزاض٠ ٚسٌ ا٭ظ١َ. 

  ٜتش٢ً بايكدل ٚاؿه١ُ يف إزاض٠

 .َٛاد١ٗ ا٭ظ١َ
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ٜتعطف ْؿأ٠ ٚأٖساف داَع١ ايسٍٚ   .ت١ُٝٓ ضٚح املٛاط١ٓ .5

ايعطب١ٝ ايت٢ تعٌُ ع٢ً ؼكٝل 

 .ايتهأَ ايعطبٞ

 ١ٜٓ ايكسؽ ٜتعطف تؿاقٌٝ َس

 .ايتاضى١ٝ

 يف  اغتدساّ ايًػ١ ايعطب١ٝ ايؿكش٢

 .ايتشسخ

  ٜهتب َكا٫ً ٜٛنح ؾٝ٘ املٛاط١ٓ

 .يًؿطز ٚاجملتُع

  ٔقًًٝا )ٜعتع باْتُا٥٘ يًٛط

 .(ٚعطبًٝا

 

 عامليــــا
 وجداىٌ مَارٍ معزيف األٍداف اخلاصُ

ايتعطف ع٢ً يػات  .0

 .ا٭ّ ايًػ١أخط٣ غرل 

  أخط٣  أدٓب١ٜٝتعطف يػ١. 

 يتعطف ع٢ً َؿطزات ؾا٥ع١ يًػ١ ا

  .آخط٣ 

  ٜتكٔ اغتدساّ إسس٣ ايًػات ؼسثًا

 .ٚنتاب١

  ًٜتعّ بايتعبرل عٔ ضأٜ٘ يف ايكهاٜا

 .املعاقط٠ بإسس٣ ايًػات ا٫دٓب١ٝ

ايتعطف ع٢ً بعض  .6

عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب 

 .يف ايعامل

  َٔ ٕوسز ْتا٥ر تعٛز ع٢ً اٱْػا

 .(عطب١ٝ ٚعامل١ٝ)تهٜٛٔ قساقات 

  ايدلاَر ٚايكٓٛات ايتًٝؿع١ْٜٝٛوسز 

ايت٢ تعطض عازات ٚتكايٝس 

 .ايؿعٛب

  َٔ ٜهٕٛ قساقات عطب١ٝ ٚعامل١ٝ

 .زٍٚ كتًؿ١

  هُع قٛضًا أٚ ٜػذٌ ع٢ًCD 5 

عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب ا٭خط٣  َٔ

  .(عاملًٝا / عطبًٝا )

  وطم ع٢ً اغتُطاض ع٬قات

 .ايكساق١
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 المجال الكشفي

 فًُالتكالًد والفيىٌ الهش 
 وجداني مهاري معرفي األهداف الخاصة

 تطغٝذ ايكِٝ ٚاملباز٨ .0

ايت٢ ٜتهُٓٗا اهلسف 

ٚاملباز٨ ٚايططٜك١ 

 .ايهؿؿ١ٝ

  ٜصنط َس٣ اضتباط ايكِٝ اٱهاب١ٝ

باؿطن١ ايهؿؿ١ٝ َػتؿٗسًا 

 .باٯٜات ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

  ايٛعس ٚايكإْٛ ؾ٢ ٜتعطف َع٢ٓ

 .اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

 سٝات٘  ٜطبل ايٛعس ٚايكإْٛ يف

  .ايهؿؿ١ٝ (زاخٌ ٚخاضز ايؿطق١)

  أثٓا٤ مماضغت٘  ايتكايٝسٜطبل

 .يٮْؿط١ ايهؿؿ١ٝ

  ًٜتعّ بايٛعس ٜٚتش٢ً بكؿات

ايكإْٛ ٚإٔ ٜهٕٛ شيو زلت 

 .سٝات٘

 تكايٝسوطم ع٢ً تطبٝل اي 

 .ايهؿؿ١ٝ

ت١ُٝٓ املٗاضات  .6

ايهؿؿ١ٝ ٚتهجٝـ 

أْؿط١ املػاَط٠ يف 

 .اـ٤٬

 ًؿ١ ٜتعطف َٗاضات اـ٤٬ املدت

٬َس١ بط١ٜ, ط٢ٗ خ٣ًٛ, )

 .(إخل... ايتدِٝٝ

 ِٜٝٝصنط أغؼ ايتد. 

 

  ٍٜتعطف ايُٓاشز ايهؿؿ١ٝ ٚأعُا

 .ايطٜاز٠ املدتًؿ١

 ٜصنط أغؼ ايطس٬ت اـ١ًٜٛ.  

  ٜتكٔ ناؾ١ َٗاضات ايتعاٜـ يف

اغتدساّ )اـ٤٬ ٚأْؿط١ املداطط٠ 

امل٬س١ ايدل١ٜ, اقتؿا٤ , اؿباٍ

  .(إخل... ايطٗٞ, ا٭ثط

 ؿٝٝس أعُاٍ ايطٜاز٠ املدتًؿ١ ٜتكٔ ت

 .(إخل... بٛابات –دػٛض  –أبطاز )

  ٜتكٔ ا٭عُاٍ املدتًؿ١ يف ايطس١ً

  .اـ١ًٜٛ

  ٜكسض ق١ُٝ سٝا٠ اـ٤٬ ٚايتؿهط

ٚانتػاب َٗاضات  يف خًل اهلل

  .اؿٝا٠

ت١ُٝٓ بعض املٗاضات  .3

 .ايكٝاز١ٜ

  ٜصنط قؿات ايعطٜـ ايٓادح

 .ٚايكا٥س ايٓادح

  اؿطن١ ٜتعطف ايتكايٝس يف

, ايػُط, ايعًِ)ايهؿؿ١ٝ 

 .(إخل... سؿٌ ايٛعس, ايسٚضٟ

  أْؿط١ طًٝعت٘ أٚؾطقت٘  َٔ 6ٜكٛز

 .أٚفُٛعت٘

 ؾ٢  ٜتكٔ تكايٝس اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

  .ا٭ْؿط١ ايهؿؿ١ٝ

  ٜتش٢ً مبباز٨ ايكٝاز٠ ٚايتبع١ٝ

 .ايٓادش١

  ًٜ٘تعّ بايسميٛقطاط١ٝ عٓس مماضغت

 .يًكٝاز٠

ت١ُٝٓ املٗاضات اٱزاض١ٜ  .4

, تٓؿٝص, ٝطؽط)

٭ْؿط١  (إخل...تكِٜٛ,

 .ايؿطق١

 َا ٢ٖ ٜتعطف املٗاضات اٱزاض١ٜ.. 

 وسز خطٛات ايتدطٝط. 

 ٘وسز أ١ُٖٝ ايتػذٌٝ ٚأْٛاع. 

  ا٭ْؿط١  َٔ 6ىطط ٜٚٓؿص

 .ايهؿؿ١ٝ َع ايطًٝع١ أٚايؿطق١

 ٜكسض ق١ُٝ ٚأ١ُٖٝ املٗاضات اٱزاض١ٜ. 
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 األنشطة الفردية والجماعية

 الروحي اجلانب
 يً للحًاَالد

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
ايتؿهط يف خًل  .0

 .اهلل

  ز٥٫ٌ  مخػ١ٜػتدطز َٔ ايهتب ايػُا١ٜٚ

 َٚعاٖط ع٢ً قسض٠ اهلل ٚععُت٘ يف ايٓؿٛؽ

 .ايهٕٛ

  ٜؿاضى يف ضس١ً خ١ًٜٛ يسضاغ١ ايطبٝع١

 .ٚايتؿهط يف خًل اهلل

  تأ٬َت٘ ؾ٢ ْؿػ٘ ٚخًل  ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع

 . ٚايهٕٛ اهلل

ايتش٢ً باٱميإ  .6

 .اـايل

  تٛنح أثط  مخؼ آٜات أْٚكٛمٜصنط

ٚأزا٤  اٱميإ يف تك١ٜٛ ايطٚابط بني ا٭ؾطاز

  .ايعبازات

  ٕٜٛهتب َكا٫ً عٔ ْؿأ٠ ٚخًل ايه

َػتؿٗسًا بايٓكٛم ٚاٯٜات َٔ ايهتب 

 .ايػُا١ٜٚ

  زٟ ناؾ١ ايؿطٚض ٚايعبازات ٚايكًٛات٪ٜ

 .يف أٚقاتٗا

 ت ْعاؾ١ زٚض ايعباز٠ٜؿاضى يف مح٬. 

  املؿاضن١ يف تٓعِٝ اؿؿ٬ت ٚاملٓاغبات

 .ايس١ٜٝٓ

إزضاى زٚض اٱميإ  .3

يف تهاٌَ 

ايؿدك١ٝ ٚغعاز٠ 

 .اجملتُع

  ْٚكٛم ز١ٜٝٓ تٛنح أآٜات  مخؼٜؿػط

 .نٝؿ١ٝ َعا١ًَ اٯخطٜٔ

 ؾطاز طًٝعت٘ نٝؿ١ٝ املعا١ًَ ٜؿطح ٭

باؿػ٢ٓ يف ا٭َط باملعطٚف ٚاي٢ٗٓ عٔ 

 .اٯخطٜٔ املٓهط ٚقب١

ؼكٝل ا٫ضتباط  .4

بني ايعكٝس٠ 

 .ٚاؿٝا٠

 سسٚز اهلل ث٬ث١ ٜؿطح َٔ. 

 ت٪نس ضقاب١ اهلل ؾ٢  هُع اٯٜات ايت٢

 .ايػط ٚايعًٔ

  عٔ يف إعساز عطض  ظ٥٬َٜ٘ؿاضى َع

 .اب ٚاؾعا٤ املٓتعط َٔ طاع١ اهللايجٛ

ؼسٜس املؿاِٖٝ  .5

ايس١ٜٝٓ بكٛض٠ 

 .ٚانش١

  ١ َٔ املؿاِٖٝ ايسٜٓٝ ث٬ث١ٜصنط 

 (,ِايتهاؾٌ, ايذلاس).... 

  ٔوسز ايع٬ق١ بني اٯزٜإ ٚأبٓا٤ ايٛط

  .ايٛاسس

  املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ  ث٬ث١ايتعبرل عٔ ع٬ق١ َٔ

 .ٚاؿٝا٠

  ٔ3ٜ٪زٟ ع٬ًُ ؾًٓٝا َع طًٝعت٘ ٜعدل ع َٔ 

 .املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ

  عهٗا ع٬ق١ ا٭زٜإ ب ظ٥٬َٜ٘ٓاقـ َع

  .بعضب
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 العقلي اجلانب
 يىلىجًاالعلىو والته

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
ت١ُٝٓ قسضات  .0

ايتؿهرل ايعًُٞ 

ٚايتؿهرل 

 .ايٓاقس

  ٜكسّ عجًا عٔ زٚض ايعًِ يف َٛاد١ٗ

 .ؼسٜات املػتكبٌ

  ٜعس َكاض١ْ بني عاملني عطبٝني ٚزٚضُٖا يف

 .تطٜٛط ايعًّٛ

  ايعًُا٤ ٜٚػتٓتر أغباب  ث٬ث١ىتاض َٔ

 .ن١ْبٛغِٗ املؿذل

 ٜعس َكايني يبعض املؿانٌ املعاقط٠. 

  ٜتعإٚ َع طًٝعت٘ يف عٌُ زضاغ١ عٔ أسس

 .ايعًُا٤ ٚزٚضٙ يف تطٜٛط ايعًِ

  ٜكّٛ َع أؾطاز طًٝعت٘ بعٌُ زضاغ١ َٝسا١ْٝ

املؿانٌ املعاقط٠ ٚتهٕٛ َٛثك١  َٔ 6يـ 

 .أٚ ايؿٝسٜٛبايكٛض 

 سس ايعًُا٤ مبكط ايؿطٜل اغتهاؾ١ أ

 .َٚٓاقؿت٘

بعض ايتعطف ع٢ً  .6

املؿاِٖٝ 

ٚايٓعطٜات 

 .ايع١ًُٝ

  املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ ايت٢ هلا  ث٬ث١ٜصنط َٔ

 .أثط يف ايهٕٛ ٚأغبابٗا

  ٜعس فػًُا يًؿُؼ ٚا٭ضض ٚايهٛانب

  .ٚايٓذّٛ ٚتأثرلٖا ع٢ً ايعٛاٖط ايه١ْٝٛ

  ٔاملػتشسثات  ث٬ث١ٜهتب تكطٜطًا ع َٔ

  .ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚأُٖٝتٗا

 َ ٌَع وسز مخػ١ َٔ َتطًبات ايتعا

  .ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١

  ايتذاضب  ث٬خيف  ظ٥٬َٜ٘ؿاضى َع َٔ

 .ايع١ًُٝ ٜٚهٕٛ إسساٖا زا٥ط٠ تهٓٛيٛد١ٝ

  يف ظٜاض٠ أسس املكاْع  ظ٥٬َ٘املؿاضن١ َع

 .ٚاملعاٌَ ايع١ًُٝ َٚطانع ايعًّٛ

  ؾ٢ عطض أسس املٛنٛعات  ٙظ٤٬َٜؿاضى

 .ايع١ًُٝ َٔ إسس٣ اجمل٬ت ايع١ًُٝ 

ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً  .3

غتدساّ ا

ايتهٓٛيٛدٝا 

 .اؿسٜج١ بهؿا٠٤

  ٜٜٔػتدسّ ايهُبٝٛتط يف نتاب١ ٚؽع

 .ٚطباع١ أسس املٛانٝع ايت٢ ؽسّ ؾطقت٘

  ّبطاَر اؿاغب اٯىل  اثٓنيٜػتدس َٔ

 .ؾُٝا ٜؿٝس ؾطقت٘

 اجمل٬ت ايع١ًُٝ اثٓتنيزلا٤ وسز أ َٔ. 

  ٜتابع ايدلاَر ايع١ًُٝ بايتًٝؿعٜٕٛ ٜٚعس

 .تكطٜطًا مبا ٜطاٙ 

 أدٗع٠ تهٓٛيٛدٝا سسٜج١  3ٔ اغتدساّ ٜتك

َٚعطؾ١ عًُٗا ٚاغتدساَٗا َع أؾطاز 

 .طًٝعت٘

  ٜكّٛ َع طًٝعت٘ بعٌُ عطض ٭سس املٛانٝع

 .باغتدساّ ا٭زٚات ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿسٜج١

ت١ُٝٓ قسضات  .4

ا٫بتهاض ٚاٱبساع 

 .ٚاملٍٝٛ ايع١ًُٝ

 ٜػتدسّ دٗاظًا َٔ أدٗع٠ ايكٝاؽ بهؿا٠٤. 

 ٝس٠ٜٓؿص ػطب١ ع١ًُٝ َؿ. 

  ٜؿطح خطٛات ايتؿهرل ايع٢ًُ. 

  ٜبتهط ع٬ُ َؿٝسًا باغتدساّ املٗاضات

ايكٛت١ٝ / ايه١ٝ٥ٛ / ايهٗطب١ٝ )ايع١ًُٝ 

) ..... 

  ٜؿاضى َع طًٝعت٘ يف تكُِٝ أسس ا٭دٗع٠

أٚ ايٓؿاٜات أٚ بكاٜا  َٔ خاَات ايب١٦ٝ

 .ا٭دٗع٠ ٚيعب ا٭طؿاٍ 

  ٜؿاضى َع ؾطقت٘ يف َٓاظط٠ عٔ إهابٝات

 .فا٫ت ايتهٓٛيٛدٝا أسس ٚغًبٝات
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 مَـــــارات
 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ

ت١ُٝٓ قسضات اٱبساع  .0

 .ا٭زبٞ ٚايؿين

  ٚؾ١ٝٓ ٚتكسميٗا أأعُاٍ أزب١ٝ  ث٬ث١ىتاض

 .يؿطقت٘ ؾاضسًا أغباب ا٫ختٝاض

  ّمناشز أزب١ٝ أٚؾ١ٝٓ َتٓٛع١  ث٬ث١ٜكس َٔ

 .إبساع٘ 

  .املػابكات ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٜؿاضى يف

املؿاضن١ يف بعض  .6

املػابكات ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ 

 .ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛات

  ا٭زب١ٝ وسز ؾطٚط ا٫ؾذلاى يف املػابكات

  .ٚايؿ١ٝٓ

 ؾباٍ ؾ٢ تٓعِٝ َػابكات ٜػاعس قا٥س ا٭

  .ؾ١ٝٓ ٚأزب١ٝ

  ٌُٜؿاضى َع طًٝعت٘ يف ع

َعطض أزبٞ ٚؾين َٔ أعُاهلِ 

عطض ؾهط٠ ع٢ً إٔ ىسّ امل

 .ًاأَٚٛنٛع

ايتعطف ع٢ً ا٭قٍٛ  .3

  .يؿٕٓٛٚازاب يٰايتاضى١ٝ 

 6ـ ٜعس عجًا يف ا٭قٍٛ ايتاضى١ٝ ي َٔ 

 .اٯزابأٚ ايؿٕٓٛ

  ٜعس َكاض١ْ بني أسس ا٭زبا٤ ايعطب ٚا٭زبا٤

 .ا٭داْب

  ٜ٘ؿاضى يف ٚنع خط١ َع طًٝعت

يتٛع١ٝ اجملتُع احملٝط ب٘ يف زٚض 

ضتكا٤ ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب ٚنٝؿ١ٝ ا٫

 .ب٘

 
 البًئــــُ

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
ايتعطف ع٢ً َهْٛات ايب١٦ٝ  .0

ٚخكا٥كٗا َٚٛاضزٖا ايسا١ُ٥ 

 .ٚامل٪قت١ ٚاملتذسز٠

  ٜكسّ عجًا َٛثكًا عٔ ايب١٦ٝ

احملٝط١ َٚهْٛاتٗا 

 .َٚٛاضزٖا

  ٜتكٌ بأسس٣ امل٪غػات ايت٢

تٗتِ بأسس َهْٛات ايب١٦ٝ 

  .زٚضٖاٜٚتعطف 

  ٍىطط ٜٚٓؿص َع طًٝعت٘ َؿطٚعًا َٔ خ٬

قٝا١ْ املٛاضز ايب١ٝ٦ٝ يف املٓطك١ ايت٢ ٜعٝـ 

  .بايتعإٚ َع إسس٣ َ٪غػات ايب١٦ٝ بٗا

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ املؿاضن١  .6

يف سٌ املؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘ 

 .ايب١٦ٝ

  َؿه٬ت تٛاد٘  ث٬خوسز

ٜٚكذلح زٚضٙ ؾ٢  ب٦ٝت٘ ٚأغبابٗا

  .َٛادٗتٗا

 ثط تسخٌ اٱْػإ ؾ٢ ٜؿطح أ

عط١ٜ  –بط١ٜ )عٓاقط ايب١٦ٝ 

)..... 

  ٔ3ٜؿاضى َع طًٝعت٘ يف ٚضؾ١ عٌُ ع 

َؿه٬ت تٛاد٘ ب٦ٝت٘ َػتدسًَا ا٭غًٛب 

ٚأثط ايتٛاظٕ  ايعًُٞ يف سٌ املؿه٬ت

  .ايب٢٦ٝ

ت١ُٝٓ قسضات املؿاضن١ يف  .3

 .ؼػني ايب١٦ٝ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا

 أْؿط١ َٔ  ث٬ث١ ٜتعطف

أٚاهل٦ٝات  أْؿط١ اؾُعٝات

  .ايت٢ تعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

  ٘مياضؽ َع ؾطقت٘ َؿطٚعًا ىسّ ب٦ٝت

  .ُٜٓٝٗاٚ
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 الرتشًـــــد

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
ايتعطف ع٢ً بعض  .0

ؿاِٖٝ اـاق١ امل

اٱْتاز, )بايذلؾٝس 

ا٫غت٬ٗى, ا٫زخاض, 

 .(إخل...ا٫قتكاز,

  خاق١ بايذلؾٝس  َؿاِٖٝ ث٬ث١ٜصنط

 .ٚأُٖٝتٗا ٜٚكّٛ بؿطح أسسٖا

  َؿاضٜع ايذلؾٝس  ث٬ث١ٜٓؿص َٔ

 .ٚا٫غت٬ٗى مبا ٜؿٝس ؾطقت٘ ٚفتُع٘

  ٜهتب َكا٫ً عٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل

ايذلؾٝس َٔ إسس٣ ايٛدٗات ايتاي١ٝ 

ع٬ّ, ايذلب١ٝ, اٱ ا٫قتكاز,)

 .(ايكٛاْني

  املؿاضن١ يف تكُِٝ ٚغا٥ٌ إع١َٝ٬  ؼح

 .ع٢ً ايذلؾٝس

 ملؿاضن١ يف مح٬ت ايتٛع١ٝ با٫ْتاز ا

 .ٚا٫غت٬ٗى  ٚا٫زخاض ٚا٫قتكاز

 

ايتعطف ع٢ً املٛاضز  .6

املتاس١ ٚنٝؿ١ٝ 

 .اغتجُاضٖا

  املٛاضز املتاس١  ث٬ث١ٜصنط َٔ

 .ٚنٝؿ١ٝ اغتجُاضٖا

  ٜكذلح ْعاًَا ي٬زخاض بايطًٝع١

  .ٚايؿطق١

  ٜتكٌ بأسس املكاضف أٚ ايبٓٛى

  .ٜٚتؿِٗ أغايٝب ا٫غتجُاض

 ٜ ؿاضى َع طًٝعت٘ يف إعساز يٛس١ أٚخطٜط١

 .عٔ املٛاضز املتاس١ ٚنٝؿ١ٝ اغتجُاضٖا

  ٘أسس َؿطٚعات  ؾ٢ تٓؿٝصٜتعإٚ َع ؾطقت

 .اغتجُاض املٛاضز املتاس١

ت١ُٝٓ ايكسض٠ يف فاٍ  .3

املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ 

 .ايكػرل٠

  ٜصنط أ١ُٖٝ ايت١ُٝٓ يف ْٗٛض

 .اجملتُع

 ٘ىتاض َؿطٚعًا تًُٜٓٛا ٜٚؿطح أٖساؾ. 

  املؿطٚعات  أسسٜؿاضى َع ؾطقت٘ يف

 .ايت١ُٜٛٓ

  املؿاضن١ يف ظٜاز٠ املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ

 .ايكػرل٠ يف قٝط٘

 الصحي والبدني اجلانب
 اللًاقُ البدىًُ

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
ايكبٍٛ ايهاٌَ  .0

يًتػرلات اؾػ١ُٝ 

 .ٚايؿػٝٛيٛد١ٝ

 ٚايبس١ْٝ  ٜصنط اـكا٥ل ايؿػٝٛيٛد١ٝ

ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ اـاق١ مبطسًت٘ 

 .ايػ١ٝٓ

  ٜصنط أثط ايب١٦ٝ يف ايتػرلات

  .ايؿػٝٛيٛد١ٝ يًذػِ

  ٜٔؿاضى َع طًٝعت٘ يف تٓعِٝ ْس٠ٚ ع

ايتػرلات ايؿػٝٛيٛد١ٝ ٚزٚضٖا يف ت١ُٝٓ 

 .ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

ايٛع٢ بأنطاض تعاط٢  .6

املٓبٗات ٚاملٓؿطات 

 .ٚاملٛاز املدسض٠

  نطاض تعاط٢ املٓبٗات َٔ أ مخػ١ٜصنط

 .ٚاملٓؿطات

 ٥ٌ اٱع٬ّ عٔ ٜتابع َا تٓؿطٙ ٚغا

 .ايتسخني ٚاملدسضات

  ٜعس عجًا عٔ َؿه٬ت ايتسخني ٚاملٛاز

ٚنٝؿ١ٝ  ٚا٭َطاض املعس١ٜ املدسض٠

 .َعاؾتٗا

 

 

  ٜؿاضى َع ؾطقت٘ يف عٌُ َعطض ؾين

 .ٜٛنح كاطط ايتعاطٞ ٚاٱزَإ
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ا٫يتعاّ بكٛاعس ايكش١  .3

 .ايعا١َ

 ايعازات ايكش١ٝ مخػًا  اضؽمي َٔ

 .ايػ١ًُٝ يًذػِ

  ٜعسز ايعازات ايػًب١ٝ ايت٢ ت٪ثط ؾ٢ أسس

/ املعس٠ / ايعُٛز ايؿكط٣ )أدٗع٠ اؾػِ 

  .(اخل ...ايط١٥ / ايه٢ً 

  ٚدبات َتها١ًَ ايعٓاقط َع  ث٬خٜعس

 .شنط أ١ُٖٝ نٌ عٓكط

 

  ٜٔتعإٚ َع طًٝعت٘ يف عٌُ ٚضؾ١ عٌُ ع

ايٛقا١ٜ َٔ  قٛاعس ايكش١ ايعا١َ ٚنٝؿ١ٝ

 .ا٭َطاض

  ٜؿاضى َع طًٝعت٘ يف إعساز ٚدب١ غصا١ٝ٥

 .َتها١ًَ َطاعًٝا ؾطٚط ايكش١ ايعا١َ

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .4

أزا٤ فُٛع١ َٔ 

ايتُاضٜٔ يت١ُٝٓ عٓاقط 

 .ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 متطٜٓات بس١ْٝ تػاِٖ يف  مخػ١ اضؽمي

 .ت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 ب ٜصنط قاعستني َٔ قٛاعس ا٭يعا

 .ايؿطز١ٜ ٚأخط٣ مجاع١ٝ

  ٘متاضٜٔ ضٜان١ٝ  5ٜ٪زٟ َع طًٝعت

 .تػاِٖ يف ت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ

 س٣ ا٭يعاب ايؿطز١ٜ مياضؽ َع طًٝعت٘ إس

 .ٚأخط٣ مجاع١ٝ

ٜتعطف قٛاعس  .5

 .اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 قٛاعس اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ  اضؽمي

َباز٨ اٱغعاف -ؾطٚط املػعـ)

 .(اؾٝس

 ٢ باٍ ٚايؿتٝإ ؾؾٜػاعس قا٥س ا٭

 .ايتسضٜب ع٢ً اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ

 املؿاضن١ يف زٚضات اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ. 

  ٘تكسِٜ بٝإ عًُٞ با٫ؾذلاى َع طًٝعت

ٚايتٓؿؼ  يف إغعاف اؾطٚح ٚايهػٛض

 .ايكٓاع٢

ا٭َطاض  ايتعطف ع٢ً .6

 .ايٛبا١ٝ٥ ٚايٛقا١ٜ َٓٗا

  ٔا٭َطاض  اثٓنيٜكسّ عجًا ع َٔ

٫يتٗاب ايهبسٟ ا –اٱٜسظ )ايٛبا١ٝ٥ 

 .(إخل...  ايتٝؿٛز –ايهٛيرلا  –ايٛبا٥ٞ 

  ٜٔؿاضى َع طًٝعت٘ يف عٌُ ًَكل ع

 .خطط أسس ا٭َطاض ايٛبا١ٝ٥

  املؿاضن١ يف مح٬ت ايتٛع١ٝ با٭َطاض

 .ايٛبا١ٝ٥

 االجتماعي اجلانب
 حًاتيا يف اجملتنع

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
ٌَ ايتُاغو ايتعطف ع٢ً عٛا .0

 .ٚايتهأَ ا٫دتُاع٢

  ايتكايٝس ا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠  ث٬ث١وسز َٔ

  .ٚزٚضٖا يف سٝا٠ ايؿطز ٚاجملتُع

  ٜٞكٛز ؾطٜل عٌُ يتٓؿٝص ْؿاط مجاع

 .ٜتػِ ؾٝ٘ بطٚح اؾُاع١

زٚض امل٪غػات ع٢ً  ايتعطف .6

 اؿه١َٝٛ ٚغرل اؿه١َٝٛ

 –ايٓكابات  –اؿه١َٛ )

املٓعُات غرل  –ا٫ؼازات 

 .(إخل... ؿه١َٝٛا

  ٜصنط َكاض١ْ بني امل٪غػات اؿه١َٝٛ ٚغرل

 .اؿه١َٝٛ

  عٔ زٚض ...( َكاب١ً قشؿ١ٝ أٚف١ً سا٥ط)ٜعس

 .إسس٣ امل٪غػات اؿه١َٝٛ أٚغرلاؿه١َٝٛ

  ٜؿاضى يف تٓعِٝ ظٜاض٠ ٱسس٣ امل٪غػات

 .اؿه١َٝٛ ٚغرل اؿه١َٝٛ

  ٜؿاضى يف تٓعِٝ َؿطٚع بايتعإٚ َع

 .املع١ٝٓامل٪غػات ا٭١ًٖٝ ٚ

ايتعطف ع٢ً املؿه٬ت  .3

ا٫دتُاع١ٝ ٚبعض ٚغا٥ٌ 

 .ع٬دٗا

  املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ  اثٓتنيٜصنط َٔ

 .ٜٚكاضٕ بني َعاٖطٖا يف فتُع٘ ٚفتُع آخط

  ٜكاضٕ بني املؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ ايطٜـ

 .ٚاؿهط 

  ًٜٞٝتعإٚ َع طًٝعت٘ يف إطاض ؾين أٚمتج

 .املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ إسس٣يتٛنٝح 

  ٜٔؿاضى َع ظ٥٬َ٘ يف إقساض ف١ً ع

 .ايكِٝ ٚايعازات ايػا٥س٠ يف اجملتُع

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ إقا١َ  .4

  .بعض املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ

 

 يف ْٗٛض  ايبؿط١ٜ ٜصنط أ١ُٖٝ ايت١ُٝٓ

 .اجملتُع

 ٘ىتاض َؿطٚعًا تًُٜٓٛا ٜٚؿطح أٖساؾ. 

  ٜؿاضى َع ؾطقت٘ يف أسس املؿطٚعات

 .ايت١ُٜٛٓ
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اؿٝات١ٝ  انتػاب املٗاضات .5

, ؿه٬تاملسٌ ) املدتًؿ١

, ايكسض٠ ع٢ً ايتعبرل ٚاملٓاقؿ١

ؾٔ , اسذلاّ آضا٤ اٯخطٜٔ

 .(ايتعاٌَ

 

  املػ٦ٛي١ٝ, )َٔ املؿاِٖٝ اؿٝات١ٝ  ث٬ث١ٜصنط

ٚزٚضٖا يف ...( املٛاط١ٓ, اي٤٫ٛ, ايػ٬ّ,

 .اجملتُع

  َٔ ٜٔصنط اـطٛات ايع١ًُٝ ايت٢ مته

 .اختٝاض اجملاٍ ايسضاغٞ املٓاغب

 يف ؾٔ ايتعاٌَ َع  ؾباٍٜعس ٜٚٓؿص بطْافًا يٮ

 .اٯخطٜٔ

  ٜعس عجًا عٔ ؾٔ ايتعاٌَ َع اٯخطٜٔ ٚأغؼ

  .ا٫تكاٍ

  ٜؿاضى َع ؾطقت٘ يف َؿطٚع ق٢ً يف

املٛاط١ٓ, )أسس املٛنٛعات ايتاي١ٝ  

 ....(اي٤٫ٛ, ا٫تكاٍ,ايػ٬ّ,

  ٜٓعِ سًك١ ْكاف سٍٛ َع٢ٓ ايهُرل. 

 ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ .6

َع ش٣ٚ ا٫ستٝادات 

  .اـاق١

 أغباب اٱعاق١ ٚأْٛاعٗا ٜتعطف. 

  ٜصنط سكٛم املعام ؾ٢ اجملتُع. 

  ٜعٚض اسس٣ امل٪غػات يًُعاقني ٜٚعس تكطٜطًا

  .بصيو

  ِٝبني  بطْاَر يٮْؿط١ٜؿاضى يف تٓع

 .املعاقني ٚاٯخطٜٔ

 
 وطييـــــــــــا

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
ايتعطف ع٢ً اؿكٛم  .0

ٚايٛادبات ػاٙ ايٛطٔ 

 .(قًًٝا ٚعطبًٝا)

  سكٛق٘ ٚٚادبات٘ ػاٙ ايٛطٔ غبع١ٜصنط َٔ.   ٜٓعِ َع طًٝعت٘ ْس٠ٚ عٔ سكٛم

 .ػاٙ ايٛطٔطٔ اٛٚٚادبات امل

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .6

إسٝا٤ املٓاغبات 

 .ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ

  ٜصنط قا١ُ٥ با٫ستؿا٫ت ايٛط١ٝٓ ٚايعطب١ٝ ٚميٝع

 .ٗابٝٓ

 ٜؿاضى يف املٓاغبات ايٛط١ٝٓ.  

  املؿاضن١ يف إسس٣ املٓاغبات

 .ايعطب١ٝ أٚ ايعامل١ٝ

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ  .3

املؿاضن١ اؿكٝك١ٝ يف 

 .اؿٝا٠ ايعا١َ

  ٔبٓٛز ايسغتٛض بططم َبتهط٠ ث٬ث١ٜعدل ع َٔ. 

  ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ املدتًؿ١  مخػ١ٜصنط َٔ

 .ٚأٖساف نٌ سعب

  طا٤ات ا٫ْتداب١ٝأغؼ ايتعاٌَ يف اٱدٜصنط. 

 ايتٛع١ٝ باملؿاضن١ يف ا٫ْتدابات.  

  مبؿطٚع ؾ٢  ظ٥٬َٜ٘ؿذلى َع

 .١ًٖٝاسس٣ اؾُعٝات ا٭

ت١ُٝٓ َٗاضات ايسؾاع  .4

املسْٞ ٚايتعاٌَ أثٓا٤ 

 .ا٭ظَات

  ٜصنط َؿّٗٛ ا٭ظ١َ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا ٚٚنع

 .اؿًٍٛ املٓاغب١ هلا

 ا٭ظ١َا٭ظَات ؾاضسًا َؿّٗٛ  َٔ 3ـ ٜعس قا١ُ٥ ي. 

  َٗاضات ايسؾاع املسْٞ  3مياضؽ َٔ

 .َع ؾطقت٘

 

 .وسز أٖساف داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ْٚؿاطٗا  .ت١ُٝٓ ضٚح املٛاط١ٓ .5

 ٜهتب ْكًا َطاعًٝا ؾٝ٘ ايًػ١ ايعطب١ٝ ايؿكش٢. 

 ٜهتب َكا٫ً ٜٛنح ؾٝ٘ املٛاط١ٓ يًؿطز ٚاجملتُع. 

 ىل َب٢ٓ داَع١ ايسٍٚ ٜٓعِ ضس١ً إ

  .ايعطب١ٝ

  يف مجع قٛض أٚ  ٥٘ظ٬َٜؿذلى َع

/ ا٭َانٔ ايتاضى١ٝ )َعًكات عٔ 

.....( ايػها١ْٝ ا٭ْؿط١ / ايع١ًُ 

 .يج٬خ زٍٚ عطب١ٝ

  ّٛع٢ً َع طًٝعت٘  بايتعطفٜك

 .َس١ٜٓ ايكسؽ ا٭َانٔ امل١ُٗ يف
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 عامليـــــــا

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
ايتعطف ع٢ً يػات  .0

 .ّا٭ ايًػ١أخط٣ غرل 

  يػات أدٓب١ٝ َٚٛاطٓٗا مخؼٜصنط. 

  ٜٓاقـ إسس٣ ايكهاٜا املعاقط٠ بإسس٣ ايًػات

 .ا٭دٓب١ٝ ٜٚعس تكطٜطًا بتًو ايًػات

  ؾ٢ َػاعس٠  ظ٥٬َٜ٘ؿذلى َع

َٔ ا٭ؾباٍ أٚ فُٛع١ 

سس٣ ا٭طؿاٍ ؾ٢ ت١ُٝٓ إ

 .ايًػات

ايتعطف ع٢ً بعض  .6

عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب 

 .يف ايعامل

  ٕٛث٬خ١ كتًؿ١ ٚقساقات عطبٝ مخؼٜه 

 .أخط٣ َٔ زٍٚ عامل١ٝ

  هُع قٛضًا يعازات ٚتكايٝس ث٬خ زٍٚ ؾ٢

غا٢ْ دتًؿ١ أٚ امل٬بؼ ايؿعب١ٝ أٚ ا٭املٓاغبات امل

 . CDايؿعب١ٝ أٚ ٜػذًٗا ع٢ً 

  ٜؿاضى َع أؾطاز طًٝعت٘ يف

ؾعٛب  مخػ١إعساز َكاض١ْ بني 

كتًؿ١ َٔ سٝح ايعازات 

 .ٚايتكايٝس

 يالكشف اجلانب
 د والفيىٌ الهشفًُالتكالً

 األىشطُ اجلناعًُ األىشطُ الفزديُ األٍداف اخلاصُ
 تطغٝذ ايكِٝ ٚاملباز٨ .0

ايت٢ ٜتهُٓٗا اهلسف 

ٚاملباز٨ ٚايططٜك١ 

 .ايهؿؿ١ٝ

  ٜصنط ايٛعس ٚبٓٛز ايكإْٛ ايهؿؿٞ َػتؿٗسًا

 .باٯٜات ٚايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

  هاب١ٝ يف مثإ َٔ ايكِٝ اٱٜصنط اضتباط

 .ٗسف َٚباز٨ اؿطن١اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ب

  ِٖٝعٌُ متج١ًٝٝ يؿطح َؿا

 .ايكإْٛ

  ٍٛعٌُ َػابكات يف ايبشٛخ س

 .بٓٛز ايٛعس ٚايكإْٛ

ت١ُٝٓ املٗاضات  .6

ايهؿؿ١ٝ ٚتهجٝـ 

 ا٫غتهؿاف أْؿط١

  .املػاَط٠ٚ

  ٔامل٬س١, )َٔ َٗاضات سٝا٠ اـ٤٬  ًامخػٜتك

ايطٗٞ,ايتدِٝٝ, اقتؿا٤ ا٭ثط, املػاؾات, 

 .(ا٫ضتؿاعات

 ايعكس, )ٔ ناؾ١ َٗاضات اغتدساّ اؿباٍ    ٜتك

 .(ايطبطات, ايسٚضات

  أبطاز, دػٛض, )ٜتكٔ تؿٝٝس أعُاٍ ايطٜاز٠

  ....(بٛابات,

  ٜؿاضى َع طًٝعت٘ يف عٌُ ضس١ً

 .خ١ًٜٛ

 ٘كُٝات ْٗا١ٜ  ٜؿاضى ؾطقت

 .ا٫غبٛع ٚاٱداظات

  ٜؿاضى ؾطقت٘ ؾ٢ أْؿط١

 .املػاَط٠

ت١ُٝٓ بعض املٗاضات  .3

 .ايكٝاز١ٜ

 ايعطٜـ ايٓادح ٚزٚض قؿات ٜصنط. 

 ْؿط١ بايؿطق١ٜكٛز أسس ا٭.  

 ؾباٍ أٚ تسضٜب ؾطق١ ؾتٝإٜػاعس ؾ٢ قٝاز٠ أ.  

  مياضؽ ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ َع

أؾطاز طًٝعت٘ يف َعػهط ْٗا١ٜ 

 .ا٭غبٛع

ت١ُٝٓ املٗاضات اٱزاض١ٜ  .4

, تٓؿٝص, ؽطٝط)

٭ْؿط١  (إخل...تكِٜٛ,

 .ايؿطق١

 ٝط اؾٝسٜصنط اـطٛات ا٭غاغ١ٝ يًتدط. 

 وسز ايٛظا٥ـ ٚاملٗاّ اٱزاض١ٜ. 

  مياضؽ َٗاض٠ ا٫تكاٍ ٚت١ُٝٓ ايع٬قات. 

  ٜكّٛ بتدطٝط ٚتٓؿٝص كِٝ َع

ايتكايٝس )ؾطقت٘ مياضؽ ؾٝ٘ 

ايهؿؿ١ٝ, سٝا٠ اـ٤٬, 

 ....(ايُٓاشز ايهؿؿ١ٝ,

  ٜؿاضى َع طًٝعت٘ يف ٚنع

 .خط١ يًطًٝع١
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 ;كشاف المتقدمال منهجتطبيق 

ٚيف ع١ًُٝ تؿاضن١ٝ َع , بطٚح ايهؿؿ١ٝ ًاإٕ ايدلْاَر ايهؿؿٞ ايٓادح ٜتطًب إٔ ٜهٕٛ َؿعُ

سٝح , ٜٚتهح شيو َٔ خ٬ٍ ايػٝاغ١ ايعامل١ٝ ٚايعطب١ٝ يًدلاَر ٚت١ُٝٓ املطاسٌ, هؿاف املتكسّاي

 :َا ًٜٞ ادا٤ ؾُٝٗ

 :ايػٝاغ١ ايعامل١ٝ يًدلْاَر ايهؿؿٞ

عاّ ( ؾطْػا)بباضٜؼ  36ايـ اغ١ ايعامل١ٝ يًدلاَر ؾ٢ امل٪متط ايهؿؿ٢ ايعامل٢ يكس مت إقطاض ايػٝ

ايت٢ ضنعت ع٢ً ا٫ٖتُاّ باستٝادات ايؿت١ٝ ٚايؿباب ع٢ً اخت٬ف أعُاضِٖ ٚب٦ٝاتِٗ َع  0990

 :ٚع٢ً ن٤ٛ شيو عٴطّٳف ايدلْاَر ايهؿؿ٢ نُا ٢ًٜ, تطبٝل ٖسف َٚباز٤٣ ٚططٜك١ ايهؿؿ١ٝ

ت١ٝ ٚايؿباب َٔ أْؿط١ باغتدساّ ايططٜك١ ٖٛ نٌ َا ٜكّٛ ب٘ ايؿ

 .ايهؿؿ١ٝ يتشكٝل اهلسف ايذلب٣ٛ يًشطن١ ايهؿؿ١ٝ
 

 :ايػٝاغ١ ايعطب١ٝ يت١ُٝٓ املطاسٌ

, 0995ؾ٢ تْٛؼ عاّ  60ؾكس ُأقطت ؾ٢ امل٪متط ايهؿؿ٢ ايـ , أَا ايػٝاغ١ ايعطب١ٝ يت١ُٝٓ املطاسٌ

كا٥ل ايعُط١ٜ يهٌ َطس١ً نؿؿ١ٝ ٚناْت ايط١ٜ٩ ؾ٢ إقطاض ٖصٙ ايػٝاغ١ ٢ٖ ايذلنٝع ع٢ً اـ

ٚإٔ تتٛاؾل ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ َع ٖصٙ ( اؾٛاي١ -املتكسّايهؿاف  -ؿتٝإاي -ا٭ؾباٍ)

ٚيكس مت تعطٜـ ٖصٙ ايػٝاغ١ ع٢ً , اـكا٥ل نُا تتٛاؾل َع ٖسف َٚباز٤٣ ٚططٜك١ ايهؿؿ١ٝ

 : ايٓشٛ ايتاىل

بٗا َٔ ٢ٖ أغًٛب عٌُ وكل ا٫ٖتُاّ بهٌ َطس١ً غ١ٝٓ ٚا٫ضتكا٤ 

ضتكا٤ بأعها٥ٗا َٔ خ٬ٍ تطٜٛط ٝع اؾٛاْب ايؿ١ٝٓ ٚاٱزاض١ٜ ي٬مج

 .بطافِٗ ٚايعٓا١ٜ بكازتِٗ ٚتٛؾرل أزٚات َٚتطًبات ايعٌُ
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ٚنع ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ سػب املٓٗر ايهؿؿٞ  عٓسهب ا٭خص يف اؿػبإ , َٔ نٌ َا تكسّ

ٚإٔ ٜهٕٛ ٖصا ٖٛ ايؿػٌ , ٚايؿباب أْ٘ هب ا٫ٖتُاّ بذلب١ٝ ايٓـ٤, هؿاف املتكسّايعطبٞ يً

نُا هب تكسِٜ ٚدب١ ززل١ , ايؿاغٌ يًكاز٠ ايطاؾسٜٔ ايعاًَني ع٢ً زمي١َٛ ٖصٙ اؿطن١

َع تٓٛع فا٫ت املٓٗر اـُػ١ ايط٥ٝػ١ٝ ٚتٓٛع ا٭ْؿط١  تتٓاغبَٚتٓٛع١ َٔ ايدلاَر ٚا٭ْؿط١ اييت 

ادتُاع / ادتُاع ؾطق١ / ١ ا٭غبٛع أٜاّ ْٗاٜ/ أيعاب / ظٜاضات / ضس٬ت / كُٝات )اؾُاع١ٝ 

ايهؿا٠٤ ) ايهؿا١ٜ"بطاق١ ايتكسّ )ٚا٭ْؿط١ ايؿطز١ٜ اييت ٜكّٛ بٗا ايعهٛ ( خلإ.. .سؿ٬ت/ طًٝع١ 

ْٚػتعطض ٖٓا بعض , (إخل...  تكسّ شاتٞ زاخٌ اؾُاع١"/ اهلٛا١ٜ"ؾاضات اهلٛاٜات "/ (اؾساض٠/ 

ٚع٢ً املبسعني اٱناؾ١ , ي٬غذلؾاز ؾكط ٚيهٓٗا, ايٓكاط اييت ميهٔ إٔ تعتدل أغاؽ ايعٌُ

 .ٚاؿصف ٚايتعسٌٜ يف إطاض أغاغٝات اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ

 األىشطُ اجلناعًُ :أواًل
, ايؿطق١بني أقطاْ٘ يف  املتكسّ هؿافإٕ ايٓؿاط ايهؿؿٞ اؾُاعٞ ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ ٜكّٛ ب٘ اي

ٚست٢ إٕ اختًؿت , ١طًٝعٚقس ٜهٕٛ ٖصا ايٓؿاط َٔ ؽطٝط فًؼ إزاض٠ ايٛسس٠ أٚ فًؼ اي

ٚيصا ؾإْٓا غٓؿطم ٖٓا بني خط١ ايدلْاَر , أْٛاع ا٭ْؿط١ ؾاهلسف ايهؿؿٞ ٚاسس يف ْٗا١ٜ ا٭َط

ٚبني ايدلْاَر ايهؿؿٞ , (إخل.. .خط١ ؾكٌ زضاغٞ/ خط١ عاّ )ايهؿؿٞ يف ؾذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ 

 (.إخل.. .َٗطدإ/ ظٜاض٠ / سؿٌ / ّٜٛ ٚاسس كِٝ)يٓؿاط ٚاسس 

 :ايهؿؿٞ يٓؿاط يف ؾذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛايدلْاَر . أ

اجملا٫ت هب إٔ ْأخص يف ا٫عتباض ايتٓٛع بني  ,عٓس ايتدطٝط يدلْاَر نؿؿٞ يؿذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ

ٚدب١ َتها١ًَ َٔ ايعٓاقط  هؿافيًٖٚصا ايتٓٛع ٜعطٞ , زٕٚ ايذلنٝع ع٢ً أسسٖاايتػع١ 

ع١ٝ اييت تعط٢ زاخٌ ٖصا نُا هب إٔ ؽتًـ أْٛاع ا٭ْؿط١ اؾُا, ايهؿؿ١ٝ اييت تًعَ٘

 ٚؾُٝا ًٜٞ ؾهٌ َكؿٛؾ١ تٛنح نٝـ ميهٓٓا ايتٜٓٛع بني اجملا٫ت, ايٓؿاط ست٢ ٫ ميٌ ايعهٛ

 :ٚأْٛاع ا٭ْؿط١
 جملال ا              

   
   اليشاط

 ايسٜٔ يًشٝا٠
ايعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا
 ايذلؾٝس ايب١٦ٝ َٗاضات

ايًٝاق١ 

 ايبس١ْٝ

سٝاتٓا يف 

 اجملتُع
 اعاملٓ ٚطٓٓا

ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ 

 ايهؿؿ١ٝ

 X X X X X  X  X X كِٝ َبٝت

 X  X X    X X  كِٝ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع

    X   X  X  ضس١ً 

 X X X X  X    X ظٜاض٠

 X X X X X X X X X X ادتُاع زٚضٟ

 X       X X X سؿٌ

           إخل... 
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 : ًَشٛظ١

ٖصا ايهِ َٔ ا٭ْؿط١ ٚيهٔ َٔ املِٗ يٝؼ بايهطٚض٠ إٔ تكّٛ ايٛسس٠ ايهؿؿ١ٝ بهٌ  .0

 .ايتٓٛع بني اجملا٫ت ٚأْٛاع ا٭ْؿط١

ٚيهٔ ٖصا ٫ ٜعين أْ٘ ئ ٜتكاطع , ت١ُٝٓ فاٍ َعنئ إٔ ٜ٪خص ايٓؿاط ٖسؾًا عاًَا يميه .6

دِٝ تسضٜيب قس أقّٛ مب: َجٌ)بٌ ع٢ً ايعهؼ , َع فا٫ت أخط٣ يف ْؿؼ ايٓؿاط

ٚيهٔ يف بطْاَر ٖصا املدِٝ , (١ؿؿٝايهاملٗاضات فاٍ ايذلنٝع ع٢ً )نؿؿٞ 

غٛف أْعـ املهإ ايصٟ أقُت ؾٝ٘ ( / ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ)غأساؾغ ع٢ً ايكًٛات 

انتؿـ َا سٛيو )ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ أ ٚنع بعض ايٛضف( / ا٭غط٠ ٚاجملتُع)ٚأقّٛ بتُٓٝت٘ 

 .ؾإٕ ٖصا ايتكاطع ٚايتٜٓٛع َطًٛب زا٥ًُا, (َٚٛاٖب

ايهؿؿ١ٝ ٚإ٫ غٌُٝ َٔ  ايهؿاف املتكسَّانٔ اييت مياضؽ بٗا هب ايتٜٓٛع يف ا٭ .3

 .ا٭ْؿط١, ست٢ َهإ عكس ا٫دتُاع ايسٚضٟ هب تٜٓٛع٘

 (:ٖصٙ ا٭َج١ً يًصنط ٚيٝؼ اؿكط)أْٛاع ا٭ْؿط١ شات ايؿذل٠ ايع١َٝٓ ايط١ًٜٛ 

 .ايؿذلٟ/ ايٛسس٠ ايهؿؿ١ٝ ايػٟٓٛ ( 4خط١)بطْاَر  .0

 .ايؿذلٟ/ يػٟٓٛ اؾُاع١ ايكػرل٠ ا( خط١)بطْاَر  .6

 .(إخل.. .ضس١ً/ كِٝ )ٜتهُٔ َبٝت طٌٜٛ ْؿاط  .3

 

 :ايدلْاَر ايهؿؿٞ يٓؿاط يف ؾذل٠ ظ١َٝٓ قكرل٠. ب

ٖٚصا ايٓؿاط ٫ , يف ٖصا ايكػِ غٛف ْتشسخ عٔ نٝؿ١ٝ ٚنع ْؿاط ٚاسس يؿذل٠ ظ١َٝٓ قكرل٠

 .(بسٕٚ َبٝت)ٜتعس٣ بطْاف٘ ًَٜٛا ٚاسسًا 

 (:ٖصٙ ا٭َج١ً يًصنط ٚيٝؼ اؿكط)١ٝ ايككرل٠ أْٛاع ا٭ْؿط١ شات ايؿذل٠ ايعَٓ

 .ادتُاع زٚضٟ .0

 .كِٝ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع .6

 .سؿٌ .3

 .ضس١ً ملس٠ ّٜٛ .4

 .َٗطدإ ملس٠ ّٜٛ .5

 .(ا٫ستؿاٍ بّٝٛ ايطؿٌ َج٬ً)ّٜٛ شٚ طابع خام  .6

                                                           
4
ٚيهٔ ميهٔ ا٫غتعاز٠ َٔ ٖصٙ املٛنٛعات َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب ايطزلٞ يف اؾُع١ٝ , ئ ْتططم ٖٓا ٭غؼ ايتدطٝط ٚٚنع ايدلْاَر 

  .أٚ َٔ خ٬ٍ ايتسضٜب ايصاتٞ غرل ايطزلٞ, ايهؿؿ١ٝ
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 .ظٜاض٠ َٝسا١ْٝ .7

 .إخل....  .8

 ًاؿاطٚيًتبػٝط غٛف ْكّٛ بٛنع ططٜك١ يٛنع ا٭ْؿط١ قكرل٠ املس٠ عٝح ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ْ

ٌ ؾكط٠ ْؿاط زاخٌ َج)ٕٛ ؾكط٠ ْؿاط زاخٌ ْؿاط أندل أٚ قس ته, قكرل املس٠ ناٌَ ايؿكطات

 :ٚؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح يصيو, (ادتُاع زٚضٟ أٚ كِٝ ْٗا١ٜ ا٭غبٛع

 :ٚسس٠ ْؿاط نا١ًَ

 :هب عٓس ٚنع ْؿاط ناٌَ ايتؿهرل يف ايبٓٛز ايتاي١ٝ

 التىضًح البيد و
 .إخل.. ./١ سؿً/ كِٝ : َجاٍ ْٛع ايٓؿاط  .0

 .تك١ٜٛ ايتعإٚ بني ايهؿاؾني: َجاٍ اهلسف َٔ ايٓؿاط  .6

 .زعْٛا ْعٌُ َعًا: َجاٍ ايؿعاض ايعاّ يًٓؿاط  .3

 .َٔ ايػاع١ إىل ايػاع١/ ْكـ ّٜٛ / ّٜٛ : َجاٍ ايٛقت اي٬ظّ  .4

 .إخل.. .َكط ايٛسس٠/ َهإ ظٜاض٠ / اـ٤٬ : َجاٍ املهإ  .5

 .عسز َعني/ مجاع١ قػرل٠ / ١ ٚسس٠ نؿؿٝ: َجاٍ عسز املػتٗسؾني  .6

 .إخل.. .سبٌ زلٝو/ ايعًِ ايٛطين / أٚضام قل ٚيكل: َجاٍ املػتًعَات املطًٛب١  .7

اجملا٫ت اييت غٝتِ   .8

 ايذلنٝع عًٝٗا

 .انتؿـ َا سٛيو: َجاٍ

ؾاضات اهلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ   .9

 (اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ )

اييت قس وكٌ عًٝٗا 

َٔ املتكسّ ايهؿاف 

 َؿاضنت٘

ا ايٓؿاط ع٢ً تٛقٝع أٚ اثٓني يف س وكٌ ايعهٛ يف ٖصق: َجاٍ

أٚ قس ٜهٕٛ ايٓؿاط نً٘ )ايؿاضات يهٞ وكٌ عًٝٗا  ٣سسإ

 .(هلصا ايػطض

/ ايبشح عٔ ايهٓع / َػابك١ ثكاؾ١ٝ / يعب١ ؾس اؿبٌ : َجاٍ ؾكطات بطْاَر ايٓؿاط  .00

 .(٫سغ ايتٓٛع بني اجملا٫ت)ؼ١ٝ ايعًِ 

 : ًَشٛظ١

ٓكاط ا٭خط٣ يف ايتدطٝط يٓؿاط قس تهٕٛ َطًٛب١ َجٌ املٝعا١ْٝ املتٛقع١ ٚعسز ٖٓاى ايعسٜس َٔ اي

ٚيهٔ ٖٓا ٫ ْػتٗسف ايتدطٝط يًٓؿاط , ايكاز٠ املطًٛب يتػٝرل ايٓؿاط ٚاٱزاضٜات ٚغرل شيو

 .ٚيهٔ نٝؿ١ٝ ايتؿهرل يف ٚنع ايٓؿاط مبا ٜتؿل َع ضٚح املٓٗر ايهؿؿٞ
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 :ؾكط٠ زاخٌ ْؿاط ناٌَ

سؿٌ زلط عٔ , يعب١ عٔ ايتعإٚ, اؿباٍ تهٕٛ دًػ١ تسضٜب١ٝ عٔ اغتدساّٖصٙ ايؿكط٠ قس 

اييت قس ٜهٕٛ ؾٝٗا أٜهًا تكاطع بني هب ايتشهرل اؾٝس هلصٙ ايؿكطات َٚع شيو , إخل.. .ايٛطٔ

 :ٖٚٓا أٜهُا غٓعطٞ بعض ايٓكاط اييت هب إٔ تطاع٢ عٓس ٚنع ؾكط٠ ايٓؿاط, اجملا٫ت

 التىضًح البيد و
 .ب بؿهٌ ؾٝل ٚدصاب ٜٚٓاغب املطس١ًعٝح ٜهت طاغِ ايٓؿا  .0

 .(ْؿاط بػٝط) إخل... ضس١ً غرل/ َػابك١ / تسضٜب / يعب١ : َجاٍ ايططٜك١ املػتدس١َ يف ايٓؿاط  .6

 .تك١ٜٛ ايتعإٚ بني ايهؿاؾني: َجاٍ اهلسف َٔ ايٓؿاط  .3

 .إخل... ْكـ غاع١/ غاع١ : َجاٍ ايعَٔ  .4

 .إخل... َكط ايٛسس٠/ ًَعب /  غطؾ١/  (ايطبٝع١) اـ٤٬: َجاٍ املهإ  .5

 .(إخل... عطٜـ ايطًٝع١ , ايعطٜـ ا٭ٍٚ, قا٥س ايٛسس٠: َجاٍ املػ٦ٍٛ عٔ ايٓؿاط  .6

 .عسز َعني/ مجاع١ قػرل٠ / ٚسس٠ نؿؿ١ٝ : َجاٍ عسز املػتٗسؾني  .7

 .ؾطزٟ أّ مجاعٞ أغًٛب ايعٌُ  .8

 .إخل... ايعًِ ايٛطين/ أق٬ّ أيٛإ / أٚضام قل ٚيكل : َجاٍ املػتًعَات املطًٛب١  .9

 .إخل... انتؿـ َا سٛيو, قش١ اؾػِ: َجاٍ فا٫ت املٓٗر املتكاطع١  .00

 .إخل... َٛغٝكٞ , شنا٤ يػٟٛ: َجاٍ ايصنا٤ات املػتدس١َ  .00

/ ايهؿا٠٤ )ؾاضات اهلٛا١ٜ ٚايهؿا١ٜ   .06

اييت قس وكٌ عًٝٗا  (اؾساض٠

َٔ َؿاضنت٘ يف  املتكسّ ايهؿاف

 ايؿكط٠

عهٛ يف ٖصٙ ايؿكط٠ ع٢ً تٛقٝع ٱسس٣ قس وكٌ اي: َجاٍ

هلصا  اأٚ قس تهٕٛ ايؿكط٠ نًٗ)ايؿاضات يهٞ وكٌ عًٝٗا 

 .(ايػطض

غٝكّٛ ايؿت١ٝ يف مجاعات قػرل٠ بطغِ َع٢ٓ ايٛطٔ ع٢ً : َجاٍ ؾطح ططٜك١ تٓؿٝص ايٓؿاط  .03

 .إخل... يٛس١ قُاؾ١ٝ نبرل٠ ع٢ً ؾهٌ َػابك١ عٝح

 .إخل... ١ ايع١ًُٝ املتعًك١ بايٓؿاط ايٓعطٜ: َجاٍ احملت٣ٛ ايعًُٞ يًٓؿاط  .04

إضؾازات عا١َ يًكاز٠ سني تٓؿٝص   .05

 ايٓؿاط

هب ا٫ٖتُاّ بايٛغا٥ٌ , هب ا٫ٖتُاّ بأَإ ا٭٫ٚز: َجاٍ

 .(إخل... ايذلنٝع ع٢ً أ٫ ٜػـ ا٭٫ٚز أثٓا٤ ايًعب١ , املع١ٓٝ

 

 :ىشطُ الفزديُاأل :ثاىًًا
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ٚسسٙ زٕٚ أقطاْ٘ يف  املتكسّ هؿافٜكّٛ ب٘ اي إٕ ايٓؿاط ايهؿؿٞ ايؿطزٟ ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ

ٚهب إٔ , (إخل... املٓعٍ , يف املسضغ١) أٚ خاضدٗا ايؿطق١ٚقس ٜهٕٛ ٖصا ايٓؿاط زاخٌ  ,ايؿطق١

 .ٜهٕٛ ٖصا ايٓؿاط نُٔ كطط٘ أٚ كطط قا٥سٙ يًت١ُٝٓ ايؿدك١ٝ

تكب يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً ٚاييت قس , ٖٚٓا غٛف تتعسز أْٛاع ا٭ْؿط١ اييت قس مياضغٗا ايعهٛ ؾطزًٜا

قس تُٓٞ ٚ أ, ايتكسّ ايؿدكٞ اـام ب٘ يًذلقٞ َٔ َطتب١ إىل أخط٣ ٚاؿكٍٛ ع٢ً ؾاض٠ نؿا١ٜ

َٗاضات٘ ايؿدك١ٝ باؿكٍٛ ع٢ً ؾاض٠ ٖٛا١ٜ أٚ قس تهٕٛ انتػاب َٗاضات قٝاز١ٜ يف تٛيٞ ١َُٗ 

 (.أَني قٓسٚم, أَني غط, ض٥ٝؼ يًذُاع١)زاخٌ ايٛسس٠ أٚ اؾُاع١ ايكػرل٠ 

 (:(اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) ؾاضات ايهؿا١ٜ)ايذلقٞ  .أ

أسس َباز٨ )ػاٙ ْؿػ٘ ايعهٛ إسػاغًا باملػ٦ٛي١ٝ إٕ مماضغ١ ا٭ْؿط١ ؾطزًٜا يًذلقٞ ايصاتٞ ٜعطٞ 

ؾٝعِ  , إىل املطتب١ ا٭ع٢ًَع أقطاْ٘ ست٢ ٜهٕٛ أٍٚ املذلقني ٚهعً٘ يف تٓاؾؼ زا٥ِ( اؿطن١

, (أٚ نُٔ مجاع١)ٚسسٙ  املتكسّ هؿافايمياضؽ  َٚٔ خ٬ٍ ايذلقٞ غٛف, ايتٓاؾؼ ايؿطٜـ

ٚغٛف ٜعٗط شيو دًًٝا َٔ خ٬ٍ , فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ اييت غتُٓٞ َعاضؾ٘ َٚٗاضات٘ ٚغًٛن٘

 :َطاسٌ ٖٞ 4ٖصٙ ايبطاق١ اييت تكػِ إىل , (ايتكسّ)بطاق١ ايذلقٞ 

 ٍٛاملٓسٌٜ  ٚمل ٜطتِس, ا بعض املباز٨ ايهؿؿ١ٖٝٚٞ املطس١ً اييت ٜتعطف ؾٝٗ :َطس١ً ايكب

 .يف ؾطقت٘ َا ٫ ٜكٌ عٔ ث٬ث١ أؾٗط املتكسّ هؿافٚتتطًب َسا١َٚ اي, ايهؿؿٞ بعس

 بٚتتطًب ٖصٙ املطس١ً بعض املطاي, أٚىل َطاتب ايذلقٞ :املبتس٨ املتكسّ هؿافاي ,

ؾطقت٘ ؾذل٠ َا بني غت١ إىل تػع١  يف هؿافَٚسا١َٚ اي

  .أؾٗط

 ٚتتطًب , ٞثاْٞ َطاتب ايذلق :ايجاْٞ املتكسّ هؿافاي

يف ؾطقت٘  هؿافَٚسا١َٚ اي, بٖصٙ املطس١ً بعض املطاي

 .ؾذل٠ َا بني غت١ أؾٗط إىل عاّ ناٌَ

 ٚتتطًب ٖصٙ , ثايح َطاتب ايذلقٞ :ا٭ٍٚ املتكسّ هؿافاي

يف  املتكسّ هؿافَٚسا١َٚ اي, باملطس١ً بعض املطاي

 .ؾطقت٘ ؾذل٠ َا بني غت١ أؾٗط إىل عاّ ناٌَ

 املتكسّ هؿافب إناؾ١ٝ ت٪ٌٖ ايٖٓاى َطايهٕٛ ميهٔ إٔ ت

ٚيهٔ هب , هؿاف املتكسّيًشكٍٛ ع٢ً أع٢ً ٚغاّ ملطس١ً اي

5َٔ اؾُع١ٝ ايهؿؿ١ٝ ايٛط١ٝٓ ًاإٔ ٜهٕٛ شيو َعتُس
. 

                                                           
5
 , ٚاملؿع ٚايػاطع يف ايهؿاؾ١ ايتْٛػ١ٝٚؾاض٠ ايٓذِ املٓرل, َجاٍ هلصا ايٛغاّ ٖٛ ٚغاّ ايككط ايهؿؿٞ يف مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ايػعٛز١ٜ 

 .إىل آخطٙ َٔ ا٭َج١ً املان١ٝ ٚاؿانط٠...  ٚٚغاّ ايٓػط يف ايهؿاؾ١ ا٭َطٜه١ٝ

من المهم في الترقي التركيز 

على التقاليد والفنون الكشفية 

حيث أنه يترقى في المجاالت 

, األخرى في البيت وداخل المدرسة

أما كشفيًا فال توجد إال في 

 .الوحدة الكشفية

 ملحوظة
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با٫تؿام َع ايكا٥س ست٢ ٫ )ؿٞ نٌ َطتب١ بعض ا٭ْؿط١ ايذلان١ُٝ اييت هب إٔ ٜكّٛ بٗا ايعهٛ ؾ

سف َٔ ايذلقٞ نإٔ ٜطنع ايؿت٢ ع٢ً فاٍ ٚاسس تهٕٛ بعٝس٠ عٔ املٓٗر أٚ بعٝس٠ عٔ اهل

هب إٔ هُع بني ا٫ختٝاض َٔ بني  ايهؿاف املتكسّٚيهٞ ٜذلق٢  (. أٚططٜك١ ٚاسس٠ يف ايعٌُ

ؾٗا, يصيو هب إٔ ْػتدسّ ا٭ْؿط١ يٝعدل عٔ ْؿػ٘, نُا إٔ ٖٓاى أؾٝا٤ إيعا١َٝ هب إٔ ٜعط

 .تكسّ كتًط١ بني اٱيعاّ ٚا٫ختٝاضبطاق١ 

 :ايتكسّبطاق١ 

سػب املعاٜرل اييت )ٖٚٞ ؼت٣ٛ ع٢ً خًٝط َا بني بعض ايعٓاقط اييت ٜط٣ ايعهٛ أْٗا تٓاغب٘ 

( أٚ اؾُع١ٝ أٚ املؿٛن١ٝ)ٚنصيو بعض ايعٓاقط اييت ٜط٣ ايكا٥س ( ٚنعتٗا اؾُع١ٝ أٚ املؿٛن١ٝ

دباضٟ ٗٞ خًٝط بني اٱؾ, ٚهب عًٝ٘ إلاظٖا يهٞ ٜكّٛ بايذلقٞ ,ايهؿاف املتكسّأْٗا تِٗ 

ٚنصيو تٛغٝع قاعس٠ , ؾبٌايؿطٚم ايؿطز١ٜ ٚقسضات نٌ  ٚا٫ختٝاضٟ, ؾٗصٙ ايبطاق١ تطاعٞ

ملعاٜرل  ًاٚتكٓني ايعٓاقط مما ٜعطٞ تٛسٝس, ايهؿاف املتكسّا٭ْؿط١ اييت ميهٔ إٔ مياضغٗا 

 .ايذلقٞ

6املبتس٨ ايهؿاف املتكسّبطاق١ تكسّ َطتب١  :َجاٍ
 

 يذالتار تىقًع الكائد بيد التكدو و

   .أزا٤ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ ٚسػٔ ا٭خ٬م  .0

ٚطًٓٝا ٚعطبًٝا )َعطؾ١ َٛدع٠ عٔ تاضٜذ اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ   .6

 .(ٚعاملًٝا

  

 –زٚضٟ  –زلط  –عًِ ))مماضغ١ ايتكايٝس ايهؿؿ١ٝ املدتًؿ١   .3

 .(إخل... ظٟ نؿؿٞ  –ؼ١ٝ 

  

امل٬س١,ايتدِٝٝ, اقتؿا٤ )َٔ َٗاضات سٝا٠ اـ٤٬  6اتكإ   .4

 .(إخل... ا٫ضتؿاعات ا٭ثط, 

  

   .املؿاضن١ يف اثٓني َٔ أْؿط١ ايؿطق١ يف اـ٤٬  .5

 :َٔ ؾاضات اهلٛاٜات 6ادتٝاظ   .6

0 -

6- 

  

   .فا٫ت كتًؿ١ 3َتطًبات َٔ  6ادتٝاظ   .7

                                                           
 .اؾاْبيف ٖصا  ايهؿاف املتكسّ ايعطبٜٞطد٢ ايطدٛع إىل زيٌٝ  6
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  :متطلبات ٍامُ
 بٗصٙ املتطًبات ؾ٢ نٌ ٚقت ٚعٓس تطقٝتِٗ ا٥س ع٢ً ايتأنس َٔ ايتعاّ ايهؿاؾنياسطم أٜٗا ايك

 :َطتب١ إىل أخط٣ َٔ

 :ع٢ً ٚشيو َٔ خ٬ٍ تؿذٝع ايهؿاؾني

  ّْٛاٖٝ٘ ادتٓابأٚاَط ايسٜٔ ٚبا٫يتعا. 

  (إخل... ايكسقات  –ايكّٛ  –ايك٠٬ )َٛاعٝسٖا ؾ٢ اؿطم ع٢ً أزا٤ ايعبازات. 

  ٔا٫عتعاظ با٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ يًٛط. 

 ت ايكشٝش١ ؾ٢ تعاًَ٘ َع اٯخطٜٔا٫يتعاّ بايػًٛنٝا. 

 يٛعس ٚايتش٢ً بكؿات ايكإْٛ ا٫يتعاّ با. 

  ا٫يتعاّ بتكايٝس اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ. 

  ا٫يتعاّ بايعازات ايكش١ٝ ايػ١ًُٝ. 

  احملاؾع١ ع٢ً املعٗط ايؿدك٢ ٚايٓعاؾ١. 

  :إرشادات
ٜتِ تٓؿٝص ٖصٙ املتطًبات َٔ خ٬ٍ ا٭ْؿط١ ايع١ًُٝ ايت٢ ٜكّٛ بٗا ايهؿاف ؾ٢ سٝات٘ ايهؿؿ١ٝ, 

ع١ أٚ ايؿطق١, أثٓا٤ ا٫دتُاعات أٚ املدُٝات أٚ ايطس٬ت أٚ ايعٜاضات َع غٛا٤ مبؿطزٙ أٚ َع ايطًٝ

 .ا٫بتعاز عٔ أغًٛب ا٫َتشإ أٚ ا٫ختباض

نُا ٜٓبػ٢ إٔ ٜسضى ايهؿاف إٔ َا ٜتعًُ٘ ؾ٢ ايهؿؿ١ٝ َٔ أؾٝا٤ َؿٝس٠ ٜٓبػ٢ إٔ ٜٛنع ؾ٢ 

 .ؿطق١ خس١َ اجملُٛع١ ٚإٔ ٜعٗط أثط َا تعًُ٘ ؾ٢ ؼػٔ َػت٣ٛ أزا٤ ايطًٝع١ ٚاي
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 :ؾاضات اهلٛا١ٜ. ب

.. .تتٓٛع ؾاضات اهلٛا١ٜ يف نٌ َطس١ً نؿؿ١ٝ َا بني ؾاضات ؾ١ٝٓ ٚثكاؾ١ٝ ٚؾاضات يًدس١َ ايعا١َ

ايؿطٚم تطاعٞ )ٚتٗسف ٖصٙ ايؿاضات إىل ت١ُٝٓ قسضات ايؿباب نٌ سػب ٖٛاٜت٘ َٚا وب , إخل

تاضٚا فاٍ ايٓؿاط ايصٟ إٔ ى هؿاف املتكسّيًنُا أْٗا تتٝح ايؿطق١ , (يٮؾطاز ايؿطز١ٜ

 .ؾٗٞ َعٗط َٔ َعاٖط ايكسضات ايها١َٓ ؾِٝٗ, يٲبساع ٘ فا٫ًْٜٓاغبِٗ ٚقس ٜتدصٚ

يف ع١ًُٝ ٚؾاضات اهلٛا١ٜ  (اؾساض٠/ ايهؿا٠٤ ) قس ٜهٕٛ ايطبط َا بني ؾاضات ايهؿا١ٜ :ًَشٛظ١

م ٓاس١ٝ اٱهاب١ٝ أٚ ٜعٛإٕ ضبطٗا ببعض ًٜعّ ايكٝاّ بٗا مجٝعًا َٔ ايسٝح , سسٜٔ شا ًاغ٬سايذلقٞ 

 .أخص ٚاسس٠ عٔ ا٭خط٣ َٔ ايٓاس١ٝ ايػًب١ٝ

 :ٚايطًٝع١ايؿطق١ املٗاّ زاخٌ 

اييت ؼت٣ٛ ع٢ً أسس ايبٓٛز ايطا٥ع١ , َٔ ْكاط ايك٠ٛ يف اؿطن١ ايهؿؿ١ٝ ٖٞ ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ

ؾطزًٜا  كسّهؿاف املتايُٜٓٞ قسضات  ايط٥٬عٚايعٌُ يف , (ايط٥٬ع)ٖٚٛ ايعٌُ يف مجاعات قػرل٠ 

, ايكا٥س ٚا٫قتكازٟ ٚاٱزاضٟ ٚغرل شيو َٔ املٗاّ املدتًؿ١ؾدكٝات عٝح تدلظ , زاخٌ اؾُاع١

بؿهٌ غرل َباؾط ٚػعًِٗ َٔ املبازضٜٔ ايسا٥ُني يف  هؿاف املتكسّايٖٚصٙ املٗاّ تُٓٞ قسضات 

ٚغتذس  ,َػتكب٬ً قا٥سُا يف عًُ٘ طًٝع١اي عطٜـؾػتذس , سٝاتِٗ ايؿدك١ٝ خاضز ايهؿؿ١ٝ

ٚغتذس أَني ايكٓسٚم ٖٛ قاسب ا٭ؾهاض ا٫قتكاز١ٜ , َٓعًُا يف زضاغت٘ طًٝع١غهطترل اي

 .إخل.. .اي٬َع١

َٚٔ خ٬ٍ املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ هب ايتأنٝس ع٢ً ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ايططٜك١ ايهؿؿ١ٝ بهاؾ١ 

 .بٓٛزٖا اييت غٛف تعطٞ يٓا املطزٚز املطًٛب ٚايٓذاح يف ؼكٝل اهلسف
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 :ط٠ يف تطبٝل املٓٗرأغايٝب َبته

 ططٜك١ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ: أ٫ًٚ

٠ يف تطبٝل املٓٗر ايهؿؿٞ يًهؿاف املتكسّ ٖٛ ٚنع إطاض أٚ ؾهط٠ َٔ أسس ا٭غايٝب املبتهط

 :ْصنط َٓٗا,ض٥ٝػ١ٝ يؿذل٠ ظ١َٝٓ قسز٠ تكّٛ عًٝٗا نٌ ا٭ْؿط١, ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجرل٠

يكسم, أٚ سػٔ اؾٛاض, ٚتهٕٛ نٌ ا٭ْؿط١ نتاض ق١ُٝ َع١ٓٝ ٚيتهٔ بط ايٛايسٜٔ, أٚ ا-0

يف ؾٗط َعني تسٚض سٍٛ ٖصٙ ايك١ُٝ, ؾإشا اخذلْا بط ايٛايسٜٔ َج٬ً, ؾػٛف ٜهٕٛ ٖٓاى أَج١ً 

 :يٮْؿط١ ايتاي١ٝ

 ّف١ً سا٥ط عٔ ا٭. 

 ؾكط٠ ضغِ عٔ زٚض ا٭بٜٛٔ يف سٝاتٓا. 

  ٕٛباق١ ظٖٛض بأْؿػِٗ ٜٚٗسْٚٗا إىل ا٭بٜٛٔ ايهؿاؾنيٜه. 

إخل, ٚتهٕٛ .... نؿهط٠ ض٥ٝػ١ٝ َجٌ , املا٤, ايؿها٤, ا٭يٛإ  ًافطز ًاَعٝٓ ؾ٦ًٝانتاض -6

هٕٛ ٖٓاى ؾإشا اخذلْا املا٤ َج٬ً, ؾػٛف ت نٌ ا٭ْؿط١ يف ؾٗط َعني تسٚض سٍٛ ٖصا ايؿ٤ٞ,

 :أَج١ً يٮْؿط١ ايتاي١ٝ

 ْٞؿاط ضٜانٞ َا٥. 

 أيعاب َػاَطات باغتدساّ املا٤. 

  املا٤ يف سٝاتٓادًػ١ َع ضدٌ زٜٔ عٔ أ١ُٖٝ. 

هب إٔ تٓبع ٖصٙ ا٭ؾهاض , ؾاٌْٗ َٓ٘ ٫ٚ ػعٌ ا٭ؾهاض ضٖٔ ايعكٍٛ, إٕ عط ا٭ؾهاض ٫ ٜٓهب

 َٔ ايؿت١ٝ ٚايؿباب ٚيٝؼ َٔ ايكا٥س

 :املػاَط٠ ٚايتشسٟ: ثاًْٝا

اعًِ ععٜعٟ ايكا٥س إٔ املػاَط٠ ٚايتشسٟ َٔ أِٖ َا ميهٔ إٔ تػتدسَ٘ أثٓا٤ تطبٝل املٓٗر 

هؿاف املتكسّ, ؾ٬ ػعٌ أْؿطتو ضتٝب١, ٚيهٔ اَٮٖا باٱثاض٠ ٚايتػابل ٚايتشسٟ ايهؿؿٞ يً

يس٣ ايهؿاؾني, نُا أْ٘ هب إٔ تكشب ٖصٙ ا٭ْؿط١ مبا ميٮ ؾهطِٖ ايصٟ بسأ يف ا٫ؾتعاٍ 

 .َٔ أدٌ ايبشح عٔ سكا٥ل ا٭َٛض

 

 :ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ٝ

 ا٫خذلاعات

عح يف اٱْذلْت أزلا٤ 

عح ... َػاَطات املدذلعني  .املدذلعني ايعطب

 .عٔ ايهٓع بؿهٌ اخذلاع

اغتدساّ املهْٛات 

 .ايكسمي١ يف ا٫خذلاع

عٌُ َعطض ٫خذلاعات ايط٥٬ع 

 .ٜٚعطض ع٢ً أٚيٝا٤ ا٭َٛض
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 ;السجالت في الفرقة

ٖٚٞ ١َُٗ يف تطبٝل ايططٜك١ , طتب١هب ع٢ً ايكا٥س احملاؾع١ ع٢ً غذ٬ت ايؿطق١ نا١ًَ َٚ

 :ايهؿؿ١ٝ ٚيف غرل ايدلْاَر ايهؿؿٞ, َٚٔ ٖصٙ ايػذ٬ت ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٫ اؿكط

 ٞوتٟٛ ع٢ً اغتُاض٠ يهٌ نؿاف َتكسّ ٚبٗا ناؾ١ املعًَٛات عٓ٘ : ايػذٌ ايؿدك

 .َٚعٚز بكٛض٠ ؾدك١ٝ يًهؿاف املتكسّ

 ٤ ايؿطق١ٜعٗط َس٣ سهٛض ٚغٝاب أعها: غذٌ اؿهٛض ٚايػٝاب. 

 ٜػذٌ ؾٝ٘ بطْاَر ٚبٝاْات ادتُاعات ايؿطق١: غذٌ ادتُاعات ايؿطق١. 

 ٜػذٌ ؾٝ٘ ادتُاعات فًؼ ايؿطف: غذٌ ادتُاعات فًؼ ايؿطف. 

 يتػذٌٝ بٝاْات ظٚاض ايؿطق١ ٚتاضٜذ ظٜاضتِٗ: غذٌ ايعٜاضات. 

 يتػذٌٝ اٱٜطازات ٚاملكطٚؾات اـاق١ بايؿطق١: غذٌ قٓسٚم ايؿطق١. 

 يتػذٌٝ عٗس٠ ا٭زٚات ٚاملػتًعَات املتٛؾط٠ يف ايؿطق١ :غذٌ ايعٗس٠. 

 ملعطؾ١ َس٣ تكسّ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز ايؿطق١ ٚاملكاض١ْ ؾُٝا بِٝٓٗ: غذٌ تكسّ ايهؿاؾني. 
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 الفروق الفردية

تعتدل َطاعا٠ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني ايؿت١ٝ ٚايؿباب يف تٓؿٝص املٓٗر ايهؿؿٞ َٔ أِٖ املعطٝات 

طنع عًٝٗا سٝح ططم اغتٝعاب ٚؼكٌٝ ايؿت١ٝ ٚايؿباب يٝػت ٚاسس٠ اؾسٜس٠ اييت هب إٔ ْ

ٚيصيو عٓس ايتعاٌَ َعِٗ ٚٚنع ا٭ْؿط١ هلِ َٚعِٗ هب ا٭خص يف ا٫عتباض , (ٚنصيو ايطاؾسٜٔ)

 .ٖصٙ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ

 :تعزيف الفزوم الفزديُ
ٚا٫دتُاع١ٝ بػبب  شيو ايتبأٜ ايصٟ وسخ بني ا٭ؾطاز يف قسضاتِٗ ايعك١ًٝ ٚخكا٥كِٗ ايٓؿػ١ٝ

أٚ ا٫مطاؾات ايؿطز١ٜ عٔ املتٛغط اؾُاعٞ يًكؿات , اخت٬ف ظطٚؾِٗ ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 .املدتًؿ١

 :ٚتتأثط ٖصٙ ايؿطٚم باٯتٞ

  .ايٛضاث١ -

  .ايب١٦ٝ ايعا١ًٝ٥ -

  .ايعُط -

 .اؾٓؼ -

 .َػت٣ٛ ايعًُٝات ايعك١ًٝ -

ٚئ ٜػعٓا إٔ , َسخٌ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايٓعطٜات اييت تٓاٚيت, َٚٔ ٖصا املٓطًل

ٚيهٓٓا غٓأخص إسس٣ ٖصٙ ايٓعطٜات ْٚطبكٗا يف َٓاٖذٓا ايهؿؿ١ٝ , ْتشسخ عٓٗا مجٝعًا

 :ٖٚٞ ْعط١ٜ داضزْط يًصنا٤ات, ايعطب١ٝ

 :ىظزيُ الذناءات املتعددَ جلاردىز
قاّ ايعامل ايٓؿػٞ ا٭َطٜهٞ 

 Howard)ٖاٚضز داضزْط 

Gardner ) ا٭غتاش ظاَع١

املؿّٗٛ ايؿا٥ع  ٣تشسضؾاضز بٖا

ت ثكاؾتٓا َؾيكس عّط:" يًصنا٤ ٚقاٍ

, "دسًا نٝكًا ايصنا٤ تعطٜؿًا

 ٚشيو عاّ شنا٤ات عًٞ ا٭قٌ مثا١ْٝٚدٛز ( Frames of Mind)أطط ايعكٌ  ٘ٚاقذلح يف نتاب

ْٚعط١ٜ ايصنا٤ات املتعسز٠ تٓتكس ؾهط٠ إٔ ٖٓاى شنا٤ ٚاسسًا ٜٛيس ب٘ اٱْػإ ٫ٚ , 0983ّ



 

 57 

ميهٓٓا إٔ ْعتدل ايصنا٤ات نٓعًا زاخٌ نٌ ؾاب ع٢ً ايكا٥س إٔ , ٚع٢ً شيو, ٝع تػٝرلْٙػتط

: ٖٞ( ٚتطٛضت ٭نجط َٔ شيو بعسٖا)ٖٚصٙ ايصنا٤ات اييت سسزٖا داضزْط , ٜهتؿؿ٘ ُٜٚٓٝ٘

 –ايصنا٤ اؾػُٞ اؿطنٞ  –ايصنا٤ املهاْٞ  –ايصنا٤ املٓطكٞ ايطٜانٞ  –ايصنا٤ ايًػٟٛ 

 .ايصنا٤ ايطبٝعٞ –ايصنا٤ ايؿدكٞ  –ايصنا٤ ا٫دتُاعٞ  –ايصنا٤ املٛغٝكٞ 

تٓاٍٚ َٚعاؾ١ بٓا٤ ايًػ١, َٚعاْٝٗا, ٚٚظا٥ؿٗا, ٚاغتدساَاتٗا  ٢ايكسض٠ عً ٖٛ :الذناء اللغىٍ .0

 .(ايؿطح بٗسف اٱع٬ّ ٚايتجكٝـ –ايب٬غ١ ٚايبٝإ ) ايع١ًُٝ

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

 .ايهتب ٖا١َ ٚتعدل عُٔ أنٕٛ -

 .تعًِ أنجط عٔ ططٜل ا٫غتُاعأ -

  .أغتُتع بًعب ايعسٜس َٔ ا٭يعاب ايه١َٝ٬ -

َٛاز زضاغ١ٝ غ١ًٗ بايٓػب١ يٞ ٚأغتطٝع إٔ , ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ  -

 .أ٩زٟ ؾٝٗا دٝسًا عٔ ايعًّٛ

 .إخل... املصٜع –اـطٝب  –ايكشؿٞ : ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

ٚايكسض٠ , ع٢ً اغتدساّ ا٭ضقاّ ٚا٭عساز بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ ايكسض٠ ٖٛ :الذناء امليطكٌ الزياضٌ .6

متٝٝعٖا,  ٢ٖٛ اؿػاغ١ٝ يٮمناط املٓطك١ٝ, أٚ ايعسز١ٜ, ٚايكسض٠ عً ع٢ً ايتؿهرل املٓطكٞ

 .َجٌ ايػبب ٚايٓتٝذ١]تهٜٛٔ ع٬قات بٝٓٗا ٚ

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

  .أغتطٝع إٔ أسػب ا٭عساز بػٗٛي١ يف ضأغٞ -

  .ايعًّٛ ٚايطٜانٝات َٔ املٛاز املؿه١ً يسٟ يف املسضغ١ -

  .أؾهٌ ا٭يعاب ايعك١ًٝ َجٌ ايؿططْر -

  .أسب إٔ أغأٍ عٔ نٝؿ١ٝ عٌُ ا٭ؾٝا٤ -

 .إخل... ايطبٝب املؿدل –احملًٌ املايٞ  –ايكانٞ : ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤
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عًٞ مٛ زقٝل ٚقشٝح, ٚإٔ  ٞع٢ً إزضاى ايعامل ايبكطٟ املهاْ ايكسض٠ ٖٛ :الذناء املهاىٌ .3

 ٜ٪زٟ أٚ ٜكّٛ بتش٬ٜٛت َعتُسًا ع٢ً تًو اٱزضانات

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

  .أغتطٝع إٔ أض٣ ايكٛض عٓسَا أغًل عٝين -

 .أغتطٝع إٔ أعطف ططٜكٞ, ٫ أستاز غايبًا ـطا٥ط -

  .أغتطٝع تكسٜط املػاؾات -

  .أْا سػاؽ دسًا يًؿطٚم بني ا٭يٛإ -

 .إخل... ايطغاّ, َكُِ ايسٜهٛضات , املٗٓسؽ املعُاضٟ: طتبط١ بٗصا ايصنا٤ٚظا٥ـ َ

اـدل٠ ٚايهؿا٠٤ يف اغتدساّ ايؿطز ؾػُ٘ نهٌ يًتعبرل عٔ  ٖٛ :الذناء اجلشنٌ احلزنٌ .4

 ا٭ؾهاض ٚاملؿاعط ٚايٝػط يف اغتدساّ ايؿطز يٝسٜ٘ ٱْتاز ا٭ؾٝا٤ أٚؼًٜٛٗا

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

  .ا٭يعاب ايطٜان١ٝأسب  -

  .أسب قها٤ أٚقات خاضز املٓعٍ -

 .ٝا٤ يهٞ أتعًِ َٔ خ٬ٍ شيو ايًُؼأسب إٔ أملؼ ا٭ؾ -

  .َجٌ املؿٞ أٚ اؾطٟ( ٚأْا أؼطى)أؾهط دٝسًا سُٝٓا أقّٛ بأعُاٍ سطن١ٝ  -

  .بٝسٟ أسب ايعٌُ -

 .إخل... ,ايطٜانٝني, املكًس ٚاملٗطز, اؿطؾٝني :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

, ع٢ً إزضاى ايكٝؼ املٛغٝك١ٝ, ٚمتٝٝعٖا, ٚؼًٜٛٗا, ٚايتعبرل عٓٗا ايكسض٠ ٖٛ :ذناء املىسًكٌال .5

اؿػاغ١ٝ ػاٙ , ٜٚهِ ٖصا ايصنا٤ اؿػاغ١ٝ يًشٔ ٚاؾطؽ, اٱسػاؽ ظٛز٠ ايٓػُات

 .ؾِٗ ايبٓا٤ املٛغٝكٞ, ا٭قٛات

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

 .يسٟ قٛت غٓا٥ٞ دٝس -

 .املٛغٝك٢ أشانط ع٢ً قٛت -

 .أَاضؽ ايععف ع٢ً اٯ٫ت املٛغٝك١ٝ -

 .إخل... ,ايععؾني, املًشٓني, املٓؿسٜٔ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤
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ع٢ً إزضاى أَعد١ اٯخطٜٔ, َٚكاقسِٖ, ٚزٚاؾعِٗ, َٚؿاعطِٖ,  ايكسض٠ ٖٛ :الذناء االجتناعٌ .6

ا٫ت ا٫ْؿعاي١ٝ ٚاملعاد١ٝ ٚايتُٝٝع بٝٓٗا, ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غتذاب١ بؿاع١ًٝ ٚع٢ً مٛ َٓاغب يًش

 .يٰخطٜٔ

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

  .أؾأ إىل اٯخطٜٔ عٓسَا أؾعط مبؿه١ً -

  .أسب إٔ أعًِ اٯخطٜٔ َا ايصٟ أعطؾ٘ ٚنٝـ ٜؿعًْٛ٘ -

  .أمتتع بٛدٛز ؾبه١ ع٬قات ادتُاع١ٝ نبرل٠ -

  .أسب ايتعإٚ َع اٯخطٜٔ -

 .إخل... ,َٛظـ ايع٬قات ايعا١َ, ضدٌ ايسٜٔ, تُاعٞاملطؾس ا٫د :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

, َعطؾ١ ايصات ٚايكسض٠ ع٢ً ايتكطف تٛاؾكًٝا ع٢ً أغاؽ تًو املعطؾ١ ٖٛ :الذناء الشدصٌ .7

ٜٚتهُٔ إٔ ٜهٕٛ يًؿطز قٛض٠ زقٝك١ عٔ ْٛاسٞ قٛت٘ ٚنعؿ٘, ٚايٛعٞ بأَعدت٘ ايساخ١ًٝ 

ات٘, ٚايكسض٠ ع٢ً تأزٜب ايصات ٚؾُٗٗا َٚكاقسٙ ٚزٚاؾع٘, ٚسا٫ت٘ املعاد١ٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ, ٚضغب

 .ٚتكسٜطٖا

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

 .أسب إٔ أقهٞ ٚقيت مبؿطزٟ -

 .أسب إٔ أؾهط زا٥ًُا يف أس٬ّ ٚأٖساف خاق١ بٞ -

  .أؾهط يف إٔ أنٕٛ قاسب أعُاٍ َٚؿطٚعات َػتك١ً ًَٜٛا َا -

 .إخل... ضداٍ ا٭عٌُ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤

ٚايتعاٌَ َع اؿٝٛإ ٚايٓبات, , َعطؾ١ ايطبٝع١ ٚزٚض٠ اؿٝا٠ يف ايهٕٛ ٖٛ :طبًعٌالذناء ال .8

 .ٚاٱسػاؽ بٗا بآٜات ايهٕٛٚايتأثط بعٛاٌَ اؾٛ ٚايطبٝع١, ٚا٫ْبٗاض 

 :عباضات ؾا٥ع١ ٭قشاب ٖصا ايصنا٤

 .أسب إٔ أقهٞ ٚقيت يف اؿسا٥ل أٚ بني أسهإ ايطبٝع١ -

 .أسب إٔ أؾهط زا٥ًُا يف خًل اهلل -

  .أؾهط يف إٔ أنٕٛ َكتين ؿٝٛإ أٚ قاسب سسٜك١ قػرل٠ -

 .إخل...  َعاضع, َطبٞ سٝٛاْات, دٝٛيٛدٞ :ٚظا٥ـ َطتبط١ بٗصا ايصنا٤
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 :مالحظات ٍامُ عً ٍذه اليظزيُ

نٌ شنا٤ ) ميتًو نٌ ؾدل ايصنا٤ات ايجُا١ْٝ نًٗا ٚيهٔ مبػتٜٛات َتؿاٚت١ -

 .ُٜٓٛ مبعسٍ كتًـ زاخٌ نٌ ٚاسس َٓا

  .ؽ ٜػتطٝعٕٛ ت١ُٝٓ نٌ شنا٤ إىل َػت٣ٛ َٓاغب َٔ ايهؿا٠٤َععِ ايٓا -

 .ايصنا٤ات عاز٠ َعًا بططٜك١ َطنب١تعٌُ  -
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 نماذج أنشطة 

 الكشاف المتقدم
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هذا الجزء من الدليل هو جزء استرشادي للقائد ليدله 

على كيفية التعامل مع األهداف الخاصة لكل مجال 

واألنشطة  وكيف يمكن أن ينهل من المعارف والمهارات

الفردية والجماعية في صورة بطاقات األنشطة التي تسهل 

عليه تحضير أي نشاط كما ورد سالفًا في الجزء الخاص 

 .بكيفية تطبيق المنهج

 

تذكر أن هذه مجرد أمثلة وعليك أن تبدع باستحداث 

أنشطة أخرى, فنحن نعطيك هنا مثااًل أو مثالين من 

.األنشطة لكل مجال والباقي عليك
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 الدين للحياة
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 قدرة اهللمواقف 
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
تكّٛ نٌ طًٝع١ بإعساز عطض تكسمي٢ عٔ مخػ١ 

ٖصا ع٢ً إٔ ٜتِ زعِ  . َٔ َٛاقـ ت٪نس قسض٠ اهلل 

ايعطض ببعض َكاطع ايؿٝسٜٛ ايت٢ تكـ ٖصٙ 

قٝك١ ؾ٢ ز 30 – 60املٛاقـ ٜٚتِ عطن٘ ؾ٢ ؾذل٠ َٔ 

ع١ باغتدساّ ايعطٚض ٜٚتِ هٌ طًٝي ادتُاع ايؿطٜل

املٛاقـ بسق١ ٚا٫غتعا١ْ ببعض ايتعطف ع٢ً ٖصٙ 

 .١ْٝ ايت٢ ت٪نس ٖصٙ ايكسض٠ اٯٜات ايكطآ
 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

 َٔ َكازض املاز٠ املكس١َ ٚنصيو  ايتأنس

 .قش١ اٯٜات املدتاض٠ يتسعِٝ املٛنٛع 

  ابسأ ْؿاطو بايتعطف ع٢ً إٔ قسضات اهلل

جرل٠ ٚإٔ ايتعطف عًٝٗا ٜعُل اٱميإ يس٣ ن

 .ايؿطز 

  ساٍٚ ايتأنٝس ع٢ً قسضات اهلل ايٛاغع١ يًؿت١ٝ ؾؿ٢ ٖصٙ ايػٔ ٜطٜسٕٚ ايتأنٝس باٱثباتات

 .ايعك١ًٝ 

 حالتىضً البيد
 .ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .عطض تكسميٞ اليشاط

  .ايتؿهط ؾ٢ خًل اهلل اهلدف اخلاص
ٜصنط بعض ز٥٫ٌ قسض٠ اهلل ٚععُت٘ يف  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

ا٭ْؿؼ ٚاٯؾام َػتس٫ً بآٜات َٔ ايهتب 

 .ايػُا١ٜٚ

 .غاع١ َع أغبٛع يًتشهرل  2 الزمً

 .َكط ايؿطق١ ملهاٌا
 .قا٥س ايؿطق١ ٚايعطٜـ ا٭ٍٚ املشئىل عً اليشاط

 .َؿتٛح/ نٌ أؾطاز ايؿطق١  عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .نُبٝٛتط+ ؾاؾ١ عطض  املشتلزمات املطلىبُ
 .ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .شنا٤ َهاْٞ, ٚيػٟٛ الذناءات املشتددمُ
ت اهلىايُ اليت قد شارا

ٖاٟٚ  –املطايع  –احملسخ  –ايساع١ٝ  حيصل علًَا الهشاف

 .ايجكاؾ١ ايعا١َ
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 نشرة ديننا الحبيب 

 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
ٜتِ اٱع٬ٕ عٔ تٓؿٝص ْؿاط عٌُ ْؿط٠ ز١ٜٝٓ 

١ٝٓ بكٛض٠ ٚانش١ َتدكك١ عٔ املؿاِٖٝ ايسٜ

ع٢ً إٔ تكّٛ نٌ طًٝع١ ....( تهاؾٌ , تطاسِ , )

بايتٓؿٝص ؾ٢ ادتُاع ايؿطٜل بعس إعساز املٛنٛعات 

 .اـاق١ بايٓؿاط 
 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

  ُِٝاتطى َػاس١ َٔ ا٫بتهاض يتك

  .ايٓؿط٠

  اسطم ع٢ً َؿاضن١ مجٝع ا٭ؾطاز ؾ٢

ِ ا٭غاغ١ٝ ايٓؿاط يٲؾاز٠ َٔ املؿاٖٝ

 .يًٓؿاط 

  ِْٗاقـ ايؿت١ٝ ٚسجِٗ ع٢ً ٖصٙ املؿاِٖٝ ايت٢ تػرل َٔ غًٛن. 

 التىضًح البيد
 .ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .َػابك١/ ْؿط٠  اليشاط

 .ؼسٜس املؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ بكٛض٠ ٚانش١ اهلدف اخلاص
ٜ٪زٟ ع٬ًُ ؾًٓٝا ٜعدل ب٘ عٔ بعض املؿاِٖٝ  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .ايس١ٜٝٓ

   .زقٝك١ 41 – 31 الزمً

 .َكط ايؿطق١ املهاٌ
 .قا٥س ايؿطق١ ٚايعطٜـ ا٭ٍٚ املشئىل عً اليشاط

 .َؿتٛح/ نٌ أؾطاز ايؿطق١  عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .أزٚات نتاب١ٝ –َككات  –أؾطر  املشتلزمات املطلىبُ
 .َٗاضات الت امليَج املتكاطعُدلا

 .شنا٤ َهاْٞ, يػٟٛ الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

ٖاٟٚ  –ٖاٟٚ ا٭ؾػاٍ ايٝس١ٜٚ  –ايطغاّ  حيصل علًَا الهشاف

 .ايجكاؾ١ ايعا١َ
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العلوم 

 والتكنولوجيا
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 ابتكار علمى من خامات البيئة
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
تٛدٝ٘ ايؿت١ٝ يًتؿهرل ؾ٢ ابتهاض ٚإْتاز بعض  ٜتِ

... َطٚس١, زا٥ط٠ نٗطب١ٝ )ايُٓاشز ايع١ًُٝ ايبػٝط١ 

َٔ خ٬ٍ اغتدساّ خاَات ايب١٦ٝ احملٝط١ ( إخل

  .ٜٚذلى هلِ َػاس١ َٔ ايتؿهرل ٚايتدٌٝ 

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

  زٚض ايعًِ يف َٛاد١ٗ ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ

 .ؼسٜات املػتكبٌ

 ا٫عتُاز ع٢ً ا٭غًٛب ايعًُٞ يف ايتؿهرل. 

  َٓاقؿ١ املبتهطات ايب١ٝ٦ٝ ٚايع١ًُٝ

بعض ايكٛاْني ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚنصيو َٓاقؿ١ 

ٚايهٗطبا١ٝ٥ ٚاملٝهاْٝه١ٝ قبٌ ايتٓؿٝص 

 .يتٛغٝع أؾل املؿاضنني 

  ٘نطٚض٠ اضتباط املٓتر بايب١٦ٝ ٚؼكٝل اهلسف َٔ إْتاد. 

  ٜٔتكِٝٝ املؿطٚعات املكس١َ ٚتكسِٜ ساؾع يًُتُٝع. 

  ٍٖٚصا ايٓؿاط ٜػتٗسف فُٛع١ خاق١ َٔ ايؿت١ٝ ش٣ٚ ايطابع ايؿهط٣ اـام , سا

 .ت١ُٝٓ شيو ٫ٚ ػدل اٯخطٜٔ ع٢ً املؿاضن١ 

 التىضًح البيد
 .ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .َػابك١/ ابتهاض عًُٞ  اليشاط

ت١ُٝٓ قسضات ايتؿهرل ايع٢ًُ ٚايتؿهرل  اهلدف اخلاص

 .ايٓاقس
ٜتعطف زٚض ايعًِ يف َٛاد١ٗ ؼسٜات  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .املػتكبٌ

   .غاع١ غاع١ ْٚكـ الزمً

 .َكط ايؿطق١ املهاٌ
 .قا٥س ايؿطق١ ٚايعطٜـ ا٭ٍٚ املشئىل عً اليشاط

 .تٛحَؿ/ نٌ أؾطاز ايؿطق١  عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .خاَات ب١ٝ٦ٝ َؿتٛس١ املشتلزمات املطلىبُ
  .َٗاضات –ايب١٦ٝ  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .شنا٤ َهاْٞ, َٓطكٞ ضٜانٞ الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 –ايهٗطبا٢٥  –ٖا٣ٚ اٱيهذلْٚٝات  حيصل علًَا الهشاف

  .قسٜل ايب١٦ٝ –املكتين 
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 هيا نطور فريقنا ونواكب التقدم
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
َٛقع يًؿطٜل ع٢ً )تكّٛ نٌ طًٝع١ بتكُِٝ 

بطاَر / عطٚض تكسمي١ٝ ؽسّ ايؿطق١ / اٱْذلْت 

ٜٚطاع٢ ؾٝ٘ ا٫بتهاض ٚدٛز٠ ( بٝاْات يًؿطق١ 

يهٌ طًٝع١ ؾ٢  ايتكُِٝ, ٜٚتِ عطض املدطدات

  .زقٝك١ خ٬ٍ ادتُاع ايؿطٜل  30َس٠ 

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

  ايتهٓٛيٛدٝا يف زٚض ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ

  .سٝاتٓا

  ايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ْاؾع

 .يًؿطق١ ٜٚهٕٛ مبػت٣ٛ اسذلايف

 ٍؼؿٝع ايهؿاؾني ع٢ً إتكإ ا٭عُا. 

 التىضًح بيدال
 .ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .تهًٝـ مجاعٞ اليشاط

ت١ُٝٓ ايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا  اهلدف اخلاص

 .اؿسٜج١ بهؿا٠٤
ٜػتدسّ ايتهٓٛيٛدٝا يف تٓؿٝص أْؿط١  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .ؽسّ ؾطقت٘

   .ضغاع١ يًعط 2أغبٛع يًتشهرل ٚ  الزمً

 .َكط ايؿطق١ املهاٌ
 .قا٥س ايؿطق١ ٚايعطٜـ ا٭ٍٚ املشئىل عً اليشاط

 .َؿتٛح/ نٌ أؾطاز ايؿطق١  عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .نُبٝٛتط+ دٗاظ عطض  املشتلزمات املطلىبُ
 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ –َٗاضات  دلاالت امليَج املتكاطعُ

٤ َهاْٞ, َٓطكٞ ضٜانٞ, يػٟٛ, شنا الذناءات املشتددمُ

 .ادتُاعٞ
شارات اهلىايُ اليت قد 

  .اٱع٬َٞ –ٖا٣ٚ ايهُبٝٛتط  حيصل علًَا الهشاف
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 اراتـــمه 
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 وطنيةمسرحية أدبية 
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
ٜعٌُ ايؿطٜل ع٢ً اختٝاض إسس٣ ايطٚاٜات ا٭زب١ٝ 

ايت٢ تعٌُ ع٢ً إظٗاض ثكاؾ١ ايسٚي١ , ٜٚعٗط َس٣ 

اٱبساع ا٭زب٢ ٚايجكاؾ٢ ٚؼٌٜٛ ٖصا ايعٌُ إىل 

َػطس١ٝ قكرل٠ تتٓاغب َع َس٠ ايعطض , 

ٚنصيو عٌُ بطٚؾات ع٢ً ايعطض, ٚتكّٛ 

يسعا١ٜ اي٬ظ١َ ٚزع٠ٛ أعها٤ ايؿطم فُٛع١ بعٌُ ا

ا٭خط٣ ٚأٚيٝا٤ ا٭َٛض ٚبعض ا٭ؾطاز ؾ٢ اجملتُع 

 . ٚايؿدكٝات اهلا١َ 

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

  تٛظٜع ايعٌُ دٝسًا يهُإ ايٓذاح. 

  نطٚض٠ ٚدٛز أثط ًَُٛؽ زاخٌ ْؿٛؽ

 .ا٭ؾطاز ْاتر عٔ ايطٚا١ٜ 

 ٛدٝٗٗا قاٚي١ تبػٝط َؿاِٖٝ ايطٚا١ٜ ٚت

 .يًُؿاٖسٜٔ بكٛض٠ غًػ١ 

  زع٠ٛ املػ٦ٛيني ٱعطا٤ اؿاؾع يٮؾطاز. 

 

 التىضًح البيد
 .َٗاضات اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .َػطس١ٝ اليشاط

ايتعطف ع٢ً ا٭قٍٛ ايتاضى١ٝ يًؿٕٓٛ  اهلدف اخلاص

 .ٚاٯزاب
ٜعٗط تكسٜطٙ يك١ُٝ ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب يف  ارٍاملؤشز املعزيف أو املَ

 .سٝا٠ اٱْػإ

  .زقٝك١  45 الزمً

 .َػطح أٚ َهإ قاحل يًعطض املهاٌ
 .قا٥س ايؿطق١ ٚايعطٜـ ا٭ٍٚ املشئىل عً اليشاط

 .ؾطزًا ع٢ً ا٭قٌ 02 عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

أزٚات –أزٚات زلع١ٝ ٚبكط١ٜ  –٬َبؼ  املشتلزمات املطلىبُ

 .نتاب١ٝ
 .سٝاتٓا يف اجملتُع –ايسٜٔ يًشٝا٠  دلاالت امليَج املتكاطعُ

شنا٤ يػٟٛ, ادتُاعٞ, دػُٞ  الذناءات املشتددمُ

 .سطنٞ, َٛغٝكٞ
شارات اهلىايُ اليت قد 

  .احملسخ –اٱع٬َٞ  –املُجٌ  حيصل علًَا الهشاف
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 "اظهر مواهبك"مسابقة 
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
ٜكّٛ ايكا٥س بعٌُ َػابكات بني ايط٥٬ع بعس 

اٱع٬ٕ عٓٗا َػبكًا ؾ٢ ا٭زب ٚايؿعط ٚايعدٌ 

ٚنتاب١ ايككل ايككرل٠ , ع٢ً إٔ ٜتِ اختٝاض 

 .اٍ ا٭ؾهٌ ٚتهطِٜ املتُٝعٜٔ ا٭عُ

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

 تؿذٝع اؾُٝع يًُؿاضن١. 

  إهاز بعض املكازض اييت تػاعسِٖ ع٢ً

َكاطع  –أؾعاض  –نتب )اٱبساع يف ا٭زب 

 .(إخل... ؾٝسٜٛ 

 التىضًح البيد
 .َٗاضات اجملال

 الطزيكُ املشتددمُ يف
 .َػابك١ اليشاط

املؿاضن١ ؾ٢ بعض املػابكات ا٭زب١ٝ  اهلدف اخلاص

 .ٚايؿ١ٝٓ ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛات
ٜ٪زٟ بعض ا٭عُاٍ ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ  يف  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .املػابكات املدتًؿ١

   .زقٝك١ 31 الزمً

 .َكط ايؿطق١ املهاٌ
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .َؿتٛح شتَدفنيعدد امل
 .ؾطزٟ أسلىب العنل

 .أزٚات نتاب١ٝ املشتلزمات املطلىبُ
 .سٝاتٓا يف اجملتُع –ايسٜٔ يًشٝا٠  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .شنا٤ يػٟٛ, ادتُاعٞ الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 –احملسخ  –ايؿاعط  –ايككام  حيصل علًَا الهشاف

 .ايكشؿٞ
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 ةـــالبيئ
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 "مشكالت البيئية المحيطة"بحث 
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
 3ِ ا٫تؿام ع٢ً اٱع٬ٕ عٔ تٓؿٝص عح ٜتٓاٍٚ ٜت

َٔ َؿه٬ت ايب١٦ٝ احملٝط١ ٜعٌُ ؾٝٗا ايؿطز ع٢ً 

ؾِٗ ٚؼسٜس املؿه٬ت ٚٚنع ايتكٛضات ٚأغايٝب 

ؿٌ تًو املؿه٬ت , ٜٚتِ تطى َػاس١ ظ١َٝٓ 

يًُؿاضنني ٱْٗا٤ ايسضاغ١ (  نيؾ٢ سسٚز أغبٛع)

ٜٚتِ ايتذُع ٚعطض ْتا٥ر ايعٌُ خ٬ٍ دًػ١ 

ؿطٜل ي٬غتؿاز٠ َٔ أؾهاض َٚكذلسات ايكا٥ُني يً

  .بايعٌُ 

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

 َٔ املاز٠ ايع١ًُٝ ٚاملطادع  ايتأنس

 .املػتدس١َ يهُإ زق١ املعًَٛات 

  قاٚي١ تٓؿٝص بعض اؿًٍٛ املكذلس١ ؾ٢

 .ساي١ إَها١ْٝ شيو 

  تٛؾرل َػاس١ يًٓكاف خ٬ٍ عطض ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ. 
 

 ىضًحالت البيد
 .ايب١٦ٝ اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .عح اليشاط

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ املؿاضن١ ؾ٢ سٌ  اهلدف اخلاص

 .املؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘ ايب١٦ٝ
ٜتبع ا٭غًٛب ايع٢ًُ يف سٌ بعض  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .املؿه٬ت ايت٢ تٛاد٘ ايب١٦ٝ َٔ سٛي٘

 .ع١أغبٛعني يًتشهرل ٚايعطض يف غا الزمً

 .قاع١ يًعطض املهاٌ
  .ايعطٜـ ا٭ٍٚ املشئىل عً اليشاط

 .َؿتٛح عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .ٚغا٥ٌ عطض –قاع١  املشتلزمات املطلىبُ
 .سٝاتٓا يف اجملتُع –ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ٞ, َٓطكٞ ضٜانشنا٤ يػٟٛ, ادتُاعٞ الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .ايكشؿٞ – ايباسح حيصل علًَا الهشاف
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 الماء والكهرباء
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
غت٬ٗى املا٤ اْؿط ثكاؾ١ تطؾٝس ايٓؿاط إىل ٗسف ٜ

يس٣ اجملتُع َٔ خ٬ٍ مح١ً تٛع١ٝ ٚ ايهٗطبا٤ 

تكّٛ بٗا ايؿطق١ يف اؿٞ احملٝط, ٚشيو عٔ ططٜل 

عٌُ ادتُاعات تسضٜب١ٝ ع٢ً نٝؿ١ٝ َٛاد١ٗ 

اتكإ املاز٠ ايع١ًُٝ يًتٛع١ٝ, اؾُٗٛض يف ايتٛع١ٝ ٚ

خ٬ٍ أغبٛعني َٔ ايعٌُ, ثِ ايٓعٍٚ إىل اؿٞ يف 

عط١ً ْٗا١ٜ ا٭غٛبع ملس٠ َٜٛني ناًَني يتٛع١ٝ 

ايعا١َ بأ١ُٖٝ ا٫غت٬ٗى ايطؾٝس يًُا٤ 

ٚايهٗطبا٤, ٚايٓؿع ايصٟ غٝعٛز ع٢ً اجملتُع َٔ 

  .ٖصا ايذلؾٝس

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

 ٌُغتؿاز٠ َٔ اـدلات ع٢ً ا٫ ايع

 .يف ٖصا اجملاٍاملتدكك١ 

   ْؿطات تٛع١ٜٛ خاق١ ايعٌُ يًشكٍٛ ع٢ً

  .غت٬ٗىبايذلؾٝس ٚ ا٫

  ثِ ٜكَٕٛٛ بتسضٜب ايهؿاؾنيؾا٤ ايط٥٬ع يتسضٜبِٗتطؾٝح عط ,. 

 التىضًح البيد
 .ايذلؾٝس اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .مح١ً تٛع١ٝ اليشاط

ايتعطف ع٢ً بعض املؿاِٖٝ اـاق١  اهلدف اخلاص

اٱْتاز ا٫غت٬ٗى, ا٫زخاض, )بايذلؾٝس 

 .(إخل…ا٫قتكاز,
ٜتعطف بعض املؿاِٖٝ اـاق١ بايذلؾٝس  َارٍاملؤشز املعزيف أو امل

تطؾٝس اغت٬ٗى ايطاق١ )ٚؼسٜس أُٖٝتٗا 

 –اؿؿاظ ع٢ً ا٭ضض ايعضاع١ٝ  –ٚاملٝاٙ 

 .(إخل... ازخاض املاٍ ٚايػصا٤

 .أغبٛعني يًتشهرل َٜٚٛإ يًش١ًُ الزمً

 .اؿٞ احملٝط بايؿطق١ املهاٌ
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .َؿتٛح فنيعدد املشتَد
 .مجاعٞ أسلىب العنل

نطاغات  –ؾاؾ١ عطض  – نُبٝٛتط املشتلزمات املطلىبُ

 .ْؿطات تٛع١ٝ – تػذٌٝ
 .سٝاتٓا يف اجملتُع –ايب١٦ٝ  –ايسٜٔ يًشٝا٠  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 ., طبٝعٞشنا٤ يػٟٛ, ادتُاعٞ الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .ٖاٟٚ ايجكاؾ١ ايعا١َ – ايباسح –احملسخ  حيصل علًَا الهشاف
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 اللياقة البدنية
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 عالم المغامرة
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
ٜس َٔ قٛاعس ا٭يعاب اييت ايكا٥س بتشهرل ايعسٜكّٛ 

تعتُس ع٢ً ايك٠ٛ ايبس١ْٝ َجٌ املٛاْع ايكعب١, 

ًٝاق١ ايبس١ْٝ, يف دٛ تٓاؾػٞ ضام بني ٚفُٛعات اي

ز طاقتِٗ اطايط٥٬ع, عٝح ٜكّٛ ايهؿاؾٕٛ بإخ

 :امله١ُْٛ, َٚٔ نُٔ ا٭يعاب املكذلس١

  ايبطٔ  –ايهػط )فُٛعات ايًٝاق١– 

 .(إخل... ايعك١ً 

  َٟذل 000اؾط. 

  َٟذل تتابع 000اؾط. 

  ايكؿع َٔ اضتؿاعات َتعسز٠ )املٛاْع– 

 –ايتعًل بايٝس ٚادتٝاظا املٛاْع ايعاي١ٝ 

اغتدساّ إطاضات ايػٝاضات يف اؾطٟ ؾُٝا 

 .(إخل... ايعسـ ؼت املٛاْع  –بٝٓٗا 

 ;إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

 ى أزٚات اٱغعاف ا٭ٚي١ٝ ٚتٛؾط أسس تتبع تعًُٝات ا٭َٔ ٚايػ١َ٬ ٚهب إٔ ٜهٕٛ ٖٓا

 .ايهؿاؾني نُػعـ ٚقت ايًعّٚ

 ميهٔ ا٫غتعا١ْ بأسس املتدككني يف إْؿا٤ املٛاْع. 

 هب تؿذٝع اؾُٝع ع٢ً اـٛض يف املػاَط٠. 

 ٚ سػٔ نؿاف خًكًا ٚأزا٤ً يف ايّٝٛ٭اؾٛا٥ع يًطًٝع١ ايؿا٥ع٠. 

 التىضًح البيد
 .ايًٝاق١ ايبس١ْٝ اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .َٗطدإ ضٜانٞ اليشاط

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ أزا٤ فُٛع١ َٔ  اهلدف اخلاص

 .ايتُاضٜٔ يت١ُٝٓ عٓاقط ايًٝاق١ ايبس١ْٝ
ا٭ْؿط١  وطم ع٢ً املؿاضن١ يف املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .ايطٜان١ٝ ٚايبس١ْٝ

 .ّٜٛ الزمً

 .سسٜك١ عا١َ/ ًَعب  املهاٌ
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .َؿتٛح عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ/ ؾطزٟ  أسلىب العنل

 .سػب ا٭يعاب املشتلزمات املطلىبُ
 .ايسٜٔ يًشٝا٠ دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ٞدػُٞ سطنشنا٤  الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .اي٥٬ل بسًْٝا حيصل علًَا الهشاف
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 المجتمع في  دمج ذوي األحتياجات الخاصة
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
ستٝادات اـاق١ َع ظٜاض٠ ٭سس َطانع شٟٚ ا٫

تٓؿٝص بطْاَر تطؾٝٗٞ ضٜانٞ َؿذلى مبذُٛع١ َٔ 

ايهؿاؾني ا٭غٜٛا٤ َع ٬َسع١ ْٛع ا٭عاق١ 

 . ختٝاض ا٭ْؿط١ املٓاغب١ اٚ

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

 عاق١غب١ يٓٛع اٱ٠ ا٭ْؿط١ املٓاَطاعا . 

 َهاْات شٟٚ إب تطبٝل ا٭ْؿط١ سػ

 . ا٭ستٝادات اـاق١

  يصٟٚ ( ٖساٜا)تٛؾرل اؿٛاؾع ايع١ٝٓٝ

 . ستٝادات اـاق١ا٫

 ستٝادات ؿذٝع شٟٚ ا٫ايعٌُ ع٢ً ت

 .عاق١اّ يًشطن١ سػب َعطؾ١ ْٛع اٱْهُاـاق١ ي٬

  (ست٢ يٛ بؿهٌ ط٥٬ع َٓؿطز٠)املسا١َٚ ع٢ً َجٌ ٖصٙ ايعٜاضات. 

 ٗٚهب اأ١ُٖٝ ايكطا٠٤ عٔ اٱعاقات املدتًؿ١ قبٌ ايعٜاض٠ يتػٌٗٝ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ,

  .هؿاؾني بططم ايتعاٌَ َعٗاتٛع١ٝ اي

 التىضًح البيد
 .سٝاتٓا يف اجملتُع اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .ظٜاض٠ اليشاط

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ش٣ٚ  اهلدف اخلاص

 .ا٫ستٝادات اـاق١
َٔ أْٛاع  ٜؿطح أغايٝب ايتعاٌَ َع ْٛع املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .اٱعاق١

 .ْكـ ّٜٛ الزمً

 .أسس َطانع شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ املهاٌ
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .أعها٤ ايؿطق١ عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .ٖساٜا –ٚغ١ًٝ اْتكاٍ  املشتلزمات املطلىبُ
 .ايسٜٔ يًشٝا٠ دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ادتُاعٞشنا٤  ددمُالذناءات املشت
شارات اهلىايُ اليت قد 

  .ايٓاؾع حيصل علًَا الهشاف

 



 

 81 

 اـــوطنن
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 برلمان الشباب
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
َٔ ط٬ع ايط٥٬ع بعٜاض٠ يدلملإ ايٛطٔ ٚا٫ تكّٛ

َُٚٗات ع٢ً نٝؿ١ٝ عٌُ اجملًؼ  ايعٜاض٠ خ٬ٍ

, ثِ بعس شيو ايٓٛاب ٚاؿٝا٠ ايتؿطٜع١ٝ باجملًؼ

تؿهٌٝ فًؼ َكػط َٔ تكّٛ ايؿطق١ يف َكطٖا ب

ٚاقذلاح , ا٭عها٤ َٚٓاقؿ١ َٛنٛع ِٜٗ ايؿباب

تؿطٜعات ٚتٛقٝات َٔ قًب املٛنٛع 

,ٚعطض شيو ع٢ً فًؼ ايؿطف ٚقٝاز٠ املدتاض

 . ٫عتُاز ايتٛقٝات,ايؿطق١

 نفيذ النشاطإرشادات عامة للقادة حين ت

  ايدلملإ قبٌ زاض٠ إايتٓػٝل َٔ أ١ُٖٝ

 . ايعٜاض٠

 ضن١ مجٝع ا٭ؾطاز اؿطم ع٢ً َؿا

 .باجملًؼ املكػط

  ١ يًعٜاض٠ َٔ خ٬ٍ ايتٛاقٌ َع اؾٗات املتدكك٦ٝ١رل ٚ ايتٗايتشه  .  

 

 التىضًح البيد
 .ٚطٓٓا اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .ظٜاض٠ اليشاط

ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ املؿاضن١ اؿكٝك١ٝ  اهلدف اخلاص

 .يف اؿٝا٠ ايعا١َ
٠ ايعا١َ ٜكسض ق١ُٝ َؿاضنت٘ يف اؿٝا املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .(ايذلؾٝح –ايتكٜٛت )

 .أغبٛعني يًتشهرل ْٚكـ ّٜٛ يًعٜاض٠ الزمً

 .َكط ايؿطق١/ ايدلملإ ايٛطين  املهاٌ
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .أعها٤ ايؿطق١ عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .ٚغ١ًٝ اْتكاٍ املشتلزمات املطلىبُ
 .اتَٗاض دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ادتُاعٞ, يػٟٛ, َٓطكٞ ضٜانٞشنا٤  الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

ٖاٟٚ ايع٬قات  –ايكشؿٞ  –املتشسخ  حيصل علًَا الهشاف

  .ايعا١َ
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 القدسيوم 

 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
تعطٜـ ايهؿاؾني مبها١ْ ايكسؽ ايس١ٜٝٓ يف 

ْس٠ٚ يتصنرل ايهؿاؾني َٔ خ٬ٍ إقا١َ تاضٜذ  اي

مبها١ْ ايكسؽ ايس١ٜٝٓ ٚايتاضى١ٝ َع تٓعِٝ 

َع , يًكٛض ٚ املًككات ايت٢ تٛنح شيو َعطض

ٕ ٜهٕٛ يًهؿاؾني زٚض ؾعاٍ أعتباض ايٛنع يف ا٫

ٕ تكاّ أ ع٢ً ,ايكسؽبيف تٓؿٝص املًككات اـاق١ 

 ."ّٜٛ ايكسؽ"ٖصٙ ايٓس٠ٚ ؼت ؾعاض 

 ة للقادة حين تنفيذ النشاطإرشادات عام

  ٌايتذٗٝع ايػًِٝ يًٓس٠ٚ ٚاملعطض َٔ قب

 .ؾطاف ايكا٥س إؾني ؼت ايهؿا

 ٜهٕٛ ايتذٗٝع قبٌ ؼسٜس املٛعس أ ٕ

 . بٛقت نايف 

  زع٠ٛ أٚيٝا٤ أَٛض ايهؿاؾني ٚايؿدكٝات ايؿعب١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ باملٓطك١ . 

 ع٬ٕ عٔ املًككات َباؾط٠ َع ؼسٜس َكاغاتٗإ ٜهٕٛ اٱأ . 

 ع٬َٝا بٗصٙ ايٓس٠ٚإٖتُاّ ا٫. 

 ايكطا٠٤ اؾٝس٠ عٔ تاضٜذ ايكسؽ َٔ قبٌ اؾُٝع. 

 التىضًح البيد
 .ٚطٓٓا اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .ْس٠ٚ َٚعطض اليشاط

 .ت١ُٝٓ ضٚح املٛاط١ٓ اهلدف اخلاص
 .ٜتعطف تؿاقٌٝ َس١ٜٓ ايكسؽ ايتاضى١ٝ عزيف أو املَارٍاملؤشز امل

 .أغبٛعني يًتشهرل ّٜٚٛ يًٓس٠ٚ ٚاملعطض الزمً

قاع١ ككك١ يًٓسٚات / َكط ايؿطق١  املهاٌ

 .ٚاملعاضض
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .ا٭ٌٖ ٚايهٝٛف/ أعها٤ ايؿطق١  عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

  .أزٚات ٱقا١َ ايٓس٠ٚ ٚاملعطض ت املطلىبُاملشتلزما
 .ايسٜٔ يًشٝا٠ –َٗاضات  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ادتُاعٞ, يػٟٛ, َٓطكٞ ضٜانٞشنا٤  الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

ٖاٟٚ ايع٬قات  –ايكشؿٞ  –املتشسخ  حيصل علًَا الهشاف

 .ايساع١ٝ –ايعا١َ 
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 اــعالمن



 

 84 

 العالمشعوب يوم 

 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
يف تكايٝس ايؿعٛب ايتعطف ع٢ً بعض عازات ٚ 

قا١َ كِٝ ملس٠ ّٜٛ ٚاسس ٚ تكسِٜ َٔ خ٬ٍ إ ايعامل

, ايبًس يًُؿاضن١ؾايٝات املك١ُٝ بزعٛات يبعض ا

شا إ)ِ ٜتِ ؾطح عازات ٚ تكايٝس نٌ بًس ٚتكسٜٚ

, َٔ ايؿٛيهًٛض ايؿعيب يهٌ زٚي١ دع٤ (َهٔأ

قا١َ َعطض قٛض يؿطح ايعازات نُا ميهٔ إ

 .ايتكايٝس اـاق١ بهٌ زٚي١ٚ

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

  ّٛٝايتٓػٝل اؾٝس َع اؾايٝات ـطٚز اي

 .بؿهٌ طٝب

 ازات ايؿعٛب املدتًؿ١اسذلاّ ع. 

 التىضًح البيد
 .عاملٓا الاجمل

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .َٗطدإ اليشاط

ايتعطف ع٢ً بعض عازات ٚتكايٝس ايؿعٛب  اهلدف اخلاص

 .يف ايعامل
ٜهٕٛ قساقات عطب١ٝ ٚعامل١ٝ َٔ زٍٚ  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .كتًؿ١

 .أغبٛعني يًتشهرل ّٜٚٛ يًُٗطدإ الزمً

َجٌ  أسس املتٓعٖات ايعا١َ املعس٠ ٱقا١َ املهاٌ

 .ٖصٙ املٗطداْات
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .اؾايٝات/ أعها٤ ايؿطق١  عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

  .أزٚات ٱقا١َ املٗطدإ املشتلزمات املطلىبُ
 .سٝاتٓا يف اجملتُع –ٚطٓٓا  –َٗاضات  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ػٟٛ, َهاْٞادتُاعٞ, يشنا٤  الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

ٖاٟٚ ايع٬قات  –ايكشؿٞ  –املتشسخ  حيصل علًَا الهشاف

 .املػاَط –ايطغاّ  –ايساع١ٝ  –ايعا١َ 
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 دارية المهارات اإل
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
زاض٠ إايهؿاؾني املتكسَني يف تٓعِٝ ٚ  ؾطاىإ

زاض٠ إتكاٍ بعٝح ٜتٛىل ايهؿاؾٕٛ ا٫كِٝ, 

ٚايذلتٝب َعِٗ َٔ أدٌ أخص املٛاؾك١ ٚؼسٜس  املدِٝ

 ؾطاف قا٥س ايٛسس٠ إَر بٚنع ايدلْاٚ ايٓؿاطَٛعس 

 .ٚ ًٜٞ شيو دًػ١ تكٛمي١ يًٓؿاط

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

  أ١ُٖٝ َتابع١ ايعٌُ بؿهٌ زقٝل َع

 .ايهؿاؾني

 ايؿطق١ نا١ًَ يف اٱزاض٠ إعطا٩ ِٖ

 .ٚايتعًِ باملُاضغ١ ٚتكشٝح ا٭خطا٤

  

 التىضًح البيد
 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .كِٝ اليشاط

ؿٝص, ؽطٝط, تٓ)ت١ُٝٓ املٗاضات اٱزاض١ٜ  اهلدف اخلاص

 .٭ْؿط١ ايؿطق١( إخل...تكِٜٛ,
ىطط ٜٚٓؿص بعض ا٭ْؿط١ ايهؿؿ١ٝ  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

 .َع ايطًٝع١ أٚايؿطق١

 .أغبٛعني يًتشهرل ّٜٚٛ يًٓؿاط الزمً

 .أسس املدُٝات املهاٌ
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .أعها٤ ايؿطق١ عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .أزٚات ٱقا١َ املدِٝ ملشتلزمات املطلىبُا
 .ٚطٓٓا –َٗاضات  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .ادتُاعٞ, يػٟٛ, َٓطكٞ ضٜانٞشنا٤  الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .املدِٝ حيصل علًَا الهشاف
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 االستكشاف والمغامرة
 ;النشاط تنفيذطريقة 

 :شزح اليشاط
 ٣يف أسس غتهؿاف ٚاملػاَط٠عِٝ ضس١ً ي٬تٓ

ٚشيو يت١ُٝٓ ضٚح , احملُٝات ايطبٝع١ٝ يف ايٛطٔ

, عٝح ٜؿتٌُ ايدلْاَر ملػاَط٠ يس٣ ايهؿاؾنيا

 :ع٢ً

  ضس١ً قشطا١ٜٚ  –تػًل )أْؿط١ َػاَط٠– 

اخذلام َٛاْع طبٝع١ٝ  –غباس١ أٚ ػسٜـ 

 .(إخل... 

  أْؿط١ ب١ٝ٦ٝ تػاعسٙ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايب١٦ٝ

 .ٌ غًِٝبؿه

  ؽِٝٝ  –ضٜاز٠ )أْؿط١ سٝا٠ اـ٤٬– 

 .(إخل... اقتؿا٤ أثط  –قٝاغات  –مناشز 

 إرشادات عامة للقادة حين تنفيذ النشاط

 سٜس َٛعس ايطس١ً قبًٗا مبٛعس نافٜتِ ؼ. 

  ت ا٭َٔ ٚايػ١َ٬اطا٤إدَطاعا٠ . 

  قشًٝا ٥٫كنيٕ ٕٛ ٜهٕٛ ايهؿاؾأَطاعا٠. 

  (إخل... قش١  –أٚيٝا٤ أَٛض  –ؾطط١ )٥ٌ بهٌ ايٛغاَطاعا٠ تأَني ايطس١ً . 

 

 التىضًح البيد
 .ايتكايٝس ٚايؿٕٓٛ ايهؿؿ١ٝ اجملال

الطزيكُ املشتددمُ يف 
 .كِٝ اليشاط

ت١ُٝٓ املٗاضات ايهؿؿ١ٝ ٚتهجٝـ أْؿط١  اهلدف اخلاص

 .املػاَط٠ يف اـ٤٬
ٜتكٔ ناؾ١ َٗاضات ايتعاٜـ يف اـ٤٬  املؤشز املعزيف أو املَارٍ

, اغتدساّ اؿباٍ)ٚأْؿط١ املداطط٠ 

... ايطٗٞ, امل٬س١ ايدل١ٜ, اقتؿا٤ ا٭ثط

 .(إخل

 .أغبٛعني يًتشهرل ّٜٚٛ يًٓؿاط الزمً

 .اـ٤٬/ احملُٝات ايطبٝع١ٝ  ٣أسس املهاٌ
  .قا٥س ايؿطق١ املشئىل عً اليشاط

 .أعها٤ ايؿطق١ عدد املشتَدفني
 .مجاعٞ أسلىب العنل

 .أزٚات ٱقا١َ املدِٝ املشتلزمات املطلىبُ
 .ايًٝاق١ ايبس١ْٝ –ٚطٓٓا  –َٗاضات  –ايب١٦ٝ  دلاالت امليَج املتكاطعُ

 .دػُٞ سطنٞ, َٓطكٞ ضٜانٞشنا٤  الذناءات املشتددمُ
شارات اهلىايُ اليت قد 

 .املدِٝ حيصل علًَا الهشاف
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 مبرنامج وسام كشافي العال

َٔ أدٌ تؿذٝع بطْاَر ٚغاّ نؿايف ايعامل  ط٬مإيكس مت 

ٚشيو , اجملتُع بؿهٌ أق٣ٛ ت١َُٝٓؿاضن١ ايؿباب يف 

د١ٗ ؼسٜات ٚقعٛبات عاملٓا ِٗ املٗاضات ٚايؿطم ملٛابإعطا٥

ؿباب ملؿّٗٛ املٛاط١ٓ بإعساز اي ايدلْاَر ىتل ٖٚصا, ايّٝٛ

 قاٚض أغاغ١ٝ تعتُس ع٢ً ايؿِٗ ١ايعامل١ٝ ٚايتأنٝس ع٢ً ث٬ث

ٚاملعطؾ١, يًتُهٔ َٔ ايعٝـ  ٗاضاتاملٚانتػاب  ,ايكشٝح

: ٖٚصٙ احملاٚض ٖٞ, ع٢ً نٛنب قػرل َجٌ ا٭ضض

 .ايػ٬ّ,ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ

 :ؾػتذس, ٖصا ايٛغاّ بػٝط َٚطٕبطْاَر ٚ

ٚإعسازِٖ , تشسٜات ايط٥ٝػ١ٝ بعاملٓا ايّٝٛؿباب ايٝاؾعني إىل انتؿاف ايايايدلْاَر ٜسعٛ   :أ٫ًٚ

ٛغاّ نؿايف ايعامل ٚاؿكٍٛ ي باٱعسازٚشيو  ,يف ايعاملٚؾعايني قاؿني ني يٝهْٛٛا َٛاطٓ

 .عًٝ٘

١ ؾُٝا بِٝٓٗ فٗٛزاتِٗ يًُؿاضن بؿبه١ نؿايف ايعاملٜٛؾط يًؿباب ؾطق١ ا٫يتشام  :ثاًْٝا

 ."َٔ أدٌ عامل أؾهٌ"بعهِٗ ايبعض يتشكٝل ؾعاض ٚخدلاتِٗ َٚعا١ْٚ 

عاًَا,  66ٚ 05بني  َٔ( نؿاؾني ٚغرل نؿاؾني) ؾٛغاّ نؿايف ايعامل بطْاَر َؿتٛح يًؿباب 

ٖٚصا ٜعطٞ ؾطق١ نبرل٠ يًذُعٝات ايهؿؿ١ٝ .,املهإأٚايعكٝس٠, أٚايعطم, أٚ, ايكسض٠بعٝسًا عٔ 

مما ٜعطٞ ايؿطق١ يسع٠ٛ غرل  ػت٣ٛ ايٛطين,ع٢ً امل نيايٛط١ٝٓ يتعٜس َٔ عسز أعها٥ٗا احملًٝ

, ايدلْاَر ايهؿؿٞيًُؿاضن١ يف ( اؾٛاي١ايهؿاف املتكسّ ٚيف غٔ َطس١ً )ايهؿاؾني 

ايعامل, ي٬يتشام مبطسًيت ايهؿاف املتكسّ  ٚتؿذٝعِٗ,بعس سكٛهلِ ع٢ً ٚغاّ نؿايف

 .أٚاؾٛاي١

 ...وعليه 

مضي قدمًا في تطبيق المنهجال تنس أيها القائد تنفيذ هذا البرنامج وأنت ت
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 ;مواقع كشفية تهمك

تعتدل ٚغا٥ٌ إع١َٝ٬ َٚعًَٛات١ٝ غا١ٜ ( اٱْذلْت)إٕ املٛاقع ايهؿؿ١ٝ ع٢ً ؾبه١ املعًَٛات ايسٚي١ٝ 

ؾُٝهٓو ٚأْت يف بٝتو ايسخٍٛ ع٢ً اٱْذلْت ٚتكؿح ايعسٜس َٔ املعًَٛات ٚايهتب , يف ا٭١ُٖٝ

اقع ايطزل١ٝ َٛاقع غرل ضزل١ٝ تػِٗ يف إثطا٤ اٱع٬ّ ٖٚٓاى ظٛاض املٛ, ٚا٭خباض ايهؿؿ١ٝ

 .نكا٥سٖٚٓا بعض املٛاقع ايهؿؿ١ٝ اييت قس تُٗو , ايهؿؿٞ

 عيىاٌ املىقع اإللهرتوىٌ اسه اهلًئُ

 www.scout.org .املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعامل١ٝ

 www.arabscout.org .املٓع١ُ ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ

 www.wagggsworld.org .ايهؿاؾ١ اؾُع١ٝ ايعامل١ٝ يًُطؾسات ٚؾتٝات

 www.jordanscouts.jo .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ٚاملطؾسات ا٭ضز١ْٝ

 www.uaescout.ae .مجع١ٝ نؿاؾ١ اٱَاضات

 www.scoutbh.com .مجع١ٝ نؿاؾ١ ايبشطٜٔ

 www.scouts.org.tn .ايهؿاؾ١ ايتْٛػ١ٝ

 www.scouts-dz.org .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ اٱغ١َٝ٬ اؾعا٥ط١ٜ

 www.scouts.org.sa .ع١ٝ ايهؿاؾ١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜمج

 www.sudanscout.org .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ايػٛزا١ْٝ

 www.scouts.org.sy .نؿاف غٛض١ٜ

 www.omanscouts.gov.om .اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يًهؿاؾ١ ٚاملطؾسات بػًط١ٓ عُإ

 www.scout.ps .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ٚاملطؾسات ايؿًػط١ٝٓٝ

 www.qtrscouts.com .١ ٚاملطؾسات ايكطط١ٜمجع١ٝ ايهؿاؾ

 www.kuwaitscouts.com .مجع١ٝ ايهؿاؾ١ ايهٜٛت١ٝ

 www.scoutsfederationlb.org .اؼاز نؿاف يبٓإ

 www.libyanscout.org .يٝبٝا –اؿطن١ ايعا١َ يًهؿاؾ١ ٚاملطؾسات 

 www.egyptianscout.org.eg .ات مبكطسا٫ؼاز ايعاّ يًهؿاؾ١ ٚاملطؾ

 www.fnsm.org .اؾاَع١ ايٛط١ٝٓ يًهؿاؾ١ املػطب١ٝ

ٖٓاى املعٜس ٚاملعٜس َٔ املٛاقع ايهؿؿ١ٝ ا٭خط٣ اييت ميهٓو , ٚغرل ٖصٙ املٛاقع ايطزل١ٝ 

 ,Google, Yahoo)ايسخٍٛ عًٝٗا ع٢ً ؾبه١ اٱْذلْت باغتدساّ قطنات ايبشح املدتًؿ١ 

bing … etc ) ٚنصيو املٛاقع ا٫دتُاع١ٝ ,facebook  ٚ youtube 
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 ;خاتمة

ْت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايسيٌٝ خرل ْاؾع يو يف تطبٝل املٓاٖر ايهؿؿ١ٝ ايعطب١ٝ املطٛض٠, ٖٚصٙ 

يصا ٜطد٢ إؾازتٓا بأٟ َكذلسات يًُهٞ قسًَا بٗصا ... ايٓػد١ اييت بني ٜسٜو ٖٞ ْػد١ ػطٜب١ٝ 

 .ٌَايسيٌٝ يهٞ ٜهٕٛ ْدلاغًا يو أثٓا٤ إعساز ايدلْاَر ايهؿؿٞ املتها

ايعطبٞ ٚبطاق١ تكسَ٘, ست٢ تتِ  ايهؿاف املتكسّنُا هب اٱملاّ بهٌ َا دا٤ يف زيٌٝ 

 .ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ ٖصا ايسيٌٝ

 arab@scout.org: يًُطاغ١ً, ٜطد٢ إضغاٍ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ ع٢ً ايعٓٛإ ايتايٞ
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