متطلبــــات التقـــــدم لمجــــاالت مرحلــة فتيـــــان وفتيات الكشافة
عزيزي الكشاف،،

إن هذا الملصق سيساعدك وكل أعضاء فرقتك على أن تكون متطلبات التقدم دائماً أمامكم في مقر الفرقة  ...فابذل جهدك دائماً إلنجاز متطلبات بطاقة تقدمك.

يختــار الكشــاف
أيــة اليــة تطبيــق
سيســتعمل فــي
رحلتــه فــي عالــم
الفتيــان

مغامراتي

متطلبات القبول

لكي يرتدي الكشاف منديل الفرقة وأداء الوعد في حفل القبول يجب عليه أن يجتاز المتطلبات التالية :

م

(يرجى مراعاة استكمال الفترة الزمنية في كل مرتبة بحسب ما جاء في بطاقة التقدم)

1

محتوى دليل الفتيان
صحـــــة الجســـــم

البيئة
النشاطات الفردية

 •يحــدد 5مــوارد طبيعيــة يعيــش
فيهــا .
 •يشــرح تأثيــر عناصــر البيئــة علــى
بعضهــا البعــض.
 •يقارن بين مصادر الطاقة .
 •ينشــىء ألبــوم صــور عــن تدخــل
اإلنســان فــى البيئــة.
 •ينفــذ 5أعمــال تســاعد علــى نظافــة
المــكان باســتمرار.
 •يعــد خطــة لنشــر الوعــي البيئــي
بالبيئــة المحيطــة بــه.
 •يشــرح أثــر اإلشــجار فــى التــوازن
البيئــى .
ا فنيــاً يحــث علــى
 •يعــد عمــ ً
الحفــاظ علــى البيئــة.
 •يعدد الموارد البيئية المختلفة.
 •يحدد مصادر التلوث البيئي.
 •يحــدد طــرق المحافظــة علــى
ا لبيئــة .
 •يحــدد  5مــن أســباب المشــكالت
البيئيــة.
 •يقارن بين أشكال التلوث.
 •يعــد موضوعــاً يتنــاول فيــه إحــدى
القضايــا البيئيــة وطــرق حلهــا.
 •يجمــع  2مــن المقــاالت عــن مشــاكل
التلــوث المختلفة.

النشاطات الجماعية

البيئيــة
المتاحــف
أحــد
 •يــزور
أوالمحميــات الطبيعيــة مــع زمالئــه ويعــد
تقريــراً بذلــك .
 •يشارك بـ  5نماذج معرض بيئي مدعم
 •يشــارك مــع زمالئــه فــي مشــروع خدمــة
عامــة لحمايــة أحــد عناصــر الطبيعــة
(تشــجير– نظافة..الــخ).
 •يشارك زمالءه في عمل معرض بيئي.
 •ينفــذ صــورا أولوحــات إرشــادية تحــث
علــى النظافــة.
 •يشــارك بمشــروع لنشــر الوعــي بالبيئــة
المحيطــة.
 •ينتــج مــع زمالئــه نمــاذج لمصــادر
الطاقــة النظيفــة (ســخان شمســي...الخ).
 •يــردد مــع زمالئــه  2مــن األناشــيد التــي
تدعــو للمحافظــة علــى البيئــة.
 •يشــارك مــع زمالئــه حلقــة نقاشــية
للحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة.
ا فنيــاً يحــث علــى
 •يشــارك زمــاءه عمــ ً
الحفــاظ علــى البيئــة.
 •يعمــل مســح للبيئــة المحيطــة بــه
واألعمــال المطلوبــة لحمايتهــا.
 •ينظيم مشروع لخدمة البيئة دوريا.
 •يناقــش مــع زمالئــه تأثيــر التلــوث علــى
صحــة اإلنســان.
 •يزور مع زمالئه مؤسستين بيئية.

المهارات الكشفية
النشاطات الفردية

 •يذكر بنود الوعد والقانون.
 •يدلــل بالنصــوص الدينيــة علــى بنــود
قانــون الكشــافة.
 •يــردد بنــود قانــون الكشــافة ألعضــاء
فرقتــه.
 •يطبــق ثالثــة مواقــف تخــدم كل بنــد
مــن بنــود القانــون فــي حياتــه اليوميــة.
 •يحفــظ األناشــيد والصيحــات التــي
تعبــر عــن القانــون.
 •يعــد موضوعــاً عــن الحركــة الكشــفية
فــي وطنــه.
 •يذكــر  5تواريــخ أحــداث ومناســبات
(محليــاً – عربيــاً – عالميــاً).
 •يوضح تاريخ الحركة الكشفية.
 •يعــد تقريــرا عــن نشــاط خلــوي مــع
ذكــر فوائــد حيــاة الخــاء.
 •يعــد موضوعــاً عــن شــروط اختيــار
المــكان المناســب للتخييــم.
 •يرسل ويستلم رسائل بطرق مختلفة.
 •يتقن إقامة وطي وتهوية الخيمة.
 •يتقن استخدام شفرات سرية.
 •يصنــع ســاعة شمســية باســتخدام
خامــات البيئــة (المزولــة).
 •يتقــن اســتعمال البوصلــة فــي تحديــد
االتجاهــات.
 •يتقن طهي الطعام في الخالء.
 •ينفــذ نموذجــا ألنــواع النيــران
و ا ســتعما ال تها .
 •يحــدد الــزى والشــارات المميــزة
لمرحلــة الفتيــان.
 •يتعرف تقاليد العلم والدوري والسمر.
 •يتعرف تقاليد الحراسة وواجباتها.
 •يلخــص النتائــج المترتبــة علــى احتــرام
القواعــد والنظــام فــي المخيــم.
 •يرسم العلم الكشفى ويذكر مدلوله.
 •يعد لوحة باعالم الدول العربية .
 •يتعرف المسئوليات داخل الطليعة.
 •يحدد مسئوليات داخل الطليعة.
 •يتعــرف أهــم القــادة الكشــفيين فــي
الوطــن العربــي.
 •يذكر صفات عريف الطليعة الناجح.
 •يتعرف ويشارك فى نشاطات الخالء.
 •يتعــرف شــارات الهوايــات الخاصــة
بالمعرفــة واالستكشــاف والمغامــرة.
 •يكتــب تقريــراً عــن ثالثــة نشــاطات
لالستكشــاف شــارك بهــا.

النشاطات الجماعية

ا فنيــاً يوضــح فيــه بنــود
 •يعــد عمــ ً
القانــون مــع زمالئــه.
 •يشــارك زمــاءه فــي عمــل فنــي يوضــح
بنــود القانــون.
 •يتعــاون مــع زمالئــه فــي تأليــف عــدد
صيحــات وأناشــيد تعبــر عــن القانــون.
 •يشارك مع زمالئه في عمل فني.
 •يشــارك زمــاءه فــي جمــع معلومــات
عــن ثالثــة مــن أهــم رواد الحركــة الكشــفية.
 •يناقــش مــع زمالئــه ثالثــة تقاريــر
نشــاطات توضــح فوائــد حيــاة الخــاء.
 •عمل نموذج فني للبلطة مع زمالئه.
 •يشــارك فــي عــدد ثالثــة معســكرات
نهايــة أســبوع.
 •يشــارك زمــاءه فــي مســابقات إليقــاد
النيــران بطــرق مختلفــة.
 •يشارك كدليل لرحلة خلوية.
 •يقــوم بالمشــاركة مــع زمالئــه فــي رفــع
قياســات مقــر الفريــق.
 •يشارك زمالءه معسكر خدمة عامة.
 •يشــترك مــع أفــراد طليعتــه فــي تصنيــع
خيمــة صغيــرة.
 •يشــارك مــع طليعتــه فــي مســابقات
لعمــل نمــاذج كشــفية.
 •يــؤدى مــع زمالئــه  3مــن النشــاطات
التــي تخــدم المخيــم.
 •يتقن ممارسة تقاليد كشفية طليعته.
 •يشترك فى حفالت االنتقال والوعد .
 •يشــارك فــي معســكر نهايــة األســبوع
ويتحمــل المســئولية المكلــف بهــا.
 •يجيد طرق رفع وإنزال وطي العلم.
 •يشــترك مــع زمالئــه فــي تصنيــع  3مــن
عناصــر الــزى الكشــفي (منديــل كشــفي ـ
شــارات كشــفية بالطباعــة والنســيج).
 •يقود مجموعة مهام بمجلس طليعته
 •يتــدرب علــى القيــادة وتحمــل
ا لمســئو لية .
 •يقــود مجموعــة مــن األعمــال المختلفــة
لمهــام الدوري.
 •يجمــع  5صــور ومعلومــات ألهــم القــادة
الكشــفيين فــي الوطــن العربــي مــع زمالئــه .
 •يمــارس مجموعــة نشــاطات الخــاء
بإتقــان (معســكرات ـ رحــات ـ مالحــة ـ
طهــي خلــوي ـ دون ذلــك).
 •يــؤدى مجموعــة نشــاطات االستكشــاف
(بحــث عــن الكنــز _ استكشــاف الطبيعــة).

النشاطات الفردية

النشاطات الجماعية

التغيــرات
عــن
 •يعــد
موضوعــاً
للفــرد.
الفســيولوجية «العضويــة»
 •يتابــع تســجيل المقاييــس الشــخصية
الخاصــة بــه (كل ســتة شــهور) للوقــوف عمليـاً
علــى تطــور نمــوه الجســماني .
 •يمارس مجموعة تمارين رياضية.
 •يشرح أضرار البدانة وأسبابها.
 •يحــدد أثــر التغذيــة الســليمة علــى
قدراتــه البدنيــة.
 •يحــدد  3مــن الموضوعــات المرتبطــة
بالثقافــة الصحيــة(آداب الطعــام الســليم ـ
النظافــة الشــخصيةالخ).
مرضييــن
 •يعــد موضوعــاً عــن
معدييــن مثــل (أنفلونــزا الطيــور ـ الحصبــة
األلمانــي.)....
 •يحــدد  3مواقــف حياتيــة وكيفيــة
التصــرف فيهــا بأســلوب صحــي (الوجبــات
الجاهــزة  /التدخيــن  /المخــدرات ..الــخ
 •يذكر مفهوم اإلسعافات األولية.
 •يحدد  5أنواع إسعافات أولية.
 •يذكر إصابات المفاصل والعضالت.
 •يذكر درجات الحروق.
 •يحضر دورة في اإلسعافات األولية.
 •يســتعمل الربــاط المثلــث فــي عمــل
مجموعــة متنوعــة مــن األربطــة.
 •يتــدرب علــى إســعاف حــروق وكســور
بســيطة.

 •إعــداد مجلــة حائــط بهــا آراء
األطبــاء ومتخصصيــن حــول التغيــرات
البدنيــة للمرحلــة.
 •يعــد نشــرة أومجلــة مــع زمالئــه
توضــح مراحــل النمــو المختلفــة.
 •يشــارك زمــاءه فــي عمــل مشــهد
تمثيلــي يوضــح مراحــل النمــو.
 •يمارس التمرينات الرياضية
 •يناقــش مــع زمالئــه مفهــوم الثقافــة
الصحيــة مــن خــال فيلــم كارتــون أوقصــة
مصــورة.
 •يعــد قوائــم لـــ  3مــن الوجبــات
المتكاملــة.
الغذائيــة
 •يناقــش مــع زمالئــه  3مــن العــادات
الصحيــة الســليمة وغيــر الســليمة.
 •يشــارك زمــاءه فــي حمــات توعيــة
ضــد األمــراض المعديــة.
 •يناقــش مــع زمالئــه أهميــة تقديــم
اإلســعافات األوليــة.
 •يشــارك زمــاءه فــي تقديــم مشــهد
تمثيلــي لـــ  3أنــواع إســعافات أوليــة.
 •يشــارك زمــاءه فــي إعــداد حقيبــة
لإلســعافات األوليــة.

المكون المسيحي

النشاطات الفردية
تصميــم

وتنفيــذ

مذبــح

 •يســتطيع
خلــو ي .
 •يشــرح اســرار الكنيســة باســتعمال
وســائل ايضــاح مناســبة.
 •يعامــل النَّــاس بمــا يحــب أَ ْن يعاملــوه
بــه.
 •يتعلــم كيــف يتنافــس مــع وليــس
يتناقــس ضــد .
 •يحفــظ ويــردد أحــد المزاميــر مــع
شــرح هــدف المزمــور و مــاذا نتعلــم منــه .
 •يقــرأ إحــدى قصــص القديســين
والرســل وبيــان الفائــدة منهــا.
 •يشــرح ( )3احــداث مختلفــة للســيد
المســيح فــي الخــاء او مــع الطبيعــة
يــري فيهــا الكشــاف ايــات اللــه ومعامالتــه
مــع االنســان.
والصــاة وبيــان
 •يلتــزم بــأداء الصــوم
ّ
أهميتهــا والغــرض منهــا.
الدينية.
 •يؤدى التراتيل ّ
 •يلتــزم يوميــاً بقــراءة الكتــاب المقــدس
والتأمــل فيــه.
 •يقــرأ قــول مــن أقــوال الســيد المســيح
يعكــس القيــم الســماوية التــي جــاء بهــا.
يبــدأ اليــوم بحمــد اللــه علــى نعمــة
الصحــة والعافيــة.
الســام والحــق والعــدل
 •يتمســك بقيــم ّ
والمحافظــة عليهــا وتنميتهــا.
الدين معاملة واإليمان سلوك.
 • ِّ
 •يتأمــل فــي قــراءة إحــدى معجــزات
الســيد المســيح وبيــان الغايــة منهــا.
 •الكشــاف فخــور بايمانــه ويخضــع لــه
حياتــه وممارســاته .
 •البعــد الروحــي فــي القانــون الكشــفي
والوعــد.
 •يشــرح حيــاة القديــس مارجرجــس
شــفيع الكشــافة ولمــاذا اختيــر شــفيع
الكشــافة.
 •التسامح وعدم التعصب والعنف.
 •يشــرح كيــف يدعــو المســيح للحفــاظ
علــى وحدانيــة الــروح بربــاط الصلــح
الكامــل.

النشاطات الجماعية

 •يعمــل مســرحية تعكــس إحــدى
الدينيــة أو لتنميــة وغــرس
المناســبات ّ
إحــدى الصفــات الجيــدة.
 •يقــرأ إصحــاح مــن الكتــاب المقــدس
وتوجيــه األســئلة لمعرفــة فحــوى
منــه (قيــادة جلســة
اإلصحــاح والفائــدة ُ
درس كتــاب مقــدس )
 •يحفــظ ومناقشــة آيــات وأقــوال مــن
الكتــاب المقــدس .
 •يمــارس عمــل تطوعــي جماعــي
الدينيــة التــي جــاء بهــا
يعكــس القيــم ّ
الســيد المســيح عــن طريــق تطبيقــه
التطويبــات التــي ذكرهــا الســيد المســيح.
 •يواظــب علــي حضــور فصــول التربيــة
الكنســية بفعاليــة
 •يواظــب علــي حضــور القداســات
بانتظــام داخــل كنيســته
 •يتعــاون مــع الطالئــع االخــري فــي
خدمــات عامــة تحــت اشــراف القائــد
 •ينفــذ خدمــات للخدمــة العامــة
خــارج اإلطــار الكشــفي
 •يشــرح كيــف يعيــش عمليــا حقيقــة
الجســد الواحــد
 •يشــرح كيفيــة اكتســاب فضيلــة
التواضــع؟ وقبــول االخــر بمحبــة فــي
الحقيقــة وأن يظهــر ذلــك فــي معامالتــه
داخــل الطليعــة و الفرقــة .
الصــاة فــي لقــاءات
 •المشــاركة فــي ّ
الفرقــة والطليعــة يكــون محتواهــا الدعــاء
للوطــن ولآلخريــن منبثقــة مــن أقــوال
الســيد المســيح.
 •يعمل نشرات في ُك ّل مناسبة دينية.
الديــن عقيــدة وتســامح وتعــاون
 • ِّ
و محبــة .

النشاطات الفردية

3
4
5

•أمارس الشعائر الدينية وألتزم بحسن األخالق.
• أردد وعد وقانون الكشاف .
•أؤدي التحية وأعرف مدلولها .
•أحفظ شعار المرحلة .
•اعرف مكونات الزي الكشفي .

القيم الدينية واألخالقية

النشاطات الفردية

النشاطات الجماعية

 •يعــد موضوعــاً عــن الفــرق بيــن
الســنن والفرائــض.
 •يعــد موضوعــاً مدعمــاً بالنصــوص
الدينيــة علــى وجــوب العبــادات.
 •يحضر دروس أسبوعية دينية .
 •يجيــد تــاوة جزءيــن مــن القــرآن
الكريــم مــع ذكــر أحــكام التــاوة.
 •يذكر  10أدعية النهار والليل.
 •يذكر  10أحاديث نبوية صحيحة.
 •يقــص  3مواقــف حياتيــة تــدل علــى
معنــي القضــاء والقــدر.
 •يؤدي الصالة في مواقيتها.
 •يذكر  3آيات توضح رقابة الله.
 •يقــارن بيــن خمســة مــن الســلوكيات
الحميــدة وغيــر الحميــدة.
 •يذكــر ثالثــاً مــن قصــص األنبيــاء
والصالحيــن.
 •يحــدد الصفــات الواجــب توافرهــا
فــي اإلنســان الصالــح.
 •يذكر نصوص دينية لبر الوالدين.
 •يوضــح آداب الحديــث وضوابــط
تقديــم النصيحــة.
 •يعــد موضوعــاً حــول أهميــة العلــم
والعلمــاء وفضلهــم.
 •يوضــح حقــوق اإلخــوة والجــوار مــع
االســتدالل بالنصــوص الدينيــة .
 •يقــص  3مواقــف تــدل علــى المحبــة
.
 •يعــد موضوعــاً حــول مخاطــر
انتشــار الظلــم فــى المجتمــع.
 •يكتب مقاالً عن التسامح والعفو.
 •يوضح حقوق اإلخوة و الجوار.

 •يناقــش زمالئــه حــول الطريقــة الســليمة
ألداء العبــادات باالســتعانة بمصــادر موثوقــة.
 •يشارك االحتفال بمناسبة دينية.
 •يؤدي الصالة في جماعة.
 •يشــارك فــي عمــل فنــي أو أدبــي عــن
معنــي الحــال والحــرام.
 •يناقــش زمــاءه فــي الــدروس المســتفادة
مــن حيــاة األنبيــاء والصحابــة.
 •يقــص علــى زمالئــه  2مــن القصــص التــى
توضــح إحســاس الفــرد برقابــة اللــه.
 •يشــارك فــي عمــل فنــي يوضــح الحقــوق
والواجبــات تجــاه المجتمــع.
 •يعــد مــع زمالئــه مجلــة حائــط عــن
حقــوق الوالديــن  /االخوة/الجــار.
 •يشــارك فــي أداء دور تمثيلــي يوضــح
الــدروس المســتفادة مــن حيــاة األنبيــاء.
 •يــؤدي موقفــاً تمثيليــاً يعبــر عــن اإلخــوة
.
 •يــردد  2مــن األناشــيد التــى تحــث علــى
المحبــة واإلخــاء.

النشاطات الجماعية

 •يســتعمل بعــض الخرائــط واألطالــس
الجغرافيــة فــي تحديــد سالســل الجبــال
المشــتركة بيــن الــدول العربيــة وأماكــن
تمركــز النشــاط البشــرى.
 •يرسم وزمالئه خريطة لوطنه.
 •يشــارك زمالئــه إعــداد قائمــة
بالجمعيــات األهليــة ذات العالقــة
با لحر كــة .
 •يشارك طليعته جمع عمالت عربية.
 •يمــارس مــع زمالئــه  3مــن األعمــال
بمناســبتين
لالحتفــال
المميــزة
وطنيتيــن .
 •يشــارك فــى تمثيليــات لألحــداث
الوطنيــة لدولتيــن عربيتيــن .
 •يشــارك زمالئــه فــى جمــع طوابــع
بريــد لــدول عربيــة .

مرحلة المتقدم

الكشاف األول

الكشاف الثاني

الكشاف المبتدئ

األسرة والمجتمع
النشاطات الفردية

 •يشرح مفهوم المواطنة.
 •يحدد حقوقه وواجبته بالمجتمع.
 •يحدد عادات وتقاليد بمجتمعه.
 •يكتب قائمة بأعياد وطنه.
 •يذكر المشكالت التي تواجه بلده.
 •يذكر  3مشكالت اجتماعية لبلده.
 •يلتــزم بالســلوكيات الصحيحــة فــي
تعاملــه مــع اآلخريــن.
 •يتعــرف خصائــص ذوي االحتياجــات
الخاصــة.
 •يحــدد واجباتــه أثنــاء العمــل فــي
مجمو عــا ت .
 •يــؤدى دائمــا أداء الواجبــات
ا ال جتما عيــة .
 •يتعــرف األســاليب المختلفــة للتواصــل
مــع اآلخريــن.
 •يحضــر اجتماعيــن بالفرقــة أحدهمــا
يرأســه واآلخــر يكــون مرءوسـاً ،ويحــدد
حقوقــه وواجباتــه.
 •يؤدى المهام المكلف بها بدقة .

العلوم والتكنولوجيا
النشاطات الفردية

النشاطات الجماعية

 •يذكر خطوات التفكير العلمي.
 •يشرح خطوات تجربة علمية مفيدة.
 •يقــارن بيــن إنجــازات أحــد العلمــاء
العــرب وأخــر مــن غيــر العــرب فــي نفــس
التخصــص.
 •يشــرح  3مــن الظواهــر الطبيعيــة مــن
خــال منهجــه الدراســي.
 •يشــرح اســتخدامات الظواهــر المختلفة
فــي التطبيقــات العلميــة الحديثــة.
 •يحــدد  5مــن مجــاالت اســتخدام
التكنولوجيــا فــي الحيــاة.
 •ينفــذ احــد المنتجــات الصناعيــة مثــل
(الصابــون ـ الزبــادي ـ الشــمع.).....
 •يبحــث ثــاث مشــكالت بيئيــة فــي
مجتمعــه ويقــدم تقريــراً بالحلــول.
 •يعــد مقالــة يوضــح فيهــا مفهــوم
التكنولوجيــا ودورهــا فــي الحيــاة.
 •يذكــر  5مــن اســتخدامات التكنولوجيــا
فــي الحيــاة.
 •يحــدد طــرق صيانــة  3مــن األجهــزة
التكنولوجيــة.
 •يذكــر ثالثــة مــن أســماء العلمــاء
و ا كتشــا فا تهم .
 •يحدد صفات نبوغ العلماء.
 •يعــد مقــاالً يوضــح الســيرة الذاتية لثالثة
علمــاء فــى المجــال اإلنســانى .

 •يطــرح مشــكلة علــى زمالئــه
ويشــاركهم فــي وضــع حلــول باســتخدام
األســلوب العلمــي.
 •يشارك في تنفيذ تجربة علمية.
 •يشــارك فــي إعــداد مجســم فنــي
باســتخدام الخامــات المتاحــة.
 •يــزور أحــد المتاحــف أوالمراكــز
العلميــة برفقــة زمــاءه ويقــدم تقريــراً
بذلــك.
 •يشــارك فــي إعــداد نمــوذج مبنــي
علــى فكــرة علميــة (تلســكوب  /جهــاز
إنــذار .).....
 •يشــارك زمــاءه فــي اســتخدام
النفايــات وبقايــا اللعــب فــى شــئ مفيــد.
 •يشــارك زمــاءه فــي حــل مشــكلة
بيئيــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.
 •ينفــذ إحــدي المهــارات الكشــفية
وعرضهــا باســتخدام إحــدى طــرق
التكنولوجيــا الحديثــة.
 •يعلــم زمــاءه كيفيــة اســتخدام أحــد
األجهــزة التكنولوجيــة الحديثــة.
 •يشــارك مــع زمــاءه فــي إعــداد
مكتبــة عــن العلمــاء.
 •يشــارك زمــاءه فــي إعــداد عمــل
أدبــي أوفنــي عــن أحــد العلمــاء.
 •المشــاركة فــي إعــداد دليــل مصنــف
إلنجــازات العلمــاء.
 •يتــدارس مــع زمــاءه ســيرة أحــد
العلمــاء.
 •يشــارك في مشــهد بتمثيل دور أحد
العلمــاء.

الرياضـــــــة

الوطن
 •يذكــر  5مــن المواقع األثرية المختلفة
علــى خريطــة وطنه.
 •يتعــرف مجــاالت عمــل الجمعيــات
األهليــة التــي نشــأت فــي وطنــه.
 •يحــدد ظــروف نشــأة جامعــة الــدول
العربيــة.
 •يوضح دور جامعة الدول العربية.
 •يحدد  5إنجازات كبرى في بلده.
 •يتعــرف أهــم األعيــاد والمناســبات
الوطنيــة والعربيــة.
 •يتعرف بالمناسبات الوطنية والعربية.
 •يعبــر بطــرق مختلفــة عــن مظاهــر
االحتفــال بالمناســبات الوطنيــة والعربيــة.
 •يجمــع صــوراً لألزيــاء الشــعبية للــدول
العربيــة .
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البند

بطاقة
التقدم

النشاطات الفردية

النشاطات الجماعية

 •يذكر مفهوم اللياقة البدنية ويحدد
عناصرها.
 •يعد موضوعاً عن العالقة بين اللياقة
البدنية والصحة.
 •يؤدي مجموعة من تمرينات اللياقة
البدنية.
 •يعد مقاالً يوضح العالقة بين اللياقة
والصحة.
 •يتعــرف قواعــد وقوانيــن  2مــن
األلعــاب الرياضيــة.
 •يُح ّكــم مســابقتين تحــت إشــراف
قائــده.
 •يذكــر  3مــن الصفــات البدنيــة الالزمة
لــكل نشــاط رياضــي.
 •التنافــس فــي أداء نشــاطات رياضيــة
فرديــة.
 •يتابــع تســجيل تقدمــه لتحســين
اللياقــة البدنيــة (مــدة ســتة شــهور).

 •يشــارك مع زمالئه فى أداء مجموعة
مــن التمرينــات تســاعد علــى تنميــة عناصــر
اللياقــة البدنية.
 •يناقش مع زمالئه الغرض من قوانين
األلعاب الرياضية.
 •المشاركة في فرق رياضية لضمان
استمرار مهارته البدنية.
 •يناقش مع زمالئه الصفات البدنية
الالزمة لـ  3من النشاطات الرياضية.
 •يقارن جدول تقدمه مع زمالئه
وقياس مدي التقدم.

مرحلة القبول

النشاطات الجماعية

 •يمــارس آداب ســلوك اجتماعــي مــع
اآلخريــن.
 •يشــارك فــى تنظيــم احتفاليــة اجتماعيــة
وأخــرى وطنيــة.
 •يناقــش مــع طليعتــه عــادات وتقاليــد
ســلبية .
 •يضــع مــع زمالئــه  5مــن المقترحــات
لحــل مشــكالت مجتمعــه.
 •يطبــق مــا تعلمــه لحــل مشــكالت
مجتمعــه .
 •يتعامــل مــع اآلخريــن بخلــق حســن
فــي مواقــف مختلفــة.
 •يمــارس نشــاطين بمشــاركة زمالئــه مــن
ذوي االحتياجــات الخاصــة.
 •يســتعمل بفاعليــة أســاليب التواصــل مــع
اآلخريــن (اللفظــي وغيــر اللفظــي).
 •يشــارك فــى الدعــوة وتنفيــذ نــدوة
أوليــاء األمــور.
 •يحل  3من المشكالت المجتمعية.
 •يشــارك االتصــال بهيئــات رســمية تعينــه
علــى حــل مشــكالت مجتمعيــة.

مواهـــــــــب
النشاطات الفردية

النشاطات الجماعية

 •يحدد مفهوم الذوق الفني.
 •يعــد تقريــراً حــول معاييــر قيــاس
الفــن الهــادف.
 •يتقن إحدي المهارات الفنية.
 •ينفــذ ثالثــة أعمــال فنيــة جيــدة
باســتخدام معلوماتــه الفنيــة.
 •يتعرف آداب الحديث واختصارات
التعبيرات واأللفاظ.
 •يعد موضوعاً عن أهمية دور اللغة
في عمل أدبي.
 •يذكر  3أعمال لمشاهير أدبية.
 •يحضر احد المنتديات األدبية.
 •ينتج أحد األعمال األدبية (قصة ـ
مسرحية ـ قصيدة.)...

 •يشــارك فــي إعــداد معــرض فنــي
و تقييمــه .
 •يشــارك فــي مشــاهدة ونقــد عمــل فنــي
وفــق المعاييــر المحــددة.
 •يقــوم بزيــارات ميدانيــة لـــ  2مــن
المعــارض الفنيــة.
 •يــدرب زمــاءه علــى إتقان أحــد الفنون
ويعــد تقريــراً بذلــك.
 •يشــارك زمــاءه فــي إعــداد عمــل فنــي
فــي أعمــال المشــاهير األدبيــة.
 •يؤدي مع زمالئه مســرحية باســتخدام
مهــارات اللغة.

العالم
النشاطات الفردية

النشاطات الجماعية

 •يحــدد علــى خريطــة صمــاء القــارات
و 10مــن دول العالــم.
 •يتعــرف أهــم التجمعــات الســكانية على
مســتوى العالــم.
 •يصنف العالم إلى أقاليم جغرافية.
 •يتعــرف  5مــن األصدقــاء خــارج
الوطــن.
 •يتعــرف عــادات وتقاليــد الشــعوب
خــارج الوطــن.
 •يكتــب مقالة لســلبيات العولمة وأخرى
لإليجابيات.
 •يعــد موضوعــاً عــن مفهــوم العولمــة
ويحــدد اآلثــار الســلبية واإليجابيــة لهــا.

 •يســتعمل بعــض الخرائــط واألطالــس
فــي جمــع المعلومــات والبيانــات عــن 10
مــن دول العالــم.
 •تحديــد المظاهــر المشــتركة
للتضاريــس مــع دول العالــم العربــى أو
النشــاط الســكانى.
 •يســتعمل التكنولوجيــا فــي جمــع
والخرائــط
والمعلومــات
البيانــات
الجغرافيــة لبعــض دول العالــم.
 •يشــارك زمــاءه فــي رســم خريطــة
توضــح  10مــن دول العالــم.
 •يكون صداقات مع مجموعة من
األصدقاء في دول مختلفة.
 •يستعمل وسائل مختلفة للتواصل مع
األصدقاء خارج الوطن.
 •يمثل مع زمالئه مشهداً مسرحياً عن
الجوانب اإليجابية للعولمة.

حقوق الملكية الفكرية للمنظمة الكشفية العالمية  -اإلقليم
الكشفي العربي
ويجوز للجمعيات الكشفية العربية إعادة طباعة هذا الدليل

البرامج والمراحل

