متطلبات التقدم لمجاالت مرحلة فتيان وفتيات الكشاف المتقدم
عزيزي الكشاف المتقدم ،،

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

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

الكشاف المتقدم األول

البند

مغامراتــي

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

1
2
3
4
5

مرحلةالجوالة

يختــار الكشــاف أيــة
آليــة تطبيــق ستســتعمل
فــي رحلتــه فــي عالــم
المتقــدم.

دليل  
التقدم

الكشــاف المتقــدم
الثانــي

الكشاف المتقدم المبتدئ

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

مرحلة القبول

محتوى دليل المتقدم
العلوم والتكنولوجيا
األنشطة الجماعية
األنشطة الفردية

•أقــدم بحــث عــن دور العلــم فــي مواجهــة
تحديــات المســتقبل.
•أُعــد مقارنــة بيــن عالميــن عربييــن
ودورهمــا فــي تطويــر العلــوم.
•اختــار ثالثــة مــن العلمــاء واســتنتج أســباب
نبوغهــم المشــتركة.
•أُعد مقالين لبعض المشاكل المعاصرة.
•اذكــر ثالثــة مــن المفاهيــم العلميــة التــى لهــا
أثــر فــي الكون وأســبابها.
•أُعــد ُمجســم للشــمس واألرض والكواكــب
والنجــوم وتأثيرهــا فــي الظواهــر الكونيــة.
•أكتــب تقريــر عــن ثالثــة مــن المســتحدثات
التكنولوجيــة وأهميتها.
•أُحــدد خمســة مــن متطلبــات التعامــل مــع
التكنولوجيــا الحديثة.
•أســتعمل الكمبيوتــر فــي كتابــة وتخزيــن
وطباعــة أحــد المواضيــع التــى تخــدم
فرقتــي.
•أســتعمل اثنيــن مــن برامــج الحاســب اآللــى
فيمــا يفيــد فرقتــي.
•أُحدد أسمان من المجالت العلمية.
•اتابــع البرامــج العلميــة بالتلفــاز وأُعــد
تقريــر بمــا أراه.
•أســتعمل جهــاز مــن أجهــزة القيــاس
بكفــاءة.
•انفذ تجربة علمية مفيدة.
•اشرح خطوات التفكير العلمى .
•ابتكرعمــل مفيــد باســتعمال المهــارات
العلميــة (الكهربيــة  /الضوئيــة  /الصوتيــة.)..

•أتعــاون مــع طليعتــي فــي عمــل دراســة
عــن أحــد العلمــاء ودوره فــي تطويــر
العلــم.
•اقــوم مــع أفــراد طليعتــي بعمــل دراســة
ميدانيــة لـــ  2مــن المشــاكل المعاصــرة
وتكــون موثقــة بالصــور أو الفيديــو.
•اســتضيف أحــد العلمــاء بمقــر الفرقــة
ومناقشــته.
•أشـارك زمالئـي فـي ثلاث مـن التجـارب
العلميـة إحداهـا دائـرة تكنولوجيـة.
•أشــارك زمالئــي فــي زيــارة أحــد
المصانــع والمعامــل العلميــة ومراكــز
ا لعلــو م .
•أشـارك زمالئـي فـى عـرض أحـد
الموضوعـات العلمية مـن إحدى المجالت
ا لعلميـة .
•أُتقــن اســتعمال  3أجهــزة تكنولوجيــة
حديثــة ومعرفــة عملهــا واســتعماالتها مــع
أفــراد طليعتــي.
•أقوم مع طليعتي بعمل عرض ألحد
المواضيع باستعمال األدوات التكنولوجية
الحديثة.
•أشــارك طليعتــي فــي تصميــم أحــد
األجهــزة مــن خامــات البيئــة أو النفايــات أو
بقايــا األجهــزة ولعــب األطفــال.
•أشــارك فرقتــي فــي مناظــرة عــن
إيجابيــات وســلبيات أحــد مجــاالت
ا لتكنو لو جيــا .

الرياضـــة
األنشطة الفردية

•اذكـر الخصائـص الفسـيولوجية والبدنيـة
والعقليـة والنفسـية الخاصـة بمرحلتي السـنية.
•اذكـر أثـر البيئـة في التغيـرات الفسـيولوجية
للجسم.
•اذكـر خمسـة مـن أضـرار تعاطـى المنبهـات
والمنشطات.
•اتابـع مـا تنشـره وسـائل اإلعلام عـن
والمخـدرات.
التدخيـن
•أُعـد بحـث عـن مشـكالت التدخيـن
والمـواد المخدرة واألمـراض المعدية وكيفية
معا لجتهـا .
•أُمـارس خمسـاً مـن العـادات الصحيـة
السـليمة للجسـم.
•أُعـد العـادات السـلبية التـى تؤثـر فـى أحـد
أجهـزة الجسـم (العمـود الفقـرى  /المعـدة /
الكلـى  /الرئـة ...ودون ذلـك ).
•أُعـد ثلاث وجبـات متكاملـة العناصـر مـع
ذكـر أهميـة كل عنصـر.
•امـارس خمسـة تمرينـات بدنيـة تسـاهم فـي
تنميـة عناصـر اللياقـة البدنيـة.
•اذكـر قاعدتيـن مـن قواعـد األلعـاب الفردية
وأخرى جماعية.
•امـارس قواعـد اإلسـعافات األوليـة (شـروط
المسـعف-مبادئ اإلسـعاف الجيـد).
•اسـاعد قائـد األشـبال والفتيـان فـى التدريـب
علـى اإلسـعافات األولية.
•اقـدم بحثـاً عـن اثنين مـن األمـراض الوبائية
(اإليـدز – االلتهـاب الكبـدي الوبائـي –
الكوليـرا – التيفـود  ...ودون ذلـك).

األنشطة الجماعية

•اشــارك طليعتــي فــي تنظيــم نــدوة عــن
التغيــرات الفســيولوجية ودورهــا فــي تنميــة
اللياقــة البدنيــة.
•اشــارك فرقتــي فــي عمــل معــرض فنــي
يوضــح مخاطــر التعاطــي واإلدمــان.
•اتعــاون مــع طليعتــي فــي عمــل ورشــة
عمــل عــن قواعــد الصحــة العامــة وكيفيــة
الوقايــة مــن األمــراض.
•اشــارك طليعتــي فــي إعــداد وجبــة
غذائيــة متكاملــة مراعيــاً شــروط الصحــة
العامــة.
•أؤدى  5تماريــن رياضيــة تســاهم فــي
تنميــة عناصــر اللياقــة البدنيــة مــع طليعتــك.
•اُمــارس إحــدى األلعــاب الفرديــة وأخــرى
جماعيــة مــع طليعتــي.
•اشارك في دورات اإلسعافات األولية.
•اقــدم بيــان عملــي باالشــتراك مــع
طليعتــي فــي إســعاف الجــروح والكســور
والتنفــس الصناعــى.
•اشــارك طليعتــي فــي عمــل ملصــق عــن
خطــر أحــد األمــراض الوبائيــة.
•اشــارك فــي حمــات التوعيــة باألمــراض
الوبائيــة.

حياتنا في المجتمع
األنشطة الجماعية
األنشطة الفردية

•أحدد ثالثة من التقاليد االجتماعية
السائدة ودورها في حياة الفرد والمجتمع.
•اذكر مقارنة بين المؤسسات الحكومية
وغير الحكومية.
•أُعد (مقابلة صحفية أومجلة حائط)...
عن دور إحدى المؤسسات الحكومية
أوغيرالحكومية.
•اذكر اثنتين من المشكالت االجتماعية
واقارن بين مظاهرهما في مجتمعي
ومجتمع آخر.
•اقارن بين المشاكل االجتماعية فى
الريف والحضر.
•اذكر أهمية التنمية البشرية في نهوض
المجتمع.
•اختار مشروع تنموي واشرح أهدافه.
•اذكر ثالثة من المفاهيم الحياتية
(المسئولية ،المواطنة ،الوالء ،السالم)...،
ودورها في المجتمع.
•اذكر الخطوات العلمية التى تمكن من
اختيار المجال الدراسي المناسب.
•أُعد وأنفذ برنامج لألشبال في فن
التعامل مع اآلخرين.
•أُعد بحث عن فن التعامل مع اآلخرين
وأسس االتصال.
•اتعرف على أسباب اإلعاقة وأنواعها.
•اذكر حقوق المعاق فى المجتمع .
•أزور احدى المؤسسات للمعاقين وأُعد
تقرير بذلك.

•أقود فريق عمل لتنفيذ نشاط جماعي
يتسم بروح الجماعة.
•اشارك في تنظيم زيارة إلحدى
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
•اشارك في تنظيم مشروع بالتعاون مع
المؤسسات األهلية والمعنية.
•اتعاون مع طليعتي في إطار فني
أو تمثيلي لتوضيح إحدى المشكالت
االجتماعية.
•اشارك مع زمالئي في إصدار مجلة عن
القيم والعادات السائدة في المجتمع.
•اشارك فرقتي في أحد المشروعات
التنموية.
•اشارك فرقتي في مشروع محلى في
أحد الموضوعات التالية   (المواطنة،
السالم  ،االتصال ،الوالء.)...،
•انظم حلقة نقاش حول معنى الضمير.
•اشارك في تنظيم برنامج لألنشطة بين
المعاقين واآلخرين.

الوطـــن
األنشطة الفردية

األنشطة الجماعية

•اذكـر سـبعة مـن حقوقـي وواجباتـي تجـاه
الوطن.
•اذكـر قائمـة باالحتفـاالت الوطنيـة
والعربيـة واميـز بينهـا.
•اُعبـر عـن ثالثـة مـن بنـود الدسـتور بطـرق
مبتكرة.
•اذكـر خمسـة مـن األحـزاب السياسـية
المختلفـة وأهـداف كل حـزب.
•اذكـر أسـس التعامـل فـي اإلجـراءات
االنتخابيـة.
•اذكـر مفهـوم األزمـة وكيفيـة التعامـل
معهـا ووضـع الحلـول المناسـبة لهـا.
•اُعـد قائمـة لــ  3مـن األزمـات شـارحاً
مفهـوم األزمـة.
•أحـدد األهـداف المسـتدامة لمنظمـة
األمـم المتحـدة ونشـاطها.
•اكتـب نـص مراعيـاً فيـه اللغـة العربيـة
ا لفصحـى .
•اكتـب مقـال موضحـاً فيـه المواطنـة للفـرد
والمجتمع.

•انظـم نـدوة عـن حقـوق وواجبـات
المواطـن تجـاه الوطـن مـع طليعتـي.
•اشارك في المناسبات الوطنية.
•اشـارك فـي إحـدى المناسـبات العربيـة أو
العالمية.
•أُوعى بالمشاركة في االنتخابات.
•اشـترك مـع زمالئـي بمشـروع فـى
احـدى الجمعيـات األهليـة.
•أُمـارس  3مـن مهـارات الدفـاع المدنـي
مـع فرقتـي.
•اشـترك مـع زمالئـي فـي جمـع صـور أو
معلقـات عـن (األماكـن التاريخيـة  /العملـة
 /النشـاطات السـكانية  ).....لثلاث دول
عربية.

العالـــــــــــم
األنشطة الفردية

األنشطة الجماعية

•اذكر خمس لغات أجنبية ومواطنها• .اشــترك مــع زمالئــي فــى مســاعدة
•اُناقش إحدى القضايا المعاصرة مجموعــة مــن األشــبال أو األطفــال فــى تنميــة
بإحدى اللغات األجنبية وإعداد تقرير إحــدى اللغــات.
•أشــارك مــع أفــراد طليعتــي فــي إعــداد
بتلك اللغات.
•اُكون خمس صداقات عربية مختلفة مقارنــة بيــن خمســة شــعوب مختلفــة مــن
حيــث العــادات والتقاليــد.
وثالث أخرى من دول عالمية.
•اجمع صور لعادات وتقاليد ثالث
دول فى المناسبات المختلفة أو المالبس
الشعبية أو األغانى الشعبية أو اسجلها
على .CD

الترشيــــد
األنشطة الفردية

•اذكـر ثالثـة مفاهيـم خاصـة بالترشـيد
وأهميتهـا وشـرح أحدهـا.
•انفـذ ثالثـة مـن مشـاريع الترشـيد
واالسـتهالك بمـا يفيـد فرقتـي ومجتمعـي.
•أكتـب مقـال عـن وسـائل تحقيق الترشـيد
مـن إحـدى الوجهـات التاليـة (االقتصـاد،
التربيـة ،اإلعلام ،القوانيـن).
•اذكـر ثالثـة مـن المـوارد المتاحـة وكيفية
استثمارها.
•اقترح نظام لالدخار بالطليعة والفرقة.
•اتصـل بأحـد المصـارف أو البنـوك واتفهـم
أسـاليب االستثمار.
•اذكـر أهميـة التنميـة فـي نهـوض
ا لمجتمـع .
•اختار مشروع تنموي واشرح أهدافه.

األنشطة الجماعية

•اشــارك فــي تصميــم وســائل إعالميــة  
تحــث علــى الترشــيد.
•اشــارك فــي حمــات التوعيــة باإلنتــاج
واالســتهالك   واالدخــار واالقتصــاد.
•اشــارك مــع طليعتــي فــي إعــداد لوحــة
أوخريطــة عــن المــوارد المتاحــة وكيفيــة
اســتثمارها.
•اتعــاون مــع فرقتــي فــى تنفيــذ أحــد
مشــروعات اســتثمار المــوارد المتاحــة.
•اشــارك مــع فرقتــي فــي أحــد المشــروعات
التنموية.
•اشــارك فــي زيــادة المشــروعات التنمويــة
الصغيــرة فــي محيطــي.

مواهـــــــــب
األنشطة الفردية

•اختــار ثالثــة أعمــال أدبيــة أوفنيــة
وأقدمهــا لفرقتــي شــارحاً أســباب
االختيــار.
•أُقــدم ثالثــة نمــاذج أدبيــة أوفنيــة
متنوعــة مــن إبداعــي.
•أُحــدد شــروط االشــتراك فــي
المســابقات األدبيــة والفنيــة.
•أســاعد قائــد األشــبال فــى تنظيــم
مســابقات فنيــة وأدبيــة.
•أُعــد بحــث فــي األصــول التاريخيــة
لـــ 2مــن الفنــون أواآلداب.
•أُعــد مقارنــة بيــن أحــد األدبــاء
العــرب واألدبــاء األجانــب.

المكون اإلسالمي
األنشطة الفردية

•اســتخرج خمســة دالئــل علــى قــدرة اللــه
وعظمتــه فــي النفــوس ومظاهــر الكــون مــن
الكتــب الســماوية.
•أذكــر خمــس آيــات أونصــوص توضــح
أثــر اإليمــان فــي تقويــة الروابــط بيــن
األفــراد وأداء العبــادات.
•اكتــب مقــال عــن نشــأة وخلــق الكــون
مستشــهداً بالنصــوص واآليــات مــن الكتــب
الســماوية.
•أؤدي العبادات والصلوات في أوقاتها.
•افســر خمــس آيــات أو نصــوص دينيــة
توضــح كيفيــة معاملــة اآلخريــن.
•اشرح ثالثة من حدود الله.
•أجمــع اآليــات التــى تؤكــد رقابــة اللــه فــى
الســر والعلــن .
•اذكــر ثالثــة مــن المفاهيــم الدينيــة
التراحــم.)...،
(التكافــل،
•أحدد العالقة بين اآلديان وأبناء الوطن
•أعبــر عــن عالقــة ثالثــة مــن المفاهيــم
الدينيــة والحيــاة..

األنشطة الجماعية

•أشـارك فـي رحلـة خلويـة لدراسـة
الطبيعـة والتفكـر فـي خلـق اللـه.
•أناقـش زمالئـي تأمالتـي فـى نفسـي
وخلـق اللـه والكـون.
•أشارك في حمالت نظافة دور العبادة.
•أشـارك فـي تنظيـم الحفلات والمناسـبات
الدينية.
•أقـدم شـرح ألفـراد طليعتـي حـول
كيفيـة المعاملـة بالحسـنى فـي األمـر
بالمعـروف والنهـى عـن المنكـر ومحبـة
اآلخريـن.
•أشـارك مـع زمالئـي فـي إعـداد عـرض
عـن الثـواب والجـزاء المنتظـر مـن طاعـة
اللـه.
•أؤدي عمـل فنـي مـع طليعتـي يعبـر عـن 3
مـن المفاهيم الدينية.
•أناقـش زمالئـي عالقـة األديـان ببعضهـا
ا لبعـض .

األنشطة الجماعية

•أشارك في المسابقات األدبية والفنية.
•أشــارك مــع طليعتــي فــي عمــل معــرض
أدبــي وفنــي مــن أعمالهــم علــى أن يخــدم
المعــرض فكــرة أوموضوعــاً.
•أشــارك فــي وضــع خطــة مــع طليعتــي
لتوعيــة المجتمــع المحيــط بــي فــي دور
الفنــون واآلداب وكيفيــة االرتقــاء بهــذا الــدور.

المهارات الكشفية
األنشطة الفردية

•اذكـر الوعـد وبنـود القانـون الكشـفي
مستشـهداً باآليـات والنصـوص الدينيـة.
•اذكـر ارتبـاط ثمـان مـن القيـم اإليجابيـة في
الحركة الكشـفية بهدف ومبادئ الحركة.
•أُتقـن خمـس مـن مهـارات حيـاة الخلاء
(المالحـة ،الطهي،التخييـم ،اقتفـاء األثـر،
المسـافات ،االرتفاعـات)
•أُتقـن كافـة مهـارات اسـتعمال الحبـال  
(العقـد ،الربطـات ،الـدورات).
•أُتقـن تشـييد أعمـال الريـادة (أبـراج،
جسـور ،بوابـات.)...،
•اذكر صفات ودور العريف الناجح.
•أقود أحد األنشطة بالفرقة.
•أسـاعد فـى قيـادة أشـبال أو تدريـب فرقـة
فتيان.
•اذكـر الخطـوات األساسـية للتخطيـط
ا لجيـد .
•احدد الوظائف والمهام اإلدارية.
•امارس مهارة االتصال وتنمية العالقات.

األنشطة الجماعية

•اعمل تمثيلية لشرح مفاهيم القانون.

•اعمل مسابقات في البحوث حول بنود

الوعد والقانون.

•اشارك طليعتي في عمل رحلة خلوية.

•اشارك فرقتي مخيمات نهاية االسبوع

واإلجازات.

•اشارك فرقتي فى أنشطة المغامرة .

•أمارس التقاليد الكشفية مع أفراد

طليعتي في معسكر نهاية األسبوع.

•اقوم بتخطيط وتنفيذ مخيم مع

فرقتي امارس فيه (التقاليد الكشفية،
حياة الخالء ،النماذج الكشفية.)...،

•اشارك مع طليعتي في وضع خطة

للطليعة.

المكون المسيحي
النشاطات الجماعية
النشاطات الفردية

•أنظــم وأشــارك فــي جلســات حواريــة
عــن ُك ّل يــوم مــن أيــام الخلــق.
•أتأمــل فــي رســالة اإلنســان الشــخصية
فــي الحيــاة.
•التربيــة علــى المســاواة عــن طريــق
االحتــرام المتبــادل والتربيــة علــى
ا لد يمقر ا طيــة .
•واظــب علــي دورات اعــداد الخــدام
بكنيســته
•أواظــب علــي الخلــوات الروحيــة
داخــل المخيمــات بــكل التــزام .
•التــدرب علــى مواجهــة الحيــاة
ومتغيراتهــا عــن طريــق مشــاركة واحتــرام
متبــادل وتقبَــل خصوصيــة كل شــخص.
•أشــرح عمــل الــروح القــدوس فــي
تجديــد االنســان لالفضــل.
•التربيــة علــى اإليمــان فــي الكشــفية
تعمــق البعــد الروحــي الــذي يمنحــه اللــه
فــي الكتــاب المقــدس.

•محبــة اللــه هــي أن نعمــل وصايــاه فــي
حياتنــا ونشــهد لهــا.
•أظهــر مــدي توافــق رســالته الشــخصية
مــع اختياراتــه .
الديــن المســيحي عــن
•أعكــس مبــادئ ِّ
طريــق التعامــل اليومــي.
•أواظــب علــي المشــاركة فــي المناســبات
الكنســية بــكل فهــم و تفاعــل.
•تنميــة واقــع االختــاط بيــن الجنســين
واألســس التربويــة لمســاعدتهما علــى
تكويــن الــذات عبــر مراحــل النمــو
المختلفــة .
•أنفــذ مشــاريع خدمــة عامــة داخــل
وخــارج االطــار الكشــفي بالتعــاون مــع
جهــات مختلفــة
•أمــارس ســر االعتــراف دون خــوف أو
خجــل.

البيئـــــــــة
األنشطة الفردية

•أقــدم بحــث موثــق عــن البيئــة المحيطــة
ومكوناتهــا ومواردها.
•أتصــل بإحــدى المؤسســات التــى تهتــم
بأحــد مكونــات البيئــة والتعــرف علــى
دورهــا.
•أُحــدد ثــاث مشــكالت تواجــه بيئتــي
وأســبابها واقتــرح دورى فــى مواجهتهــا.
•اشــرح أثــر تدخــل اإلنســان فــى عناصــر
البيئــة (بريــة – بحريــة .)....
•اتعــرف علــى ثالثــة أنشــطة مــن أنشــطة
الجمعيــات أوالهيئــات التــى تعمــل علــى
تنميــة البيئــة.

حقوق امللكية الفكرية محفوظة لالقليم الكشفي العربي -املنظمة الكشفية العربية  -يجوز للجمعيات الكشفية العربية إعادة طباعة هذا امللصق واستخدامه

األنشطة الجماعية

•أخطــط وأنفــذ مــع طليعتــي مشــروعاً
مــن خــال صيانــة المــوارد البيئيــة فــي
المنطقــة التــى تعيــش بهــا بالتعــاون مــع
إحــدى مؤسســات البيئــة.
•أشــارك مــع طليعتــي فــي ورشــة عمــل
عــن  3مشــكالت تواجــه بيئتــي مســتخدماً
األســلوب العلمــي فــي حــل المشــكالت وأثــر
التــوازن البيئــى.
•أُمــارس مشــروع مــع فرقتــي يخــدم
بيئتــي وينميهــا.

البرامج والمراحل

