عزيزي الكشاف المتقدم العربي ...
هذا الدليل الذي ساهم في إعداده مجموعة فاضلة من الخبراء التربويين
والقادة الميدانيين الملمين باحتياجات وخصائص مرحلة الكشاف المتقدم،
وبقدح معلى من إدارة البرامج والبحوث التربوية باألمانة العامة للمنظمة
الكشفية العربية ،تحت إشراف ومراجعة األمين العام ،سوف يساعدك على أن
تنجز متطلبات التقدم من مرتبة إلى أخرى في حياتك الكشفية ،فبعد أن
تمر بفترة القبول وترتدي منديل الكشاف المتقدم (إن لم تكن قد انتقلت من
مرحلة الفتيان إلى مرحلة الكشاف المتقدم) ،سوف يكون أمامك االنتقال من
مرتبة الكشاف المتقدم المبتدئ إلى مرتبة الكشاف المتقدم الثاني ثم
أخيراً تحصل على مرتبة الكشاف المتقدم األول ،وبهذا تكون قد أتممت
مراتب التقدم في مرحلة الكشاف المتقدم.
في نهاية الدليل ستجد بطاقة التقدم التي يمكنك أن تطبعها وتكون معك
أينما حللت ،أما الصفحات التالية فتحتوي على كل األنشطة (الفردية و
الجماعية) التي يمكنك أن تقوم بها الجتياز الخطوات المختلفة من مراتب
التقدم ،حيث يحتوى منهج الكشاف المتقدم على  01مجاالت يمكنك
االختيار بين أنشطتها بالتعاون مع قائد فرقتك ،وذلك حسب ما هو مبين في
بطاقة التقدم في نهاية الدليل.

 ...فهيا بنا نبدأ المغامرة
األمين العام
مدير اإلقليم الكشفي العربي
د .عاطف عبد المجيد
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جمول
أنا جمول  ...صديق الكشافة العربية ...

سوف أرتحل معكم في حياتكم الكشفية،
وأحب أن نكون دائما على تواصل ،من خالل
األنشطة والبرامج التي تقومون بها في
فرقتكم ،سوف أزوركم من حين إلى آخر،
حيث يمكنكم أن ترونني في مجلة أو
نشرة أو على اإلنترنت ،لكي نمارس سوياً
أجمل ما في الكشفية من معاني.

أترككم اآلن في رحلتكم الخاصة ...
 ...و إلى اللقاء
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مجاالت منهج الكشاف المتقدم

ايد ٜٔيًشٝا٠
ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا
َٗازات
ايب١٦ٝ
ايرتغٝد
ايًٝاق ١ايبدْ١ٝ
سٝاتٓا يف اجملتُع
ٚطٓٓا
عاملٓا
ايتكايٝد ٚايفٓ ٕٛايهػف١ٝ
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الدين للحياة


األنشطة الفردية
اضتدساز مخط ١دال ٌ٥عً ٢قدز ٠اهلل ٚععُت٘ يف
ايٓفٛع َٚعاٖس ايه َٔ ٕٛايهتب ايطُا.١ٜٚ

 ذنس مخظ آٜات أْٚؿٛف تٛقح أثس اإلميإ يف تك١ٜٛ
ايسٚابط بني األفساد ٚأدا ٤ايعبادات.
 نتابَ ١كاٍ عٔ ْػأٚ ٠خًل ايهَ ٕٛطتػٗداً
بايٓؿٛف ٚاآلٜات َٔ ايهتب ايطُا.١ٜٚ
 أدا ٤ناف ١ايفسٚض ٚايعبادات ٚايؿًٛات يف أٚقاتٗا.
 تفطري مخظ آٜات أْٚؿٛف د ١ٜٝٓتٛقح نٝف١ٝ
َعاًَ ١اآلخس.ٜٔ
 غسح ثالث َٔ ١سدٚد اهلل.
 مجع اآلٜات ايت ٢تؤند زقاب ١اهلل ف ٢ايطس ٚايعًٔ .
 ذنس ثالث َٔ ١املفاٖ ِٝايد.١ٜٝٓ
( ايتهافٌ ،ايرتاسِ.)...،
 حتدٜد ايعالق ١بني اآلدٜإ ٚأبٓا ٤ايٛطٔ ايٛاسد.



األنشطة اجلماعية
املػازن ١يف زسً ١خً ١ٜٛيدزاض ١ايطبٝعٚ ١ايتفهس يف
خًل اهلل.



َٓاقػ ١شَال٥و تأَالتو فْ ٢فطو ٚخًل اهلل
ٚايه.ٕٛ

 املػازن ١يف محالت ْعاف ١دٚز ايعباد.٠
 املػازن ١يف تٓع ِٝاذتفالت ٚاملٓاضبات ايد.١ٜٝٓ
 تكد ِٜغسح ألفساد طًٝعت٘ س ٍٛنٝف ١ٝاملعاًَ١
باذتطٓ ٢يف األَس باملعسٚف ٚايٓٗ ٢عٔ املٓهس ٚستب١
اآلخس.ٜٔ
 املػازنَ ١ع شَال٥و يف إعداد عسض عٔ ايجٛاب
ٚادتصا ٤املٓتعس َٔ طاع ١اهلل.
 أدا ٤عٌُ فين َع طًٝعتو ٜعرب عٔ  َٔ 3املفاِٖٝ
ايد.١ٜٝٓ
َٓ اقػ ١شَال٥و عالق ١األدٜإ ببعكٗا ايبعض.

 ايتعبري عٔ عالق ١ثالث َٔ ١املفاٖ ِٝايدٚ ١ٜٝٓاذتٝا.٠
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العلوم والتكنولوجيا
األنشطة الفردية
 تكد ِٜحبح عٔ دٚز ايعًِ يف َٛادٗ ١حتدٜات املطتكبٌ.
 اعداد َكازْ ١بني عاملني عسبٝني ٚدٚزُٖا يف تطٜٛس
ايعً.ّٛ
 اختٝاز ثالث َٔ ١ايعًُاٚ ٤اضتٓتاز أضباب ْبٛغِٗ
املػرتن.١
 إعداد َكايني يبعض املػانٌ املعاؾس.٠
 ذنس ثالث َٔ ١املفاٖ ِٝايعًُ ١ٝايت ٢هلا أثس يف ايهٕٛ
ٚأضبابٗا.
 إعداد زتطِ يًػُظ ٚاألزض ٚايهٛانب ٚايٓذّٛ
ٚتأثريٖا يف ايعٛاٖس ايه.١ْٝٛ
 نتاب ١تكسٜس عٔ ثالث َٔ ١املطتشدثات ايتهٓٛيٛد١ٝ
ٚأُٖٝتٗا.
 حتدٜد مخطَ َٔ ١تطًبات ايتعاٌَ َع ايتهٓٛيٛدٝا
اذتدٜج.١
 اضتدداّ ايهُبٛٝتس يف نتابٚ ١ختصٚ ٜٔطباع ١أسد
املٛاقٝع ايت ٢ختدّ فسقتو.
 اضتدداّ اثٓني َٔ بساَر اذتاضب اآلىل فُٝا ٜفٝد
فسقتو.
 حتدٜد أمسا ٤اثٓتني َٔ اجملالت ايعًُ.١ٝ

األنشطة اجلماعية
 ايتعاَ ٕٚع طًٝعتو يف عٌُ دزاض ١عٔ أسد ايعًُا٤
ٚدٚز ٙيف تطٜٛس ايعًِ.
 ايكٝاّ َع أفساد طًٝعتو بعٌُ دزاضَٝ ١داْ ١ٝيـ َٔ 2
املػانٌ املعاؾسٚ ٠تهَٛ ٕٛثك ١بايؿٛز أ ٚايفٝد.ٜٛ
 اضتكاف ١أسد ايعًُا ٤مبكس ايفسٜل َٓٚاقػت٘.
َ ػازن ١شَال٥و يف ثالخ َٔ ايتذازب ايعًُٜٚ ١ٝهٕٛ
إسداٖا دا٥س ٠تهٓٛيٛد.١ٝ
َ ػازن ١شَال٥و يف شٜاز ٠أسد املؿاْع ٚاملعاٌَ ايعًُ١ٝ
َٚسانص ايعً.ّٛ
َ ػازن ١شَال٥و ف ٢عسض أسد املٛقٛعات ايعًُ١ٝ
َٔ إسد ٣اجملالت ايعًُ. ١ٝ
 إتكإ اضتدداّ  3أدٗص ٠تهٓٛيٛدٝا سدٜجَٚ ١عسف١
عًُٗا ٚاضتدداَٗا َع أفساد طًٝعتو.
 ايكٝاّ َع طًٝعتو بعٌُ عسض ألسد املٛاقٝع باضتدداّ
األدٚات ايتهٓٛيٛد ١ٝاذتدٜج.١
َ ػازن ١طًٝعتو يف تؿُ ِٝأسد األدٗص َٔ ٠خاَات
ايب ١٦ٝأ ٚايٓفاٜات أ ٚبكاٜا األدٗصٚ ٠يعب األطفاٍ.
َ ػازن ١فسقتو يف َٓاظس ٠عٔ إجيابٝات ٚضًبٝات
أسد زتاالت ايتهٓٛيٛدٝا.

َ تابع ١ايرباَر ايعًُ ١ٝبايتًٝفصٚ ٕٜٛإعداد تكسٜس مبا
ٜسا.ٙ
 اضتدداّ دٗاش َٔ أدٗص ٠ايكٝاع بهفا.٠٤
 تٓفٝر جتسب ١عًَُ ١ٝفٝد.٠
 غسح خطٛات ايتفهري ايعًُ. ٢
 ابتهازعٌُ َفٝد باضتدداّ املٗازات ايعًُ١ٝ
(ايهٗسب / ١ٝايك / ١ٝ٥ٛايؿٛت.) .... ١ٝ
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مهـــــارات
األنشطة الفردية
 اختٝاز ثالث ١أعُاٍ أدب ١ٝأٚفٓٚ ١ٝتكدميٗا يفسقتو
غازس ًا أضباب االختٝاز.
 تكد ِٜثالث ١مناذز أدب ١ٝأٚفَٓ ١ٝتٓٛع َٔ ١إبداعو.
 حتدٜد غسٚط االغرتاى يف املطابكات األدبٚ ١ٝايفٓ.١ٝ

األنشطة اجلماعية
 املػازن ١يف املطابكات األدبٚ ١ٝايفٓ.١ٝ
 املػازنَ ١ع طًٝعتو يف عٌُ َعسض أدبٚ ٞفين َٔ
أعُاهلِ عً ٢إٔ خيدّ املعسض فهس ٠أَٛٚقٛع ًا.
 املػازن ١يف ٚقع خطَ ١ع طًٝعتو يتٛع ١ٝاجملتُع

َ طاعد ٠قا٥د األغباٍ ف ٢تٓعَ ِٝطابكات فٓٚ ١ٝأدب.١ٝ

احملٝط بو يف دٚز ايفٓٚ ٕٛاآلداب ٚنٝف ١ٝاالزتكا٤

 إعداد حبح يف األؾ ٍٛايتازخي ١ٝيـ  َٔ 2ايفٕٓٛ

بٗرا ايدٚز.

أٚاآلداب.
 إعداد َكازْ ١بني أسد األدبا ٤ايعسب ٚاألدبا ٤األداْب.
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البيئــــة
األنشطة الفردية
 تكد ِٜحبح َٛثل عٔ ايب ١٦ٝاحملٝطَٚ ١هْٛاتٗا
َٛٚازدٖا.
 االتؿاٍ بإسد ٣املؤضطات ايت ٢تٗتِ بأسد َهْٛات
ايبٚ ١٦ٝتعسف دٚزٖا.
 حتدٜد ثالخ َػهالت تٛاد٘ ب٦ٝتو ٚأضبابٗا ٚاقرتاح
دٚزى فَٛ ٢ادٗتٗا.
 غسح أثس تدخٌ اإلْطإ ف ٢عٓاؾس ايب( ١٦ٝبس– ١ٜ

األنشطة اجلماعية
 ختطٝط ٚتٓفٝر َع طًٝعتو َػسٚع ًا َٔ خالٍ ؾٝاْ١
املٛازد ايب ١ٝ٦ٝيف املٓطك ١ايت ٢تعٝؼ بٗا بايتعاَ ٕٚع
إسدَ ٣ؤضطات ايب.١٦ٝ
 املػازنَ ١ع طًٝعتو يف ٚزغ ١عٌُ عٔ َ 3ػهالت
تٛاد٘ ب٦ٝتو َطتددَ ًا األضًٛب ايعًُ ٞيف سٌ
املػهالت ٚأثس ايتٛاشٕ ايب.٢٦ٝ
 ممازضَ ١ػسٚع َع فسقتو خيدّ ب٦ٝتو ُٜٗٝٓٚا.

حبس.).... ١ٜ
 تعسف ثالث ١أْػط َٔ ١أْػط ١ادتُعٝات أٚاهل٦ٝات
ايت ٢تعٌُ عً ٢تُٓ ١ٝايب.١٦ٝ
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الترشيـــــد
األنشطة الفردية
 ذنس ثالثَ ١فاٖ ِٝخاؾ ١بايرتغٝد ٚأُٖٝتٗا ٚغسح
أسدٖا.
 تٓفٝر ثالثَ َٔ ١ػازٜع ايرتغٝد ٚاالضتٗالى مبا ٜفٝد
فسقتو ٚزتتُعو.
 نتابَ ١كاٍ عٔ ٚضا ٌ٥حتكٝل ايرتغٝد َٔ إسد٣
ايٛدٗات ايتاي( ١ٝاالقتؿاد ،ايرتب ،١ٝاإلعالّ،
ايكٛاْني).
 ذنس ثالث َٔ ١املٛازد املتاسٚ ١نٝف ١ٝاضتجُازٖا.

األنشطة اجلماعية
 املػازن ١يف تؿُٚ ِٝضا ٌ٥إعالَ ١ٝحتح عً٢
ايرتغٝد.
 املػازن ١يف محالت ايتٛع ١ٝباإلْتاز ٚاالضتٗالى
ٚاالدخاز ٚاالقتؿاد.
 املػازنَ ١ع طًٝعتو يف إعداد يٛس ١أٚخسٜط ١عٔ
املٛازد املتاسٚ ١نٝف ١ٝاضتجُازٖا.
 تعاَ ٕٚع فسقتو ف ٢تٓفٝر أسد َػسٚعات اضتجُاز
املٛازد املتاس.١

 اقرتاح ْعاّ يالدخاز بايطًٝعٚ ١ايفسق.١

 املػازنَ ١ع فسقتو يف أسد املػسٚعات ايتُٓ.١ٜٛ

 االتؿاٍ بأسد املؿازف أ ٚايبٓٛى ٚتفِٗ أضايٝب

 املػازن ١يف شٜاد ٠املػسٚعات ايتُٓ ١ٜٛايؿػري ٠يف

االضتجُاز.

ستٝطو.

 ذنس أُٖ ١ٝايتُٓ ١ٝيف ْٗٛض اجملتُع.
 اختٝاز َػسٚع تُٓٚ ٟٛغسح أٖداف٘.
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اللياقة البدنية
األسهشطة الفردية
 ذنس ارتؿا٥ـ ايفطٛٝيٛدٚ ١ٝايبدْٚ ١ٝايعكً١ٝ
ٚايٓفط ١ٝارتاؾ ١مبسسًتو ايطٓ.١ٝ
 ذنس أثس ايب ١٦ٝيف ايتػريات ايفطٛٝيٛد ١ٝيًذطِ.
 ذنس مخط َٔ ١أقساز تعاط ٢املٓبٗات ٚاملٓػطات.
َ تابعَ ١ا تٓػسٚ ٙضا ٌ٥اإلعالّ عٔ ايتدخني
ٚاملددزات.
 إعداد حبح عٔ َػهالت ايتدخني ٚاملٛاد املددز٠
ٚاألَساض املعدٚ ١ٜنٝفَ ١ٝعادتتٗا.
 ميازع مخط ًا َٔ ايعادات ايؿش ١ٝايطً ١ُٝيًذطِ.
ٜ عدد ايعادات ايطًب ١ٝايت ٢تؤثس ف ٢أسد أدٗص ٠ادتطِ
(ايعُٛد ايفكس / ٣املعد / ٠ايهً / ٢ايس... ١٥اخل ).
ٜ عد ثالخ ٚدبات َتهاًَ ١ايعٓاؾس َع ذنس أُٖ١ٝ
نٌ عٓؿس.
 ميازع مخط ١متسٜٓات بدْ ١ٝتطاِٖ يف تُٓ ١ٝعٓاؾس
ايًٝاق ١ايبدْ.١ٝ
ٜ رنس قاعدتني َٔ قٛاعد األيعاب ايفسدٚ ١ٜأخس٣
مجاع.١ٝ
 ميازع قٛاعد اإلضعافات األٚي( ١ٝغسٚط املطعف-

األنشطة اجلماعية
َ ػازن ١طًٝعتو يف تٓعْ ِٝد ٠ٚعٔ ايتػريات
ايفطٛٝيٛدٚ ١ٝدٚزٖا يف تُٓ ١ٝايًٝاق ١ايبدْ.١ٝ
َ ػازن ١فسقتو يف عٌُ َعسض فين ٜٛقح شتاطس
ايتعاطٚ ٞاإلدَإ.
 تعاَ ٕٚع طًٝعتو يف عٌُ ٚزغ ١عٌُ عٔ قٛاعد
ايؿش ١ايعاَٚ ١نٝف ١ٝايٛقا َٔ ١ٜاألَساض.
َ ػازن ١طًٝعتو يف إعداد ٚدب ١غراَ ١ٝ٥تهاًَ١
َساعً ٝا غسٚط ايؿش ١ايعاَ.١
 أدا 5 ٤متاز ٜٔزٜاق ١ٝتطاِٖ يف تُٓ ١ٝعٓاؾس ايًٝاق١
ايبدَْ ١ٝع طًٝعتو.
 ممازض ١إسد ٣األيعاب ايفسدٚ ١ٜأخس ٣مجاعَ ١ٝع
طًٝعتو.
 املػازن ١يف دٚزات اإلضعافات األٚي.١ٝ
 تكد ِٜبٝإ عًُ ٞباالغرتاى َع طًٝعتو يف إضعاف
ادتسٚح ٚايهطٛز ٚايتٓفظ ايؿٓاع.٢
َ ػازن ١طًٝعتو يف عٌُ ًَؿل عٔ خطس أسد
األَساض ايٛبا.١ٝ٥
 املػازن ١يف محالت ايتٛع ١ٝباألَساض ايٛبا.١ٝ٥

َبادئ اإلضعاف ادتٝد).
ٜ طاعد قا٥د األغباٍ ٚايفتٝإ ف ٢ايتدزٜب عً٢
اإلضعافات األٚي.١ٝ
ٜ كدّ حبج ًا عٔ اثٓني َٔ األَساض ايٛبا( ١ٝ٥اإلٜدش –
االيتٗاب ايهبد ٟايٛبا – ٞ٥ايهٛيريا – ايتٝفٛد ...
إخل).
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حياتنا في المجتمع
األنشطة الفردية
 حتدٜد ثالث َٔ ١ايتكايٝد االدتُاع ١ٝايطا٥دٚ ٠دٚزٖا يف
سٝا ٠ايفسد ٚاجملتُع.
 ذنس َكازْ ١بني املؤضطات اذتهٚ ١َٝٛغري
اذته.١َٝٛ
 إعدد (َكابً ١ؾشف ١ٝأٚزتً ١سا٥ط )...عٔ دٚز إسد٣
املؤضطات اذته ١َٝٛأٚغرياذته.١َٝٛ
 ذنس اثٓتني َٔ املػهالت االدتُاعٚ ١ٝقازٕ بني
َعاٖسُٖا يف زتتُعو ٚزتتُع آخس.
َ كازْ ١بني املػانٌ االدتُاع ١ٝف ٢ايسٜف ٚاذتكس .
 ذنس أُٖ ١ٝايتُٓ ١ٝايبػس ١ٜيف ْٗٛض اجملتُع.

األنشطة اجلماعية
 قٝاد ٠فسٜل عٌُ يتٓفٝر ْػاط مجاعٜ ٞتطِ بسٚح
ادتُاع.١
 املػازن ١يف تٓع ِٝشٜاز ٠إلسد ٣املؤضطات اذته١َٝٛ
ٚغري اذته.١َٝٛ
 املػازن ١يف تٓعَ ِٝػسٚع بايتعاَ ٕٚع املؤضطات
األًٖٚ ١ٝاملعٓ.١ٝ
 ايتعاَ ٕٚع طًٝعتو يف إطاز فين أٚمتج ًٞٝيتٛقٝح
إسد ٣املػهالت االدتُاع.١ٝ
 املػازنَ ١ع شَال٥و يف إؾداز زتً ١عٔ ايكِٝ
ٚايعادات ايطا٥د ٠يف اجملتُع.

 اختٝاز َػسٚع تُٓٚ ٟٛاغسح أٖداف٘.

َ ػازن ١فسقتو يف أسد املػسٚعات ايتُٓ.١ٜٛ

 ذنس ثالث َٔ ١املفاٖ ِٝاذتٝات( ١ٝاملطٛ٦ي ،١ٝاملٛاطٓ،١

َ ػازن ١فسقتو يف َػسٚع ستً ٢يف أسد املٛقٛعات

ايٛال ،٤ايطالّٚ )...،دٚزٖا يف اجملتُع.
 ذنس ارتطٛات ايعًُ ١ٝايت ٢متهٔ َٔ اختٝاز اجملاٍ
ايدزاض ٞاملٓاضب.
 اعداد ٚتٓفٝر بسْاَر يألغباٍ يف فٔ ايتعاٌَ َع

ايتاي( ١ٝاملٛاطٓ ،١ايطالّ،االتؿاٍ ،ايٛال.)...،٤
 تٓع ِٝسًكْ ١كاؽ سَ ٍٛعٓ ٢ايكُري.
َ ػازن ١يف تٓع ِٝبسْاَر يألْػط ١بني املعاقني
ٚاآلخس.ٜٔ

اآلخس.ٜٔ
 إعداد حبح عٔ فٔ ايتعاٌَ َع اآلخسٚ ٜٔأضظ
االتؿاٍ.
 ايتعسف عً ٢أضباب اإلعاقٚ ١أْٛاعٗا.
 ذنس سكٛم املعام ف ٢اجملتُع .
 شٜاز ٠اسد ٣املؤضطات يًُعاقني ٚإعداد تكسٜس بريو.
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وطننـــــــــــا
األنشطة الفردية
 ذنس ضبع َٔ ١سكٛقو ٚٚادباتو جتا ٙايٛطٔ.
 ذنس قا ١ُ٥باالستفاالت ايٛطٓٚ ١ٝايعسبَٝٚ ١ٝص بٗٓٝا.

األنشطة اجلماعية
 تٓعْ ِٝد ٠ٚعٔ سكٛم ٚٚادبات املٛاطٔ جتا ٙايٛطٔ َع
طًٝعتو.

 ايتعبري عٔ ثالث َٔ ١بٓٛد ايدضتٛز بطسم َبتهس.٠

 املػازن ١يف املٓاضبات ايٛطٓ.١ٝ

 ذنس مخط َٔ ١األسصاب ايطٝاض ١ٝاملدتًفٚ ١أٖداف

 املػازن ١يف إسد ٣املٓاضبات ايعسب ١ٝأ ٚايعامل.١ٝ

نٌ سصب.
 ذنس أضظ ايتعاٌَ يف اإلدسا٤ات االْتداب.١ٝ
 ذنس َفٗ ّٛاألشَٚ ١نٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا ٚٚقع
اذتً ٍٛاملٓاضب ١هلا.

 ايتٛع ١ٝباملػازن ١يف االْتدابات.
 االغرتاى َع شَال٥و مبػسٚع ف ٢اسد ٣ادتُعٝات
األًٖ.١ٝ
 ممازضَٗ َٔ 3 ١ازات ايدفاع املدَْ ٞع فسقتو.

 اعداد قا ١ُ٥يـ  َٔ 3األشَات غازساً َفٗ ّٛاألشَ.١

 تٓع ِٝزسً ١إىل َبٓ ٢داَع ١ايد ٍٚايعسب.١ٝ

 حتدٜد أٖداف داَع ١ايد ٍٚايعسبْٚ ١ٝػاطٗا.

 االغرتاى َع شَال٥و يف مجع ؾٛز أَ ٚعًكات عٔ

 نتابْ ١ـ َساعٝاً ف ٘ٝايًػ ١ايعسب ١ٝايفؿش.٢

(األَانٔ ايتازخي / ١ٝايعًُ / ١األْػط ١ايطهاْ١ٝ

 نتابَ ١كاٍ َٛقش ًا ف ٘ٝاملٛاطٓ ١يًفسد ٚاجملتُع.

 ).....يجالخ د ٍٚعسب.١ٝ

11

عالمنـــــــا
األنشطة الفردية
 ذنس مخظ يػات أدٓبَٛٚ ١ٝاطٓٗا.
َٓ اقػ ١إسد ٣ايككاٜا املعاؾس ٠بإسد ٣ايًػات األدٓب١ٝ
ٚإعداد تكسٜس بتًو ايًػات.
 ته ٜٔٛمخظ ؾداقات عسب ١ٝشتتًفٚ ١ثالخ أخسَٔ ٣

األنشطة اجلماعية
 االغرتاى َع شَال٥و فَ ٢طاعد ٠زتُٛع َٔ ١األغباٍ
أ ٚاألطفاٍ ف ٢تُٓ ١ٝإسد ٣ايًػات.
 املػازنَ ١ع أفساد طًٝعتو يف إعداد َكازْ ١بني مخط١
غعٛب شتتًف َٔ ١سٝح ايعادات ٚايتكايٝد.

د ٍٚعامل.١ٝ
 مجع ؾٛز يعادات ٚتكايٝد ثالخ د ٍٚف ٢املٓاضبات
املدتًف ١أ ٚاملالبظ ايػعب ١ٝأ ٚاألغاْ ٢ايػعب ١ٝأٚ
ضذًٗا عً.CD ٢
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التقاليد والفنون الكشفية
األنشطة الفردية
 ذنس ايٛعد ٚبٓٛد ايكاْ ٕٛايهػفَ ٞطتػٗداً باآلٜات
ٚايٓؿٛف ايد.١ٜٝٓ
 ذنس ازتباط مثإ َٔ ايك ِٝاإلجياب ١ٝيف اذتسن١
ايهػف ١ٝبٗدف َٚبادئ اذتسن.١
 إتكإ مخظ َٔ َٗازات سٝا ٠ارتال( ٤املالس،١
ايطٗ،ٞايتد ،ِٝٝاقتفا ٤األثس ،املطافات ،االزتفاعات)
 إتكإ نافَٗ ١ازات اضتدداّ اذتباٍ (ايعكد،
ايسبطات ،ايدٚزات).

األنشطة اجلماعية
 عٌُ متج ١ًٝٝيػسح َفاٖ ِٝايكاْ.ٕٛ
 عٌُ َطابكات يف ايبشٛخ س ٍٛبٓٛد ايٛعد ٚايكاْ.ٕٛ
َ ػازن ١طًٝعتو يف عٌُ زسً ١خً.١ٜٛ
َ ػازن ١فسقتو شتُٝات ْٗا ١ٜاالضبٛع ٚاإلداشات .
َ ػازن ١فسقتو ف ٢أْػط ١املػاَس. ٠
 ممازض ١ايتكايٝد ايهػفَ ١ٝع أفساد طًٝعتو يف
َعطهس ْٗا ١ٜاألضبٛع.
 ايكٝاّ بتدطٝط ٚتٓفٝر شتَ ِٝع فسقتو ممازع ف٘ٝ

 إتكإ تػٝٝد أعُاٍ ايسٜاد( ٠أبساز ،دطٛز ،بٛابات.)...،

(ايتكايٝد ايهػف ،١ٝسٝا ٠ارتال ،٤ايُٓاذز

 ذنس ؾفات ٚدٚز ايعسٜف ايٓادح.

ايهػف.)...،١ٝ

 قٝاد ٠أسد األْػط ١بايفسق.١

َ ػازنَ ١ع طًٝعتو يف ٚقع خط ١يًطًٝع.١

َ طاعد ٠ف ٢قٝاد ٠أغباٍ أ ٚتدزٜب فسق ١فتٝإ.
 ذنس ارتطٛات األضاض ١ٝيًتدطٝط ادتٝد.
 حتدٜد ايٛظا٥ف ٚاملٗاّ اإلداز.١ٜ
 ممازضَٗ ١از ٠االتؿاٍ ٚتُٓ ١ٝايعالقات .
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