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تنظيم الوحدة

انطلقت الحركة الكشفية عىل يد اللورد بادن باول اإلنجليزي عام  ،1907حينام أنشأ
أول فرقة كشفية يف انجلرتا تضم  20فتى ،وكانت الربامج املقدمة إليهم آنذاك شيقة
ومثرية وتتفق مع خصائصهم السنية ،وقد الحظ بادن باول أن أسلوب الحركة الكشفية
وبرامجها وأنشطتها قد بدأت تجتذب األطفال وأحبها العديد من النشء الصغري ،نظ ًرا
لتطلعهم لتقليد إخوانهم ممن هم أكرب منهم س ًنا ،فبدأ بادن باول يف وضع أسس هذه
املرحلة عام  1914وخصصها لألطفال ،لتظهر رسمياً عام  ،1916معتمدا ً عىل برامج
مالمئة لهذه املرحلة والتي تتفق مع خصائصهم وتلبى احتياجاتهم بناء عىل كتاب
«األدغال» للمؤلف «راديار كيبلنج» ،تعتمد عىل إطار رمزي تربوي
ميل ٍء بالخيال والتشويق من أجل غرس القيم واالتجاهات
الرتبوية السليمة يف الناشئة منذ نعومة أظافرهم.
تعترب مرحلة األشبال هي أول مرحلة مير
بها الفتى يف الكشافة ،وتضم األطفال الذين
ترتاوح أعامرهم ما بني 06 :و 10سنوات.
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األهداف التربوية لمرحلة األشبال

التعرف عىل دالئل قدرة الله وعظمته.

الخصائص السنية لمرحلة األشبال

ا

التعرف عىل الوطن وأهميته بالنسبة للفرد واملجتمع.

الشعور بالتعب أثناء
املجهود

مراعاة تناسق برامج األنشطة ووجود فرتات راحة كافية.

سعة الخيال

قصص األنبياء/التمثيليات الهادفة/القصص الوطنية
والشعبية الهادفة.

حب التملك

العمل بنظام الشارات  /بطاقة التقدم  /تشجيع الهوايات
الشخصية املختلفة

ا

ا

تنمية حب االستطالع والتطلع إىل املعرفة.

ا

اشباع الخيال وتنميته وتوجيهه لالستفادة منه.
تنمية امليول والهوايات الشخصية.

امليل إىل اللعب

مسابقات كشفية  /مباريات رياضية  /ألعاب فردية
وجامعية مختلفة

ا

اكتساب القيم الحسية واملعنوية للحركة الكشفية.
االندماج يف املجموعة والعمل معها.

خصائص المرحلة

األنشطة المناسبة

رسيع االستثارة ،كثري الصياح األلعاب واملسابقات الصاخبة  /األهازيج والصيحات الكشفية

ا

ا

ربط عالقات مع األشياء وتنمية إدراك مفاهيم وحقائق جديدة.
تحسني عمل األجهزة الداخلية للجسم.

ا

كثري الشكوى

االستامع إليه ونصحه وإرشاده  /استغالل اجتامعات السداسية

الغرية من نجاح الزمالء

عدم املبالغة يف مدح املتقدم ،وتحفيز الجميع عليه مع
تعميم املدح والجوائز.

حب االستطالع

رحالت البحث عن الكنز  /اللعبة الكربى  /التجارب
العلمية الشيقة.

التقليد واملحاكاة

التمثيليات  /الزي الكشفي  /تعزيز العادات الحسنة /
حفالت السمر ...

حب املرح

التعامل معهم ببشاشة  /املسابقات  /األلعاب ...

ا

التعود عىل اتباع القواعد العامة للصحة والنظافة.

ا
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امليل لالنتامء إىل مجموعة
بشكل تدريجي.

نظام السداسيات  /سجل األصدقاء  /متابعة معارفه
وأصدقائه وإبعاده عن النامذج السيئة  /إقامة الصالة يف
جامعة  /تقوية العالقات بني أفراد الرسب.

الفتنة بني الزمالء

مراقبته عىل عدم التامدي يف الفتنة بني أصدقائه ،وتنبيهه
من خالل القرآن الكريم والحديث النبوي الرشيف /
كشفه عند الرضورة  /إعطاؤه أمثلة عن عواقب الفتنة.

النمو البطيء وضعف
التحكم يف األطراف.

الرتكيز عىل األنشطة والحركات السهلة  /مراقبة النظام
الغذايئ خاصة يف املخيم  /استخدام أدوات ومناذج كبرية
الحجم أثناء األنشطة.

إدراك األمور الحسية
وضعف االنتباه.

بناء الربامج عىل األسس الحسية وامللموسة  /إقامة
األنشطة يف الهواء الطلق بعيدا عن الغرف املغلقة /
استخدام األسلوب التتابعي يف تناول املوضوعات /عدم
اإلطالة  /استخدام القصص والحركات بعيدا عن التطويل
يف الكالم.

يهتم مبعرفة العادات
والتقاليد ويعتز بوطنه

تعزيز العادات الحسنة والرتكيز عىل رىض الوالدين والقيام
بالواجبات الدينية  /املشاركة يف االحتفاالت الدينية
والوطنية  /تحية العلم والنشيد الوطنيني /التعريف
بالشخصيات الوطنية والدينية  /املسابقات الوطنية
والدينية.

يكون والؤه لألصدقاء
أكرب من والئه للكبار

تقوية روح الفريق يف السداسية  /التأكيد عل وجوب
طاعة الرؤساء من األشبال والقادة.

ترتكز اهتامماته حول نفسه

تحفيزه ليحس بقدراته وينميها عن طريق الجوائز
والتحفيز املعنوي.
فائدة معرفة هذه الخصائص للقائد

 .1استيعاب حركة األطفال الزائدة وصياحهم ،وعدم انضباطهم والتزامهم باألوامر،
واعتبار أن هذه األمور طبيعية.
 .2إدراك أن خيال الشبل واسع فال يقلق من مبالغته يف األشياء.
 .3حرصه عىل أن يكون قدوة ،ألن أشباله مولعون بالتقليد واملحاكاة.
 .4اعتبار الصفات السلبية فيهم كالغرية ،الصياح ،الفتنة عىل بعضهم طبيعية ،عليه
استيعابها وتجاوزها بحكمة.
 .5االستفادة من معرفة طبيعة منوهم الجسمي يف برمجة وتنظيم مختلف األنشطة.
 .6عدم إدراكهم لألمور املعنوية ،يجعله يهتم باألمور الحسية فيام يقدمه ألشباله.
صفات القائد يف هذه املرحلة

نسبة تدخله يف قيادة الرسب وأنشطته

األب  /األخ األكرب

تفوق % 90
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وعد األشبال

المصطلحات الخاصة بمرحلة األشبال
المسميات

مرحلة األشبال

املرحلة العمرية

 10 - 06سنوات

اسم الوحدة

رسب األشبال

اسم املجموعة الصغرية

سداسية

عدد أفراد السداسية

 6أشبال

مسؤول السداسية

سادوس

كيفية تعيينه

يعينه القائد

مسؤول الوحدة من أعضائها

السادوس األول

كيفية تعيينه

باقرتاح من األسداس واختيار القائد

اجتامعات الوحدة

اجتامع السداسية  -مجلس الرشف  -اجتامع الوحدة

يرتأس اجتامع السداسية

السادوس وبإرشاف القائد

يرتأس اجتامع مجلس الرشف

السادوس األول بإرشاف القائد

دور القائد بالنسبة لألشبال

(األب  /األخ األكرب)
يحمل مؤهل كشفي (شارة خشبية) وعمره 21
سنة عىل األقل
بكل جهد

اللون املميز للمرحلة

األصفر

قائدة الوحدة
شعار املرحلة

والدي وخدمة وطني ،وأن
أعد برشيف أن أبذل كل جهدي لطاعة الله ورسوله وطاعة
ّ
أساعد الناس يف كل األحوال والظروف وأن أعمل بقانون األشبال.
قانون األشبال

 الشبل ُمطيع ملؤدبه.

 الشبل ال يُطيع نفسه أبدا.
الهيكلة النموذجية لوحدة األشبال

9

8
نظام السداسيات

السداسية :هي املجموعة الصغرية داخل وحدة األشبال وتتكون من ستة أشبال
يقودها شبل يُسمى السادوس.
تقاليد السداسية

إسم السداسية
تسمى السداسية باسم لون من األلوان مثل:
السداسية البيضاء  -السداسية الحمراء ...إلخ.

نشيد السداسية
نشيد خاص بالسداسية ،ذو لحن جميل
يحفظه أفرادها ،ويرددونه يف األنشطة
والتجمعات ،ترتكز كلامته عىل ما يتمتع به
أفراد السداسية من مهارات وصفات نبيلة
واعتزازهم بانتامئهم ملرحلة األشبال.

صندوق السداسية
هو صندوق خاص باالشرتكات
واملساعدات الخاصة بالسداسية يكون
املسؤول عنه أمني الصندوق.

صيحة السداسية
هي عبارة عن جملة أو كلامت تطلقها السداسية،
لتُعلن وجودها وتُربز قوتها ،ومدى انسجام
عنارصها وتكون عبارة عن شعار هادف.
راية السداسية
عبارة عن قطعة من القامش بلون
السداسية معلقة يف عىص ،يحملها
السادوس.

ركن السداسية
مكان محبب ألعضاء السداسية ،يهتمون
بتزيينه وتجميله ،يتجمعون فيه ،ويحفظون
فيه ممتلكات من عتاد وسجالت ،ويعرضون
فيه أعاملهم وحصيلة أنشطتهم.
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المؤشرات المعرفية والمهارية والسلوكية

المهام داخل السداسية
المسؤولية

المــهـــــام

اجلانب الروحي

السادوس

 هو املسؤول األول عن السداسية ميثلها يف مجلس الرشف،
ويرفع انشغاالتها.
 يرأس اجتامعات السداسية.
 يساعد القائد يف تدريب أعضاء السداسية ومراقبة تقدمهم يف
املنهاج.
 ينفذ قرارات مجلس الرشف يف السداسية.

القيم الدينية واألخالقية

نائب
السادوس

 ينوب عن السادوس يف غيابه.
 يساعد السادوس يف جميع مهامه.
 ميثل السداسية يف مجلس الرشف.

أمني الرس

 كتابة التقارير وتسجيل اجتامعات السداسية وجميع البيانات
الخاصة بأفرادها.
 املسؤول عن سجالت السداسية والوثائق الخاصة بها.

أمني العهدة

 مسؤول عن املمتلكات والوسائل واألدوات الخاصة بالسداسية.

 املسؤول عن صندوق السداسية يسجل اإليرادات واملصاريف
أمني الصندوق
ويضبط التقارير املالية ألنشطة السداسية.
مسؤول الركن  املسؤول عن ركن السداسية ينظمه ويسهر عىل تزيينه وتجميله.

مهاري

وجداين

األهداف الخاصة

معريف

 يتعرف عىل خمسة
من مظاهر قدرة الله
يف نفسه.
 يذكر من مشاهداته
التعرف عىل قدرة ما يدل عىل قدرة الله
الله وعظمته
يف الطبيعة.
 يذكر خمسة من
مظاهر قدرة الله يف
املخلوقات.

 يُعرب يف فقرة عن قدرة
الله يف خلق اإلنسان.
 يتحدث عن ثالث
من الظواهر الطبيعية
والكونية (الكسوف -
الخسوف... -إلخ).
 ينفذ مع زمالئه
 3أنشطة توضح
مظاهر قدرة الله يف
املخلوقات.

 يدرك عظمة الله
يف خلقه.
 دامئاً يعرب عن إميانه
بقدرة الله يف الطبيعة.
 يتعاون مع زمالئه
يف تنفيذ أنشطة توضح
مظاهر قدرة الله يف
املخلوقات.

 يتعرف عىل أربعاً
من فرائض وأحكام
مامرسة الشعائر
الصالة.
والصلوات الدينية
 يذكر أنواع الصلوات.
 يفرس ثالثاً من أحكام
الصوم.

 يتقن أداء الصالة.
 ميارس مع زمالئه
الشعائر الدينية.
 يردد مع زمالئه 2
من األناشيد الدينية.

 يقدر أهمية مامرسة
الشعائر الدينية.
 يلتزم بأداء الصالة
يف أوقاتها.
 يلتزم مشاركة زمالئه
يف أداء الشعائر الدينية.
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 يتعرف عىل خمس
من صفات املؤمنني
وأخالقهم.
التحيل بصفات
 يحدد ثالثاً من
املؤمن وأخالقه
صفات األنبياء.

 يذكر ثالثة أسامء
من األنبياء والرسل.
 يتعرف عىل سري
معرفة سرية بعض
ثالثة من األنبياء.
األنبياء 
 يذكر جهود أحد
األنبياء يف سبيل
الدعوة اىل الله.

 يحرتم اآلخرين وإن
اختلفت العقيدة،
واللون ،والجنس.
 يقتدي يف ترصفاته
بصفات املؤمنني.

 يحيك لزمالئه قصة
ألحد الصالحني توضح
أخالقهم.
 يستخدم خامات
البيئة يف عمل نشاطني
لتوضيح صفات
املؤمنني تجاه البيئة.
 يقص سرية أحد  يقتدي يف أفعاله
األنبياء عىل زمالئه .وأقواله بصفات
األنبياء.
 ميثل مع زمالئه
قصة أحد األنبياء  .يقدر معاناة األنبياء
 يستخلص مواطن يف سبيل نرش دعوتهم.
القدوة من سرية
أحد األنبياء.

 يتعرف عىل أوقات  ميارس ثالث ًا من
التجارب العلمية
الفصول األربعة
وعالقتها باملجموعة السابقة دراستها.
الشمسية.

التعرف عىل
بعض الوسائل
التكنولوجية
الحديثة

اجلانب العقلي
اكتشف ما حولك

األهداف الخاصة

معريف

 يعرف مفهوم البيئة.
التعرف عىل  يتعرف عىل مكونات
البيئة ومكوناتها البيئة.
وخصائصها والظواهر  يحدد ثالثة من املوارد
الطبيعية
الطبيعية يف بيئته
(متجددة  -غري متجددة).

مهاري

 يستخدم مع زمالئه
خامات البيئة يف 2
من األعامل الفنية.
 يعيد تدوير  3من
مخلفات البيئة لحل
بعض املشاكل.

وجداين

 يدرك أهمية الحفاظ
عل البيئة التي يعيش
فيها.
 يلتزم يف ترصفاته
بالحفاظ عىل البيئة.

تقدير العلم
وجهود العلامء

 يقدر أهمية الرفق
بالحيوان وحب النبات.

 يتعرف عىل ثالث ًا من
الوسائل التكنولوجية
الحديثة (اتصاالت -
معلومات  -عرض...إلخ).
 يذكر خمسة
استخدامات لبعض
الوسائل التكنولوجية
الحديثة.
 يتعرف عىل الحاسب
اآليل ومكوناته.

 يستخدم ثالثة من
األجهزة التكنولوجية
املتوفرة يف البيئة
بطريقة صحيحة.
 يجمع صو ًرا لخمسة من
االجهزة التكنولوجية.
 ميارس استخدام
الحاسب األيل.

 يذكر ثالثة من أسامء
العلامء واكتشافاتهم.
 يتعرف عىل جهود
اثنتني من العلامء يف
خدمة البرشية.

 يقص عىل زمالئه  يقدر قيمة العلم
قصة أحد العلامء .والعلامء.
 يستخدم مصادر  يهتم بالتعرف عىل
املعرفة املختلفة يف سري العلامء.
التعرف عىل ثالثة  يقدر قيمة االبتكار
من العلامء.
واالخرتاع يف حياته.
 ينفذ اثنني من
األنشطة العلمية
والتكنولوجية.

 يقدر قيمة العلم
يف خدمة اإلنسانية.
 يحافظ عىل سالمة
األجهزة التكنولوجية
املتوفرة يف بيئته.
 يتجنب استخدام
التكنولوجيا فيام
ييسء.
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 يعرف مفهوم ترشيد
االستهالك.
 يذكر خمس طرق
لرتشيد االستهالك.
 يحدد ثالثة من املوارد
التعرف عىل طرق
الطبيعية يف البيئة.
ترشيد استهالك
املوارد الطبيعية

 يتعرف عىل ثالث
من املشكالت البيئية
وكيفية حلها.
التعرف عىل كيفية
 يحدد طرق املشاركة
املشاركة يف حامية
يف حامية البيئة.
البيئة وخدمتها
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 يبتكر مع زمالئه
أغنية تعرب عن ترشيد
استهالك املياه.
 يؤدي مشهدا متثيليا
ملوقف تعرب عن
طرق وفوائد ترشيد
استهالك املوارد.
 ميارس بعض األعامل
التي توضح أهمية
ثالثة من املوارد
الطبيعية وكيفية
الحفاظ عليها.
 ينض ّم لجامعة
املحافظة عىل البيئة.
 ينفذ برنامجا
لحامية بيئته
بالتعاون مع فرقته.
 يقدم ثالثة
اقرتاحات متنوعة
لحامية البيئة.

 يقدر قيمة املياه
يف حياته.
 يلتزم برتشيد
االستهالك يف
ترصفاته.
 يشارك زمالءه يف
نرش ثقافة ترشيد
االستهالك.

 يدرك عالقة االنسان
باملشكالت البيئية.
 يحرص عىل املشاركة
يف مرشوعات خدمة
البيئة.
 يهتم ويتعاون مع
زمالئه يف نرش ثقافة
حامية البيئة.

مواهب

األهداف الخاصة

معريف

مهاري

وجداين

 التعرف عىل خمسة  يستخدم خامات  يهتم ويشارك زمالئه
التعرف عىل بعض
يف انتاج أعامل فنية
من املجاالت األدبية البيئة يف انتاج 2
القدرات األدبية
من األعامل الفنية متنوعة.
والفنية املختلفة.
والفنية
 يقدر قيمة األعامل
املتنوعة.
 يحدد ثالثا من
(رسم  -أشغال
األدبية املختلفة.
 يردد مع زمالئه
قدراته األدبية.
يدوية  -موسيقى
 2من الصيحات
 أدب...إلخ)واألناشيد املبتكرة.

تنمية الحس
األديب والفني

 يعدد ثالثة أسباب  يجمع ألبوما للصور
إلعجابه بأحد األعامل الفنية املختلفة.
 يقوم بزيارة ألحد
الفنية.
 يذكر أحد األعامل املعارض الفنية ويكتب
تقريرا عن األعامل
األدبية وأسباب
التي أعجبته.
جاذبيتها.
 يبتكر اثنني من
األعامل األدبية والفنية
مبشاركة زمالئه.
 يتقن لعبتني من
األلعاب الفكرية.

 يقدر قيمة الجامل
الفني.
 يظهر اهتاممه
باألعامل األدبية
والفنية.
 يدرك أهمية
القراءة واملطالعة.
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اجلانب الصحي والبدني
صحة الجسم

األهداف الخاصة

معريف

مهاري

وجداين

 التعرف عىل خمسة  يطبق مبادئ الصحة  يدرك أهمية الحفاظ
عىل الصحة.
من مبادئ الصحة العامة يف حياته.
التعرف عىل قواعد
العامة (التغذية   -يرشح طرق اإلصابة  يهتم بالنظافة
الصحة العامة
النظافة  -امللبس...إلخ) بثالثة من األمراض الشخصية والعامة يف
حياته.
املختلفة.
 يحدد مكونات
ووضائف اثنني من
أجهزة الجسم.
 يذكر خمسة من
األمراض التي تصيب
أجهزة الجسم املختلفة.
التعرف عىل أجهزة
 يتعرف عىل طرق
الجسم وكيفية
الوقاية من اإلصابة
الحفاظ عليها
بثالثة من األمراض
املعدية.
 يتعرف عىل املعلومات
الخاصة بالجسم
وأجزائه فيام يتصل
بالحركة.

 يناقش وضائف
ثالثة من أجهزة
اإلنسان الحيوية.
 ميارس العادات
الصحية والقوامية
السليمة.

 يدرك أهمية
املامرسات الصحية
والرياضية يف املحافظة
عىل الصحة والقوام.
 يشعر بسعادة يف
تطبيق السلوك الصحي
السليم.

 يتعرف عىل مفهوم
اإلسعافات األولية.
 التعرف عىل ثالثة
التعرف عىل بعض مبادئ من اإلسعافات
مبادئ اإلسعافات األولية.
األولية
خمسا من
 يذكر ً
اإلصابات الشائعة.
 يذكر مكونات حقيبة
اإلسعافات األولية.

 يناقش مع قائده  يلتزم بتعليامت
قائده يف إجراء
أهمية اإلسعافات
اإلسعافات األولية.
األولية.
 يبني أنواع الجروح  يحرص عىل التعاون
مع زمالئه يف إجراء
املختلفة.
بعض اإلسعافات
 يطبق بطريقة
عملية إسعاف الجروح األولية.
البسيطة.

هيا بنا نلعب

األهداف الخاصة

معريف

 يتعرف عىل املهارات
الحركية األساسية
(االنتقالية  -وغري
االنتقالية  -التناول -
املعالجة).
 .1التعرف عىل
 يتعرف عىل أهمية
املهارات الحركية
أداء الحركات بطريقة
املناسبة
صحيحة.
 يتعرف التشكيالت
واالتجاهات الرياضية
األساسية.

مهاري

وجداين

 يؤدي مجموعة من
املهارات الحركية األساسية
بطريقة صحيحة.
 يؤدي مجموعة
من التمرينات لتنمية
 3من عنارص اللياقة
البدنية العضلية
للجسم.
 يؤدي مجموعة
من التمرينات يف
تكوينات واتجاهات
مختلفة.

 يقدر أهمية مامرسة
األنشطة الرياضية
يف إشباع ميوله
وحاجاته.
 يحرتم زمالءه ويقدر
االنتامء للجامعة
أثناء األنشطة الرياضية.
 يشعر بسعادة أثناء
اللعب.
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اجلانب االجتماعي
 يحدد أهمية مامرسة  يحرك أجزاء جسمه
التمرينات الرياضية بطريقة صحيحة من
 .2إدراك أهمية
الثبات والحركة.
بصورة منتظمة.
الرياضة يف الحياة
 يعرف العالقة بني  ميارس مجموعة من
التمرينات بصفة مستمرة.
الرياضة والصحة.

 يحرص عىل مشاركة
زمالئه يف أداء مجموعة
من األنشطة الرياضية.
 يقدر أهمية الرياضة
يف الحياة.

 يحدد ثالثا من  يكتسب مهارات  يحقق ذاته من خالل
مامرسة األنشطة
إحدى األلعاب
املهارات الرياضية
الرياضية األساسية .الحركية والرياضية.
إلحدى األلعاب.
 التعرف عىل قواعد  يؤدي مجموعة  يهتم بآداب السلوك
 .3تنمية بعض
وقوانني إحدى األلعاب من املهارات األساسية والروح الرياضية.
املهارات الرياضية
يف تشكيالت مختلفة.
بطريقة مبسطة.
من خالل األلعاب.
 ميارس ألعابا بسيطة
التنظيم.
 يساعد يف تحكيم
مباراة إلحدى األلعاب.
 يتعرف عىل ثالثة
من مظاهر السلوك
 .4تنمية بعض
الريايض القويم.
القيم اإليجابية
 يحدد ثالثا من القيم
والروح الرياضية.
اإليجابية املكتسبة
من الحقل الريايض.

 يطبق السلوك  يتحىل بالروح
الريايض خالل املسابقات .الرياضية يف ترصفاته.
 يكتسب العديد من  يحرتم زمالءه ويقدر
القيم اإليجابية خالل االنتامء للجامعة.
النشاط.

األسرة والمجتمع

األهداف الخاصة

معريف

مهاري

وجداين

 يذكر خمس نقاط
يف آداب التعامل مع
اآلخرين.
 .1تفهم قواعد  يفهم خمس قواعد
وآداب السلوك وآداب التعامل مع
القويم مع
أفراد أرسته.
اآلخرين
 يتعرف عىل مفهوم
الحق والوجب.
 يحدد ثالثة من حقوق
اآلخرين.

 يلتزم بآداب الحوار
 يعطي خمسة
أمثلة مختفلة للتعامله مع اآلخرين.
 يحسن االستامع
مع اآلخرين.
 يؤدي ثالث خدمات آلراء اآلخرين.
تطوعية لخدمة
اآلخرين.

 يحدد ثالثة أسباب
 .2إدراك أهمية
الحرتام الكبار (والديه -
احرتام الكبار
معلميه  -قائده).
واالستفادة من
 يذكر خمس نقاط
خرباتهم
يف كيفية احرتام الكبار.

 يتبع قائده يف تنفيذ  يحرص عىل احرتام
من هم أكرب سنا.
 3من املهام.
 يؤدي مع زمالئه  يشعر بسعادة يف
موقفا متثيليا يوضح تنفيذ توجيهات الكبار.
احرتام الكبار.

 .3التعرف عىل  التعرف عىل خمس من  يعرب بطرق مختلفة  يبدي اهتامما
بالعادات والتقاليد
عن  3من مظاهر
بعض العادات العادات والتقاليد
السائدة باملجتمع
والتقاليد اإليجابية اإليجابية للمجتمع االحتفال ببعض
األعياد واملناسبات .الذي يعيش فيه.
التي متيز املجتمع الذي يعيش فيه.
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 يعطي خمس أمثلة
للمناسبات واألعياد
الخاصة التي يحتفل
بها يف (األرسة -
املدرسة  -الحي).

 يشارك اآلخرين يف
االحتفال مبناسباتهم.
 يلتزم بالعادات
والتقاليد اإليجابية
يف مجتمعه.

 يحدد دوره تجاه
أفراد أرسته وزمالئه.
 .4تنمية واكتساب  التعرف عىل ثالث
بعض املهارات من القواعد املنظمة
الحياتية (التعامل للحياة يف بيئته
يف البيت ومع املحلية.
اآلخرين)

 يؤدي ثالثا من  يقدر أهمية اإلعتامد
املسؤوليات باملنزل .عىل النفس.
 يكتب قامئة بخمسة  يقدر أهمية القواعد
من حقوقه وخمسة والنظام يف املواقف
الحياتية املختلفة.
من واجباته.
 يؤدي ثالثة من
األنشطة التي تخدم
املخيم وبيئته مع
زمالئه.

الوطن

األهداف الخاصة

معريف

 يتعرف عىل معنى
االنتامء.
 .1تنمية روح
 يحدد دوره كفرد
االنتامء لوطنه
نحو الوطن.
الجزائر.
 يذكر أسباب انتامئه
ووالئه لوطنه الجزائر.

مهاري

وجداين

 يشارك املجموعة  يقدر أهمية الوالء
واالنتامء للمجموعة.
يف  3من األعامل
الكشفية باملخيم  .يتعاون مع زمالئه
 يحيك قصة تعرب يف أعامل املخيم.
عن االنتامء لوطنه
الجزائر.

 يتعرف عىل موقع
واليته عىل الخريطة.
 يفرس مدلول العلم
الوطني.
 .2التعرف عىل
 يتعرف عىل موقع
معامل الوطن
بلده عىل الخريطة.
(محليا وعربيا)
 يذكر أهم املعامل
املميزة لوطنه الجزائر.
 يتعرف عىل خمسة
أعالم للدول العربية.

 ينتج أعامال تعرب
عن معامل مجتمعه.
 يجمع  5صو ٍر
لألماكن األثرية أو
املعامل املميزة لوطنه
والشخصيات القيادية
يف وطنه الجزائر.

 يقدر أهمية موقع
وطنه بالنسبة للعامل.
 يبدي اهتامما
باألحداث الجارية.
 يقدر قيمة املوروثات
الثقافية والتاريخية
يف وطنه.

العالمي

األهداف الخاصة

معريف

مهاري

 يتعرف عىل خمسة  يجمع صورا ألعالم
الدول املختلفة.
أعالم لدول غري
عربية.
 يكون ألبوم طوابع
 .1تنمية روح  يذكر الطرق
وعمالت لدول
ومناسبات مختلفة.
الصداقة العاملية املختلفة لتكوين
صداقات عىل
 يتبادل مراسالت
املستوى العاملي.
مع زمالئه يف الدول
األخرى.

وجداين

 يقدر قيمة الصداقة.
 يحرتم الثقافات
املختلفة.
 يشارك زمال َءه
الضيوف يف أعامل
املخيم الكشفي.
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 يذكر  3من املعامل  يؤدي أنشطة فنية  يحرتم الطابع الفني
 .2التعرف عىل ما التي متيز خمسة من يعرب فيها عن الطابع املميز لكل دولة.
املميز لثالث دول  يقدر جهود الدولة
مييز بعض البلدان بلدان العامل.
لحل القضايا العاملية.
يف جميع قارات  يتعرف عىل  5من عاملية.
العامل
العادات و/أو املالبس  يكون ألبوم صور
لخمس من دول العامل .لثالثة من بلدان العامل.

 يحدد استخدامات
 3من أنواع النريان.
 يذكر االتجاهات
األصلية والفرعية
وكيفية التعرف عليها.
 يتعرف عىل النداءات
والتشكيالت املختلفة.
 يحدد التخاطب
بالدائرة األوىل والثانية
للسيامفور.

اجلانب الكشفي
المهارات الكشفية

األهداف الخاصة

معريف

مهاري

وجداين

 يذكر نص وعد األشبال.
 .1الفهم الصحيح  يردد قانون االشبال.
لوعد وقانون  يتعرف عىل شعار
األشبال
األشبال.
 يوضح مدلول التحية.

 يطبق قانون األشبال  يلتزم بوعد األشبال.
 يتحىل بصفات قانون
يف ترصفاته.
 يستخدم خامات األشبال.
من البيئة يف تنفيذ
شعار وقانون األشبال.

 يحدد الزي والشارات
لألشبال.
 يتعرف عىل استخدام
 .2اكتساب بعض
الحبال املختلفة.
الفنون واملهارات
 يتعرف عىل  3من
الكشفية
أنواع النريان املختلفة.

 يلتزم باحرتام أوامر
قادته.
 يقدر تقاليد الحركة
الكشفية.
 يهتم باملشاركة يف
الخدمة العامة.
 يحرص عىل سالمة
األدوات الكشفية.

 يتقن وضع الشارات
عىل الزي الكشفي.
 يستخدم الحبل
والدورات يف عمل
مجموعة من العقد
والربطات.
 ميارس اجراءات رفع
العلم وطيه.

 .3اكتساب بعض
القيم األخالقية
من خالل مامرسة
التقاليد الكشفية

 يذكر خمسا من
القيم التي ينبغي أن
يتحىل بها الشبل.
 يحدد خمسة من
حقوقه وخمسة من
واجباته من خالل
األنشطة الكشفية.
 يذكر مفهوم الحق
والواجب.

 يتقن أداء التحية.
 يردد مجموعة من
الصيحات والتصفيق
الخاص باألشبال.
 يستخدم أعالم
السيامفور يف املخاطبة.

 يؤدي  3أنشطة
مع الفرقة.
 ميارس املسؤولية
الفردية داخل املخيم.
 يؤدي التحية لقائده
�يإتقان.
 يساهم يف أداء
مجموعة من الخدمات
داخل املخيم.

 يلتزم بالقيم األخالقية
يف ترصفاته.
 يحرص عىل تقاليد
وآداب السمر.
 يتحىل بصفات الشبل
يف ترصفاته داخل
وخارج املخيم.
 يقدر أهمية التعاون
مع اآلخرين.

 يقود مجموعة من  يقدر أهمية االعتامد
 يذكر األدوار
عىل النفس.
 .4تنمية بعض املختلفة للسدايس .أنشطة السدايس.
سامت الشخصية  يحدد متطلبات  يتقن أداء املهام  يحرص عىل مشاركة
القيادية
املطلوبة منه داخل زمالئه يف بعض األنشطة
األدوار املختلفة.
التي تخدم املخيم.
السدايس والفرقة.
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مرحلة القبول
 يقدر أهمية القواعد
والنظام يف املواقف
الحياتية املختلفة.
 يقدر أهمية االعتامد
عىل النفس.
 يتعرف عىل أشكال
أقدام  5من الحيوانات
والطيور يف بيئته.
 يتعرف عىل  2من
 .5إشباع حب الشفرات والعالمات
االستطالع
الرسية ومدلولها.
والحصول عىل  يعرف مميزات
املعرفة باالكتشاف الحصول عىل املعرفة
الذايت
باالكتشاف الذايت.
 يحدد  5من املعامل
الهامة يف بيئته املحلية.

 يقتفي أثر أقدام
الحيوانات والطيور
املختلفة.
 يستخدم الشفرات
والعالمات الرسية يف
تعامله مع زمالئه يف
املخيم.
 يكون لوحة توضح
الشفرات والعالمات
الرسية للفرقة.
 يشارك يف مسابقات
تنمية الحواس.
 يرفع األثر.

 يحرص عىل الحصول
عىل معلومات من
معامل ومظاهر البيئة
من حوله.
 يقدر أهمية االعتامد
عىل النفس.
 يشارك زمال َءه يف
أنشطة مشاهدة
البيئة.

 هي مرحلة تدوم من شهرين إىل ثالثة ،مير بها الطفل الذي ينخرط ألول مرة
بالكشافة االسالمية الجزائرية.
 وليك يصبح عض ًوا يف الوحدة عليه أن يجتاز متطلبات التقدم ملرحلة القبول.
 بعد أن يجتاز متطلبات القبول يقدم الشبل الوعد الكشفي ويرتدي املنديل يف
حفل رسمي يسمى حفل القبول وبذلك يصبح الشبل رسم ًيا عض ًوا يف الوحدة.
متطلبات مرحلة القبول:

 موافقة ويل ألمر.
 االلتزام بحضور أنشطة واجتامعات الوحدة خالل مرحلة القبول.
 يحفظ وعد وقانون الشبل.
 يرشح شعار الشبل  -بكل جهد .-
 يعرف كيفية أداء التحية الكشفية ومدلولها.
 يذكر اسم مؤسس الكشافة يف العامل والجزائر مع تاريخ التأسيس.
 يشارك مع الوحدة يف نشاط خلوي.
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رتبة الشبل المبتدئ

 رتبة الشبل املبتدئ هي أول رتبة مير بها الشبل بعد تقديم الوعد وارتداء املنديل.
 فرتتها من  08إىل  12شه ًرا.
 ليك ينتقل الشبل املبتدئ إىل رتبة الشبل الثاين عليه أن يجتاز متطلبات تقدم

اجلانب الروحي
مجال القيم االسالمية واألخالقية

األهداف الخاصة

يف نفسه.


 .1المتطلبات االلزامية:

 أداء الشعائر الدينية وحسن الخلق.
 رسم ورشح مدلوالت العلم الوطني.
 يذكر  05تواريخ من تاريخ الكشافة يف العامل والجزائر.
 الحصول عىل شارة من شارات الهواية.
 املشاركة يف اثنني من أنشطة وحدته.
 اتقان استخدام عقدتني.
 .2المتطلبات االختيارية:

 إنجاز نشاطني من األنشطة الفردية من مجالني مختلفني.
 إنجاز نشاطني من األنشطة الجامعية من مجالني مختلفني.

أنشطة فردية

 يذكر بعض مظاهر قدرة الله  ينفذ مع زمالئه بعض األنشطة

الشبل املبتدئ ،وهي:
 حفظ  3سور من القرآن الكريم من طارق إىل نبأ.

أنشطة جامعية

يستدل من مشاهداته عىل

قدرة الله يف الطبيعة.
 يكتب فقرة حول قدرة الله يف
التعرف عىل قدرة
الله وعظمته

خلق اإلنسان.
 يذكر بعض مظاهر قدرة الله
يف املخلوقات (حيوان ،نبات).
 حفظ  05أحاديث نبوية.
 يتحدث عن  03من املظاهر
الطبيعية والكونية (الكسوف،
الخسوف...إلخ)

التي توضح مظاهر قدرة الله
يف املخلوقات.


معرض صور ومقتنيات عن

قدرة الله وعظمته.


يناقش زمالءه عن الظواهر

الطبيعية والكونية (الكسوف،
الخسوف ،الرباكني...إلخ).
 أداء نشيد عن قدرة الله.
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اجلانب العقلي

اجلانب الصحي والبدني

مجال اكتشف ما حولك

مجال صحة الجسم

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يعرف مفهوم البيئة.
 يتعرف عىل مكونات البيئة.
 يحدد ثالثة من املوارد الطبيعية
التعرف عىل
يف بيئته (متجددة ،غري متجددة).
البيئة ومكوناتها
 يذكر خمسا من الظواهر
وخصائصها
الطبيعية وأسبابها.
والظواهر
 يدرك أهمية الحفاظ عىل
الطبيعية
البيئة التي يعيش فيها.
 يقدر أهمية الرفق بالحيوان
وحب النبات.
مجال المواهب

األهداف الخاصة
التعرف عىل بعض
القدرات األدبية
والفنية (رسم،
أشغال يدوية،
موسيقى ،أدب
...إلخ)

أنشطة جامعية
 يستخدم مع زمالئه خامات
البيئة يف بعض األعامل الفنية.
 يعيد تدوير  02من املخلفات
البيئية لحل بعض املشكالت.
 ينفذ مع زمالئه عمال عن إحدى
الظواهر الطبيعية.
 يشارك يف املسابقات ومرشوعات
خدمة البيئة.
 عمل بعض النامذج املتعلقة
بالظواهر الطبيعية.

أنشطة جامعية
أنشطة فردية
 يتعرف عىل ثالثا من قدراته  يردد مع زمالئه بعض الصيحات
يف املجاالت األدبية والفنية واألناشيد املبتكرة.
والعلمية املختلفة.
 يشارك زمال َءه يف إنتاج أعامل فنية
 ميارس ثالثة من األعامل األدبية وأدبية وعلمية متنوعة يف الحفالت
أو الفنية أو العلمية ويقدم أعامال واملعارض واملسابقات( .شعر-
لها بإرشاف قائده.
متثيليات  -رسومات فنية أناشيد.)...
 يستخدم خامات البيئة يف إنتاج  القيام بزيارة ألحد املتاحف أو
ثالثة من األعامل الفنية املتنوعة .املعارض الفنية مع زمالئه.

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يتعرف عىل ثالثة من مبادئ
الصحة العامة يف ثالثة مجاالت
(التغذية ،النظافة ،امللبس..إلخ).
التعرف عىل  يطبق مبادئ الصحة العامة
قواعد الصحة
يف حياته ويذكر أهمية ذلك.
العامة
 يذكر خمس وسائل للحفاظ
عىل الصحة.
 يهتم بالنظافة الشخصية والعامة
يف حياته ويذكر أهمية ذلك.

أنشطة جامعية
 يشارك مع زمالئه يف مرشوعات
نرش الوعي الصحي (التربع
بالدم  -مكافحة التدخني .)...-
 يشارك مع فرقته يف حمالت
التطعيم.
 يشارك مع زمالئه يف إعداد
لوحات إرشادية عن قواعد
الصحة العامة.

مجال هيا بنا نلعب

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يؤدي املهارات الحركية األساسية.
 يؤدي بعض الحركات الرياضية
كل صباح بطرق صحية سليمة.
التعرف عىل  يلتزم بالطرق الصحيحة يف أداء
املهارات الحركية الحركات والتشكيالت واالتجاهات
األساسية
الرياضية ويقدم تقريرا بذلك.

أنشطة جامعية
 يؤدي مجموعة من املهارات
الحركية األساسية بطريقة صحيحة
(إحامءات  -تشكيالت) مع زمالئه.
 يؤدي مجموعة من التمرينات
لتنمية القوة العضلية للجسم
مع زمالئه.
 يؤدي مجموعة من التمرينات
يف تكوينات واتجاهات مختلفة
مع زمالئه.
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اجلانب االجتماعي

مجال العالم

مجال األسرة والمجتمع

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يذكر يف خمس نقاط قواعد
آداب التعامل مع اآلخرين.
 يذكر خمسا من قواعد وآداب
يفهم قواعد
التعامل مع أفراد أرسته.
وآداب السلوك
 يحدد مفهوم الحق والواجب
القويم مع
 يحدد خمسة من حقوق اآلخرين
اآلخرين.
أثناء سريه يف الطريق العام.

أنشطة جامعية
 يعطي ثالثة أمثلة ملواقف
مختلفة لتعامله مع اآلخرين.
 يؤدي ثالث خدمات تطوعية
لخدمة اآلخرين.
 يلتزم بآداب الحوار مع اآلخرين أثناء
االجتامعات وسريه يف الطرق العامة.
 يحسن االستامع ألراء الغري يف
الفرقة.
 يطيع والديه وقائده ومعلميه.

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يعرف معنى االنتامء.
 يحدد دوره كفرد نحو الوطن.
 يذكر أسباب انتامئه ووالئه لوطنه
الجزائر.
تنمية روح
 يذكر خمسة أسباب تدعو
االنتامء لوطنه
للفخر بوطنه.
الجزائر.
 يجمع أغاين لحب الوطن.
 يتعرف عىل القضية الفلسطينية
كقضية عربية إسالمية.

أنشطة جامعية
 يحفظ أحد األناشيد الوطنية
ويرددها مع فرقته.
 يحيك قصة تعرب عن االنتامء
لوطنه الجزائر.
 يشارك يف عمل متثييل يوضح
أهمية الوالء واالنتامء للمجموعة.
 يشارك السدايس يف املسابقات
الجامعية ويحرص عىل فوز السدايس.
 يتعاون مع زمالئه يف أعامل
املخيم.

أحب وطني

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يتعرف عىل أعالم خمس دول
عاملية.
 يذكر الطرق املختلفة لتكوين
تنمية روح
صداقات عىل املستوى العاملي.
الصداقة العاملية
 يجمع طوابع الربيد التي تعرب
عن ثالث من الدول العاملية.
 يجمع صورا لثالثة معامل عاملية.

أنشطة جامعية
 يتبادل املراسالت والهدايا
التذكارية مع زمالئه يف الدول
األخرى.
 يشارك زمالءه الضيوف يف
أعامل املخيم الكشفي.
 يتبادل الخربات واملعارف عن
بلده مع زمالئه يف الدول األخرى.

اجلانب الكشفي
مجال الفنون والمهارات الكشفية

األهداف الخاصة

أنشطة فردية

أنشطة جامعية

 يحدد األدوار املختلفة
 يشارك زمالءه يف استخدام
خدمات من البيئة يف تنفيذ
للسادوس.
شعار وقانون األشبال.
تنمية بعض  يحدد املتطلبات واألدوار
سامت الشخصية املختلفة للسداسية يف الوحدة  .يتعاون مع زمالئه يف رسم
القيادية من  يحــدد دوره ومسؤوليــاته
شعار األشبال ومدلوله.
 يشارك زمالءه يف مشهد متثييل
خالل العمل يف بالسداسية.
يوضح أهمية بنود القانون.
السداسيات
 يردد مع زمالئه أغان وأناشيد
عن الوعد والقانون.
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رتبة الشبل الثاني

 رتبة الشبل الثاين هي الرتبةالتي مير بها الشبل بعد رتبة املبتدئ.
 تدوم من  10إىل  12شه ًرا.
 ليك ينتقل الشبل الثاين إىل رتبة الشبل األول عليه أن يجتاز متطلبات تقدم الشبل
الثاين وهي:
 .1المتطلبات االلزامية:

 حفظ  3سور من القرآن الكريم من املرسالت إىل امللك.
 أداء الشعائر الدينية وحسن الخلق.
 حفظ مقطوعتني ( 2و )3من النشيد الوطني.
 يذكر  05تواريخ تخص تاريخ الكشافة اإلسالمية الجزائرية.
 املشاركة يف  02من أنشطة الوحدة.
 الحصول عىل شارتني من شارات الهواية.
 يتقن استعامل عقدتني وربطة.
 .2المتطلبات اإلختيارية:

 إنجاز نشاطني من األنشطة الفردية من مجالني مختلفني.
 إنجاز نشاطني من األنشطة الجامعية من مجالني مختلفني.

اجلانب الروحي
القيم االسالمية واألخالقية

أنشطة جامعية
أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يذكر فرائض وسنن الصالة  .أداء الصلوات يف أوقاتها يف
 يرسم جدولً ألنواع الصلوات جامعة.
 االحتفال باملناسبات الدينية.
ومواقيتها.
 يحفظ  05أدعية مؤثورة عن  ميارس مع زمالئه بعض
يلتزم بأداء
الشعائر الدينية.
النبي ﷺ.
العبادات
 يكتب فقرة يبني فيها الحكمة  يردد مع زمالئه بعض األناشيد
الدينية.
من فرض الصوم.
 يشارك زمال َءه أداء الشعائر
 يتقن أداء الصالة.
الدينية.
 يحــدد خمسا من صفـــات
املؤمنني وأخالقهم.
التحيل بصفات
 يذكر سرية أحد الصحابة
املؤمن وأخالقياته
الكرام.

 يحيك لزمالئه قصة أحد
الصالحني توضح أخالقهم.
 يؤدي متثيلية مع سداسيته
يجسد فيها خلقًا من أخالق
املسلم.
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مجال المواهـــب

اجلانب العقلي
مجال اكتشف ما حولك

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يحدد استخدامات ثالث
وسائل تكنولوجية حديثة.
 يستعمل الحاسب اآليل.
التعرف عىل
 يستخدم بعض األجهزة
بعض الوسائل
التكنولوجية بطريقة صحيحة.
التكنولوجية
 يجمع صورا لبعض األجهزة
الحديثة.
التكنولوجية.
 يفك ويركب بعض األلعاب
العلمية البسيطة.
 يذكر أسامء  06علامء
واكتشافاتهم.
تقدير العلم  يكتب فقرة يبني فيها فضل
وجهود العلامء وجود بعض العلامء يف خدمة
البرشية.

أنشطة جامعية
 يشارك زمال َءه يف مامرسة
بعض األلعاب اإللكرتونية.
 يشارك زمال َءه يف املعارض
واملسابقات الخاصة يف الوسائل
التكنولوجية.
 ينفذ منوذجا مبتكرا ملرشوع
علمي مع زمالئه.

األهداف الخاصة

تنمية الحس
الفني واألديب

أنشطة فردية

أنشطة جامعية

 يعدد أسباب الجامل يف لوحة فنية.
 يذكر بعض األعامل األدبية
ومواطن إعجابه بها.
 يجمع ألبوما للصور الفنية املختلفة.
 يبتكر أنشودة أو نصا مرسحيا
لتمثيلية.
 يتقن بعض األلعاب الفكرية.

 يقوم بزيارة ألحد املعارض
الفنية مع زمالئه.
 يشارك مع زمالئه يف أعامل
فنية  /أدبية  /علمية ويقدم تقريرا
عنها.
 ينض ّم إىل فرقة انشاد أو متثيل
ويؤدي بها دورا.

اجلانب الصحي والبدني
مجال صحة الجسم

 يقص عىل زمالئه قصة أحد
العلامء.
 يزور بعض املواقع العلمية
واملتاحف يف املجاالت املختلفة
مع فرقته.

األهداف الخاصة

أنشطة فردية

 يحدد مكونات ووظائف ثالثة
من أجهزة الجسم.
 يذكر خمسة من األمراض التي
تصيب أجهزة الجسم املختلفة.
التعرف عىل
أجهزة الجسم  يحدد خمس طرق للوقاية من
وكيفية الحفاظ اإلصابة املعدية.
 يعدد أثر التدخني عىل أجهزة
عليها.
الجسم (سلبي  /إيجايب).
 ميارس العادات الصحية والقوامية
السليمة ويذكر أهمية ذلك.

أنشطة جامعية
 يناقش وظائف ثالثة من أجهزة
اإلنسان الحيوية مع زمالئه يف
اجتامع السداىس.
 يشارك مع زمالئه يف املسابقات
الرياضية والبدنية يف الفرقة.
 يقوم بزيارة ألحد املراكز
الصحية.
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هيا بنا نلعب

أنشطة جامعية
أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يحدد خمسة أسباب ألهمية مامرسة  يشارك مع زمالئه يف أداء
التمرينات الرياضية بصورة منتظمة .مجموعة من األنشطة الرياضية
 يتعرف عىل ثالثة عوامل لتأثري  يناقش مع زمالئه أهمية
إدراك أهمية
الرياضة يف الحياة اليومية.
الرياضة اإليجايب عىل الصحة.
الرياضة يف الحياة  ميارس مجموعة من التمرينات
بصفة مستمرة ويقدم تقريرا بذلك.
 يعدد أهمية مامرسة األنشطة
الرياضية يف إشباع امليول واالحتياجات.
 يعدو ملسافة  50مرتا ومييش
ملسافة  1كلم عىل األقل.

اجلانب االجتماعي
مجال األسرة والمجتمع

أنشطة جامعية
أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يحدد خمسة أسباب الحرتام  يقدم خدمات لكبار السن
الكبار (والديه  -معلميه  -قائده) .مبشاركة زمالئه ويقدم تقريرا بذلك.
 ينصح غريه برضورة احرتام
إدراك أهمية  يذكر كيفية احرتام الكبار.
احرتام الكبار  يتبع قائده يف تنفيذ ثالث من الكبار باجتامع السدايس.
واالستفادة من املهام ويقدم تقريرا بذلك
 يشارك يف موقف متثييل يوضح
خرباتهم
فضل الكبار بحفل السمر.
 يحىك مع زمالئه بالفرقة قصة
هادفة توضح فضل اآلباء.

 يذكر خمسا من العادات
 يعرب بطرق مختلفة عن بعض
التعرف عىل
مظاهر االحتفال ببعض األعياد
والتقاليد اإليجابية للمجتمع
واملناسبات مع زمالئه بحفالت
بعض العادات الذي يعيش فيه.
والتقاليد
 يعطي ثالثة أمثلة للمناسبات السمر.
اإليجابية التي واألعياد الخاصة التي يحتفل بها  يلتزم بالعادات والتقاليد اإليجابية
متيز املجتمع
يف معامالته يف املجتمع ويقدم
يف (األرسة  -املدرسة  -الحي)
تقري ًرا بذلك أثناء اجتامع السدايس.
وكيفية االحتفال
مجال أحب وطني

أنشطة جامعية
أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يحدد موقع واليته وبلديته  يشارك زمالءه يف إنتاج أعامل
فنية /أدبية تعرب عن معامل
عىل الخريطة.
 يفرس مدلول العلم الوطني .مجتمعه محليا وعربيا.
 يحدد موقع بلده عىل الخريطة  .يعد مع أفراد السدايس بعض
الصور لألماكن األثرية والشخصيات
 يذكر أهم املعامل املميزة
القيادية يف وطنه الجزائر.
لوطنه الجزائر.
التعرف عىل
 يرشح أهم التقاليد واملالبس  يناقش مع زمالئه إحدى
معامل الوطن.
اإلنجازات الوطنيه الحديثة.
الشعبية ويذكر وأهم الزعامء
 يناقش مع زمالئه القضية
الوطنيني.
 يوضح األحداث الجارية لوطنه .الفلسطينية ودور السداسية اتجاه
أطفال فلسطني.
 يتعرف عىل املسجد األقىص
 يقوم بعمل زيارات ميدانية
كرمز إسالمي عريب مقدس
للمواقع األثرية واملعامل مع فرقته.
ويعرف حدوده.
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مجال العالم

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يذكر بعض املعامل التي متيز
خمسة من بلدان العامل.
التعرف عىل
 يجمع صورا عن العادات
بعض ما مييز
واملالبس وأهم األكالت لثالثة
البلدان يف جميع
من بلدان العامل.
قارات العامل
 يجمع صورا ألعالم عرش من
الدول املختلفة

أنشطة جامعية
 يؤدي أنشطة فنية يعرب فيها
عن الطابع املميز لكل دولة يف
صور جامعية مع زمالئه.
 يشارك مع زمالئه يف عمل
لوحات عن معامل بعض الدول.
 يكون لوحات عن عمالت وصور
لبعض بلدان العامل مع زمالئه.

اجلانب الكشفي
مجال الفنون والمهارات الكشفية

أنشطة جامعية
أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يحدد الزى والشارات لألشبال  يشارك زمالءه يف استخدام
الحبال يف عمل منوذج بسيط.
ويتقن وضع الشارات.
 يتعرف عىل استخدام الحبال  ميارس إجراءات رفع العلم
وطيه.
الفهم الصحيح املختلفة.
 يردد مجموعة من الصيحات
لوعد وقانون  يحدد بعض أنواع النريان
األشبال
والتصفيقات الخاصة باألشبال
املختلفة.
 يحدد استخدامات بعض أنواع مع زمالئه.
 يستخدم األعالم (السيامفور)
النريان.
 يذكر االتجاهات األصلية
ووسائل االتصال املختلفة يف
الحياة الكشفية.
والفرعية.

 يتقن  05من أنواع بالعقد
والربطات.
 يحرص عىل سالمة األدوات
الكشفية.

 يطيع باحرتام أوامر قائده
ورئيس السدايس والفرقة.
 ميارس تقاليد الحركة الكشفية
مع زمالئه بالفرقة.
 يشارك زمالءه يف مخيم خدمة
عامة يف نهاية األسبوع.
 ميارس النداءات والتشكيالت
املختلفة مع زمالئه.
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رتبة الشبل األول

 رتبة الشبل األول هي آخر رتبة مير بها الشبل يف وحدة األشبال.
 تدوم من  10إىل  18شه ًرا.
 ليك ينتقل الشبل األول إىل وحدة الكشاف عليه أن يجتاز متطلبات تقدم الشبل
األول وهي:
 .1المتطلبات االلزامية:

 حفظ  3سور من القرآن الكريم من التحريم إىل الرحمن.
 أداء الشعائرالدينية وحسن الخلق.
كامل.
 حفظ النشيد الوطني ً
نصا حول مؤسس الكشافة اإلسالمية الجزائرية  -الشهيد محمد بوراس .-
 يكتب ً
 الحصول عىل ثالث شارات من شارات الهواية.

اجلانب الروحي
مجال القيم االسالمية واألخالقية

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يذكر أسامء خمسة من األنبياء
والرسل.
 يعد بحثًا حول سري ثالثة من
األنبياء.
معرفة سرية
 يستخلص مواطن القدوة من
بعض األنبياء
سري األنبياء.
عليهم السالم
 يذكر قصة تبني جهد األنبياء يف
سبيل نرش الدعوة إىل الله.
 يعد موضوعا يتناول فيه أهم
املحطات من حياة النبي ﷺ.

اجلانب العقلي

 املشاركة يف مبيت خلوي مع وحدته.
 يرشح دوره ومسؤولياته واملهام األخرى بالسداسية.
 .2المتطلبات االختيارية:

 إنجاز ثالث من األنشطة الفردية من ثالث مجاالت مختلفة.
 إنجاز ثالث من األنشطة الجامعية من ثالث مجاالت مختلفة.

أنشطة جامعية
 يقص سرية أحد األنبياء عىل
زمالئه.
 ميثل مع زمالئه قصة أحد
األنبياء.
 ينظم مع رسبه حفال مبناسبة
املولد النبوي الرشيف.
 إعداد مطوية األنبياء واألقوام
الذين بعثوا فيهم ورسالة كل
نبي.

مجال اكتشف ما حولك

األهداف الخاصة

أنشطة فردية

أنشطة جامعية

التعرف عىل  يرشح مفهوم ترشيد االستهالك  .يردد مع زمالئه أغاين تعرب عن
كيفية املشاركة  يحدد طرق ترشيد االستهالك ترشيد االستهالك.
 يؤدي مشهدا متثيليا ملوقف
يف حامية البيئة من مصادر متعددة.
وخدمتها.
 يحدد سلبيات التبذير.
يعرب عن ترشيد استهالك املوارد.
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 يبتكر خمسة أساليب لرتشيد  ميارس مع زمالئه بعض األعامل
االستهالك (كهرباء  /غاز  /تلفون التي توضح أهمية املوارد
الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها.
...إلخ).
 زيارة محطة تحلية مياه البحر
مع السدايس.
 يذكر مشكلتني من املشكالت
البيئية وكيفية حلهام.
 يحدد ثالث طرق للمشاركة يف
التعرف عىل
حامية البيئة.
كيفية املشاركة
 يقدم ثالثة اقرتاحات متنوعة
يف حامية البيئة
لحامية البيئة.
وخدمتها.
 يذكر ثالثا من املشكالت البيئية
وعالقتها باإلنسان.

 يقوم مع زمالئه يف الدراسة
بتنظيف حديقة املدرسة.
 ينفذ برنامجا لحامية بيئته
بالتعاون مع فرقته (التشجري-
التلوث  -نظافة الشاطيء).
 يشارك يف مرشوع لخدمة البيئة
مع جمعية محلية مهتمة بالبيئة.
 يتعاون مع زمالئه يف نرش
ثقافة حامية البيئة.

مجال المواهب

األهداف الخاصة
تنمية الحس
الفني واألديب

أنشطة فردية

أنشطة جامعية

 يعدد أسباب الجامل يف لوحة  يقوم بزيارة ألحد املعارض
الفنية مع زمالئه.
فنية.
 يذكر بعض األعامل األدبية  يشارك مع زمالئه يف أعامل
فنية  /أدبية  /علمية ويقدم
ومواطن إعجابه بها.
 يجمع ألبوما للصور الفنية تقريرا عنها.
املختلطة.

 يبتكر أنشودة أو نصا مرسحيا  ينض ّم إىل فرقة انشاد أو متثيل
ويؤدي بها دورا.
لتمثيلية.
 يتقن بعض األلعاب الفكرية.

اجلانب الصحي والبدني
مجال صحة الجسم

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يرشح مفهوم اإلسعافات األولية.
 يذكر مبادئ اإلسعافات األولية
ويعد لوحة عنها.
التعرف عىل
 يحدد ثالثا من اإلصابات
بعض مبادئ
الشائعة التي ميكن إسعافها.
اإلسعافات
 يذكر مكونات حقيبة اإلسعافات
األولية.
األولية.
 يتقن بعض استخدامات الرباط
املثلث.

أنشطة جامعية
 يناقش مع قائده أهمية اإلسعافات
األولية ويلتزم يف اجتامع رسبه.
 يرشح أنواع اإلصابات املختلفة
لزمالئه باجتامع السداسية.
 يطبق بطريقة عملية إسعاف
االجروح البسيطة مع أفراد السداىس.
 يشارك زمال َءه يف إجراء بعض
اإلسعافات األولية يف مواقف
مصطنعة.

مجال هيا بنا نلعب

أنشطة جامعية
أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يحدد املهارات الرياضية  يؤدي مجموعة من املهارات
تنمية بعض
األساسية يف تشكيالت مختلفة
للعبتني يحبهام.
املهارات
 يذكر بعض قواعد وقوانني ويدرب أعضاء السدايس عليها.
الرياضية من
 ميارس ألعابا بسيطة التنظيم
للعبتني بطريقة مبسطة.
خالل األلعاب
مع الوحدة.
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 يكتسب مهارات بعض األلعاب  يساعد يف تحكيم إحدى
الرياضية األساسية ويقدم تقريرا بذلك .األلعاب مع زمالئه.
 يحرك أجزاء جسمه بطريقة
صحيحة من الثبات والحركة ويذكر
أثر ذلك عىل أجزاء جسمه.

 يذكر كيفية الحصول عىل
الخدمة من أحد املرافق.

اجلانب االجتماعي
مجال األسرة والمجتمع

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يذكر خمسا من العادات
والتقاليد اإليجابية للمجتمع الذي
التعرف عىل
يعيش فيه.
بعض العادات
 يعطي ثالثة أمثلة للمناسبات
والتقاليد
واألعياد الخاصة التي يحتفل بها
اإليجابية التي
يف (األرسة  -املدرسة  -الحي)
متيز املجتمع
وكيفية االحتفال.

تنمية واكتساب
بعض املهارات
الحياتية (التعامل
يف البيت ومع
اآلخرين)

 يذكر أرقام تليفونات (الحامية
املدنية  /اإلسعاف  /الرشطة ...إلخ).
 يذكر خمسة من املرافق الخدمية
يف بيئته (الحي  /القرية).
 يكتب قامئة بالخدمات التي
يؤديها أحد املرافق.

أنشطة جامعية
 يعرب بطرق مختلفة عن بعض
مظاهر االحتفال ببعض األعياد
واملناسبات مع زمالئه بحفالت السمر.
 يشارك اآلخرين يف االحتفال
مبناسباتهم ويعرض ذلك باجتامع
الفرقة.
 يعد أفراد السداسية تقري ًرا حول
العادات والتقاليد يف املجتمع.
 يشارك أرسته يف أحد الواجبات
األسبوعية.
 يشارك يف زيارة ألحد املرافق
الخدماتية ويناقش كيفية الحصول
عىل الخدمة.
 يؤدي بعض األنشطة التي
تخدم املخيم وبيئته مع زمالئه.

أحب وطني

 يتقن تطبيق القواعد والنظام
يف املواقف الحياتية املختلفة مع
زمالئه.
 يشارك زمالءه يف مناقشة
كيفية التعامل مع املسؤولني
والحوار معهم.
 يشارك مع زمالئه يف مناقشة
السلوكيات يف الشارع ووسائل
املواصالت.

أنشطة جامعية
أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يجمع بعض الصور التاريخية  ينظم مع رسبه خرجة إىل
متحف املنطقة التاريخي.
عن الجزائر.
 يحيص أهم التواريخ الوطنية  يزور مع سداسيته مجاهدا
يتعرف عىل
ويحاوروه عن إحدى املناسبات
املهمة يف الجزائر.
التاريخية والوطنية.
تاريخ الجزائر  يكتب موضوعا مخترصا عن
اندالع الثورة التحريرية أو عن  ينظم رفقة زمالئه جلسة
اعالن االستقالل.
حول تاريخ أحد الشخصيات
التاريخية والوطنية.
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مجال العالم

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
 يذكر بعض املعامل التي متيز
خمسة من بلدان العامل.
التعرف عىل
 يجمع صورا عن العادات
بعض ما مييز
واملالبس وأهم األكالت لثالثة من
البلدان يف جميع
بلدان العامل.
قارات العامل
 يجمع صورا ألعالم عرش من
الدول املختلفة

أنشطة جامعية
 يؤدي أنشطة فنية يعرب فيها
عن الطابع املميز لكل دولة يف
صور جامعية مع زمالئه.
 يشارك مع زمالئه يف عمل
لوحات عن معامل بعض الدول.
 يُكون لوحات عن عمالت وصور
لبعض بلدان العامل مع زمالئه.

اجلانب الكشفي
مجال الفنون والمهارات الكشفية

أنشطة فردية
األهداف الخاصة
تنمية بعض  يحدد األدوار املختلفة للسادوس.
سامت الشخصية  يحدد املتطلبات واألدوار
القيادية من
املختلفة للسداسية يف الوحدة.
خالل العمل يف  يحــدد دوره ومسؤوليـــاته
السداسيات
بالسداسية.
إشباع حب  يحدد أشكال أقدام بعض الحيوانات
االستطالع
والطيور يف بيئته ويستطيع رفعها.
والحصول
 يذكر بعض الشفرات والعالمات
عىل املعرفة
الرسية ومدلولها.
باالكتشاف الذايت

أنشطة جامعية
 يقود مجموعة من أنشطة السداسية.
 يتقن أداء املهام املطلوبة منه
داخل السدايس والفرقة.
 يشارك زمالءه يف بعض األنشطة
الكشفية التي تخدم املخيم.
 يتعاون مع سداسيته يف تحضري
خيمتهم.
 يقتـفى أثر أقـدام الحيـوانات
والطيور املختلفة مع زمالئه ويرفعها.

 يستخدم الشفرات والعالمات
 يتقن إيقاد نار بسيطة.
 يتقن خمسا من العقد البسيطة .الرسية يف تعامله مع زمالئه يف
 يتأمل حركة القمر طول األشهر املخيم.
 يرسم لوحة توضح الشفرات
القمرية ويعد تقريرا بذلك.
والعالمات الرسية للفرقة مع
زمالئه.
 يشرتك مع زمالئه يف صنع
بعض النامذج الكشفية البسيطة.

