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 ٔيفبْيًٓب انؼبيخ يبْيخ احلشكخ انكشفيخ
 :يخاألصٕل انفهسفيخ نهحشكخ انكشف

 

إن الكشففةية  ففك  ركففة مكملففة لئلعففداد المدرسففك لسففد بعففا موجفف  الففن    ففك المن ففا  
المدرسك وذلك عفن رريفا االعتمفاد علفى الربيعفة والتعفرؾ علفى موا ر فا ومسفرار ا وتفدري  
الةتيففة والشففبا  علففى مألتلففؾ األعمففال إلعففداد م لل يففان العامففة  ضففبل عففن ذلففك تنميففة مألبل  ففم 

نيففة وإمكانيففات م العمليففة وؼففرا الففروث الورنيففة  ففم تسففألير  ففذ  الكةففا ا  وصفف ت م وليففا ت م البد
 لألدمة اآلألرين. 

تعتمد  ركة الكشؾ على مصول   ا يفة و لسفةية عربيفة المصفدر الن اإلنسفان العربفك منفذ 
 جر اإلسبلم كان يعيش  يان كشةية  ك مؼل   يات    فو ي فيم بفين الجبفال ويسفعى  فور الصف را  

مفا  ويبل فو النجفوم والكواكف  ويسفاير ت ركفا  الشفما ويشفعر بت ركفا  الريفاث ويتبع منفابع ال
واألمرفففار ويفففدرا ربفففانع ال يوانفففا  ويت صفففى ح ار فففا ا مم إن  ياتففف   ياتفففا  ملينفففة بالألشفففونة 
والرجولفة مفن ج ففة والبسفارة والسفف ولة مفن ج ففة مألفرب واضففعال نصف  عينيفف  التمسفك بصففةا  

دن الضعيؾ ومد يد العون للم تفا  وإكفرام الضفيؾ واال تفرام الشجاعة واألمانة والمرو ن ومساع
 واالعتزاز بالعشيرن والورن والتض ية من اجل  .

و يتضح إن  ذ  الت اليد  فد انت لف  مفن ببلدنفا العربيفة إلفى منفارا مسفيا وم ري يفا وموربفا إذ 
ا ) الكشففةية   تشففير المصففادر إلففى إن الؽففربيين  ففد األففذوا مففن تاريألنففا  ففذ  الت اليففد وكونففوا من فف

وصاؼوا شعارا  و ت اليد  م جننا ن ن العر   ن لنا عن م  ذ  ال ركة بمفا ل فا ومفا علي فا دون من 
نتذكر إن ؼالبية ما نل ا   و )بضاعتنا رد  إلينا  متناسين مسا ال ركفة األصفيلة التفك نشفي   فك 

 ببلدنا العربية ذا  التاريخ المجيد .
 

 :د يف انؼبملتبسيخ حشكتي انكشبفخ ٔادلششذا

 إن الرجففل الففذم مسففا الكشففةية  ففو اللففوردن روبففر  سففتيةن بففادن بففاول   ولففد  ففك لنففدن
م  وكان  ك شباب  جنديا  المعا  ور ك إلفى مراتف  عليفا لم اراتف  الك يفرن وا تماماتف  1857عام )  

م ري يفا  م  مرسل إلى جنو  إ ري يا وت ديدا  مدينة )ما كنػ   ك س ول1899المتنوعة ا و ك عام )
الجنوبيفففة الن ألرفففر ال فففر  كفففان مفففا بل  بفففين المسفففتورنين ال ولنفففديين )البفففوير  والمسفففتورنين 

 البريرانيين . 
إذ  اصففر   بانففل البففوير المدينففة سففبعة مشفف ر والتففك كانفف  يصففع  الففد ا  عن ففا ل لففة  

ويففنوم مففن م الم ففاتلين البريرففانيين  ي ففا ا واسففترا  )بففادن بففاول  من يجمففع  تيففان وشففبا  المدينففة 
و دن منومة بعد تدريب م على معمال الد ا  المدنك وإرسال الرسانل واإلسعا ا  األوليفة والر فك 



 

  

واستراعوا من ي لوا م ل الجنود المكلةين ب ذ  األعمالا وتمكن بادن باول من  ك ال صفار الفذم 
صف ؾ البريرفانك   يوما بةضل الدور الذم مدا   فالال  الةتيفة والشفبا  و فد ا تمف  ال217مستمر)

 ب ذا النصر بإس ا  شديد واعتبر )بادن باول   ين ا بربل  ورنيا  لبريرانيا .
و بل من ي ال علفى الت اعفد مراد من ي فدم تجاربف  كنمفوذ  تربفوم برري فة سف لة ووضفع ا 

  الفذم 1900  و        )معينفا  كشفةية 1899بمتناول يد الشبا  من ألبلل كتابات  )ن و الكشةية 

 ي  الألبرن التك اكتسب ا  ك تعلم الةتيفة والشفبا  ألفبلل  صفار مفا كنػ والتفك كانف  مةتا فا   استؽل
لةك ال صار و د مضةى على  ذ  الم ارا  ما يصلح للةتية والشبا   ك و ف  السفلم ومفا يتناسف  
مع ميول م ورؼبات م وترجم ذلك إلى  وا ع  ك تلفك الكتابفا  ا وعنفد عودتف  إلفى بريرانيفا  فوج  

 رويج كتب  رواجا  من رع النوير.لت
وان تيسيا ال ركة الكشةية لفم يكفن وليفد الصفد ة بفل  فو تلبيفة ل اجفة وضفرورن  تميفة ا 
 عنففد عففودن بففادن بففاول لففببلد   ففوج  بمشففا دن المتسففولين  ففك المففدن  ضففبل  عففن ذلففك اإلدمففان 

إلفى التةكيفر  فك نفو  والسر ا  وتردم ال الة المعيشة والةراغ الذم يعيش  الشبا  كل ذلك د عف  
النشار الذم يجذب م  فم اسفتول  عليف   كفرن تيسفيا تنوفيم يسفاعد علفى معفداد م وتنميفت م ليكونفوا 
رجاال  صال ين ا بعد ا مراد من يربفا م كفار  عفن الكشفةية مفن ألفبلل  يامف  مفع وا فدا  وعشفرون 

ٍ  باإل فارن وا تةفا   تى مأليما  لمدن مسفبو   فك جزيفرن  ) براونسفك   لي ضفوا و تفا  ممتعفا  ملمف  ٍ  ٍ ا 
األ ر ور ك الرعام واللع  والسبا ة والجلوا كل مسا   ول نار المأليم وكان  التجربفة ناج فة 

م  صففدر كتابفف  )الةتيففان 1908للؽايففة بعففد ا بففدم بنشففر  كرتفف  بعففد نجففاث مبعففاد مأليمفف  و ففك عففام )
والمرشفدا   فك لنفدن  م تيسا المجلفا الفدولك للكشفا ة 1919الكشا ة   ك  مان مجزا  و ك عام 

بعد ا لم تلبث دول العالم رويبل   تى مدرك   يمة الكشةية و واند ا ومفن  فم اعتماد فا  فذا النوفام 
 التربوم.
مما بالنسبة ل ركة المرشدا   كان  رؼبة الةتيا  كبيرن للؽاية لبلنضمام إلى عضوية  ذا  

تيا  وادألل علي ا الك ير مفن األنشفرة التجمع  ما كان من بادن باول إال من ينشي  ركة ألاصة بالة
التففك ي ففوم ب ففا الةتيففان باإلضففا ة إلففى بعففا الم ففارا  النسففوية ذا  العبل ففة بالشففالون المنزليففة ا  

 الدالوبفةوجا   تسمية مرشدن الن الةتان تمتلك مزايا  إرشاد الناا ومساعدت م إلى جان  الم ابرن 
 وال  ة بالنةا. 

م تولف  زوجتف  )موليف  1912ك بفاد  األمفر و فك عفام وترمس  مألتف  )اؼفنا  ال ركفة  ف
ٍ   فك جميفع من فا  العفالم و فك عفام  م مصفب   1028سان   ومألذ  ال ركة تشا رري  ا سفريعا 

 مسرن المرشدا  ت مل اسما  رسميا   و الجمعية العالمية للمرشدا .
 

  :تبسيخ حشكتي انكشبفخ ٔادلششذاد يف انؼشاق

 إمبرارفورتي مار  فك زمفن ال كفم التركفك الفذم ادألل فا إلفى بدم  ال ركة الكشةية  ك العر
ا تدا  ل لةان م األلمانا وتشير المصادران مول  ر ة تشفكل   فك العفالم العربفك كانف   فك العفرار 

م يم مول ا تةال للكشا ة  فك العفرارا و فك  1919بالمدرسة السلرانية ببؽدادا و ك عام  1915عام
   ر ة  ك بؽداد   فر بعفد ا األفذ التوسفع ليشفمل ؼالبيفة 17ية )مصبح عدد الةرر الكشة 1920عام 

 الم ا وا . 
 فبلث مسفابيع  م فيم مول مألفيم تفدريبك لمعلمفك الكشفا ة  فك الجادريفة لمفدن 1925و ك عفام 

ا ويتضففح إن التجمعففا   ففك  تففرن ال بل ينففا  ان صففر   ففك منر ففة الكسففرن   معلمففا  25بمشففاركة )

يزال ي مل اسم الكشا ةا بعد ا شارك العرار  ك مول مألفيم عربفك )ملع  الكشا ة  اليا  الذم ال 



 

  

ليصبح العفرار عضفوا   1956وتم االعتراؾ بال ركة الكشةية العرا ية عام  1954 ك سوريا عام 
م يمفف  مول دورن لدراسففة الشففارن الألشففبية ل ففادن  1971 ففك المكتفف  الكشففةك العففالمكا و ففك عففام 

المأليم والمالتمر الكشةك العربك العاشر  فك م ا وفة نينفوبا  األشبال والكشا ة  ك مبك ؼري ا  م
شارك العفرار  فك المألفيم والمفالتمر الكشفةك العربفك ال فادم عشفر  فك لبنفان  فم  1974و ك عام 

ا واسفتمر  ال ركفة تت فدم بألرفى   ي فة لت بف   فدرت ا 1976أليم ال امن عشفر  فك تفونا عفام الم
 المجتمع.  ك ركة تربوية ذا  مكانة متميزن و اعلة  ك

وكففان ذلففك  1952ممففا بالنسففبة ل ركففة المرشففدا   ين ففا لففم تنشففا  ففك العففرار إال  ففك عففام 

 ألسبا  عدن  ك: 
 عدم اكتراث ال كوما  بي مية ال ركة ودور ا  ك تروير  تياتنا لييألذن دور ن  ك ال يان.. 1
 ن نورن متدنية.التأللؾ االجتماعك المتم ل بوجود  يم واتجا ا  متأللةة تنور إلى المرم. 2
 عدم وجود كوادر واعية تيألذ على عات  ا تروير ال ركة.. 3

و ك العام نةس  تشكل  مول  ر ة للمرشدا  على مستوب الدراسا  المتوسرة وم فيم ميضفا 
  مرشففدن وكففان مأليمففا ن اريففا  يعففد النففوان األولففى 25 ففك السففنة نةسفف ا مول ا تةففال شففارك   يفف  )

 لو ور المرشدا  .
مألذ العدد بالتزايد إذ عمم  وزارن التربية حنذاك على مدارس ا النموذجيفة  1957و ك عام 

 من ا  ال ركة وم يم  مول دورن كشةية للمعلما   ك تربي ا  دار المعلمين االبتدانية. 
 1964بعد ا شفارك العفرار بفالمأليم والمفالتمر الكشفةك العربفك السفادا باإلسفكندرية عفام 

شفارك  فك  1968م والمالتمر الكشةك العربك السابع بليبيا و ك عام شارك بالمألي 1966و ك عام 
 1972بالمأليم العربك التاسع بسوريا و ك عام  1970المأليم العربك ال امن  ك الجزانر و ك عام 

شفارك بفالمأليم  1974شارك بالمأليم والمالتمر العربك العاشر  ك ؼابفة ال فدبا  نينفوب و فك عفام 
 1978بالمأليم العربك ال انك عشر بتونا و  ك عفام  1976و ك عام العربك ال ادم عشر بلبنان 

شارك بالمأليم العربفك الرابفع عشفر بليبيفا  1980شارك بالمأليم ال الث عشر بالمؽر   و  ك عام 
شففارك بففالمأليم  1984شففارك بففالمأليم الألففاما عشففر بليبيففا ميضففا  و  ففك عففام  1982و ففك عففام 

مأليم السففابع عشففر  ففك صففنعا  الففيمن ولففم تشففارك بففال 1986السففادا عشففر سففلرنة عمففان وعففام 
 . 1968المرشدا   ك مية مأليم دولك ما عدا المأليم الدولك الذم م يم بإيران عام 

 

 :احلشكخ انكشفيخ يف األقغبس انؼشثيخ

ل د م ل كشفا وا الفببلد العربيفة بلفدان م أليفر تم يفل  فك المأليمفا  الدوليفة  كفانوا  ألفرا       
د عملفف  الففببلد العربيففة بشففكل  عففال علففى تنسففيا لتنسففيا روابففر اإلألففون بففين للكشففا ة العربيففة و فف

 .وتو يد م دا  مكشا ي ا 

 
 
 
 
 
 



 

  

 ادلفبْيى انؼبيخ نهحشكخ انكشفيخ
 انكشبفخ يؼُبْب ، أْذافٓب ، يجبدئٓب.

  فففففففك  ركفففففففة تربويفففففففة تروعيفففففففة ؼيفففففففر سياسفففففففية موج فففففففة للةتيفففففففة    الحركةةةةةةةيةالك ةةةةةةة ٌي 
 جميففففففففع دون تمييففففففففز  ففففففففك األصففففففففل مو الجففففففففنا مو لوالشففففففففبا  مةتو ففففففففة ل                  

 الع يدن.                  
 فأنها تتحدد باآلتي:  :أهدافها أِج

النا يففة التربويففة:  ت ففدؾ إلففى بنففا  اإلنسففان ذم الشألصففية الجيففدن كونفف  ال ففدؾ وال يمففة  .1
تعميفا الشفعور بالمسفالولية  األساسية  ك المجتمع وال ركة الكشةية تالكد على الم ل العليا و

 وصوال  لبنا  إنسان ص ي ا  سليما .
النا ية االجتماعية: ت دؾ إلى بنا  عبل ا  ايجابية متينة بفين الكشفا ة ا المرشفدا  لتعميفا  .2

التعاون بين ن ليتسنى ل م من يعيشوا عيشة اجتماعية مكونة مفن عبل فا  متينفة مفع م فران م 
 المرشدا . -من الكشا ة 

و ففو مففن األ ففداؾ التففك تسففعى إلففى ترسففيأل ا ال ركففة  ففك  تياننففا و  تياتنففا لينشففنوا  النوففام: .3
 تنشنة ص ي ة و يعد النوام دليل ر ك األمم .

التجوال: ت تم ال ركة الكشةية بالتجوال وإ امة الفر بل  لتنميفة صفةة االسفت بلل واالعتمفاد  .4
ي فا المعفارؾ والألبفرا  على النةا و و وسفيلة مفن وسفانل التفرويح ال فادؾ التفك تفزداد  

ويساعد على   م ال  انا لتوسيع المدارك ال  ا ية وينمك    االبتكار بتةاعل م مع بعضف م 
 البعا ومع الربيعة.

التربيففة الورنيففة: ت ففدؾ إلففى بنففا  جيففل يسففتند إلففى  فف  الففورن واألمففة الصففادر وتزكففك  .5
  ماس م للذود  عن  عند ال اجة. 

مية عناصر الليا فة البدنيفة لمفا لفذلك مفن م ميفة نةسفية وصف ية : ت دؾ إلى تنالتربية البدنية .6
واجتماعيففة السففيما من ففا تعمففل علففى ت ويففة األج ففزن الوويةيففة  ففك الجسففم كمففا  ففال الرسففول 

   )الع ل السليم  ك الجسم السليم .الكريم )
 الألدمفففففففففففففففففففففة العامفففففففففففففففففففففة:  ت فففففففففففففففففففففدؾ إلفففففففففففففففففففففى تنوفففففففففففففففففففففيم ج فففففففففففففففففففففود .7

تألففدم الففورن مففن ج ففة وتنمففك  ففي م  فف  المرشففدا  الروعيففة لل يففام ببففرامج   -الكشففا ة  
الففورن مففن ج ففة مألففرب مففن ألففبلل ت ففديم م الألففدما  سففوا  كانفف    ا يففة مو صفف ية مو 

 اجتماعية.
ةمبادئةالحركيةالك  ٌي ة

 تففى يمكففن ت  يففا  ففدؾ ال ركففة الكشففةية وضففع مالسففا ال ركففة  ففوانين ومعت ففدا  عففدن يجفف  
 فذ  المبفاد  صفيؽ  ب فذا الشفكل مفن ألفبلل مراعات ا ا وتتم ل  فك  فبلث مبفاد  رنيسفة علمفا  إن 

 الوعد وال انون الذم يج  من تلتزم ب ما كل ال ينا  الكشةية .
 الواج  ن و هللا:  .1

و فو مول المبففاد  الكشففةية الففذم يففربر عبل ففة الشففأل  بففال يم الرو يففة مففن ألففبلل التمسففك 
ر  علففى مدا  بمبففاد  الففدين والعمففل بإرشففادات  وترسففيخ األيمففان بففاو ورسففل  وكتبفف  وال فف

 و  ضانل.شعانر  وااللتزام بما يدعو إلي  من  يم 
 الواج  ن و اآلألرين: . 2

 ذا المبدم يربر عبل ة الشأل  بمجتمع  على موسع نرار  مفن ألفبلل  ف  الفورن  و ف  
اآلألرين ومشاركت   ك ألدمة  وتنمية المجتمع واالعتراؾ ب  ور اآلألرين وا ترام فا وتو يفا 

 ى السبلم م ليا  وورنيا  وعالميا .الصدا ة والدعون إل
 .  ثٌٛثؽخ ٔقٛ ثٌيثس:  3

 ففو مسففالولية الةففرد لمعر فف  ذاتفف  وتنميففة  دراتفف  الشألصففية مففن ألففبلل ت مففل المسففالولية 
 وا ترام الذا  وال  ة بالنةا.



 

  

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة            

 
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ                                    انثبَيخ              شح: احملبض

                                
 :ادلشاحم انكشفيخ ٔيُبْجٓب

ي ففتم نوففام المرا ففل بت سففيم األعضففا  إلففى مسففتويا  مألتلةففة  سفف  األعمففار )األشففبالا 
الفة  بالنسفبة للبنفين و )الز فرا ا المرشفدا ا المرشفدن المت دمفةا الكشا ة ا الكشاؾ المت دم ا الجو

الجففواال   بالنسففبة للبنففا  ويسففاعد  ففذا الت سففيم علففى تشففكيل  ففرر مك ففر تجانسففا  وتكففون برامج ففا 
ومنشففرت ا مناسففبة للجميففع علمففا  إن  ففذا النوففام ي تففرن مففع نوففام الت سففيم المدرسففك كمففا موضففح 

  .1بالجدول )
 (1ثٌؾوٚي )

 ثٌٌّثفً ثٌضع١ّ١ٍز ٚثٌٌّثفً ثٌىٖف١ز ٚثٌْٓ ثٌمجٟٔٛٔ ٌىً ٌِفٍز٠ٛٝـ 

 ثٌٌّفٍز فٟ فٌوز ثٌىٖف ثٌعٌّ ثٌَِٕٟ ثٌضم٠ٌذٟ ثٌٌّثفً ثٌضع١ّ١ٍز س

 ال صٛؽو 6ـ  4 ِج لذً ثٌضع١ٍُ ثالدضوثةٟ 1

 ثألٕذجي  12ـ  8 12ـ  6 ثٌضع١ٍُ ثالدضوثةٟ 2

 ثٌىٖجفز 15ـ  12 15ـ  12 ثٌضع١ٍُ ثٌّض٠ّٛ 3

 ثٌىٖجف ثٌّضموَ 18ـ  15 18ـ  15 ثٌضع١ٍُ ثإلعوثهٞ 4

 ثٌؾٛثٌز 23ـ  18 23ـ  18 ثٌضع١ٍُ ثٌؾجِعٟ 5

 
وي ابل كل مر لة من المرا ل التك سيتم ذكر فا عنفد البنفين مفن  يفث العمفر ومراتف  كفل 
مر لففة وشففعار تلففك المر لففة مففع نويرت ففا عنففد البنففا  السففيما من االألففتبلؾ بففين مرا ففل البنففين 

نا   و   ر من  يث التسمية التك سبا ذكر ا  ك باد  األمفر مفع وجفود بعفا الألصوصفية والب
ل ذ  الشري ة من  تياتنا ضفمن المنفا ج مفن ألفبلل تنةيفذ المرشفدن مشفروعا  ت فدؾ إلفى اسفت مار 
ج ود األسرن  ك ت ويل المنزل إلى و دن إنتا  صؽيرن وتولي فا العنايفة بالرةفل مفن  يفث الملفبا 

ؽسففيل واللعفف   ضففبل  عففن ذلففك معر ت ففا بيصففول ال ياكففة والأليارففة وتربيففة الففدواجن والميكففل وال
 .مام بالزراعة وكل مستلزما  البي واالشتراك  ك مشروعا  تنويم األسرن واإلل

 

 
 
 
 



 

  

 : يشحهخ األشجبل
و ك المر لة األولى  ك الوسر الكشفةك وت ابفل المر لفة التعليميفة مفن الصفؾ ال الفث إلفى 

  شففببل  وت سففم الزمففرن إلففى سداسففيا   24ا  12انك وتتكففون زمففرن األشففبال مففن ) السففادا االبتففد
  معضفا  وشفعار  فذ  المر لفة  ) مبفذل ج فدم   وتتفدر  مر لفة 6ا  4يتكفون كفل سداسفك مفن )

 األشبال إلى المرات  التالية :
 

 

 ِسشدر تٌؽدً تألٚي           ِسشدر تٌؽدً تٌعثٟٔ              ِسشدر تٌؽدً تٌّدصدئ                        

 )تٌؽدً ذٞ تٌٕؽ١ّٓ(     )تٌؽدً ذٞ تٌٕؽُ تألٚي(                )تٌؽدً ٔثعُ تٌظفس(                      

 
  سفنة وال ي صفل الشفبل علفى شفارن 12وال يجوز اسفتمرار الشفبل  فك زمرتف  بعفد سفن ) 

شفمل معر فة )وعفد األشفبال ا الت يفة ا  فانون جمعية الكشا ة إال بعد اجتياز  لبرنامج ال بول الفذم ي
األشففبال  ويففدير زمففرن األشففبال )مجلففا شففورب الزمففرن   الففذم يتكففون مففن ال انففد والسداسففيين 
ويألت   ذا المجلا بإبدا  اآلرا  االستشارية ل اند الزمرن ا ولل صول عل شارن الشفبل المبتفد  

  المنفا جة المجاال  الألاصة ب ذ  المر لة )مو الشبل ال انك مو األول يج  على الشبل تيدية منشر
   . 2كما موضح بالجدول )

 
 (2تٌؽدٚي )

 ٠ٛلؿ ِؽثالز تٌمدٛي )تٌّٕث٘ػ( فٟ ِسـٍر تألؼدثي ٚأٔؽطصٙث

 ثألٖٔطز ثٌؾّجع١ز ثألٖٔطز ث٠ٌٌج١ٝز ثٌٍْٛن ثٌٖنٟٚ ثٌّؾجالس

 ثٌضٌد١ز ثٌو١ٕ٠ز

 

 . أهثء ثٌٛثؽذجس ثٌو١ٕ٠ز . 1

 ٌفجٍٝز . ثٌضقٍٟ دجألمالق ث 2

 . ففع دعٜ ثًٌْٛ ٚثألد١جس ثٌم١ٌٚر .1

 . ِعٌفز لٚز ه١ٕ٠ز . 2

 . هًثّز ١ٌّر دعٜ ثًٌٌّ ٚثألٔذ١جء. 3

 . صٌه٠و دعٜ ثألٔج١ٕو ثٌو١ٕ٠ز . 1

 . ٠ٍجًر أِجوٓ ثٌعذجهر . 2

 . ثٌّٖجًوز فٟ دعٜ ثٌضّغ١ٍ١جس ثٌو١ٕ٠ز . 3

 . ثالٕضٌثن فٟ ثٌّْجدمجس ثٌو١ٕ٠ز . 4

 ثٌضٌد١ز

ث١ٌٕٟٛز 

 ثالؽضّجع١زٚ

ثٌضعووووٛه عٍووووٝ ثٌّقجفلووووز عٍووووٝ ثٌٛلووووش.   .1

 . ..صٌص١خ ثٌفٌثٓ ١ِٛ٠ج

 ثالٌضَثَ دآهثح ثٌط٠ٌك.  .2

 ثمض١جً ٌٕٚثء دعٜ ثألهٚثس ثٌٖن١ٚز.  .3

 ثهمجً ِذٍغ ِٓ ثٌّجي .  .4

 ِعجٚٔز ثألٌّر فٟ ثٌنٌٚػ إٌٝ ًفٍز. .5

 . ِعٌفز ِوٌٛي ثٌعٍُ ثألٍٟ٘ .1

 . ففع ث٠١ٌٖٕ ثٌٟٕٟٛ . 2

 جَ ٚغًْ ثألٚثٟٔ .. إعوثه ِجةور ثٌطع 3

 ثإلّعجف[.  –ثٌٕؾور   –. ِعٌفز أًلجَ ٘جصف ] ثٌّطجفب  4

 . ثٌعٕج٠ز دجألهٚثس ثٌٖن١ٚز ٚث١ٌٌَّٕز 5

 . ل١جهر هًٚٞ ثٌّن١ُ . 6

 . ثٌضعٌف عٍٝ ّٚجةً ثٌّٛثٙالس ثٌّق١ٍز. 7

 . ثٌضعٌف عٍٝ أُ٘ ثٌٌّثفك دجٌقٟ . 8

 . ثٌضعٌف عٍٝ عالِجس ثًٌٌّٚ . 9

 

 ثٌّٖجًوز فٟ :

 . صّغ١ٍ١ز عٓ فٛثهط ثٌَّٕي ٌٟٚق ثٌٛلج٠ز ِٕٙج . 1

 . ًفٍز ٌوًثّز ثٌذ١تز . 2

 . ِن١ُ ٠َٛ وجًِ . 3

 . ثٌقفالس ٚثٌعٌٚٛ ثٌؾّجع١ز ٚثٌّٕجّذجس ث١ٌٕٟٛز . 4

 . موِز عجِز ٌٍقٟ . 5

 . صّغ١ٍ١ز ١ٕٟٚز . 6

ثٌضٌد١ز ثٌٚق١ز 

 ٚث٠ٌٌج١ٝز

 

 . ِّجًّز ثٌعجهثس ثٌٚق١ز ث١ٌٍّْز .1

 ٚؿ ث٠ٌٌج١ٝز أعٕجء ثٌٍعخ. ٌِثعجر ثٌٌ

 . صٌص١خ فم١ذز ثإلّعجف . 1

 . إّعجف ثٌقٌٚق ثٌذ١ْطز ٚثٌؾٌٚؿ . 2

 . ثٌضٌٚف فٟ ثٌقجالس ثٌطجًةز . 3

 . ِّجًّز أٌعجح ثٌضعٛه عٍٝ ثٌّجء . 4

 . صؤه٠ز ٌعذز ثٌضٍْك أٚ ثٌضٛثٍْ . 5

 . صؤه٠ز إفوٜ ِٙجًثس ثٌٌِٟ  أٚ ثٌمفَ أٚ ثٌٛعخ. 6

 .١ّجٖ ٚأّذجح ثٌضٍٛط. هًثّز ِٚجهً ثٌ 7

 . ِعٌفز ثٌٛلش دجٌْجعز . 8

 

 ثالٕضٌثن فٟ :

 . ٌعذز أٚ لٚز فٌو١ز . 1

 . ٌعذز ِٓ أٌعجح ثٌض٠ٛٚخ ٚثالٌضمجٟ . 2

 . ٌعذز ؽّجع١ز . 3

 . ٌعذز ٕعذ١ز . 4

 و١ٍٛ ِضٌ . 2. ٌعذز ٌّْجفز  5



 

  

ثألٖٔطز 

 ثٌع١ٍّز

 . ثّضغالي مجِجس ثٌذ١تز فٟ أعّجي ث٠ٌَٕز. 1 

 أ١ٕجء دجٌّغٕج١ِٟ. . صق٠ٌه 2

 . صٕف١ي صؾٌدز وٌٙدجة١ز دجّضعّجي ثٌذطج٠ًزثٌؾجفز . 3

 . صٌد١ز ّّىز أٚ ٟجةٌ ٠ٌٍَٕز أٚ ٌٍوًثّز. 4

 . ثٌض١١َّ د١ٓ ثٌنْٛف ٚثٌىْٛف . 5

 . ِعٌفوووووووووووووووووووز ثٌعٕجٙووووووووووووووووووووٌ ٚثٌٌّوذووووووووووووووووووووجس ثٌذْوووووووووووووووووووو١طز  6

 ثٌالٍِز ٌّٕٛ ثٌؾُْ .     

 ٌٛلش دجٌْجعز . ِعٌفز ث 8. هًثّز ِٚجهً ث١ٌّجٖ ٚأّذجح ثٌضٍٛط  7

 ثٌّٖجًوز فٟ :

 . ًٍثعز أٍ٘جً فٟ أٚثْ ِضقٌوز . 1

 . ًٍثعز دعٜ ثٌٕذجصجس . 2

 . ؽّع ع١ٕجس ِٓ ِٕجل١ٌ ثٌط١ًٛ . 3

 . ٠ٍجًر ثٌّضجفف ٚثٌّعجًٛ ثٌع١ٍّز . 4

 ثٌفْٕٛ ثٌىٖف١ز

 ثّضعّجي فذجي : 

 فذه ثٌقذً . –. ِعٌفز ثٌٛصو٠ز  1

 ثٌض١ٍٙٛز . –. ِعٌفز ثألفم١ز  2

 عٌفز ثٌنٍذز .. ِ 3

 . ِعٌفز ثالصؾج٘جس ثأل١ٍٙز ٚثٌفٌع١ز . 4

 ثٌّٖجًوز فٟ :

 . إ٠مجه ٔجً د١ْطز . 1

 . إًّجي ٚثّضالَ دعٜ ثٌىٍّجس دج١ٌّْجفًٛ . 2

 . إًّجي ٚثّضالَ دعٜ ثٌىٍّجس دجًٌُّٛ . 3

 حفم قجٕل انشجم: 

لت يفة ا الصفي ة ا لكك يصبح الرةل شببل  مبتدنا  يج  من يعرؾ  انون األشبال ا الوعد ا ا
وبعد من يجتاز االألتبار ي دد ال اند موعدا  للت دم ل ةل الوعد ا  يث ير   ب  إألوانف   فك الزمفرن 
وي لد  ال اند الشارن والمنديل ويسمح ل  بارتدا  الزم الألا  باألشبال وبفذلك يبفدم مفع إألوانف   فك 

 ممارسة البرامج التك تناس  مر لة نمو . 

 : يشاسيى احلفم

األشبال بشكل دانفرن وي فؾ ال انفد  فك وسفر الفدانرن وينفادم علفى المرشفح ليت فدم وي فؾ ممفام  ي ؾ
 ال اند ويدور بين ما ال وار التالك :

 األشبال مع إألوانك  .  ال اند :  ل من  مستعد لبللت ار بزمرن
 الرةل : نعم . 

 ال اند : متعرؾ  انون األشبال . 
 الرةل: نعم . 

 الناا .  ك األألبلر والسلوك و ك معاملة  ا بين تكون م اال  ال اند :  ل تعا دن
 الرةل : نعم معا دكم .

 ال اند :  ل تعرؾ الوعد .
الرةل : نعم  م يردد الوعد و فو ي يفك بت يفة األشفبال )معفد بشفر ك من مبفذل ج فدم  فك  من م فوم 
 بففففففففففففففففففففواجبك ن ففففففففففففففففففففو هللا والففففففففففففففففففففورن ومن اصففففففففففففففففففففنع معففففففففففففففففففففروؾ كفففففففففففففففففففففل 

 ال   .يوم ومن معمل ب انون األشب
ال انففد : منففك م ففا بينففك سففتةك بوعففدك  ي ننفف  وي لففد  شففارن الشففبل المبتففد  ويصففا    باليففد 
 اليسرب ا يدور الشبل لي ي  إألوان  األشبال  م ي ؾ مكان  وتنت ك مراسيم ال ةل بالصي ة الكبرب 

ة

 

 

 



 

  

  :يشحهخ انكشبفخ
 ابففل المر لففة التعليميففة مففن   سففنة وت15ا  12و ففك المر لففة ال انيففة بعففد األشففبال مففن سففن )     

   تفى وت سفم 32ا  24الصؾ األول المتوسفر إلفى ال الفث المتوسفر ا وتتكفون  ر فة الكشفا ة مفن )
  كشا ة علفى من يعفين  انفد الةر فة مفن بيفن م ا ولكفل رليعفة 8ا 6الةر ة إلى ربلنع  وام كل من ا )

 عريةال ل ا ومساعدال ل  ا وشعار  ذ  المر لة )كن مستعد  ا 
 تتدر  مر لة الكشا ة إلى المرات  التالية :و
 

 

 ٌِصذز ثٌىٖجف ثألٚي  ٌِصذز ثٌىٖجف ثٌغجٟٔ              ٌِصذز ثٌىٖجف ثٌّذضوا                                

 

وال يسمح للكشاؾ من يتدر  إلى مم مرتبة كشةية إال بعد من يجتفاز األتبارات فا الألاصفة بفذلك      
 وت بل  ألساسيا  مر لة الكشا ة . من ألبلل اكتساب  

ويدير  ر ة الكشا ة مجلا شرؾ يتكفون مفن عر فا  الربلنفع و انفد الةر فة ويألفت   فذا المجلفا 
 بالشنون الداأللية للةر ة وبرنامج ا ونشار ا والميزانية ...الخ .

 الوعد وال انون :   
ة والمرشففدا  لمففا إن الوعففد وال ففانون يعففدان مففن م ففم األمففور المففال رن  ففك سففلوك الكشففا 

ي تويانفف  مففن بنففود تالصففل  ففي م روث اإلألففبل  و فف  العمففل الترففوعك والففذم يففال ر  ففك  يففان 
المجتمففع ا  ةففك الوعففد يو ففر الففوال  ن ففو هللا ا ن ففو الففورن ا ن ففو النففاا ا ن ففو الففنةا ومففدب 

 ا اعمل   . االرتبار بين ما من ألبلل ترديد األ عال الألمسة   )اعد ا ابذل ا م وم بواجبك ا مساعد  
 

 مراسيم حفل قبول الكشاف:
 افففففف ت ففففففؾ الةر ففففففة علففففففى  ينففففففة  ففففففدون الةففففففرا وي ففففففؾ ال انففففففد الكشففففففةك و مسففففففاعد   ففففففك 

 الةت فففففففة وي فففففففؾ ممام مفففففففا الكشفففففففاؾ الجديفففففففد مفففففففع عريفففففففؾ رليعتففففففف  ا يمسفففففففك ال انفففففففد    
 بالشارن والمنديل ا والمساعد يمسك بعصا الكشاؾ الجديد.   

  ب  عريؾ الرليعة ممام ال اند ويدور بين ما ال وار اآلتك : ا يدعو ال اند الكشاؾ الجديد  يص
  ل تعرؾ معنى شر ك.  –ال اند    
 نعم معنا  منك جدير بين يو ا ب ولك و علك وممانتك.  –الةتى    
  ل تعرؾ  انون الكشا ة.  –ال اند    
 نعم.  –الةتى    
  ل تعرؾ الوعد.  –ال اند    
  يفففففة الكشفففففاؾ ويالدي فففففا معففففف  كفففففل م فففففراد الةر فففففة  فففففم يفففففردد نعفففففم ا ويفففففالدم ت –الةتفففففى    

 ال سم.             
 منك م ا بك و بشر ك ومنك ستةك ب ذا الع د. –ال اند    

 اففففف يلبسففففف  ال انفففففد المنفففففديل وي لفففففد  الشفففففارن ويصفففففا    باليفففففد اليسفففففرب ويعريففففف  المسفففففاعد 
 عصا الكشاؾ .    

 كان  وتنت ك مراسيم ال ةل .ا  يدور الكشاؾ لي ي  إألوان  الكشا ة  م ي ؾ م



 

  

ولل صففول علففى شففارن الكشففاؾ المبتففد  مو الكشففاؾ ال ففانك مو الكشففاؾ األول يجفف  تيديففة منشففرة 
 المجففففففففففففففففففففففاال  الألاصففففففففففففففففففففففة ب ففففففففففففففففففففففذ  المر لففففففففففففففففففففففة كمففففففففففففففففففففففا موضففففففففففففففففففففففح 

   .3بالجدول )
 

 

 (3ثٌؾوٚي )

 ٠ٛٝـ ِؾجالس ثٌمذٛي )ثٌّٕج٘ؼ( فٟ ٌِفٍز ثٌىٖجفز ٚأٖٔطضٙج

 

 ثٌّؾجالس
 ثألٖٔطز ثٌؾّجع١ز ٖٔطز ثٌفٌه٠زثأل ثٌٍْٛن ثٌٖنٟٚ

 ثٌضٌد١ز ثٌو١ٕ٠ز
 . أهثء ثٌٛثؽذجس ثٌو١ٕ٠ز1

 

 . ففع دعٜ ثًٌْٛ ٚثألد١جس ثٌم١ٌٚر .1

 . ففع دعٜ ثألهع١ز ٚثٌٍٚٛثس  . 2

 . إعوثه مطذز ه١ٕ٠ز . 3

 . ِعٌفز دعٜ ثٌمٚ٘ ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌضٙي٠ذ١ز . 4

 ثٌّٖجًوز فٟ :

 . صّغ١ٍ١ز ه١ٕ٠ز ٘جهفز . 1

 ِجوٓ ثٌعذجهر ٚصمو٠ُ ثٌنوِجس ٌٙج  .. ٠ٍجًر أ 2

 . ِْجدمز ه١ٕ٠ز . 3

 . ٔوٚر ه١ٕ٠ز  . 4

 . إفوٜ ثٌّٕجّذجس ثٌو١ٕ٠ز . 5

 ثٌضٌد١ز

 ث١ٌٕٟٛز ٚثالؽضّجع١ز

 .ثفضٌثَ ٟٚجعز ثٌٛثٌو٠ٓ. 1

 . فْٓ ثٌضٌٚف فٟ 2

 ثٌطٛثًا.

 ثٌعٌد١ز ع١ٍٙج  . . ًُّ م٠ٌطز ٌٍٟٛٓ ثٌعٌدٟ ٚصقو٠و عٛثُٙ ثٌوٚي1

 هٚي عٌد١ز  . 6وٌٛي أعالَ . ِعٌفز ِ 2

 . إعوثه ٍِن٘ ٠عٌٝٗ عٍٝ فٌلضٗ ٌمٚز ١ٕٟٚز أٚ ل١ِٛز. 3

 .. ِعٌفز  4

 ِٚجهً ٌٍغٌٚر ثٌم١ِٛز . 3

 ِٓ ٕن١ٚجس 2. ٌّه ثألعّجي ثٌذجًٍر ٌعوه  5

 ثألدطجي ثٌعٌح  .    

 . ثالٕضٌثن فٟ إفوٜ ث١ٌٙتجس ثٌنوِجس ثالؽضّجع١ز . 6

 ِٓ ِضطٍذجس ثألٌّر  . عجط ثٌَّٕي ٚغ١ٌٖ. ثٌّْجعو فٟ صٌص١خ ٚصٕل١ُ أ 7

 ثٌّٖجًوز فٟ :

 . فّالس صٕل١ُ ثًٌٌّٚ  . 1

 . إفوٜ فّالس ثٌضٖؾ١ٌ ٚثٌٕلجفز . 2

 . ِعْىٌ ِٓ ِعْىٌثس ثٌعًّ  . 3

 . ثفو ِعْىٌثس ص١ّٕز ثٌّؾضّع ثٌضٟ صم١ّٙج فٌلضٗ  . 4

 . ثفو ٌِٖٚعجس ثالفضفجالس ث١ٌٕٟٛز ثٌضٟ صم١ّٙج فٌلضٗ . 5

١ٍٟعضٗ أٚ فٌلضٗ ثٌنجٗ دٌفالس هًثّز ثٌذ١تز ٚعًّ ثٌضمج٠ًٌ  . ٖٔجٟ 6

 ثٌالٍِز  .

ثٌضٌد١ز ثٌٚق١ز 

 ٚث٠ٌٌج١ٝز

 . فْٓ ثٌضٌٚف فٟ 1

 ثٌقجالس ثٌطجًةز .

 . ِّجًّز ثٌعجهثس 2

 ثٌٚق١ز ث١ٌٍّْز .

 . ثّضعّجي ثٌٌدجٟ ثٌّغٍظ  . 1

 . إّعجف فجٌض١ٓ ِٓ ثٌغٌق / ثٌٚوِجس / ثإلغّجء. 2

 ز إّعجف ٌٍط١ٍعز  .. إعوثه فم١ذ 3

 . إعوثه لجةّز ٟعجَ صضٛفٌ ف١ٙج عٕجٌٙ ثٌغيثء ثٌىجًِ  . 4

 . ِّجًّز إفوٜ ثألٌعجح ثٌٖعذ١ز . 5

 ًِٟ –َ  50. ثمض١جً عالط ِٙجًثس ِٓ ثٌؾٌٞ  6

 ثٌٖو ٌألعٍٝ –َ  50ّذجفز  –فًّ عمً  –ثٌغمً 

 ثٌؾٍُٛ ِٓ –ثٌٛعخ ِٓ ثٌغذجس  –عالط ٌِثس 

 ٌِثس . 10جؿ ثالٔذط –ٌِر  15ثٌٌلٛه 

 ثٌذطٓ  . –ثٌيًثع١ٓ –ثٌٚوً  –ثٌؾيع  –. أهثء دعٜ ص٠ٌّٕجس ثٌلٌٙ  7

 ثالٕضٌثن فٟ :

 . إعوثه ٌِوَ ٌإلّعجفجس ثأل١ٌٚز  . 1

 . فٍّز ِمجِٚز ٌذعٜ ثٌقٌٖثس ثٌٞجًر  . 2

 . ٌعذز ؽّجع١ز . 3

 

  ثألٖٔطز ثٌع١ٍّز

أًٚثق  –ذٌِجة١ووز ثٌق١ٛثٔووجس ثٌ –ثٌَٚثفووف  –. ؽّووع ع١ٕووجس ِووٓ لعووجً ثٌط١ووًٛ  1

 ثألٕؾجً ٚثٌٕذجصجس

 . ؽّع ع١ٕجس ِٓ ٙنًٛ ثٌذ١تز . 2

 . عًّ ص١ٙٛز ِٓ ثٌض١ٙٛالس ثٌىٌٙدجة١ز 3

 . عًّ دنجمز ِٓ ِنٍفجس ثٌذ١ت١ز . 4

 . ِعٌفز ثٌىٛثوخ ٚثٌٕؾَٛ  . 5

 ثٔوفجع ثٌطجةٌر ثٌٕفجعز . صؾجًح إلعذجس ٌىً فعً ًه فعً ٚصف١ٌْ 3. إعوثه  6

 أٚ فٌلضٗ  فٟ : ثالٕضٌثن ِع ١ٍٟعضٗ

 . إعوثه ؽٙجٍ إًّجي ٚثّضمذجي الٍّىٟ  . 1

 ِضٌ ٌِدع . 12. ًٍثعز لطعز ثًٛ ال صمً ِْجفضٙج عٓ  2

 . صٌد١ز ِؾّٛعز ١ًٟٛ ِٚالفلز صغي٠ضٙج ٚٙقضٙج  . 3

 . ٠ٍجًر ثفو ثٌّٚجٔع ٚٚٝع صم٠ٌٌ عٕٙج  . 4

 ١تز.ثٌذ . إعوثه دعٜ ثأل١ٕجء ثٌّف١ور ٌٍط١ٍعز أٚ ثٌفٌلز ِٓ مجِجس 5

  ثٌفْٕٛ ثٌىٖف١ز

 ِعٌفز ثٌعمو ٚثٌٌدطجس ٚثٌوًٚثس ٚثٌّٙجًثس ث٢ص١ز 

 ثٌٌدطز ثٌغجدضز  . –ثٌمط٠ٌز  –. ث٠ٌٌّعز  1

 ثٌضم١ٌٚ. -ثٌض١ٍٙٛز   –. ِعٌفز ثألفم١ز  2

 ثٌّطجفب  . –. ثٌؾٌ  3

 . ثّضنوثَ ثٌذٍطز ٚإ٠مجه ثٌٕجً . 4

 . ثّضنوثَ ثٌض١ٍٙٛز . 5

 . لٌثءر ًُّٚ ثٌن٠ٌطز . 6

 . صمو٠ٌ ثٌّْجفجس ٚثالًصفجعجس . 7

  . إعوثه صمج٠ًٌ ثٌٌفٍز ثٌن٠ٍٛز. 8

 

 ثٌّٖجًوز ِع ١ٍٟعضٗ أٚ فٌلضٗ  فٟ :

 . عًّ ّٔٛىػ ِٓ ّٔجىػ ٌِٖٚعجس ث٠ٌٌجهر . 1

 ِضٌ  . 20×  100. ًُّ م٠ٌطز ِىجْ مٍٛٞ ِْجفضٗ ال صمً عٓ  2

 و١ٍٛ ى٘جدج ٚإ٠جدج  . 12. ًفٍز م٠ٍٛز ٌّْجفز  3

 س ٌّٕجٟك دع١ور عٓ ِن١ُ ٔٙج٠ز ثألّذٛع .ًفال 3.  4

 

 



 

  

 :يشحهخ انكشبف ادلتقذو
  سففنة وت ابففل المر لففة التعليميففة مففن 18ا  15و ففك المر لففة ال ال ففة بعففد الكشففا ة مففن سففن )     

   تفى 32ا  24الصؾ الرابع اإلعدادم إلى السادا اإلعدادما وتتكون  ر ة الكشاؾ المت دم من )
  كشفا ة علفى من يعفين  انفد الةر فة مفن بيفن ما ولكفل 6اف 4نع  وام كل من فا )وت سم الةر ة إلى ربل

رليعة عريةا  ل ا ومساعدا  ل ا وشعار  ذ  المر لة )م ا واسفع ا وتتفدر  مر لفة الكشفاؾ المت فدم 
 إلى المرات  اآلتية:

 

 

 ٌِصذز ثٌىٖجف                  ٌِصذز ثٌىٖجف                   ٌِصذز ثٌىٖجف                                  

 ثٌّضموَ ثألٚي                               ثٌّضموَ ثٌغجٟٔ                            ثٌّضموَ ثٌّذضوا            

 

وال يسمح للكشفاؾ المت فدم من يتفدر  إلفى مم مرتبفة كشفةية إال بعفد من يجتفاز األتبارات فا الألاصفة 
 ة المت ففدمين مجلففا شففرؾ يتكففون مففن عر ففا  الربلنففع و انففد الةر ففة بففذلك ا ويففدير  ر ففة الكشففا

ا  ولل صفول علفى  فة وبرنامج فا ونشفار ا والميزانيفةويألت   ذا المجلا بالشالون الداأللية للةر
شففارن الكشففاؾ المت ففدم  المبتففد  مو الكشففاؾ المت ففدم ال ففانك مو الكشففاؾ المت ففدم األول يجفف  تيديففة 

 .  4المر لة كما موضح بالجدول ) منشرة المجاال  الألاصة ب ذ 
 (4ثٌؾوٚي )

 ٠ٛٝـ ِؾجالس ثٌمذٛي )ثٌّٕج٘ؼ( فٟ ٌِفٍز ثٌىٖجف ثٌّضموَ ٚأٖٔطضٙج
 

 ثٌّؾجالس
 ثألٖٔطز ثٌؾّجع١ز ثألٖٔطز ثٌفٌه٠ز ثٌٍْٛن ثٌٖنٟٚ

 ثٌضٌد١ز ثٌو١ٕ٠ز

عٍوٝ أهثء ثٌٖوعجةٌ ثٌو١ٕ٠وز  ثٌقٌٗ .1

 ؽّجعز ٚفُٙ فىّضٙج ٚعٛثدٙج  

عٍٝ  ثٌٖوعجةٌ  ثٌموًر فٟ ثٌّقجفلز .2

 ٚثٌضقٍٟ دجألمالق ثٌى٠ٌّز .

 ثالٌضَثَ دٛعو ٚلجْٔٛ.3

 ثٌىٖجفز ٚصطذ١مٗ .   

 ٌٍغ١ٌ. . ففع دعٜ ثًٌْٛ ٚثألد١جس ٌٕٚفٙج ٚصف١ٌْ٘ج1

 . ففوووووووووع دعوووووووووٜ ثألهع١وووووووووز ٚثٌٚوووووووووٍٛثس ِغوووووووووً أهع١وووووووووز  2

 هفع ثٌىٛثًط ( . –ثٌٖىٌ  –) ثٌْفٌ

جه٠ووظ . إعوووثه ٚصؤه٠ووز مطذووز ِووع ثمض١ووجً ثٌْووًٛ ٚث٠٢ووجس ٚثألف 3

 ثٌّٕجّذز ٌٍّٛٝٛع  .

 

 

 ثالٕضٌثن ِع ١ٍٟعضٗ أٚ فٌلضٗ  فٟ :

 . عًّ هًثّجس ٚأدقجط ه١ٕ٠ز  . 1

 . إعوثه ٚصٕل١ُ ِقجٌٝر أٚ ٔوٚر ه١ٕ٠ز.    2

 ثٌضٌد١ز

ث١ٌٕٟٛز 

 ٚثالؽضّجع١ز

 أعالَ هٚي غ١ٌ عٌد١ز . 4 –أعالَ عٌد١ز  10. ِعٌفز ِوٌٛي 1 

 جٌُ ع١ٍٙج. ًُّ م٠ٌطز ثٌعجٌُ ٚص١ٝٛـ دعٜ ثٌّع 2

 . صٕل١ُ ًفٍز ألٌّصه . 3

 . ٌٕؿ ِفَٙٛ ثٌنوِز ثٌعجِز ٌفٌلضٗ. 4

 –. ثالٕوووضٌثن ٝوووّٓ إفووووٜ ث١ٌٙتوووجس ث٢ص١وووز ) ثٌووووفجع ثٌّوووؤٟ  5

 ثٌٙالي ثألفٌّ [. –ثإلٟفجء 

 ثٌّٖجًوز فٟ :

 . ثفو ٌِٖٚعجس ص١ّٕز ثٌّؾضّع عٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌمِٟٛ   . 1

 ج ثٌّؾضّع ثٌٍّقٟ ٌفٌلضٗ .. هًثّز ١ِوث١ٔز ثؽضّجع١ز ٠ْضف١و ِٕٙ 2

 . صٕل١ُ ًفٍز ٌذعٜ ّىجْ ثٌقٟ أٚ ثٌّٕطمز  . 3

 

ثٌضٌد١ز ثٌٚق١ز 

 ٚث٠ٌٌج١ٝز

  

 . ثالٕضٌثن ّٝٓ ف٠ٌك ٌعذز ؽّجع١ز  . 1

 . ِّجًّز ثٌض٠ٌّٕجس ثٌذو١ٔز ٌؾ١ّع أؽَثء ثٌؾُْ. 2

. صووو٠ًخ ثٌغ١ووٌ عٍووٝ دعووٜ ثٌض٠ٌّٕووجس أٚ ٌعذووز ِٚعٌفووز لجٔٛٔٙووج  3

 .  ٚو١ف١ز صقى١ّٙج 

 َ   . 400. ثٌؾٌٞ ِْجفز  4

 َ  . 5000. ثٌّٖٟ ِْجفز  5

 ثالٕضٌثن ِع ١ٍٟعضٗ أٚ فٌلضٗ  فٟ:

 . ثإلًٕجه ٌى١ف١ز ثٌٛلج٠ز ِٓ ثألٌِثٛ ثٌّضٟٕٛز  . 1

 . ٌِٖٚع موِجس ٙق١ز ٌٍذ١تز   . 2

 . صٕل١ُ ٚأهثء ٌعذز ؽّجع١ز ٌٚعذز فٌه٠ز  . 3

 ٛ ٚث٢فجس .. فٍّز إًٕجه ثٌَّثًع١ٓ ٌٍمٞجء عٍٝ ثألٌِث 4

 . فٍّز ِىجفقز صٍٛط ثٌذ١تز . 5

 

 ثألٖٔطز ثٌع١ٍّز

 . ٌٕؿ ١َِّثس ٌِٙو فٍىٟ ٠ٌٟٚمز عٍّٗ  . 1 

 . ِعٌفز أؽَثء لٌز ثٌض٠ٌٛٚ ٚو١ف١ز ثّضعّجٌٙج. 2

 . ٌٕؿ ٔل٠ٌز ثٌط١ٌثْ فضٝ عٌٚ ثٌٚٛث٠ًل. 3

 . إعوثه صم٠ٌٌ ًِٚٛ عٓ ًفٍز فٞجة١ز . 4

 ثالٕضٌثن ِع ١ٍٟعضٗ أٚ فٌلضٗ  فٟ :

 . عًّ لٌز ٌٕٚجعز ثٌعطًٛ أٚ ثٌٚجدْٛ .    1

 . صق٠١ٕ ٟجةٌ أٚ ف١ٛثْ  . 2

 . إعوثه ِعٌٛ عٍّٟ ٌٍط١ٍعز أٚ ثٌفٌلز   . 3



 

  

ف١وجس عوالط ِنضوٌع١ٓ ٚأّوّجء . ثٌضقوط أِجَ فٌلضٗ عٓ صوج٠ًل  5

 ثمضٌثعجصُٙ   .

 . عًّ ّٔٛىػ ألفو ثٌّنضٌعجس ثٌع١ٍّز  . 6

 

 ثٌفْٕٛ ثٌىٖف١ز

مووو ٚثٌوووًٚثس ٚثٌٌدطووجس ثٌضووٟ صٙووُ ثٌىٖووجفز ِٚعٌفووز . إؽووجهر ثٌع 1 

 فٛثةو٘ج ٚثّضنوثِجصٙج ثٌع١ٍّز   .

 . إؽجهر ثّضعّجي ثٌذٍطز ٚإ٠مجه ثٌٕجً . 2

 . ِعٌفز ثالصؾج٘جس ثأل١ٍٙز ١ٌال ٚٔٙجًث   . 3

 

 ثٌّٖجًوز ِع ١ٍٟعضٗ أٚ فٌلضٗ  فٟ :

 . صنط٠١ ثٌّن١ُ ٚإلجِز ثٌن١جَ ١ٙٚجٔضٙج  . 1

)     و١ٍِٛضٌ عٍٝ ثأللً ١20ٌث عٍٝ ثأللوثَ ٌّْجفز . ًفٍز م٠ٍٛز ّ 2

 ى٘جدج ٚإ٠جدج (   .

 . ِن١ُ ٔٙج٠ز أّذٛع   .3

 . ِْجعو لجهر ف٠ٌك إٔذجي أٚ وٖجفز. 4

 . هًثّز ثدضوثة١ز ٌمجهر ثٌىٖجفز .5

ة

 :يشحهخ اجلٕانخ
تففدري  تعففد مر لففة الجوالففة مر ففى مرففوار  ركففة الكشففا ة والمرشففدا  كون ففا ألتففام مرا ففل        

الكشففا ة والمرشففدا  والتففك تبففدم بففا )األشففبال / الز ففرا   ) الكشففا ة / المرشففدا    ففم )الكشففاؾ 
المت ففدم / المرشففدن المت دمففة  و ففك اسففتمرار لتوجيفف  نمففو الكشففا ين وإعففداد م مففن جميففع النففوا ك 

عى ب دؾ إكسا  معضان ا المزيد من التجار  والألبرا  لأللفا المفوارن الصفالح البنفا  الفذم يسف
لألدمففة مجتمعفف  ا ويمكففن ت ديففد ؼففرا  ففذ  المر لففة  ففك انففدما  الشففبا   ففك المجتمففع والعمففل 

 الدالو  مع المجتمع واإلنتا  ل  والن وا ب  .
      جففواال ا وت سففم العشففيرن إلففى مر ففار  ففوام كففل من ففا 32ا  24وتتكففون عشففيرن الجوالففة مففن )      

دن مفن الفر ر نةسف ا وشفعار  فذ  المر لفة   معضفا  علفى من ينتألف  رانفد الفر ر ومسفاع6ا  4)

 )الألدمة العامة .
 وتتدر  مر لة الجوالة إلى المرات  اآلتية:

 

 

 ٌِصذز ثٌنوِز ثٌعجِز   ٌِصذز ثٌضو٠ًخ                        ٌِصذز ثإلعوثه                                   

ومسففاعدي م  ففك بعففا األ يففان  ويففدير عشففيرن الجوالففة مجلففا إدارن يتكففون مففن رواد األر ففار
ويرما  ذا المجلفا  انفد العشفيرن مو مسفاعدن ويألفت   فذا المجلفا بجميفع المسفانل العامفة التفك 

المراتفف  معففبل  يجفف  تيديففة منشففرة المجففاال  رن بيكمل ففاا ولل صففول علففى شففارا  تألفف  العشففي
   . 5الألاصة ب ذ  المر لة كما موضح بالجدول )

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 (5ثٌؾوٚي )

 ؾجالس ثٌمذٛي )ثٌّٕج٘ؼ( فٟ ٌِفٍز ثٌؾٛثٌز ٚأٖٔطضٙج٠ٛٝـ ِ
 

 ثألٖٔطز ثٌؾّجع١ز ثألٖٔطز ثٌفٌه٠ز ثٌّؾجالس

 ثٌضٌد١ز ثٌو١ٕ٠ز

 . ففع ؽَء ٚثفو ِٓ ثٌمٌلْ ثٌى٠ٌُ  .1

 . ففع عٌٖر أفجه٠ظ ٔذ٠ٛز . 2

 . إعوثه دقظ فٟ أفو ثٌّٛٝٛعجس ثٌو١ٕ٠ز . 3

 . صٍن١٘ وضجح ه٠ٕٟ ٚعٌٝٗ عٍٝ ثٌع١ٌٖر 4

 إعوثه دقظ عٓ أفٛثي ثٌعجٌُ  ثإلّالِٟ ..  5

 . صو٠ًخ ف٠ٌك وٖجفز عٍٝ أهثء إفوٜ ثٌٖعجةٌ ثٌو١ٕ٠ز . 6

 أٖٔطز ه١ٕ٠ز ٚ صٕف١ي٘ج  . 3. صنط٠١ 1

 . ثٌّٖجًوز فٟ ًفٍز عٌّٖ  . 2

 ِقجٌٝثس أٚ ٔوٚثس ه١ٕ٠ز . 3. ثٌّٖجًوز فٟ صٕل١ُ  3

 . ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه هًثّز ٌلجٌ٘ر ِنجٌفز ٌٌٍٖع . 4

 ثٌل ( …. ثٌّٖجًوز فٟ إفوٜ ثٌّْجدمجس ) لٌلْ ، فو٠ظ ، صؾ٠ٛو  5

 . ٠ٍجًر ١٘تز ه١ٕ٠ز أٚ ٠ٍجًر عجٌُ . 6

 ثٌضٌد١ز

 ثٌمجف١ز ٚثٌفى٠ٌز

 . ِعٌفز ثٌط٠ٌمز ثٌٚق١قز ٌىضجدز ثٌذقٛط . 3

 . إعوثه دقغ١ٓ فٟ ِٛٝٛع١ٓ عمجف١١ٓ  . 4

 . صٍن١٘ وضجح عمجفٟ ٚعٌٝٗ عٍٝ ثٌع١ٌٖر 5

 ِمجي ( . –ٕعٌ  –ثفو ثٌفْٕٛ ثألهد١ز ) لٚز  . ثٌىضجدز فٟ 6

 . فًٞٛ ِٕضوٜ عمجفٟ ٚإعوثه صم٠ٌٌ عٕٗ  . 7

 ِضقف ( . –. ٠ٍجًر ٌِوَ عمجفٟ ) ِىضذز  8

 . إٌمجء وٍّز فٟ إفوٜ ثٌّٕجّذجس . 9

 . ثٌّٖجًوز فٟ ٔوٚر أٚ فٍمز فٛثً عٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌع١ٌٖر  .1

 ١ز  .. ثٌّٖجًوز فٟ صٕل١ُ ٔوٚر أٚ ِقجٌٝر عمجف 2

 . ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه ِْجدمض١ٓ عمجف١ض١ٓ  . 3

 . ثٌّٖجًوز فٟ ٠ٍجًر هًٚ ثٌٌٕٖ ٚثٌّطجدع. 4

 . ثٌّٖجًوز فٟ صق٠ٌٌ ِؾٍز أٚ ٌٖٔر  . 5

 . ثٌّٖجًوز فٟ ٠ٍجًر إفوٜ ثٌّؤّْجس ثٌع١ٍّز  . 6

 . ثٌّٖجًوز فٟ إلجِز ففً ٌّّ ٌٍع١ٌٖر  . 7

ثٌضٌد١ز 

 ثالؽضّجع١ز

 ّز ظجٌ٘ر ثؽضّجع١ز.. ثٌّٖجًوز فٟ هًث 1

 . ثٌّٖجًوز فٟ ًفٍز أٚ ؽٌٛز هثم١ٍز . 2

 . ثٌّٖجًوز فٟ ٠ٍجًر ؽّع١ز م٠ٌ١ز أٚ ٌِوَ ثؽضّجعٟ . 3

 . ثٌّٖجًوز فٟ إلجِز ِعٌٛ م١ٌٞ . 4

 . ثٌّٖجًوز فٟ صٕل١ُ ثفو ثألٖٔطز ثالؽضّجع١ز . 5

 . ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه ِعٌٛ 6

 ٌٝٙج عٍٝ ثٌع١ٌٖر  .. ًٙو ظجٌ٘ر ثؽضّجع١ز ِٓ مالي ثٌٚقف ٚع 1

 . إعوثه صم٠ٌٌ عٓ ِٕلّز أٚ ؽّع١ز م٠ٌ١ز   . 2

 . صٕل١ُ دٌٔجِؼ ثؽضّجعٟ عٍٝ ِْضٜٛ ثٌقٟ . 3

 . ثالصٚجي دغالط ٕن١ٚجس ثؽضّجع١ز  ٚص١ٟٛو ثٌعاللز دُٙ  . 4

 . إعوثه دقظ فٟ ِٛٝٛع ثؽضّجعٟ . 5

 . ثٌضعٌف عٍٝ عالعز ١ٍِّْٓ ِٓ ؽ١ْٕجس ِنضٍفز. 6

ثٌضٌد١ز 

١ٝز ث٠ٌٌج

 ٚثٌٚق١ز

 ِذج٠ًجس ٌٍع١ٌٖر . 3. ثٌّٖجًوز فٟ  1

 . ثٌّٖجًوز فٟ ثٌضنط٠١ ٌوًٚٞ ٠ًجٟٝ . 2

 . ثٌّٖجًوز فٟ ٠َٛ ٠ًجٟٝ ٌٍع١ٌٖر . 3

 . ثٌّٖجًوز فٟ صٕل١ُ فٍّز صٛع١ز ٙق١ز . 4

 . ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه ٌٖٔر ٙق١ز . 5

 . ثٌّٖجًوز فٟ عمو ٌمجء ٟذٟ . 6

 ثإلّعجفجس ثأل١ٌٚز . . ثٌّٖجًوز فٟ صٕل١ُ هًٚر فٟ 7

 . ثٌّٖجًوز فٟ ٠ٍجًر ِْضٖفٝ ٚثٌضعٌف عٍٝ ثألؽَٙر ثٌطذ١ز . 8

 . ثؽض١جٍ صو٠ًذجس ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز ٚفك ّٔٛىػ ِعو  . 1

 . ثٌضنٚ٘ فٟ ٌعذز ٠ًج١ٝز . 2

 . ِعٌفز ٌٟق صٕل١ُ ثٌّذج٠ًجس ث٠ٌٌج١ٝز  . 3

 . ِعٌفز لٛث١ٔٓ ٌعذز ٠ًج١ٝز  . 4

 ١ض١ٓ  .. ثإلٌّجَ دٍعذض١ٓ ٕعذ 5

 . إعوثه دقظ عٓ ثٌضغي٠ز ث١ٌٍّْز . 6

 . فًٞٛ هًٚر فٟ ثإلّعجفجس ثأل١ٌٚز. 7

 . هًثّز عالط أٌِثٛ ٌٟٚق ثٌٛلج٠ز ِٕٙج . 8

 . ِعٌفز ثّضنوثَ ثألؽَٙر ثٌطذ١ز ثأل١ٌٚز . 9

 . ثإلٌٕثف عٍٝ صغي٠ز ثفو ثٌّن١ّجس . 10

ص١ّٕز ٚموِز 

 ثٌّؾضّع

 ٌ د١ت١ز.. ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه هًثّز عٓ ظج٘ 1

 . ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه ٌِٖٚع د١تٟ ٚصٕف١يٖ . 2

 . ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه هًثّز عٓ ثٌضٍٛط ٚأّذجدٗ . 3

 . ثٌّٖجًوز فٟ هًثّز د١تز إفوٜ ثٌمٌٜ . 4

 . ثٌّٖجًوز فٟ إفوٜ أّجد١ع ثٌضٛع١ز . 5

 . ثٌّٖجًوز فٟ ٠ٍجًر إفوٜ ٌِثوَ فّج٠ز ثٌذ١تز . 6

 ٌ ٌٍذ١تز .. ثٌّٖجًوز فٟ إلجِز ِضقف ِٚغ 7

 ٌِٖٚعجس ٌٍنوِز ثٌعجِز. 3. ثٌّٖجًوز فٟ  8

 . إعوثه دقظ عٓ أمطجً صٙوه ثٌذ١تز ٚأّذجدٙج .  . 1

 . إعوثه دقظ عٓ ثفو ِؾجالس ص١ّٕز ثٌّؾضّع . 2

 . عًّ ٌٕثةـ ًِٚٛر ٌذعٜ ثٌّٖىالس ثٌذ١ت١ز .  . 3

 . فٌّٙز ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس ثٌذ١ت١ز ثٌّضٛفٌر . 4

 ١و ٌٍذ١تز .. إعوثه ٌِٖٚع ِف 5

ثٌّٙجًثس 

 ثٌىٖف١ز

 . ثٌّٖجًوز فٟ عالط ِن١ّجس ِق١ٍز أٚ مجًؽ١ز . 1

 . ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه مطز ث٠ٌٌ٘ أٚ ثٌع١ٌٖر . 2

 . فًٞٛ مّْز ثؽضّجعجس ٌٍع١ٌٖر . 3

 . ثٌّٖجًوز فٟ ًفٍز م٠ٍٛز ٌّور ٠َٛ ٚثفو. 4

 . ثٌّٖجًوز فٟ إعوثه ِعٌٛ وٖفٟ  . 5

 ّز وٖف١ز صن١ٚٚز .. ثٌّٖجًوز فٟ صٕل١ُ هًث 6

 . ثٌّٖجًوز فٟ ِن١ُ ٔٙج٠ز ثألّذٛع . 7

 . ثٌّٖجًوز فٟ إلجِز عالعز ٌِٖٚعجس ٠ًجهر. 8

 . ِعٌفز ثٌّن١ّجس . 1

 . إعوثه دٌٔجِؼ ٌّن١ُ ٔٙج٠ز ثألّذٛع . 2

 . هًثّز ِٙجًثس ثٌّالفز ثٌذ٠ٌز . 3

 . فًٞٛ هًثّز وٖف١ز صن١ٚٚز . 4

 س ثٌىٖف١ز .. إعوثه ٌٛفز عٓ ثٌفْٕٛ ٚ ثٌّٙجًث 5

 . عًّ عالعز ّٔجىػ وٖف١ز ٌّعٌٛ ثٌع١ٌٖر . 6

 . إعوثه دقظ وٖفٟ . 7

 . ثٌضعٌف عٍٝ ّٚجةً ثإل٠ٞجؿ ٚ أؽَٙصٙج . 8

 . إصمجْ مِّ ِٙجًثس ِٓ ثٌّٙجًثس ثٌضج١ٌز : 9

 ) ثالصؾج٘جس ، ثّضنوثَ ثٌذٍٛٙز ، أِّ ثٌضن١١ُ ، ًُّ ثٌنٌثة٠ ، ث١ٌٌٕثْ ، ثٌعمو ،

 الًصفجعجس ( .ثٌٌدطجس ثٌوًٚثس ، ث

 

 
 
 



 

  

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ                                    انثبنثخ              احملبضشح: 

                                
 نٕػذ ٔانقبٌَٕ:انتحيخ ٔادلصبفحخ ٔا

ةلتحٌيةوعالميةالك اف ة

    شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالٜ تٌصف١ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر خث١ٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد ت١ٌّٕؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٝ خع ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر أـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤثخ 

 ) تٌدٕفس ـ تٌٛظطٝ ـ تٌعدثخر (  ٠ٚٛل  تإلخٙثَ . 

  . فٛق أظفس إـد  تٌخٕفس 

  . شىْٛ تألـثخ  تٌع ض ِمِّٛر ِٚفسٚلذ ٌألعٍٝ فٟ تظصمثِر 

  ٘تٌٛتؼؤح ٔفؤٛ ـّؤــٛعدٖ تٌرٞ ٠صمـع ض شروسٖ خـ  تٌـثخـرٖ تألــ (ٓ

 هللا ٚتٌٛنٓ ـ ِعثعدذ تٌغ١س ـ تٌعًّ خمثْٔٛ تٌىؽثفر(. 

   ٚل  تإلخٙثَ فٛق تٌخٕفس ٠ؽ١س إٌٝ إْ تٌىد١س ٠عطف عٍٝ تٌفغ١س

 ٚتْ تٌفغ١س ٠فصسَ تٌىد١س . 

 ٚشالٜ ٘رٖ تٌع ِر فٟ ِٕثظدص١ٓ ّ٘ث:

أ . عٕد شأل٠ر تٌٛعد ، ٚف١ٙث شىؤْٛ تٌؤرزتب خؽثٔؤح تٌؽعؤُ ٚتألـؤثخ  

 ذ تٌىصف.خّفثذت

ج . عٕؤؤد شف١ؤؤر ) تٌعٍؤؤُ ـ  ٚتٌعؤؤ َ تٌؤؤٛنٕٟ ـ تٌمثبؤؤد ( إذ شسفؤؤ  ت١ٌؤؤد 

ت١ٌّٕؤؤٝ ٌألعٍؤؤٝ خف١ؤؤط  ٠ ِؤؤط إـؤؤد  تٌعؤؤدثخر تٌؽدٙؤؤر أعٍؤؤٝ 

 تٌفثؼؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤح ِٚففؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤً تٌّسفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤك خّفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤثذتذ

 تٌىصف. 

 

 ثف ٚتلفثً ـثْ تٌىؽـث إذت وـً تٌعفـثٌر ـّـٚفٟ ـ غ.

دٖ ـ١ؤؤؤـر خـف١ؤؤؤـدٖ ت١ٌّٕؤؤؤٝ ف١ؤؤالٞ تٌصـثٖ فؤؤؤٟ ٠ؤؤـفؤؤـًّ عـ٠فؤؤؤ ٚ٘ؤؤٛ 

 ت١ٌعسٜ .  

 

 



 

  

 :ثٌّٚجفقز

كما نعلم منَّ الكشا ة  ك جميع من ا  العالم ت يك الوا د من ا اآلألفر بمصفا  ة يفد  اليسفرب 
وذلك للتةريا الكشاؾ على سوا  إذ ير ع اإلب ام إلى ألعلى  ك  ين يألةا الألنصر إلفى األسفةل 

 . ة والصدا ة ألن ا م ر  إلى ال ل وتب ى األصابع ال بل ة ممدودنا ومن ا عبلمة تدل على ال 

ولكن لماذا وكيؾ  رر بادن بفاول اسفتعمال  عنفدما شفكل ال ركفة الكشفةية  نفاك  صفة منف   
عندما دألل بادن باول )كوماسك  عاصمة مشانتك است بل  م د رالسفا  العشفانر العومفا ا و يفا ما 

لذم وضع   فك يفد  اليسفرب علفى  م  دم يد  اليمنى كعبلمة على الصدا ة لكن الرنيا ن ل الدر  ا
يمين  الذم ي توم على رم   و دم يد  اليسرب داللة  على الصدا ةا عندما ُسنل لماذا بيفد اليسفارا 
مألبففر بففادن بففاول منفف  عففن رريففا عففرا يففد  اليسففرب التففك اعتففاد  ت ليففدي ا م ْن يمسففك ب ففا درع ففا 

ا ل .لل مايةا كان يو ر   ت   ك عدّو  مو صدي   من مجل  ماية   الدر  الذم كان مةتو  
 

 

 

 ٚعو ثٌىٖجفز: 

اعُد بشر ك من ابذل ج دم  فك من م فوم بفواجبك ن فو هللا  فم الفورن وان مسفاعد النفاا  فك 
 .جميع الوروؾ واأل وال وان اعمل ب انون الكشا ة

ة
ةقانونةالك افية ة

بر بعضف م  و الشريعة مو الدستور الذم يجمع بين الكشا ين  فك جميفع من فا  األرا ويفر
مع بعا األمر الذم يعرك ل ذا ال فانون صفةة ال فون وااللتفزام ألن مفن يرؼف   فك االنضفمام إلفى 

 .الكشةية ييألذ على نةس  ع د ا بإراعة ال انون والعمل بم تضا 
 .ةةالك افةصادق ة1

ي ث  ذا البند على الصدر والو ا  بالوعد وعدم الأليانفة والصفدر م ضفل ألصفال اإلنسفان 
فاِدر   ي ول هللا اِعيل  إِنَّ ُ ك ان  ص  اْذُكْر  ِك اْلِكت اِ  إِْسم  عز وجل  ك وصؾ إسماعيل علي  السبلم  ))و 

ُسففوال  نَّبِيّففا    سففورن مففريم ااآليففة  ففان  ر  ك  ْعففِد و  ا ويشففير الرسففول عليفف  الصففبلن والسففبلم إلففى  54اْلو 

ا وإذا متمفن ألفان  )البألفارم  عبلما  المنا ا )حية المنا ا  بلث إذا  دث كذ  ا وإذا وعد مأللفؾ
   .89 1ا  

ة.ةةالك افةمخلصةهللةولوالدٌهةولرؤسائهةولمرؤوسٌه ةة2

إن اإلألبل  من شرور  بول العمل و و واج  دينفك إذ يجف  من يكفون الكشفاؾ مأللصفا  
اْذُكفْر  ِفك اْلِكت فاِ  ُموس فى إِنَّف ُ ك فان  مُ  أْلل صفا   ك عمل  مع  اندن وعريةف  ومفع الجميفع  فال تعفالى ))و 



 

  

ُسوال  نَّبِيّفا    سفورن مفريم ا اآليفة  ك ان  ر  ا و فال عليف  الصفبلن والسفبلم )إن هللا ي ف  إذا عمفل  51و 

 م دكم عمبل من يت ن   )روا  العسكرم والبي  ك .
ة .ةالك افةنافعة3

ي ث  ذا البند على من يكون الكشاؾ نا عا  وان يساعد اآلألفرين وال ينتوفر مم مكا فين ألم 
ْعفُروؾ  م ْو إِْصفبل ث  عمل  فد   ة  م ْو م  ر  بِص  ْن م م  اُ ْم إاِلَّ م  ن نَّْجو  ْير   ِك ك  ِير  ّمِ يالدي  ي ول تعالى )) الَّ أل 
ا و ال علي  الصبلن والسبلم )المالمن للمالمن كالبنيان يشفد 114اِا    سورن النسا  ا اآلية ب ْين  النَّ 

 بعض  بعضا  )روا  مسلم .
ةدٌقةللناسةوأخةلكلةك اف .ةةالك افةصة4

إن البشرية ألل   جميعا  من نةا وا دن   م مبنا  مدم علي  السفبلم و فد  فث ال فرحن الكفريم 
ن   اِ فد  فن نَّْةفا  و  ل   ُكفم ّمِ بَُّكفُم الَّفِذم أل  ا النَّاُا اتَّ ُفواْ ر  الناا على التعارؾ والتواد ب ول  تعالى )) ي ا م يُّ  

ْوج     ا ز  ل ا  ِمْن   أل  نِس ا     سفورن النسفا  ا اآليفةو  اال  ك  ِيرا  و  ا ِرج  ب ثَّ ِمْنُ م  فا 1ا و  ا و ولف  تعفالى ))إِنَّم 
نو  سففورن ال جرا ااآليففة  ا لففذا يجفف  التيكيففد علففى االلةفف  والمففودن والتفف ألك مففن 10اْلُماْلِمنُففون  إأِْلففو 

والسفبلم )م فل المفالمنين ألبلل توريد العبل ا  بين األ راد وتماسك الجماعة ا وي ول علي  الصبلن 
 ك تواد م وتفرا م م كم فل الجسفد الوا فد إذا اشفتكى منف  عضفو تفداعى لف  سفانر الجسفد بفال مى 

 والس ر .
ة.ةةالك افةمؤدب ةة5

ي ث  ذا البند الكشاؾ على  سن الأللا وان يعامل الناا بال سنى ا   د م تم اإلسبلم      
إِنَّفك  ل ع لفى بمكارم األألبلر وكفان الرسفول م  يم فل ال فدون األولفى ألصف اب  الكفرام  فال تعفالى ))و 

ا و ففال عليفف  الصففبلن والسففبلم )مدبنففك ربففك  ي سففن تففيديبك  4ا اآليففة أُللُففا  ع ِوففيم    سففورن ال لففم
  و ففال عليفف  الصففبلن والسففبلم )إنمففا بع فف  ألتمففم مكففارم األألففبلر  )روا  101ا  1)األلبففانك ا 

                         مالك وا مد .    
ة.ةةالك افةرفٌقةبالحٌوان ة6

ل د سألر هللا تعالى الك يفر مفن ال يوانفا  لألدمفة اإلنسفان  الفدوا  والأليفل والبؽفال جعل فا هللا      
عفز وجفل مدان لن فل اإلنسففان و نفاك مفن ال يوانففا  ي فوم ب راسفة اإلنسفان لففيبل  لفذلك ممفر رسففولنا 

بالر ا بال يوان واال تمام ب ا  إذا جا  مرعم  وإذا عرش مس ا  وإذا تع  مرا   وعدم الكريم م 
فا  ِفك بُُرونِفِ   مَّ ن  نُّْسفِ يُكم ّمِ إِنَّ ل ُكْم  ِك األ ْنع اِم ل ِعْبفر  ت ميل  مك ر من را ت ا ي ول تعالى  ك األنعام ))و 

اِلصا  س  نِؽا  لِ  د م  لَّب نا  أل  ا ول فد دأللف  امفرمن النفار 66لشَّفاِربِين    سفورن الن فلا اآليفة ِمن ب ْيِن   ْرث  و 

ل بسف ا  ففرن كمففا  ففك  ولفف  عليف  الصففبلن والسففبلم ) دأللفف  امففرمن النفار  ففك  ففر   بسففت ا  ففبل  ففك 
  .1760ا 4مرعمت ا وال  ك تركت ا تيكل من ألشاش األرا   )روا  مسلما 

ة.ةالك افةمطٌع ة7

ن ا اإلسبلم وموج  على المسلمين  ذ  ال  ور وجعل لمن يالدي فا إن للوالدين   و ا  عويمة بي     
الجنفة واعتبفر ع فور الوالفدين مففن الكبفانرا وتفيتك راعفة الوالفدين بعففد راعفة هللا عفز وجفل ا  ففال 

اِلفد ْيِن إِْ س فانا    سففورن اإلسفرا ا اآليفة  بِاْلو  بُّفك  م الَّ ت ْعبُففُدواْ إاِلَّ إِيَّفا ُ و  فى ر  ا ويجفف   23تعفالى ))و   ض 

نُففواْ  ففا الَّففِذين  حم  الراعففة ل انففد الةر ففة وعريففؾ الرليعففة ا ي ففول عففز وجففل  ففك كتابفف  الكففريم )) ي ففا م يُّ  
مُْوِلففك األ ْمففِر ِمففنُكْم   سففورن النسففا ا اآليففة  ُسففول  و  م ِريعُففواْ الرَّ َّ  و  ا ي ففول عليفف  الصففبلن 59م ِريعُففواْ 

 .والسبلم ) راعة هللا من راعة الوالدين 
ة.ةةالك افةباشة)صبور( ة8



 

  

إن م ابلة الناا بوج   سن ل  األ ر الري   ك إزالة ال واجز النةسية بفين النفااا وان إشفاعة     
االبتسامة بين الناا يزيد من األلةة والم بة والسفبلم ي فول رسفول هللا م )تبسفمك  فك وجف  مأليفك 

                                   .   339ا 4صد ة  )الترمذما 
ة.ةةالك افةمقتصدة ة9

ل د و   هللا تعالى اإلنسان أليرا  ك يرن من ا الما  الصا ك للشر  والؽذا  المتعفدد لئلرعفام      
ال   بُواْ و  اْشفر  ومع ذلك ن ى اإلسبلم عن اإلسراؾ ألم نو  من منوا  الفنعما ي فول تعفالى ))وُكلُفواْ و 

ْر ت ْبفِذيرا  31ا اآليفة يُِ  ُّ اْلُمْسفِر ِين    سفورن األعفراؾتُْسِر ُواْ إِنَّ ُ ال   ال  تُب فذِّ { 26ا و فال تعفالى ))و 
بِّفِ  ك ةُورا   سفورن اإلسفرا  ك فان  الشَّفْير اُن ِلر  ان  الشَّفي اِريِن و  ِرين  ك فانُواْ إأِْلفو  ا 27-26ا اآليفة إِنَّ اْلُمب ذِّ

 . اال تصاد ممر م م  ك الو   والج د والمال
ة.ةةالك افةنظٌف ة10

ل د  ث اإلسبلم على نوا ة المسلم من جميع جوانب  سوا  نوا فة الةكفر مو ال فول مو العمفل مو      
ين    سورن الزمر  ََّ  ُمأْلِلصا  لَّ ُ الّدِ الجسم ومما يدل على ذلك  ول  تعالى )) ُْل إِنِّك مُِمْرُ  م ْن م ْعبُد  

 ن نويةا   ك جميع ممور ال يان .ا  على الكشاؾ من يكو11اآلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 جامعة ديالى             

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 األولية الدراسة          

 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ                                                  انشاثؼخاحملبضشح: 

 
 

 انُظبو ٔانضجظ – انفشق انكشفيخ إداسحٔتُظيى 
 :انفشقخ انكشفيخ

 :تشكيم انفشقخ انكشفيخ
ت تم الةر ة الكشةية بالةرد مك ر من ا تمام ا بالمجموعة و تتكون الةر ة من رليعتين  فيك ر 

مرشدن   وان نوام الةرر ينشفد  -  )كشا ا  32ومن المست سن من ال يزيد عدد م راد الةر ة عن ) 

سمى كل رليعة بيسم ا فد األبرفال الألالفدين الفذين سفجلوا بيعمفال م البفا رن صفة ا  مفن إلى من ت
سجل الأللود  ك تاريخ ممتنا اإلسبلمية والعربية المجيدن ا وعلفى ال انفد من يجعفل ذلفك  فا زا  علفى 
ن ج  الال  األبرال واإل تدا  ب م ا إما  رر األشبال والز را   يسمى كل سداسك من م بيسم ا فد 

ل يوانا  مو الريور ليكون ذلك شعار م وان ي سنوا ت ليفد ذلفك ال يفوان مو الرفانر الفذم ينتمفون ا
 إلي . 

 تيفات م بد فة وان يألل فوا  في م روث النكتفة والشفجاعة  -ال اندن معر ة  تيان م  -وعلى ال اند 
ن يعرضففوا الةتيفا  وا -وال  فة بفالنةا ويففتم ذلفك مفن ألففبلل اسفتدعا  مكبفر عففدد ممكفن مفن الةتيففان

علي م  كرن )ال ركة  على من يكون ال ديث بيسلو  شيا وبصرا ة  فم تسفجيل مسفما  مفن لفدي م 
الرؼبة باالنألرار إلى صةوؾ ال ركة على من يكون االألتيار موضوعك ومبنك على مسا  ويمة 

  م ت سيم م إلى )ربلنع ا سداسيا   ويتم تةعيل ذلك الدور باالجتماعا  الدورية . 
ة

 :بػبداالجتً
إن الةرر الكشةية كالسلسة  وت ا  فك  فون  ل ات فا واالجتمفا  النفاجح مفا  فو إال وسفيلة ليفتم 
متصففال األ ففراد بعضفف م بففبعا لت ويففة الةر ففة ا ويجفف  من ال تألففر  االجتماعففا  عففن ؼرضفف ا 
األساسفففك إذ يجففف  من ي فففدد لكفففل اجتمفففا  م فففدا ا  واضففف ة ومسفففالي  متنوعفففة.  وي فففدد موعفففد 

ن كل شف ر والفبعا يع فد  كفل مسفبوعين لدراسفة مفا م فدم مفن ممفرا  الربلنفع مفن االجتماعا  مر
منشرة مبينة تأل  ربلنع م وتتبلور  ك علو شين الةر ة ومدن االجتما  ساعة إلى سفاعة ونصفؾ 
ا ويكففون ال ضففور بففالمبلبا الكشففةية ا ويةتففتح االجتمففا  ل بسففم هللال  ففم بي ففد الت اليففد م ففل ترديففد 

 .ن مو الصي ا  مو األدعية وال المي ورالوعد مو م د األ
 

 
 
 
 



 

  

 جمهس ششف انفشقخ :
بمفا إن الةر ففة الكشففةية  ينفة معتففرؾ ب ففا ول فا كيان ففا الألففا  األمفر الففذم ي تضففك من      

يكففون ل ففا مجلففا إدارن يشففرؾ علففى جميففع األنشففرة المتعل ففة ب ففذ  الةر ففة ويسففمى ذلففك بففا)مجلا 
رما االجتمفا  العريفؾ األول للةر فة الفذم تفم األتيفار  الشرؾ  ويتكون مفن عر فا  الربلنفع ا ويف

مسففب ا مففن بففين العر ففا  ا  ويعففد  ففذا المجلففا  ففو الم ففرك الففرنيا للةر ففة الففذم ي ففدؾ إلففى ر ففع 
 مستوب الةر ة وعلو شين ا . 

ة مسؤولٌاتةمجلسةال رف

ة را ن م ضر الجلسة الساب ة . .1
امج البلزمة مع مراعفان ا ترا فا  يجتمع المجلا لدراسة كل ما يتعلا بالةر ة ووضع البر .2

 عر ا  الربلنع . 
ا مأليمفا   ينا ش المجلا برنامج االجتماعا  األسبوعية للةر ة من ) ر فبل  ا مسفاب ا  .3

 بية  . ادورا  التدريامنشرة اجتماعية ا ال  مبل  الألدمة العامة ا ا مناسبا  ا
 ل التك منجز  والتك لم تنجزعمادراسة الت ارير الش رية المر وعة من عر ا  الربلنع لؤل .4
 المصاد ة على األمور المستنبرة من االجتما  المنع د .  .5

 :انسجالد
  نالك سجبل  عدن للةر ة يج  من يعتنك ب ا ال اند و ك :

 تدون  ي  م اضر الجلسا  .   -موال: سجل الةر ة 
 

 

 

 
ة

ة ثانٌا ةسجلةاالجتماعاتةاألسبوعٌي
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 مساعد ال اند مو اند الةر ة        ت دم الربلنع 
 نشار الةر ة 

 ألاصة  منشرة
 المأليما  والر بل  
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ة رابعاة ةسجلةاألن طي
تدون  ي  الر بل  والمأليما  التك تشارك ب ا الةر ة الكشةية و سف  مشف ر السفنة ليكفون 

  كمرجع لل اند عند المنا شة على ربيعة عمل الةر ة ومنشرت ا ألبلل السنة .

ة مساة ةسجلةالحساباتخا
 و الوصوال  الألاصة بذلك.يدون  ي  جميع مصرو ا  الةر ة ومدألبلت ا مع  ة

 
ة سادساة ةسجلةأدواتةولوازمةال رقي

تدون  ي  األدوا  واللوازم الألاصة بالةر ة الكشةية مع بيان شرا  كل مادن و من ا واست بلك ا و 
ة  دان ا . 

 َظبو انغالئغ
 يفٕٓو َظبو انغالئغ 

تتميفز عفن ؼير فا مفن يعد نوام الربلنع م د األسا التك ت وم علي ا ال ركفة الكشفةية ل     
المنومففا  الشففبابية األألففرب ا   ففو الوسففيلة الرنيسففة التففك يففتم مففن ألبلل ففا تربيففا بففرامج ال ركففة 

 الكشةية للمساعدن  ك تربية الشبا  وتنشنت م نشي  رو ية وورنية .
 ويعتمففففففد  ففففففذا النوففففففام علففففففى ت سففففففيم الةر ففففففة الكشففففففةية إلففففففى مجموعففففففا  صففففففؽيرن 

 لؽفففففرا مفففففن  فففففذا الت سفففففيم  فففففو إتا فففففة الةرصفففففة)سداسفففففيا  ا ربلنفففففع ا مر فففففار  وا 
مرشدن بالعمل كةفرد  فك جماعفة والمشفاركة  فك نشفار الرليعفة لمفا تمليف  عليفة مفن  -لكل كشاؾ  

  ففور وواجبففا   ضففبل  عففن ذلففك يتففيح  ففذا النوففام ت مففل المسففالولية واالعتمففاد علففى الففنةا الن 
 فارا  مفن ألفبلل العمفل ضفمن الرليعة على الفرؼم مفن  لفة م راد فا تسفمح بو فور الألبفرا  والم

مجموعة صؽيرن يعملون معا بتعاون  ك جو يسود  الب جفة والمفرث ا ومفن ألصفان   فذا النوفام 
إكسا  الكشا ة سلسة من الألبرا  والم ارا  التعليمية التك تس م  فك تنميفة شألصفيات م وت فذيب ا 

د معدومة ولو بلؽف  الفذرون ا وتعد الرليعة ن رة البداية  ك الوسر الكشةك والةر ة بدون ربلنع تع
 ك الةنون الكشةية ا لذا  ين  ذا النوام  و صل  الكشةية و فو الركيفزن ال ويفة التفك تفن ا علي فا 

 .با ك األنومة الشبابية لتنةرد بيسلوب  المميز  ك التنويم والتدري  عن
 

 ػشيف انغهيؼخ
التسففام  باأليمففان  ففو العمففود الة ففرم للرليعففة والمسففالول عففن إدارت ففا وتنةيففذ برامج ففا 

 .دن و سن الأللا والمعر ة الكشةيةوصةا  ال يا
 

 ٔاججبد ػشيف انغهيؼخ     
لتنةيففذ  ففذا النوففام يجفف  إن يكففون عريففؾ الرليعففة م ففابرا  ومسففت يما  و ففدون  سففنة أل ففراد 

 رليعت   ضبل  عن با ك واجبات  المبينة لدنا  :
 يضع ألرة اجتما  الرليعة ومنشرت ا . .1
 الرليعة ومنشرت ا .يرما اجتما   .2
 يم ل الرليعة  ك اجتماعا  مجلا الشرؾ . .3
 يتدر  ليدر  رليعت   يما يسند إلي  . .4
 يعمل على ت وية روث الكشةية وروث التعاون واالألا  . .5
 من يوز  جميع معمال رليعت   تى يشعر كل )كشاؾ/مرشدن  بين ل  كيان  ك الرليعة . .6



 

  

 

 فٕائذ َظبو انغالئغ
 ال يان االجتماعية بما  ك ذلك تكوين روث التعايش  وا ترام الؽير .تدري  الةتية على  .1
مساعدن ال انفد علفى ر فع بعفا األعمفال عفن كا لف  مفن ألفبلل تعويفد العر فا  علفى ت مفل  .2

 المسالولية لتنمية ما لدي م من صةا  ال يادن .
ون تعلففيم م ففراد الرليعففة نكففران الففذا  لمصففل ة الجماعففة وعففاملين بففروث الجماعففة  ففك تعففا .3

 وإألا  .
 التعويد على راعة العريؾ مع ان  وا دا  من م . .4

 

 اجتًبػبد انغهيؼخ
لكل عريؾ رليعة ممال يود ت  ي  ا إل راد رليعت  لتصبح م ضل الربلنع ا وللوصول ل فذ  
اآلمال البد من انع اد اجتماعا  دوريفة تنع فد مفرن وا فدن  فك األسفبو  التألفاذ ال فرارا  الألاصفة 

ة شففالون الرليعففة واأل ففار المسففت بلية ل ففا ا وال يمكففن التأللففؾ عففن  ضففور  ففذا ببففرامج م ولدراسفف
 االجتما  مو تؽيير موعد  ا وتتضمن  ذ  االجتماعا  ما يلك :

 منا شة جدول األعمال وتوزيع المسالوليا  واألتيار الرري ة المشو ة لتنةيذ ا. .1
 عا   .منا شة منشرة الرليعة )الر بل  ا المشروعا  ا المأليما  ا األل .2
 عرا مشروعا  مجلا شرؾ الةر ة وتعليمات  . .3
 منا شة ا ترا ا  م راد الرليعة بالنسبة للرليعة. .4
 جمع االشتراكا  . .5
 الألتام . .6

 سجالد انغهيؼخ ٔتتضًٍ:
ة سجلةالطلٌعيأوالة ة
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 ادلالثس انكشفيخ
تعد المبلبا الكشةية جز ا  من الدوا ع التك تشعر الةرد بين  كشاؾ منتمك إلى جماعة ذا  

ؾ مفن ارتفدا  المبلبفا الكشفةية لفيا إل بفا  رابع ألا   ك سمات ا وسلوك ا وانضبار ا ا وال د
يدن التك تربى علي ا  فك إن من يرتدي ا  و كشاؾ   ر وإنما لؽرا التم ل بال يم والسلوكيا  ال م

 .ال ركة
ة متىةٌتمةارتداءةالزيةالك  ً

يففتم ارتففدا  الففزم الكشففةك  ففك المناسففبا  التاليففة ) عنففد ت يففة العلففم ا االجتماعففا  الألاصففة 
الةر ففة ا الففر بل  بينواع ففا ا الزيففارا  الرسففمية ا الدراسففا ...الخ   ويمنففع مرتففدا   بالرليعففة مو

الزم الكشةك  ك ال ةبل  الألاصة والزيارا  العاديةا ويتوج  على الكشاؾ والمرشدن الم ا وة 
  ا وكي ففا والم ا وففة اعلففى  نففدام م ومو ففر م الكشففةك مففن  يففث األنا ففة ونوا ففة المبلبففا وتناسفف

 .بزي  عنوان لل ركة الكشةية  الكشاؾ على رون  ا
 

ة مكوناتةالمالبسةالك  ٌي
 يبين على الصدر لكل من ما ؼرا   بل  مع  بلبة على الكتؾ مزررن .امي  ذو جا  .1
 منديل ) ربار للر بة   . .2
 ع دن للمنديل ) جوزن   . .3
 بنرلون . .4
 جواري  . .5
  ذا  جلدم اسود . .6

تتؽيفر مفن مر لفة ألألفرب مفن  يفث الشفكل واللفون مبل وة: يج  اإلشارن إلفى إن  فذ  المبلبفا 
 وال جم 

 انُظبو ٔانضجظ يف انفشق انكشفيخ :
 ففو عبففارن عففن سففلوك يكتسفف  مففن الدراسففا  م ففل المأليمففا  والففدورا  ا ويتففي ر ذلففك 

 بمستوب الدراسة ا وعلى ال اند من ي دد ذلك المستوب من ألبلل السلوك  تى يلتزم ب  . 
ة ظامةوالضبطالغرضةمنةالن

ع مففن يتعامففل مع ففم  بففول الشففأل   ففك المجتمففع البففد من يسففلك سففلوكا  شألصففيا  مرضففيا  مفف .1
 .بصةت  الألاصة

عند التعامل مع الجماعة يتوج  علينفا تنميفة وتعويفد الةفرد علفى التعفاون مفع الجماعفة الن  .2
 .الشعارن  باألمن وال  ة بالنةاؼرا ال ركة  و إدما  الةرد  ك الجماعة 

ة عففن رريففا الممارسففا  العمليففة تعويففد الةتففى والةتففان علففى النوففام وتسففعى ال ركففة الكشففةي
 ا للمجتمع من ألبلل تةفاعل م وااللتزام ب  عن رريا الممارسة لتنمية العادا  ال سنة التك سين لون

   .مع 
ة تجمعة ةإ اراتةوةت كٌالتةالتجمعإ اراتةال

 انفد الكشفةك عنفد مناداتف  يرلا  ذا االصربلث على إشارا  وتشكيبل  التجمع التك يعري فا ال
لتجمففع الكشففا ين علففى شففكل دانففرن مو مربففع مو مسففتريل مةتففوث موصففةوؾ مةتو ففة مو مضففمومة  

 ولكل شكل من  ذ  األشكال إشارات  الألاصة و ك : 
 
 
 



 

  

 

ةأوالة ةةإ اراتةاألٌدية 
ة أ.ةالتجمعةعلىةهٌئيةقاطراتةةةة
 ر ع الذراعين مماما ا وي صد ب  من ت ؾ الةر ة  
 لى  ينة  اررا  ب يث يكون كل عريؾ رليعة ع 
 ممام رليعت  ا ومساعد العريؾ ي ؾ  ك ن اية ال اررن . 

    

ةبة.ةالتجمعةعلىةهٌئيةخطةمستقٌم ةة
 ر ع الذراعين جانبا  بم اذان الكتةين ا وي صد ب 

 و وؾ الةر ة على  ينة صؾ )ألر  مست يم. 
 

 

 

ةجة.ةالتجمعةعلىةهٌئيةحدوةةحصان ةةةةة
 ضع الذراعين مانلين إلى مسةل مع ت ريك ما ممام الجسم و 

 مرا  عدن ا ي صد ب  من تجتمع الةر ة على  ينة  دون 
  صان ا ويبل و إن مكان عريؾ الرليعة  ك الشكل عند 

 موضع العلم .
 

ة

ةدة.ةالتجمعةعلىةهٌئيةدائرة ةةةة
 وأللؾ وضع الذراعين مانلين إلى مسةل مع ت ريك ما ممام 

 عدن على  ينة دانرنا وي صد ب  من تجتمع الةر ة  مرا  الجسم
 على  ينة دانرن.

 
ةهـة.ةالتجمعةعلىةهٌئيةمربعةم توح ةةةة

 وضع الذراعين مماما  عاليا  مانلين ا وي صد ب  من تجتمع الةر ة 
 على  ينة مربع مةتوث .

 

ةةةة
ةو.ةالتجمعةحسبةالطولةبخطةمستقٌم 

 لى والذرا  اآلألر مانبل  مسةلوضع إ دب الذراعين مانبل  مع 
 منعلى من تكون  الذراعين على است امة وا دنا وي صد ب  

  ينة ألر مست يم   س  الرول .  على تجتمع الةر ة     
 

ة إ اراتةةالصافرةثانٌاةة ةة
يسففتألدم  ال ففادن والعر ففا   ففك الؽالفف  مو دانمففا  الصففا رن لففدعون الةتيففة مو العر ففا  ا وعلففى      
والعر فا  راعفة األوامففر بمجفرد سفما  الصففا رن ا والصفا رن لؽفة يت ن فا كففل مفن يعمفل  ففك الةتيفة 

مجال  ركة الكشؾ ا ولكل رري ة مدا  بالصا رن معنى معين متةا علي  بفين الكشفا ين كمفا مبينف  



 

  

مدنفا  ا وينصفح بعفدم اسففتعمال الصفا رن م نفا  ال راسففة الليليفة للم ا وفة علففى النفانمين وإنمفا عنففد 
 جة .ال ا
  بلث صةرا   صيرن و ادن )...  معنا ا تجمع .  .1

 سلسة صةرا  رويلة )ا ا ا ا  معنا ا تةرر .               .2
  بلث صةرا   صيرن يتبع ا وا دن رويلة )... اا  معنا ا تجمع عر ا  الربلنع . .3
 صةرن رويلة )ااا  معنا ا سكو  وانتبا  .          .4

 توالك )ا.ا.ا.ا  معنا ا ألرر .              سلسلة صةرا   صيرن ورويلة على ال .5
ة

 اإلششاف ٔانتفتيش
 و عملية ارمننان لنةا الةتى وشعور  بالرضى لم اولت  ال يام بواجبف  علفى الوجف  األكمفل ا 

 :من  بل ال اند عند التةتيش  ك ومن م م الن ار التك يتوج  من توضع
 لية المل ان على عات   . يج  من يكون التةتيش جديا  لكك يعرؾ الةتى المسالو .1
 يج  من يكون  نالك إ ساا لعملية التةتيش لكك ي اا مع ب ية م راد الةر ة .  .2
 يج  من يكون التةتيش لؽرا التوجي  وليا الن د .  .3
علففى ال انففد من يشففعر م ففراد الةر ففة مو الرليعففة بالجديففة واال تمففام وان يسففعى إلففى إنمففا   .4

  درات م المألتلةة .
 

ة
ةٌشة ةأسلوبةالت ت

 األيام ال بل ة األولى تكون بواسرة  ينة اإلشراؾ على المأليم .  .1
 يتجمع عر ا  الربلنع  يما بين م ويةتش البعا األألر .  .2
 ت وم  ينة التةتيش بتةتيش معمال الرليعة ومعمال الريادن .  .3
 ت وم الرليعة بتةتيش نةس ا لتشعر مدب المسالولية المل ان علي ا .  .4

 

ةتٌشة ةكٌ ٌيةإجراءةالت 
يج  من ال ي ل عدد ال انمين بالتةتيش عن  بل ة مشألا  يبدالون بت سيم األعمال  يمفا بيفن م ا      

إذ ييألذ كل وا د من م نو  من التةتيش ويج  من يكون الت ويم  رديا للمكان الذم  ام بتةتيش  ويفتم 
 ت سيم الجوان  المرلو  تةتيش ا على الن و األتك . 

 المربخ والمرعم. 3                 الأليمة والت وية . 2                      األنا ة ) ال يا ة .1
 الضبر والنوام. 6                          الدورم . 5           المعرا ونماذ  الريادن. .4

وتعرى درجفا  لكفل مفن الجوانف  معفبل  علفى و فا نمفوذ  الت يفيم لسفجل التةتفيش اليفومك المبفين 
 األألذ بنور االعتبار نزا ة ال انمين بالتةتيش لكك يكون الت ييم ص ي ا ويرضك الجميع .مدنا  مع 

 
 ثٌّؾٍِ ثألعٍٝ ٌٍىٖجفز ثٌعٌثل١ز       ) ّؾً ثٌضفض١ـٔ ث١ٌِٟٛ (

 ١٘تز ثٌضو٠ًخ ............................................ ِىجْ ثٌّعْىٌ :       

 ثٌضج٠ًل     /     /                                        ٔٛعٗ : 
 –ثٌفٌلز 

 ثٌط١ٍعز

ثٌن١ّز 

 ٚثٌض٠ٛٙز

ثٌّطذل 

 ٚثٌّطعُ
 ثٌم١جفز ثٌّْجدمجس ثٌوًٚٞ ثٌّٕجىػ

ثٌٞذ٠ 

 ٚثٌٕلجَ
 ثٌّؾّٛع

ثٌْٕذز 

% 
 ثٌّالفلجس ثٌضٌص١خ

    ٔم٠  - ٔم٠  - ٔم٠  - ٔم٠  - ٔم٠  - ٔم٠  - ٔم٠  - ٔم٠  - 

            

 إهثًر ثٌّعْىٌ 



 

  

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ                                    اخلبيسخ              احملبضشح: 

 
 

 إيقبد انُرياٌ ٔإمخبدْب 

 
 

 انُرياٌ ٔإَٔاػٓب:

علففى الكشففاؾ والمرشففدن من ي سففن إت ان ففا  ففك المعسففكرا  مففن األمففور الضففرورية والتففك 
الكشةية والر بل  الأللوية  ك تعلم مي اد النار  فك ال فوا  الرلفا وممفاكن إي اد فا ومنواع فا ا   فك 
تبعففث الففدؾ  واإلضففا ن وتر ففك الرعففام وينبؽففك للر الففة المففا ر من ال يسففتعمل مك ففر مففن عففودين 

 :  د النار يج  إتبا  ما ييتكمن ال ر  اليابا وإلي اكبري  على األك ر بعد إعداد كةايت  
 

مألتففر مكانففا  مناسففبا  ب يففث يكففون بعيففدا  عففن الألففيم واألشففجار واألمتعففة لكففك ال يصففل الشففرر  .1
 والدألان إلي ا . 

 م ةر  ةرن  ك األرا ب رر وعما مناس  .  .2

 مزل ما  ول ا من  ش ومعشا  تةاديا  المتداد النار إلى ما  ول ا . .3

 كمية كا ية من األألشا   بل البد   ك إي اد ا . معداد  .4

 مألتففففففر انسفففففف  األنففففففوا   للؽففففففرا الففففففذم مففففففن اجلفففففف  ستشففففففعل النففففففار وابني ففففففا  ففففففك  .5
 وسر ال ةرن . 

ضففع  ففك داألل ففا مففا يسففاعد علففى االشففتعال كففال ش واألورار اليابسففة والمناديففل الور يففة وؼيففر  .6
 ذلك. 

 مدر و رك تجا  الرياث  م ابدم بيشؽال النار .  .7

 ا بدم  النار باالشتعال مضؾ إلي ا ال ر  شينا   شينا  مم ابدم بال رع الصؽيرن  م الكبيرن .إذ .8
ة

ةأنواعةالنٌران 
 النارةالهرمٌية ة

 تستعمل للؽليان السريع وعند بد  مي اد منوا  النيران األألرب     
 لشدن  رارت ا وتصلح لئلضا ن وتستألدم  ك  ةبل  السمر . 

 
 

 )ةالمتقاطعية(ة ةالنارةالمربعية 

 تتميز بل ب ا ال وم و رارت ا المرتةعة وتستعمل لؽلك الما  والشوم     
 المربع يوضع  ر  على شكل  رم . و ك داألل المو د

 

ة



 

  

 النارةالنجمٌية ة

من ففا تنرةفف  بسفف ولة  و ففك مففن م ضففل نيففران المرففابخ الن ل يب ففا ودألان ففا  ليففل  ضففبل  عففن     
 سة والر ك .وتستألدم للتد نة وال را

 

 

 

 نارةالخندقة ة

وتسففتعمل للم ا وففة علففى ال ففرارن والو ففود وتصففلح لر ففك عففدن      
 مصفففففناؾ مفففففن الرعفففففام ألن فففففا ممنففففف  وتفففففتم ب ةفففففر ألنفففففدر رولففففف 

  م ففدام ا توضففع كتلتففان مففن الألشفف  مو ال جففارن ويكففون م ففد 4افف3) 

الرر ين  ك اتجا  الريح ويوضع الألش  بفالرول وي فرر  فم يتسفا ر 
 تلتفففين بعفففد ا توضفففع األوانفففك  فففور الكتفففل الألشفففبية مو  رفففعبفففين الك

 ال جارن  .   
ة

 نارةالصٌادة ة

ناؾ من الرعام ولبنان فا يلفزم بعفا  رفع و تصلح لر ك عدن مص    
من ال جارن وترتف  علفى  ينفة صفةين متجفاورين مفراعين من يكفون 
البعففد بين مففا كبيففرا  ج ففة  بففو  الريففاث  وي ففل ليصففبح كا يففا  ل مففل 
األوانك ويمكن استعمال الألش  الذم يوضع بالرول وت ر  الكتلتفين 

 ية . من بعض ما بين  ين ومألر ال ترار الجوان  الداألل
ة

ةتعلٌماتةعاميةفًةاستعمالةالنٌران 

ال تشعل النار على م ربفة مفن جفذ  األشفجار و فاذر من تمتفد  .1
 إلى ما  د يكون  ك المكان من  شانش مو معشا  . 

ال تسففتعمل الو ففود إال اليففابا  تففى ال تملفف  المكففان بالففدألان  .2
 ويصع  إشعال النار.

 جة إلي ا . معمل على إألماد النار تماما  بعد انتةا  ال ا .3
يجفف  من تو ففد النففار علففى مرا ألاليففة مففن ال شففانش ا وعنففد  .4

االضررار لفذلك يجف  ر فع  ال شفانش  مفع رب ف  مفن التربفة 
 سم إلعادت ا بعد ذلك . 15بسمك 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ                       ٔانسبثؼخ               انسبدسخ: تنياحملبضش

 
 

 ٔإَٔاع انُرياٌ شفيخانتغزيخ يف ادلؼسكشاد انك

 :شفيخانتغزيخ يف ادلؼسكشاد انك

التؽذية  ك مجمو  العمليفا  العديفدن والتةفاعبل  الكيمياويفة التفك يسفتةاد بواسفرت ا الجسفم 
 ال يان.  مدام ية الضرورية لؤلعمال ال يوية والنمو والتجديد ومن المواد الؽذان

 مما موا ر التؽذية الص ية   ك :
 من يكون وزن الجسم متناس  مع العمر والرول. .1
 من تكون العضبل   وية ؼير رألون ليكس  الجسم مو را  متناس ا . .2
 .ال تو ر الش وم  ك الوج  والجسم من .3
 .لشعور بالتع  السريع يوية وعدم امن يتصؾ الةرد بال .4
 من تدل تعبيرا  الوج  عل الرا ة واالنشراث.  .5
 وجود الش ية وال ابلية للرعام. .6
 ا تةاو العينين بصةات ا وبري  ا. .7
 التمتع بالص ة العامة. .8

 

 انغزاء ٔفٕائذِ
 ياتف  علفى الؽفذا ا   فو  ومدامف يعتمد الكانن ال ك  ك كل معمال  اليوميفة وم عالف  ال يويفة 

وميا منواعفا  عديفدن مفن األرعمفة المألتلةفة التركيف  والرعفم وال يرلفا علفى األرعمفة التفك يتناول ي
 .   ك األمعا  ويستةيد من ا الجسملم ت ضم  ك الج از ال ضمك وتمت تدألل الةم مسم الؽذا  ما

 
 ٠ْضف١و ثٌؾُْ ِٓ ثٌغيثء ٌألعّجي ثٌضج١ٌز : فوائدةالغذاء 

 ل ركففففففففة وال يففففففففام الجسففففففففم علففففففففى التوليففففففففد الرا ففففففففة ال راريففففففففة التففففففففك تسففففففففاعد  .1
 .باألعمال اليومية

 .للنمو .2
 لتنويم  عاليا  الجسم ال يوية. .3
 للو ايفففففففة مفففففففن بعفففففففا األمفففففففراا الناتجفففففففة مفففففففن ن ففففففف   فففففففك م فففففففد العناصفففففففر  .4

 الؽذانية والتك تسمى بيمراا الن  .
 لئلصففففففففبلث والتعميفففففففففر   فففففففففو يجفففففففففدد األنسفففففففففجة التفففففففففك تتلفففففففففؾ نتيجفففففففففة العمفففففففففل  .5

 وال ركة  للةعاليا  اليومية. 

 
 
 



 

  

 تصُيف األغزيخ  ٔػُبصشْب األسبسيخ
ال يسففتريع اإلنسففان من يعففيش  يففان سففعيدن مففالم يتمتففع بالصفف ة التامففة ويسففاعد علففى ذلففك 
معر تفف  الرففرر الصفف ي ة الألتيففار الؽففذا  إذ ال توجففد مففادن ؼذانيففة وا ففدن تففزود الجسففم بجميففع 

ميفة تفم تصفنيؾ األؼذيفة اال تياجا  الضرورية ولتس يل م مفة الكشفاؾ  فك األتيفار الوجبفا  اليو
 إلى مجاميع  ك:

 ال لي  ومنتجات   .1
 الل وم ا السمك ا البيا ا الب وليا   .2
 الألضروا  والةواك   .3
 ال بو  والألبز .4
 الد نيا  .5

 

 ػُبصش انغزاء األسبسيخ
 البروتينا   .1
 الد نيا   .2
 الكاربو يدرا   .3
 الةيتامينا    .4
 المعادن   .5
 الما   .6

 انغجخ 
تربخ لل صول على ؼذا  تفام سف ل ال ضفما ومفن  وانفد  و مز  األؼذية بعض ا ببعا و

الربخ تع يم الرعام وت ويل  إلى ؼذا  ص ك والمساعدن علفى ب فا  األرعمفة مفدن مرفول دون تلفؾ 
ويبعففد الملففل لمسففاعدت  علففى تنويففع األصففناؾ للمففادن الوا ففدن ويكسفف  األرعمففة الران ففة الزكيففة 

 نفاك بعفا األرعمفة ال يمكفن تناول فا إال بعفد والنك ة ويسفاعد علفى  فتح الشف ية  ضفبل  عفن ذلفك 
 ربأل ا كذلك يوجد بعا الناا ال يت بلون تناول بعا األصناؾ إال بعد من تنضج )تربخ .

 

ةطرقةالطبخةالعامية 

 السففففففففلا: و ففففففففو مسفففففففف ل الرففففففففرر إذ يؽمففففففففر الرعففففففففام  ففففففففك المففففففففا  ويرففففففففبخ  ففففففففك . 1

 درجة  رارن عالية ويستعمل لؤلؼذية التالية :    
 واع ا .الل وم بين . م

 الألضر بينواع ا والب ول وبعا الةواك  . .  
 لربخ النشويا  كالمعكرونة والرز والبرارا . .  
 لعمل االشربة المألتلةة . . ث

علفى  استعمال كمية  ليلة من السانلالؽرا  مع التبسك: و ك رري ة ربخ الرعام  ك إنا  م كم  .2
 .نار  ادنة ويستؽرر ذلك و تا  رويبل  

 
 
 



 

  

 ل يففففففففوانك مو رعففففففففام  ففففففففك مففففففففادن د نيففففففففة سففففففففوا  من ففففففففا اال لففففففففك: و ففففففففو رففففففففبخ ال. 3

     وس لة لكن ا ت تا  إلى العناية  النباتك و ك درجة  رارن عاليةا و ك رري ة سريعة              
 المعففففدن ب ففففذ  الرري ففففة تكففففون شفففف ية ولذيففففذن الرعففففم إال إن ففففا ا واألرعمففففة وال ففففذر              
 ٙؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤث عٍؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٝ و١ّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤثز ود١ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسذ ِؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤٓ تٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد٘ٓ  ععؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسذ تٌٙمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُ الـصٛتب                 

 ٠ٚمعُ تٌمٍٟ إٌٝ:                    
 ميفففففففا  م . ال لفففففففك البسفففففففير: و فففففففك رري فففففففة ا تصفففففففادية يسفففففففتعمل  ي فففففففا الفففففففد ن بك      

  ليلة وتصلح لؤلرعمة ؼير المؽران م ل الكةتة واالوملي  .          
   . ال لك الؽزير: وي لك  ي  الرعام بؽمر  بالد ن .     

ة

ةمالحظاتةعلىةالقلًة 

 شؽ١ٙص تأللٚتز تٌ شِر ٌٍمٍٟ . . أ

 شؽ١ٙص تٌطعثَ ـعح تٌفٕف . . ج

 ٠عخٓ تٌد٘ٓ عٍٝ أْ ٠صفثعد ِٕٗ لخثْ خف١ف . . ز

 ٠ٛل  تٌطعثَ فٟ تٌد٘ٓ خثعصٕثء ٠ٚمٍح عٍٝ تٌطسف تألخس ـصٝ ٠ٕمػ .  . ض

 

 .. الشوم: و و شك الرعام على النار مباشرن كالة م مو بال رارن المشعة كالةرن  4
 . الربخ البألارم: يربخ الرعام ب ذ  الرري ة بتي ير  رارن البألار المتصاعد من الما  المؽلك . 5
 . الربخ بالضؽر: يتم الربخ ب ذ  الرري ة باستألدام  دور تسمى  دورالضؽر . 6

 
ةتخزٌنةموادةالتموٌنة 

 .يج  من يكون ؼذا  الكشاؾ رازجا  وألاصة  ك  صل الصيؾ لعدم التعرا للتسمم  .1
 يج  من ي ةو الكشاؾ رعام   ك وعا  نويؾ ال يعلو  الصدم و ك مكان نويؾ . .2
 يج  العناية بنوا ة أليمة المألزن وت ويت ا وان تكون ذا  مؼرية م كمة  .3
يست سفن من ت ةففو المففواد التموينيففة  ففك مكففان مرتةففع عففن سففرح األرا  تففى ال تصففل إلي ففا  .4

 ال شرا  .
 عية لمنع الو و   ك ألري استعمال صنؾ بدل مألر .يراعك كتابة مسما  المواد على األو .5
 ل ةو الل وم تلؾ  ك  ماش ر يا مبلل  م تعلا بالول . .6
ت ةو األؼذية الجا ة م ل الةول والسمن والسكر وؼير فا  فك أليمفة المألفزن و فك مكفان ممفين  .7

 لمنع التلوث باألتربة مو وصول ال شرا  كالنمل .
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 احملبضشح انثبيُخ
 بٌ َظشي دلُتصفايتح

ل
ّ
 انفصم انذساسي اأَلٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 احملبضشح انتبسؼخ
ل 

ّ
 االيتحبٌ انؼًهي اأَلٔ

لن
ّ
 هفصم انذساسي اأَلٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ                                   انؼبششح              احملبضشح: 

 

 انكشبفخ ٔاجملتًغ

 خذيخ اجملتًغ ٔتًُيتّ ٔادلشبسكخ اجملتًؼيخ

إِنَّ م م ما ت دؾ إلي  ال ركة الكشةية  و إعداد الةتية والشبا  لي ومفوا بنصفيب م  فك ألدمفة 
م منفذ نعومفة موةفار م  ف  الأليفرا إذ تبفدم المجتمع الذم يعيشفون  يف ا  ال ركفة تبعفث  فك نةوسف 

ا وتعيففن م علففى ألدمففة ذوي ففم  اني ففاا  ففم ت بفف  إلففي م ألدمففة  بتففدريب م علففى م ْن يألففدموا منةسفف م مّوال 
 مجتمع م  ال  اا وتد ع م إلى ألدمة الناا جميع ا  ك جميع الوروؾ واأل وال. 

  بفين اال نفين صفد ةا وجا   فك ال فديث الشفريؾ )ُكفّل يفوم ترلفع  يف  الشفما يصفلح المفر
ويعين مألا   ك دابتف   ي ملف  علي فا صفد ةا مو ير فع علي فا متاع فا صفد ةا والكلمفة الريبفة صفد ةا 
وي ير األذب عفن الرريفا صفد ة  لفذلك  فال م فد الكتفا  ال ترلف  مفن هللا م ْن يجعلفك سفعيد اا بفل 

 دن نةس ا. ارل  من  م ْن يجعلك نا ع ا ألنك إذا مصب   نا ع ا سع  إليك السعا

 يفٕٓو خذيخ اجملتًغ

 ك تلك الألدما  التك ت دم لآلألرين التك ي وم ب ا  رد مو مجموعة من األ راد على مسفاا 
م داؾ واض ة بعيد ا عن صةة اإلجبار من مجل معاونت م على إنجفاز معمفال م ليعشفوا  فك صفورن 

ا  ففك ت  يففا السففعادن م ضففلا  ضففبل  عففن تففوعيت م بي ميففة التعففاون  ففك ال يففانا و ففك  جففر األسففا
ا نشار تروعك من األنشرة التفك تمفارا  فك ال ركفة الكشفةية اسفتجابة للمبفدم  البشريةا و ك ميض 

 الذم ين  على م ْن يبذل الكشاؾ م صى ج د  لألدمة اآلألرين. 
 

 يفٕٓو ادلشبسكخ اجملتًؼيخ

ك ؼيفر  و مصرلح يستألدم لئلشارن لمجموعة الررانا التك تتبع فا مالسسفا  العمفل المفدن
 الرب ية لتو ير المساعدن ل م  ك م د المجاال  )الص يةا االجتماعيةا ال  ا ية...إلى ؼير ذلك.

 

 االستجبط ثبجملتًغ

 يرتبر مسلو  ال ركة الكشةية بالمجتمع على الن و اآلتك:

  إنَّ األ ففداؾ األساسففية التففك تسففعى ال ركففة لت  ي  ففا كمسففاعدن الشففبا  علففى ال يففان والنمففو
زيد من االست بللية والتعاون والمسالولية وااللتزام  بوصفة م م فراد ا ال ؼنفى عن فا لت  يا م

  ك تنمية المجتمع على المدب الرويل.
  تسعى ال ركة الكشةية إلفى مسفاعدن الشفبا  علفى إدراك من فم جفز  مفن ُكفّلا مم جفز  مفن

 العالم الذم يعيش  ي  ويكون ذلك عن رريا:
 



 

  

 

 اآلألرين على مساا اال ترام المتبادل.تنمية العبل ا  البنا ن مع  1

 تزويد الشبا  بألاابرن المجتمع الصؽير  ك إرار  اايان ديم رارية. 2
ت ويففة الشففعور باالنتمففا  لففدب الشففبا  تجففا  و ففدت م الكشففةية ومففن  ففم مجففتمع م الم لففك  3

 وال ومك والدولك.
ا منف  إتا ة الةر  المألتلةة للشبا  للتةاعل واإلس ام البنا  مع العالم من  4 ج ة كفون م جفز  

 )المجتمع الم لك .

 جمبالد خذيخ اجملتًغ ٔتًُيتّ ٔادلشبسكخ اجملتًؼيخ

: اجملبل انصحي:  الا
ّ
 أٔ

 المشاركة  ك مكا  ة األمراا الوبانية. 1
 المشاركة  ك  مبل  تل يح األرةال. 2
 توعية الموارنين باألمراا المن ولة جنسي ا كاأليدز 3
 عوا.التوعية بيضرار الذبا  و الب 4
 المشاركة  ك ال مبل  الص ية...إلى ؼير ذلك. 5
تضع ُكّل  ر ة برنفامج لألدمفة البينفة مفن النا يفة الصف ية وتعمفل علفى تنةيفذ  كفردم البفرك  6

والمسففتن عا ا وإزالففة مكففوام     النةايففا ا ونوا ففة الشففوار ا وإنشففا  مراكففز لئلسففعا ا  
يا ا وإ امفففة معفففرا لمكا  فففة األ ّوليفففةا والتبفففر  بالفففدما وزيفففارن المرضفففى  فففك المستشفففة

 التدألين. 

 االشتراك مع المالسسا  الص ية  ك مكا  ة األمراا المعدية.  7

يجفف  م ْن يكففون الكشففا ة والمرشففدا  رسففل دعايففة للنففوا ك الصفف ية وم اربففة الألرا ففا   8
 الشانعة وإرشاد الموارنين التبا   ال واعد الص ية  ك  يات م. 

 التك تعالج المشكبل  الص ية. والنشرا  واللو ا  *إصدار الكت   9

ب: اجملبل االجتًبػي
ا
 :ثبَي

 ت ديم الألدما   ك )دور العبادنا واألماكن العامةا واألسوارا واألز ة ...إلى ؼير ذلك . .1
 مساعدن ذوم اال تياجا  الألاصة.

 زيارن مالسسا  األيتام وت ديم الألدما  ل ا. .2
 تشةيا ا الناز ينا المبلج  .مساعدن ذوم ال اجة  ك )السجونا دور المسنينا المس .3
ارفففبل  المفففوارنين بألفففدما  المالسسفففا  االجتماعيفففة م فففل المدرسفففةا اإلرشفففاد الزراعفففكا  .4

 الجمعيا  الص ية.
إربل  الموارنين بيضرار الألرا ا  االجتماعية والت اليد الةاسدن لتأللي  المجتمع من  فذ   .5

 اآل ا  )األألذ بال يرا ملعا  ال مارا مضرار الألمور .

  ة اإلدمان على المألدرا  وإيضاث مساون ا االجتماعية والص ية واال تصادية.مكا  .6
 اإلس ام  ك إنشا  مماكن مناسبة للترويح كاألندية الرياضية والمبلع  والمأليما .  .7
 زيارن المستشةيا  والمبلج  لمواسان المرضى واليتامى والتر ي  عن م.  .8
 تبلير الرررا وترميم الجسورا  اإلس ام  ك جملة من المشروعا  اإلنشانية م ل .9
 و ةر ال نوا ا والمسا مة  ك تنويم المرور.  .10

 



 

  

ب: اجملبل انجيئي:
ا
 ثبنث

إعففداد مشففاريع صففؽيرن ألاصففة بالبينففة م ففل )النوا ففةا تشففجير الشففوار ا ت لففيم األشففجارا  .1
 الم ا وة على الميا ا الم ا وة على األمبلك العامة .

ب: اجملبل االقتصبدي
ا
 :ساثؼ

 لكشاؾ على إ امة األسوار الأليرية )التمويل الذاتك .تشجيع ا .1
 إنشا  مشاتل. .2
 ترشيد االست بلك.  .3
 صناعا  ؼذانية. .4
نشر الوعك التعاونك  ك البينة بإشعار األ الك بي مية الجمعيا  التعاونية والألدما  التك  .5
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 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
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 ٍاألستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حس                       ٔانثبَيخ ػشش  احلبديخ ػشش : تنياحملبضش

 
 (احلجبل ٔانؼقذ انكشفيخانفٌُٕ انكشفيخ )

ٚ٘ووٟ ِووٓ ثٌّٙووجًثس ثٌّقذذووز ٌوووٜ ثٌّٕضّوو١ٓ ٌقٌوووز ثٌىٖووف ٚىٌووه ٌعّووً ثٌّٖووٌٚعجس ثٌنجٙووز    

دج٠ٌٌووجهر ٚثألّجّوو١ز ثٌضووٟ ٠قضجؽٙووج ثٌىٖووجف ٚثٌٌّٕووور فووٟ ثٌّنوو١ُ ٚثٌضووٟ صؾعووً ِووٓ ف١ووجر ثٌنووالء ِضعووز 

ف ٚثٌٌّٕور ٠مووَ ٌٙوُ ثٌعوْٛ عٕوو ثٌٍوََٚ ٚال ٠وَثي ٙو٠ك ثٌىٖج ٠عوٌٍٖذجح ، فٞالً عٓ ىٌه فؤْ ثٌقذً 

٠ضٛلف عٍٝ ِضجٔضٙج ٚلٛصٙج ٚٙوقز عموو٘ج ف١وجر ث٢الف ِوٓ ٟوالح ثٌىٖوجفز ٚثٌْوٛثؿ ِٚضْوٍمٟ ثٌؾذوجي 

 ٚثٌذقجًر ٚثٌعّجي ٚثٌذٕجة١ٓ ًٚؽجي ثإلٟفجء ٚثٌقّج١ٌٓ ٚغ١ٌُ٘ ٌٍٚقذجي ثٙطالفجصٙج ٟ٘ : 

ىوْٛ عجدوش ٚثألموٌ ّوجةخ ٌوٌد٠ ثٌقذوً دقذوً أًٙ ثٌقذً ٌٟٚفٗ :  ٌىوً فذوً ٌٟفوجْ أفووُ٘ ٠ .1

 أموووووووووووووٌ ٚثٙوووووووووووووطٍـ عٍوووووووووووووٝ صْووووووووووووو١ّز ؽوووووووووووووَء ثٌقذوووووووووووووً ثٌّغذوووووووووووووش ٌٟفوووووووووووووٗ

 ) أًٙ ثٌقذً ( أِج ثٌؾٙز ثألمٌٜ صّْٝ ) ٌٟف ثٌقذً (.  

 ثٌن١ز :  فٍمز فٟ ٌٟف ثٌقذً .  .2

 ثٌعموووووووور : صْوووووووضعًّ فوووووووٟ ًدووووووو٠ أٚ صٛٙووووووو١ً فذوووووووً دوووووووؤمٌ أٚ ًدووووووو٠ ٟوووووووٌف ثٌقذوووووووً  .3

 فٟ أٍٙٗ . 

 فذً فٟ ٕٟء عجدش )عّٛه ،ٕؾٌر ، فجة٠ ( . ثٌٌدطز : صْضعًّ فٟ ًد٠  .4

 0ثٌوًٚر: صْضعًّ فٟ ًد٠ عّٛه٠ٓ أٚ أوغٌ ِع دعّٞٙج ثٌذعٜ  .5

ةأنواعةالحبالة 

 صنضٍف ثٌقذجي فْخ هٚثعٟ ثالّضعّجي ٟٚ٘ :       

 ثٌٕذجص١ز   : ٚصًّٖ ) ثٌمطٓ ـ ث١ًٌَْ ـ ثٌىضجْ ـ ثٌمٕخ ـ ث١ٌٍف ( .

 ١ْضٌ ( .ثٌٕٚجع١ز : ٚصًّٖ ) ثٌٕج٠ٍْٛ ـ ثٌذٌٛ

 ثٌّعو١ٔز  : ٚصًّٖ ) ثٌقو٠و ـ ثٌٍٚخ ـ ثٌٕقجُ ـ ثأل١ٌَّٕٛ ( . 

ٚصّضجٍ فذجي ثٌمٕخ دؤٔٙج ِٓ ألٜٛ ثٌقذجي ٚأفْوٕٙج ِضجٔوز ٚعٌّ٘وج ٠َ٠وو دجالّوضعّجي ٚغجٌذوجً ِوج  

٠ْضنوَ فٟ ثٌّٕجىػ ثٌضٟ صقضجػ إٌٝ ٕو ِْوضٌّ أِوج فذوجي ث١ٌٍوف فضوؤصٟ دجٌوًؽوز ثٌغج١ٔوز ِوٓ ف١وظ ثٌموٛر 

ٔز إى ٠ضؤعٌ دجٌٌٟٛدز ٠ّٚضجٍ دضٛفٌٖ ًٚم٘ عّٕٗ ٚلٌٚ عٌّٖ ٚ٘ٛ ٠ٌّع ثٌضٍف عٕو دٍٍوٗ دجٌّوجء ٚثٌّضج

، أِوووج فذوووجي ثٌمطوووٓ فٙوووٟ أٝوووعف ثألٔوووٛثع ٚال صضقّوووً ثٌٖوووو ٚصْوووضعًّ فوووٟ ثٌضوووو٠ًخ ٚال صْوووضعًّ فوووٟ 



 

  

٠ٚضووؤعٌ ضّوووه ثٌّٖووٌٚعجس ثٌىذ١ووٌر أٚ ثٌضووٟ صقضووجػ إٌووٝ ٕووو ِْووضٌّ ٚثْ ٌٟٛووٗ غ١ووٌ عجدووش وٛٔووٗ لجدووً ٌٍ

 جٌٌٟٛدز ، ٚفذجي ثٌٕج٠ٍْٛ صؤصٟ دجٌوًؽز ثٌٌثدعز ِٓ ف١ظ ثٌّضجٔز ٚصْضنوَ فٟ ثٌّٕجىػ ثٌٚغ١ٌر .د

ةالعناٌيةبالحبالة 

 ِٓ ثًٌٌٞٚٞ ثالعضٕجء دجٌقذجي الّضعّجٌٙج ألٟٛي ِور ِّىٕٗ ِٓ مالي إصذجع ثألصٟ : 

 فّج٠ز ٌٟف ثٌقذً ٚأفًٞ ٠ٌٟمز ٌيٌه ٘ٛ ) ثٌضن٠ٌَ ، ثٌقذه ، ثٌعمور ( .  .1

 ثعٟ فٟ ثّضعّجي ثٌقذجي ثٌؾو٠ور أْ ٠ىْٛ ثٌٞغ٠ ٚثٌٖو ِضْجٚٞ ٚإٍثٌز ثٌغ١ٕجس . ٠ٌ .2

 لذً ففلٗ ٚال ٠ضُ ىٌه دجٌٕجً .  ٗإىث صعٌٛ ثٌقذً ٌٍذًٍ ٠ؾخ صؾف١ف .3

 ٠قفع فٟ ِىجْ ؽجف دع١وثً عٓ ثٌٌٟٛدز فضٝ ال صّٕٛ ف١ٗ ثٌفط٠ٌجس .  .4

 . َ( فضٝ ٠ّىٓ فٍّز ٠1ٍف فٟ هٚثةٌ ٚثّعز ال ٠َ٠و لطٌ٘ج عٓ ) .5

 فٟ فجٌز عوَ ثالّضعّجي ٠ؾخ ص٠ٛٙضٗ وً فضٌر .  .6

 ٠عٍك فٟ ثٌّنَْ عٍٝ فجة٠ ٚفمجً ٌٕٛعٗ ٌٟٚٛٗ .  .7

 إىث أٙجح ثٌقذً أٞ صٍف أعٕجء ثٌعًّ ٠ؾخ إٙالفٗ لذً ففلٗ .  .8

 ٌّعٌفز ِج إىث وجْ ثٌقذً لو٠ُ ٔفه ًّٖٔٛ فئىث صْجل٠ ِٕٗ لطع ٙغ١ٌر فٙٛ لو٠ُ .  .9

ةالربطاتةوالدوراتة قواعدةاستعمالةالحبالةفًةالعقدةو

إْ تظصخدتَ تٌفدثي فٟ ـ١ثذ تٌخ ء الشِٗ ٌٍىؽثف ٚتٌّسؼدذ فٟٙ الشِٗ فٟ تإلظعثفثز تأل١ٌٚر  

ٚفٟ عًّ ظٍُ ِٓ تٌفدثي ٚفٟ خٕثء تٌؽعٛز ٚخخثـر شٍه تألعّثي تٌّسشدطر خثٌصخ١١ُ ، فّٓ تٌمسٚزٞ 

ً ود١ستً خغثٌد١صٙث ، فم ً عٓ ِعسفر ِٕفعر تٌفدث ي ، فىُ ِٓ ـثلض ٚوُ ِٓ ـ١ثذ أز٘مس أْ ٠ٍّث إٌّثِث

 لف١ر ٔص١ؽر تٌؽًٙ خّعسفر تظصخدتَ تٌعمد ٚتٌسخطثز ٚتٌدٚزتز ٚنس٠مر ألتبٙث ، ِٚٓ ٘رٖ تٌّٕثذغ .

 ثٌعمو ِٕٚٙج : أوالة 

 األفقٌيةأوةالمربعي ة .1

ٟٚ٘ أًّٙ ثٌعمو ٚأوغٌ٘ج ثّضنوثِجً صْضعًّ ٌٌد٠ فذ١ٍٓ ِوٓ ّوّه ٚثفوو     

 ٚثٌطٌٚه ٚص١ّٞو ثٌؾٌٚؿ ٚغ١ٌ ىٌه . ٚصْضنوَ فٟ ًد٠ ثألًدطز

 

ةالتوصٌليةالم ردةة  .2

ٚصْووضعًّ فووٟ صٛٙوو١ً فذٍوو١ٓ ِووٓ ّووّه ٚثفووو أٚ ِنضٍفوو١ٓ دْووّه 

 د٠١ْ .

ةالتوصٌليةالمزدوجية.ة .3



 

  

ألٜٛ ِٓ ثٌْجدمز  ٠ْٚضعٍّٙج  وٟٚ٘ ِٓ ثٌعمو ثٌم٠ٛز ٚصع

 دىغٌر ث١ٌٚجهْٚ وٛٔٙج مجٙز دجٌقذجي ثٌّذضٍز . 

ةالخلبيةأوةاإلنقاذة. .4

 ٚصْضعًّ ٌعًّ عٌٚر عجدضز أٚ فٟ ًد٠ ؽُْ أٚ ًفعٗ        

 أٚ صع١ٍك ؽُْ فٟ مطجف ٚفٟ ٔٚخ ثٌٌٖثع ٚإلٔمجى        

 ثٌغٌلٝ ٟٚ٘ ال صفٍش أدوثً .       

ةالتقصٌرٌية ة .5

 ٚصْضعًّ ٌضم١ٌٚ ثٌقذجي أٚ صم٠ٛز ثألؽَثء       

 ثٌٞع١فز ِٕٙج . 

 

ةعقدةةالسلمة ة .6

 ثٌٌٖثع١ز ٚثٌْفٓ ٚثٌَٚثًقٚصْضعًّ فٟ ؽٌ ثٌٌّثوخ      

 ٚفٟ عًّ ثٌْالٌُ ٌقذجي ثٌضٍْك .      

 

  الربطاتةومنهاة   ثانٌاة 

  الوتدٌية .1     

 ٚصْضعًّ ٌٌد٠ ثٌقذً فٟ ٚصو أٚ ؽيع ٕؾٌر

 ٟٚ٘ ال صٕنٌٟ فٟ ثٌٖو فٞال" عٓ ٌّٙٛز فٍٙج .       

    

 الحطابة .2     

ذوً دفوٌع ِوٓ ٚصْضعًّ ٌقََ ثٌقطخ أٚ ثألمٖجح ٌٚضغذ١وش ف 

 ثٌنٖخ دق١ظ ٠ىْٛ ثٌٖو ِْضٌّ عٍٝ ثٌقذً .  

 الدورةةوالربطتانةالمثبتتاتة . 3         

 ٚصْضعًّ ٌٌد٠ فذً فٟ ٚصو أٚ ؽيع ٕؾٌر أٚ عّٛه ٚمجٙز إىث وجْ ثٌقذً ِعٌٝج ٌٖو لٛٞ .        

 الدوراتةومنهاة عجٌغج :  

 المربعية  .1

 ز لجةّزٚصْضعًّ ٌٌد٠ عّٛه٠ٓ ِضعجِو٠ٓ دَث٠ٚ     

 أٚ ل٠ٌذز  ِٓ ىٌه وّج فٟ ثٌؾًْٛ ٚثٌمٕجٌٟ ٌٌد٠  



 

  

 ثألعّور  دعٞٙج دذعٜ .  

 ثٌمط٠ٌز ) ثٌّع١ٕ١ز ( : .2

ٚصْضعًّ ٌٌد٠ عّٛه٠ٓ ِعجً ١ّ٠الْ ثفووّ٘ج عوٓ ثألموٌ صقوش      

 ٝغ٠ ثٌمٜٛ ثٌٛثلعز ع١ٍٙج  وّج 

فووٟ  ثٌىذووجًٜ ٚفووٟ ٚثألدووٌثػ ٠ٖٚووضٌٟ أْ ٠ىووْٛ ثٌمجةّووجْ ِغذضووجْ 

 .  ِٓ ثألٌٟثف

 ثٌّم١ٚز : .3

 ٚصْضعًّ ٌٌد٠ ثألعّور دعٞٙج دذعٜ وّج     

 فٟ ثٌؾًْٛ ٚثٌٌّثؽ١ـ ٚثٌذٛثدجس أٚ هعجةُ      

 ثٌؾًْٛ .      

 ثٌّضذجهٌز ) ثٌّضٛثٍٔز (: .4

 أعّور أٚ أوغٌ ٚصْضعًّ زٚصْضعًّ ٌٌد٠ عالع     

 فٟ عًّ فجًِ عالعٟ .  

 

ة
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 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ        احملبضشح: انثبنثخ ػشش                                          
 

 انتخييى

 يبْيخ انتخييى
ل يعففد التأليففيم مففن مبففرز الةنففون الكشففةية التففك يمارسفف ا الةتففى  ففك  يففان الألففبل  مففن ألففبل

المعسففكرا  والففر بل  الأللويففة ليسففعدوا ب يففان الأليففام التففك تعففد المكففان الففذم ير ففدون  يفف  عنففد 
وجففود م  ففك الؽابففة ل مففايت م مففن الر ففا السففي  ومففن ال شففرا  ممففا يعمففا ذلففك  ففك شألصففيات م 
االعتماد على النةا إلي اد النار وربخ الرعام وات ا  ال ر والبرد وت وية ال واا ودراسة الربيعفة 

 وممارسة مألتلؾ الم ارا  والةنون النا عة  ضبل  عن ذلك ؼرا الصةا  التربوية . 
 

 إَٔاع اخليبو
الأليام  ك بيو  الكشا ين  ك الربيعة وتصنع من ال ماش السميك المانع من تسفري  الميفا  

 وت مل مسما   س   جم ا ورا ة استيعاب ا و ك:
 

ة.ةةخٌامةالعمودةالواحدة ة1
١ٌر ثٌقؾووُ ِٕجّووذز ٌٖوون٘ ٚثفووو أٚ أعٕوو١ٓ ٠ّىووٓ فٍّٙووج ٚٔٚووذٙج دْووٌٙٛز ٚ٘ووٟ م١ّووز ٙووغ   

 ٚصضىْٛ ِٓ عّٛه ٚثفو أٚ أع١ٕٓ .

 

 

 

 

ةالخٌميةالهرمٌي.ةةة2
و ففك مك ففر األنففوا  اسففتألداما   ففك ال يففان الكشففةية لمتانت ففا وسففعت ا وسفف ولة تنوية ففا وت ويت ففا    

 180دجٚٔوو ـ  80ز ٌٚٙويث ثٌٕوٛع فؾّو١ٓ ) لوجة١ّٓ أٚ عالعوز ًأّو١ز ٚؽْوٌ أٚ ؽْو٠ٌٓ أفم١و وتتكون مفن

 دجٚٔو (.

 

 

 

 

 



 

  

 . ثٌن١ّز ثٌعٌد١ز : 3

ٟٚ٘ ثٌن١جَ ثٌضوٟ ٌٙوج أًٚلوز ِٕفٚوٍز عٕٙوج ٚصنضٍوف دوجمضالف ثألعّوور فّٕٙوج ِوج ٠ٌصفوع 

فؾّٙوج ٚثّوض١عجدٙج عووه وذ١وٌ  ٚ صض١ّوَ دىذوٌ، ثفو أٚ عّوٛه٠ٓ أٚ أًدعوز أعّووردٛثّطز عّٛه ٚ

 ضنوَ عجهر فٟ ثٌّن١ّجس ثٌوثةّز .ِٓ ثألفٌثه ٌىٕٙج عم١ٍز ٚصْ

 

 

 

 أجزاء اخليًخ 
.  صضىووْٛ ِووٓ لّووجٓ ّوو١ّه )ؽووجهً( ال ٠نضٌلووٗ ثٌّووجء ٠ٚمْووُ ٘وويث ثٌمّووجٓ إٌووٝ ٚؽٙوو١ٓ أٞ لطعضوو١ٓ  1

ِضْج٠ٚض١ٓ ِٚوٌصذطض١ٓ ِعوج ِوٓ ؽٙوز ثٌْومف ثٌويٞ ف١وٗ عوالط عموٛح )أِوجِٟ ـ ّٚو٠ ـ مٍفوٟ ( أٚ 

أِج١ِز ٚثعٕجْ مٍف١ز عٍٝ ٕوىً ِغٍوظ لوجةُ ثٌَث٠ٚوز  عمذ١ٓ فْخ فؾُ ثٌن١ّز ٚأدٛثدٙج أًدعز ثعٕجْ

 ٚصٛؽو لطعز لّجٓ ِٖذه فٟ ثألدٛثح ٌغٌٛ ثٌض٠ٛٙز .

 ٟٚ٘ عذجًر عٓ ل١ٞخ ِٓ ثٌنٖخ أٚ ثٌّعوْ ٚفٟ ًأّٗ ِّْجً صْضمٌ ف١ٗ فٍمز ثٌؾٌْ . األعمدةة .   2

ثٌعّوٛه ٌٟٚٛوٗ  ٘ٛ عّٛه ِٓ ثٌنٖوخ أٚ ثٌّعووْ صٛؽوو فوٟ ٌٟف١وٗ فضقوجس صْوضمٌ فوٟ ًأُ الجسرة .   3

 دجْٚ(.180دجْٚ(ٚٔٚف عٌٛ م١ّز دقؾُ ) 80دّموثً عٌٛ ثٌن١ّز ِٓ فؾُ )

ٚؽوٛه فذوجي ىٌوه  فٞوالً عوٓ (2( ٚثٌنٍف )2: ٟٚ٘ ثٌضٟ صٌد٠ ٍٚث٠ج ثٌن١ّز ِٓ ثألِجَ ) حبالةالخٌمي.   4

 ّٚط١ز ٚؽجٔذ١ز .

 . األوتاد.  5

 المطرقية..  6

 يكبٌ َصت اخليًخ
 ؽو ف١ٙج ظً ثٌِّٖ فٟ أٚلجس ثٌٕٙجً .٠ٛجوٓ ثٌضٟ .  صٕٚخ ثٌن١ّز فٟ ثألِ 1

 .  أْ صىْٛ دع١ور عٓ ثٌّطذل ٚثٌٌّثفك ثٌٚق١ز . 2

 .  صعو٠ً أ١ًٝز ثٌن١ّز ٚصٕل١فٙج ؽ١وثً ٚغٍك ؽ١ّع عمٛدٙج إْ ٚؽوس . 3

 .  ثالٔضذجٖ إٌٝ ثصؾجٖ ث٠ٌٌـ ٚعوَ صؤع١ٌ٘ج عٍٝ ثّضمٌثً ثٌن١ّز . 4



 

  

ٌفوٌُ دق١وظ صىوْٛ ثألدوٛثح ٔقوٛ ّوج٠ًز ثٌعٍوُ إىث ووجْ ثٌّنو١ُ .  صٕٚخ ثٌنو١ُ ٚصوٍٛع دٖوىً فووٖٚ ث 5

 ِق١ّجً ِٓ ث٠ٌٌجؿ ، ٌىٓ ثٌط٠ٌمز ثٌّفٍٞز ٟ٘ ص٠ٍٛع ثٌن١ُ ِع ًثفز ثٌىٖجف١ٓ.

ة

ةمخططةالمعسكرة ة

 ٕ٘جن أّج١ٌخ ٌٟٚق ِضعوهر ٌضٕل١ُ ّجفز ثٌّعْىٌ ِٕٚٙج :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةكٌ ٌيةنصبةالخٌمية 

ًٛ عٍوووٝ أْ ٠ىوووْٛ ثٌٛؽوووٗ .  فوووضـ ثٌن١ّوووز ٚفٌٕوووٙج عٍوووٝ ثأل 1

ٚإموووٌثػ وجفوووز ثٌقذوووجي  إٌوووٝ ثألًٛثٌووووثمٍٟ ٌٙوووج ِٛثؽٙوووجً 

 . ثٌوثم١ٍز

  

 

 

 

ًأُ  إهموووجي.  ص٠ٌّوووٌ ثٌؾْوووٌ صقوووش لّوووجٓ ثٌن١ّوووز ، ٚدعوووو٘ج  2

ثٌعّووٛه ثألٚي دفضقووز ثٌؾْووٌ ثٌؾجٔذ١ووز ٚإهمووجي ثٌعّووٛه ثٌغووجٟٔ 

ِووٓ  والّ٘ووج ُ ثٌعّووٛه٠ٓأدفضقووز ثٌؾْووٌ ثٌغج١ٔووز ٚإمووٌثػ ً

 ز ثٌع٠ٍٛز . فضقجس ثٌن١ّ

 



 

  

.  ٠ض١ٙووؤ وووً ثٌىٖووجفز ثٌّجّووى١ٓ دجألعّووور ٚفذووجي ثٌَٚث٠ووج ثألًدعووز ،  3

دجّوضمجِز ٚثفوور عوُ صغذوش ٍٚث٠وج  إٌوٝ ثألعٍوٝدعو٘ج صٌفع ثألعّور 

ثٌقذوووجي عٍوووٝ ثألٚصوووجه دٖوووىً ؽ١وووو عٍوووٝ أْ صىوووْٛ ٘ووويٖ ثألٚصوووجه 

دجّووضمجِز ٚثفووور ٠ٌٚثعووٝ أْ صىووْٛ ثألٚصووجه ل٠ٌذووز ِووٓ لّوووجٓ 

 ً ثٌّىجْ دٖىً أِغً.ثٌن١ّز الّضغّج

 

 

 

.  ٠ّىٓ ٔٚخ ثٌن١ّز د١ٓ ثألٕؾجً دوْٚ أعّور ٚؽًْٛ  4

 ِْضغ٠ٌّٓ ِٛؽٛهثس ثٌطذ١عز ٕٚ٘جٌه عور  ٌٟق ِٕٙج : 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 انؼُبيخ ثبخليًخ
 صٕلف ثٌن١ّز ِٓ ؽ١ّع ثألصٌدز ٚثألّٚجك ٚصؾف١فٙج ِٓ ثٌّجء . .1

 ًفع ثٌذٛثدجس .صعٌٛ ثٌن١ّز ٌٍض٠ٛٙز ٚألٕعز ثٌِّٖ ِٓ مالي  .2

 ثٌعٕج٠ز دجٌقذجي ٚصٕل١فٙج ٚإعجهر صٌص١ذٙج . .3

 عوَ ًد٠ ثٌقذجي هثمً ثٌن١ّز ٌٌٕٖ ثٌّالدِ . .4

 عوَ إٕعجي ثٌٕجً هثمً ثٌن١ّز .    .5

 .عوَ ثٌٞغ٠ عٍٝ لّجٓ ثٌن١ّز عٕوِج ٠ىْٛ ثٌؾٛ ِّطٌثً فضٝ ال صضنٍٍٗ  ث١ٌّجٖ  .6

 ٠ؾخ صغذ١ش أوغٌ ِٓ ٚصو ٚثفو عٕوِج صىْٛ ثألًٛ ًمٛر . .7



 

  

 ٠قفٌ ٌٍعّٛه ففٌر ٙغ١ٌر ١ٌْضمٌ دٙج عٕوِج صىْٛ ث٠ٌٌجؿ ٕو٠ور ٌّٕع ثٌعّٛه ِٓ ثٌْمٟٛ . .8

٠ؾخ أًمجء فذجي ثٌن١ّز ١ٌالً عٕوِج ٠ىْٛ ثٌؾٛ ًٟذجً أٚ ِّطٌثً عوُ أعوجهر صٕل١ّٙوج ٙوذجؿ ث١ٌوَٛ  .9

 ثٌضجٌٟ . 

 عوَ ٚٝع ثألٚصجه ٚثٌؾًْٛ ٚثألعّور هثمً ثٌن١ّز عٕو ثٌنَْ .  .10

 ضج١ٌٓ هثمً لّجٓ ثٌن١ّز ٚفٌٛٙج عٕو ثٌنَْ .ٚٝع دعٜ ألٌثٗ ثٌٕف .11

 تقٕيض اخليًخ
( وٖوجف١ٓ فذوجي ثٌَٚث٠وج ثألًدوع ٚوٖوجف١ٓ 4عٍوٝ أْ ٠ّْوه )وجفوز فضـ ثٌقذجي ثٌٌّدٟٛوز دجألٚصوجه  .1

 ٌألعّور .

 ٌٟؿ ثٌن١ّز أًٝجً ٚثٌلٌٙ ِٛثؽٗ ثألًٛ ّٚقخ ثألعّور ٚثٌؾًْٛ. .2

 ً ثألِجِٟ ٠ىْٛ مجًؽجً.إهمجي ثٌذٛثدجس ٌٍوثمً ٚويٌه ؽ١ّع ثٌقذجي عوث ثٌقذ .3

صٌفع ثٌن١ّز ِٓ ثفو ؽٛثٔذٙوج ِوٓ موالي ِْوىٙج ِوٓ ٍٚث٠وج ٚٚٝوعٙج عٍوٝ ثٌمْوُ ثألموٌ، ٚصىوًٌ  .4

 ثٌع١ٍّز فضٝ صٚذـ ثٌن١ّز دعٌٛ ِٕجّخ ٌٍقًّ .

 ٚٝع ثٌن١ّز فٟ ثٌى١ِ ثٌنجٗ دٙج . .5

 ًفع ثألٚصجه ِٓ ثألًٛ ٚصٕلفٙج لذً إعجهر ففلٙج . .6

 ٚؽًْٛ٘ج ِع ٔفِ ثٌن١ّز . ِالفلز :  ٠فًٞ ففع أعّور ثٌن١ّز

ة

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 احملبضشح انشاثؼخ ػشش
 ثبَيايتحبٌ َظشي ن

لن
ّ
 هفصم انذساسي اأَلٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 احملبضشح اخلبيسخ ػشش
 االيتحبٌ انؼًهي انثبَي 

لن
ّ
 هفصم انذساسي اأَلٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ                         ٔانسبثؼخ ػشش ػشش انسبدسخ احملبضشح: 
 

 يشبسيغ انشيبدح
ٌٛتشَ ـ١ثذ   فْٕٛ تٌىؽف١ر تٌصٟ شصعٍك خثظصعّثي تٌفدثي ٚتألخؽثج ٚخثِثز تٌطد١عر ٌفٕٟٚ٘ ِٓ تٌ     

ِؽثز٠  تٌس٠ثلذ ِٓ أـعٓ تألعّثي إظثزذ ٌٍىؽثفر  ٚشعدتٌخ ء ِٓ خٛتخثز ٚؼعٛز ٚأخستغ ٚغ١س٘ث ، 

د تٌٕثؼؿ ٘ٛ فثٌمثب وثفر ٚتٌّسؼدذ إذ شدفعّٙث ٌٍعًّ ٚتالخصىثز ٚـح تٌّغثِسذ ٚتٌصعثزف خ١ٓ أفستل تٌط١ٍعر

تٌرٞ ٠عسف و١ف ٠صفسف ِ  أفستل فسلصٗ لْٚ تٌصدخً خً ٠صسن تٌّؽثي أِثُِٙ ٌٍصفسف ٚتالخصىثز 

إلٔؽثش تٌّؽسٚب خأـعٓ ـٛزذ ٚتْ ٠صسن تٌفس٠ر وثٍِر ٌمثبد تٌفسلر خثْ ٠ٛشب تألعّثي عٍٝ أفستل تٌفسلر 

ر تٌّؽسٚب لدً تٌددء خثٌصٕف١ر ٚلد ١ٙ٠ٚا تٌط ب  ٌٍعًّ ٠ٚٛفس ٚظثبً تإل٠مثؾ تٌ شِر ١ٌعًٙ ع١ٍُٙ لزتظ

شُ ٚل  ِؽّٛعر ِٓ ٘رٖ تٌّؽثز٠  آ١ٍِٓ أْ شفٟ خثٌغسق ٚش٠ثلذ فٟ تٌّعٍِٛثز خدِر فٟ شط٠ٛس 

 تٌفسور تٌىؽف١ر فٟ لطسٔث تٌعص٠ص . 

ة

ةنماذجةمنةالبواباتة 

ٌلوز عوٓ أموٌٜ أٚ صْضعًّ ثٌذٛثدز هثمً ثٌّعْىٌثس ثٌٌة١ْز ٚثٌّعْىٌثس ثٌفٌع١ز ٚىٌه ٌعَي ف

 ِقجفلز عٓ أمٌٜ أٚ هٌٚز عٓ أمٌٜ ٚصٛؽو ّٔجىػ وغ١ٌر ِٓ ٘يٖ ثٌذٛثدجس ِٕٙج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

       

 

 

 



 

  

 

 جىػ ِٓ ثٌؾًْٛ ٚثٌّعجدٌ ٚثٌّٚجعؤّ

 ـ ؽٌْ ثٌٕجلٍز ٚثٌٍُْ                                                

 ـ ثٌٕمً ثٌٙٛثةٟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 ـ ِعذٌ د٠١ْ                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍُْ ثٌوثةٌ                       ـ ثٌؾٌْ ثٌَٙثٍ ) ثٌمٌهر (ـ ؽٌْ ثٌ    

 

 



 

  

 ّٔجىػ ِنضٍفز ِٓ ِٖج٠ًع ث٠ٌٌجهر

 . فّجٌز وضخ )ِىضذز( 3     . فّجٌز فمجةخ  2     . ٌِٕٖ ِالدِ  1

 . ِْطذز ؽٍُٛ 6. فٛٛ ٌٍغ١ًْ            5. ًفٍز ِطجٌعز          4

 . ِٕلف أفي٠ز 9            . هٚٓ          8    . مٌِجٕز          7

 . ِٕٞور ٟعج12َ. فّجٌز أٚثٟٔ ٚٙقْٛ    11. ّٕع هثْ           10

 . فّجٌز أوٛثح15. هًثؽز ِجة١ز       14. فّجٌز ٙقْٛ ِٚالعك    13

 . ٕٙوٚق ففٜ ثألٟعّز   18      . ِؤٜٚ   17. ٠ٌٌّ               16
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 ـ ػ(                  2)            ـ ح(                 2)                  ـ أ(              2)        

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 ـ ح(3)           ـ أ(                3)                                 

 

 

 

 

        

 ـ ح(                              5)            ـ أ(                  5)                   (                 4)                  

 

 

 

      

              

 ـ ػ(6)                      ـ ح(      6)                           ـ  أ(           6)            
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 ـ ٘ـ(     11)          ـ ه(                  11)            ـ ػ(             11)               

 

            



 

  

 

                                                                        

 

 

 

    

 (13)               ـ ح(                 12)            ـ أ(              12)                    
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 ّٔجىػ ِٓ ثألدٌثػ :

 .  ثٌذٌػ ثٌٌِٟٙ .  1

 (1)               .  دٌػ ثإلٕجًر .            2

   ّٚعو )ٔمطز ٌِثلذز( .. ثٌ 3

 .  دٌػ ٌِثلذز ٚإٕجًر عٕجةٟ .  4

 .  ِؤٜٚ فٟ أعٍٝ ثٌٖؾٌر . 5
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 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ                                               ػشش انثبيُخاحملبضشح: 
 

 اجتبْبد ٔعشق تؼييُٓب يف اخلالءيؼشفخ اال
ة

إن المسالك الموجفودن ال ت تفل جا ل فا لمفا  ي فا مفن ال تفا  ومسفما  لكفن األمفر يألتلفؾ  فك 
 فا ؼيفر مررو فة مفن  بفل  ضفبل  الص ارم واأل راش )الألبل      ك ك يرا  مفا  تلف  جا ل فا كون

عن ذلك  ين األ فراد يسفتألدمون ا بفدون وجفود عبلمفا  إرشفادية إلو فار الرريفا ا وان مفن م فم 
مسبا  ضبلل األ راد  ك تلك األمفاكن  فو  لفة اال تمفام بمبل وفة الوج فة التفك يسفيرون  ي فا ممفا 

ي تفا  مرتفاد الألفبل  من يالدم ذلك إلى تملك الشأل  الضال الرع  و  دان الصبر واإلربفاك ا و
يعرؾ كيةية تعيين الج فا  مفن ألفبلل التعفرؾ علفى الم فارا  البلزمفة سفوا  باسفتألدام البوصفلة 
لمعر فة الج فا  األصففلية مو اسفتألدام البوصففلة والألريرفة للتوجيف  مو بواسففرة الشفما بالن ففار مو 

ر  ل ُكفُم ا س فألَّ فر  الكواك  بالليفلا ي فول تعفالى  فك م كفم كتابف  الكفريم )و  اْل  م  الشَّفْما  و  فار  و  اْلنَّ   للَّْيفل  و 
ي ا   لِّ  ْوم  ي ْعِ لُون   ا و بِي ْمِرِ  إِنَّ  ِك ذ ِلك  آل  ر  اْلنُُّجوُم ُمس ألَّ  .ل سورن الن ل ل 11  حية:و 

 

:  عشق تؼيني االاجتبِ َٓبساا

ة ةةبواسطيةال مس ةلمعرفيةالجهاتةاألربعةفقط أوالًة
تشرر من فا الشفما  فك الشفرر ا  فإذا و ةنفا والشفما ممامنفا  من المعروؾ إن الج ة التك .1

 مصبح الؽر  أللةنا الن الشرر والؽر  مت اببلن.
إذا استدرنا ومصفبح الؽفر  ممامنفا يكفون الشفرر أللةنفا ويكفون الجنفو  ج فة يفدنا اليسفرب  .2

 )ال بلى  ا ويكون الشمال ج ة يدنا اليمنى .
ة

ًة ة الجهاتةاألصلٌيةوال رعٌيلمعرفية ةبواسطيةالساعيةال مسٌية ةثانٌا
يعت د البعا إن الشما تت رك لكن الكرن األرضية  ك التك تت فرك ا  مفن المعفروؾ إن 
الشما تشرر من الشرر  ك الساعة السادسة صبا ا  م تدور الكرن األرضية  تى تصبح الشفما 

  ت ريبفا اف سفاعة 12 ك الؽر  الساعة السادسة مسا  إذن  الشما تستؽرر بين الشرر والؽفر  )

و ك بذلك متم  نصؾ دوران ا مارن  ب مان ج ا  مصفلية و رعيفة ا بمعنفى إن الشفما تسفتؽرر 
اف سفاعة   ا ويجف  األألفذ بنوفر االعتبفاران تو يف  شفرور 1،5من ن رة إلى الن رفة التفك تلي فا ) 

الشففما وؼروب ففا يألتلففؾ بففاألتبلؾ الةصففول واألففتبلؾ البلففدان ا وتكففون الشففما  ففك الج ففا  
 والةرعية بين الشرر والؽر  كما ييتك : األصلية 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 و   و ور الشما الم در:
 ـدثـث" ؼٙر تٌؽسق . 6     

 ـدثـثً ؼسق تٌؽٕٛج تٌؽسلٟ . 7,5 .1

 ـدثـثً تٌؽٕٛج تٌؽسلٟ . 9 .2

 ـدثـثً ؼٕٛج تٌؽٕٛج تٌؽسلٟ . 10,5 .3

 ظٙستً ؼٙر تٌؽٕٛج .12 .4

 ِعثءتً ؼٕٛج تٌؽٕٛج تٌغسخٟ . 1,5 .5

 سخٟ .                             ِعثءتً تٌؽٕٛج تٌغ 3 .6

 ِعثءتً غسج تٌؽٕٛج تٌغسخٟ . 4,5 .7

 ِعثءتً ؼٙر تٌغسج . 6 .8

ة
ة
ة
ة
ة
ة

ةثالثاة ةبواسطيةالساعي ةلمعرفيةالجهاتةاألربعةفقطة 
يمكن تعيفين االتجا فا  األربعفة باالسفتةادن مفن السفاعة  فك جميفع سفاعا  الن فار ا إذ      

ستوم ب يفث يشفير ع فر  السفاعة باتجفا   فر  الشفما ا تمسك الساعة بشكل م  ك على مكان م
   فك  فذ  ال الفة يكفون الجنفو   فك 12وتنصؾ الزاوية الم صورن بفين ع فر  السفاعة والفر م )

  ممفا إذا  2منتصؾ المسا ة  ذا إذا كنا  ك نصؾ الكرن األرضية الشمالك كمفا موضفح بالشفكل ) 
  ن ففو  ففر  الشففما وننصففؾ 12الففر م )كنففا  ففك نصففؾ الكففرن األرضففية الجنففوبك  إننففا نواجفف  

  والألففر 12الزاويففة الم صففورن بففين ع ففر  السففاعة والألففر المففار مففن مركففز السففاعة إلففى ر ففم )
  .   3المنصؾ ن و الشمال وعكس  للجنو  كما موضح بالشكل ) 

 

 

 

 

 

 (                                   3 ؼىً )                    (                       2ؼىً)                               

 فٟ تٌٕفف تٌؽٕٛخٟ                 فٟ تٌٕفف تٌؽّثٌٟ                                    

ة



 

  

ًة ة ةبواسطيةالظل رابعا
٠صؽؤٗ تٌظؤؤً عىؤؤط تشؽؤؤثٖ تٌؽؤؤّط خفؤؤٛزذ ِطٍمؤؤر نثٌّؤؤث ٘ؤؤٟ ِفؤؤدزٖ تٌٛـ١ؤؤد فؤؤٟ تٌٕٙؤؤثز ٠ٚصؽؤؤٗ تٌظؤؤً      

 :  ت٢ش١رخثالشؽث٘ثز 

 ظثعثز تٌفدثؾ تٌدثوس ٠صؽٗ تٌظً ن٠ٛ ً ٔفٛ تٌغسج.فٟ  .1

 فٟ ظثعثز تٌظ١ٙسذ ٠صؽٗ تٌظً لف١ستً ٔفٛ تٌؽّثي. .2

 فٟ ظثعثز تٌّعثء ٠صؽٗ تٌظً ٔفٛ ن٠ٛ ً ٔفٛ تٌؽسق. .3

 ٠ٚؽح تإلؼثزذ إٌٝ أْ ٘رٖ تٌطس٠مر ٟ٘ شمس٠د١ر .

 خثِعث :  خٛتظطر تٌدٛـٍر :

تظؤطر ٌدٛـؤٍر خٛ ٠ّىٓ شفد٠د تالشؽث٘ثز ٔٙؤثزتً ٌٚؤ١ ً      

، ٚتٌدٛـؤؤٍر ٘ؤؤٟ عدؤؤثزذ عؤؤٓ آٌؤؤر شعؤؤصعًّ ٌسـؤؤد تالشؽؤؤثٖ 

ٌٚٙؤؤؤث أؼؤؤؤىثي ِخصٍفؤؤؤر ِٕٙؤؤؤث تٌدٛـؤؤؤٍر ت١ٌد٠ٚؤؤؤر ٚتٌدٛـؤؤؤٍر 

تٌدفس٠ؤؤر ٚتٌدٛـؤؤٍر تٌؽ٠ٛؤؤر ٚتٌدٛـؤؤٍر تٌفؤؤّثء تٌدٛـؤؤٍر 

ذتز تإلخؤؤؤسذ ٚذتز تٌمؤؤؤسؾ ٚشعؤؤؤد ذتز تإلخؤؤؤسذ ٘ؤؤؤٟ أوعؤؤؤس 

  تألٔٛتب تٔصؽثزتً ٌعٌٙٛصٙث .

 ٚٙف ثٌذٍٛٙز : 

ٛـؤؤٍر عدؤؤثزذ عؤؤٓ تٌؤؤٗ خعؤؤ١طر شؽؤؤدٗ تٌعؤؤثعر ِىٛٔؤؤٗ ِؤؤٓ إخؤؤسذ ِّغٕطؤؤٗ ٚخأـؤؤد نسف١ٙؤؤث تٌؤؤرٞ ٠ؽؤؤ١س تٌد      

تشؽث٘ؤؤثً شّعؤؤً  16لزؼؤؤر ٠ٚمعؤؤُ إٌؤؤٝ  360ٌٍؽؤؤّثي ع ِؤؤر ١ِّؤؤصذ ٠ٚٛؼؤؤد أظؤؤفً تإلخؤؤسذ لؤؤسؾ ِؤؤدزغ إٌؤؤٝ 

( 16تٌؽٙثز تألـ١ٍر ٚتٌفسع١ر ، خ١س تإلخسذ عدثزذ عٓ ـٕدٚق شؼثؼٟ ، ٚشدعؤد وؤً ؼٙؤر ِؤٓ تٌؽٙؤثز )

( ٚعٕد تظصخدتَ تٌدٛـٍر ٠ٕدغٟ عدَ شمسخٙث ِؤٓ ؼعؤُ ِعؤدٟٔ وؤٟ 22,  5تألخسٜ خّمدتز ٔمطص١ٓ أٞ )عٓ 

ال ٠صأظس تٌطسف تٌّغٕثن١عٟ ٚشعصخدَ فٟ تٌّٕثنك وع١فر تألؼؽثز ٚتٌففثزٞ ٚفٟ تٌعؤفٓ ِؤ  ِستعؤثذ أْ 

 شىْٛ لتبّثً فٟ ـثٌر ظىْٛ ٚال شصُ تٌمستءذ إال خعد ظىٛٔٙث .  

 

 

 

 

 

 

ة



 

  

 الاجتبِ نيالا :عشق تؼيني ا

ةأوالًة ةةبواسطيةالبوصلية ةوالتًةتمةتوضٌحهاةسابقاًة.
ة بواسطيةالقمرثانٌاًة ة
عٕدِث شفؽح تٌؽّط فٟ ت١ًٌٍ فأٔؤٗ ٠ّىؤٓ تالظؤصعثٔر خؤثٌمّس، إذ إْ تٌمّؤس ؼعؤُ ِظؤً ٠عؤصّد ٔؤٛزٖ ِؤٓ      

ؽؤؤسق شمس٠دؤؤثً تٌؽؤؤّط ١ٕ٠ٚؤؤس تألزق خطس٠مؤؤر تٔعىؤؤثض ِؤؤث تظؤؤصّدٖ ِؤؤٓ لؤؤٛء تٌؽؤؤّط ، ٠ظٙؤؤس تٌمّؤؤس ِؤؤٓ تٌ

دثـثً ٚفؤؤٟ ـتٌعؤؤثعر تٌعثلظؤؤر ِعؤؤثءتً ٌؤؤرت فثٔؤؤٗ ٠ىؤؤْٛ ؼٙؤؤر تٌؽؤؤسق ٠ٚخصفؤؤٟ فؤؤٟ تٌؽؤؤسق تٌعؤؤثعر تٌعثلظؤؤر ـؤؤ

 ِٕصفف ت١ًٌٍ ٠ىْٛ تٌمّس ؼٙر تٌؽٕٛج . 

ةثالثاة ةبواسطيةالنجومة 
٠ّىؤٓ إذت شعرز نٍٛب تٌمّس ٠ّىٓ ِعسفر تالشؽثٖ خٕؽُ ٠عّٝ ) تٌٕؽُ تٌمطدٟ ( ِٚىثٔٗ ٠ىْٛ تٌؽّثي لتبّؤثً ٚ

 تالظصدالي ع١ٍٗ خٛتظطر ِؽّٛعثز تٌٕؽَٛ ٟ٘ : 

 أ . ِؾّٛعز ثٌوح ثألوذٌ) دٕجس ٔعٔ(:

ٚ٘ؤؤؤٟ أـعؤؤؤٓ ٚظؤؤؤ١ٍر ٌ ظؤؤؤصدالي عٍؤؤؤٝ تٌؤؤؤٕؽُ تٌمطدؤؤؤٟ      

تٌؽّثٌٟ ِٓ تٌمّس فٟ تالظصدالي ، ٚشصىْٛ عٓ ظدعر ٔؽؤَٛ 

شؽدٗ تٌّفستض ٚفٟ تٌدج تألودس ٔؽّثْ ٠ع١ّثْ خثٌّؽ١ستْ 

تٌؤؤٕؽُ تٌمطدؤؤٟ ٚ٘ؤؤٛ ٔؽؤؤُ ظثخؤؤس  ّٚ٘ؤؤث ٠ؽؤؤ١ستْ إٌؤؤٝ ِٛلؤؤ 

ؼد٠د تٌٍّعثْ ٠ؽ١س لتبّؤثً إٌؤٝ ؼٙؤر تٌؽؤّثي ٚ٘ؤٛ أخؤس ٔؽؤُ 

 فٟ ذٔح تٌدج تألـغس ٌٚٛ أخرٔث خطثً ١ّ٘ٚثً ِٓ 

 

 ِٓ تٌّؽ١ستْ وثْ خعد تٌٕؽُ تٌمطدٟ عّٕٙث خّعر ألعثف

 تٌّعثفر خ١ّٕٙث.  

 ح.  ِؾّٛعز ثٌوح ثألٙغٌ : 

أ٠مثً ٚشُ تإلؼثزذ إٌٝ لٚز ٚأ١ّ٘ر ٘رٖ تٌّؽّٛعر ٌصع١١ٓ تٌٕؽُ شصىْٛ ٘رٖ تٌّؽّٛعر ِٓ ظد  ٔؽَٛ       

 تٌمطدٟ . 

 ػ . ِؾّٛعز ثٌؾٍٛثء :

( ٔؽّؤثً شىؤْٛ عٍؤٝ ١٘ةؤر زؼؤً ٠عؤدؿ فؤٟ 13ٟٚ٘ ِؽّٛعر ٔؽَٛ ٠دٍغ عؤدل٘ث )      

تٌٙٛتء ِصّٕطمث خٕطثق ِعٍك ف١ٗ ظ١ف وّث ِٛلؿ خثٌؽىً ٚشؽ١س تٌؽٛشتء لتبّثً إٌؤٝ 

ت زظّٕث خطثً ١ّ٘ٚثً ِدصؤدبثً خؤثٌٕؽُ تألٚظؤه فؤٟ ٔطؤثق تٌؽؤٛشتء ؼٙر تٌٕؽُ تٌمطدٟ فإذ

ِثزتً خّٕصفف زأظٙث ظُ ِسزز ٘رت تٌخه خعد ذٌه ِثزتً خٗ خ١ٓ ٔؽ١ّٓ ود١ؤس٠ٓ ـصؤٝ 

تٌٛـٛي إٌٝ ٔؽؤُ ظثٌؤط ٚ٘ؤٛ تٌؤٕؽُ تٌمطدؤٟ ٚإذت أزلٔؤث ِعسفؤر تٌؽؤّثي ٠ ـؤع تشؽؤثٖ 

 ث . تٌٕؽَٛ تٌع ض تٌصٟ شّعً تٌع١ف فٟٙ شؽ١س ٌٍؽٕٛج شمس٠د



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملبضشح انتبسؼخ ػشش
ل ايتحبٌ َظشي 

ّ
 أٔ

 ثبَيهفصم انذساسي انن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملبضشح انؼششٌٔ
ل 

ّ
 االيتحبٌ انؼًهي اأَلٔ

 انثبَيهفصم انذساسي ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ         ٔانثبَيخ ٔانؼششٌٔ  احلبديخ ٔانؼششٌٔ: تنياحملبضش
 

 انشحالد اخلهٕيخ
 

ٟ٘ عدثزذ عٓ زـٍر ٠مَٛ خٙث فسل أٚ ِؽّٛعر أفستل ظ١ستً عٍٝ تأللؤدتَ ٌّؤدذ ِفؤدٚلذ ٌمطؤ  ِعؤثفر  

ِؤٓ ل١ّصٙؤث ٘ؤٛ إظستبٙؤث خّخصٍؤف  ِفدلذ ِعؤدمثً ٚشعؤد إـؤدٜ ١ِّؤصتز ؼؤرج تٌىؽؤثفر ٚتٌّسؼؤدتز ِٚؤث ٠ص٠ؤد

تٌدستِػ تٌىؽف١ر تٌّصٕٛعر ٚتٌصٟ شٕثظح وً ِسـٍر فمؤ ً عؤٓ ذٌؤه فٙؤٟ ١ٌعؤس ٚظؤ١ٍر ٌٍصعؤ١ٍر ففعؤح خؤً 

تٌصدز٠ح عٍٝ تٌّٕث٘ػ تٌىؽف١ر وٛٔٙث تٌّدزظر تٌع١ٍّر ٌصطد١ك ِثشُ تٌصدز٠ح ع١ٍٗ ِٓ خؤ ي و١ف١ؤر تظؤصعّثي 

ٚلؤؤستءذ تٌخؤؤستبه ٚتلصفؤؤثء تألظؤؤس ٚش١ّٕؤؤر لؤؤٛذ تٌّ ـظؤؤر  تٌفدؤؤثي ٚتٌدٛـؤؤٍر ٚتظؤؤصغ ي ِٛؼؤؤٛلتز تٌطد١عؤؤر

ٚتالعصّثل عٍٝ تٌٕفط خفٛزذ ِعٍٝ ٟٚ٘ خ١س ٚظ١ٍر ٌدط زٚؾ تٌصعثْٚ خؤ١ٓ تألفؤستل فثٌع١ؽؤر تٌخ٠ٍٛؤر ٘ؤٟ 

 ِٓ أُ٘ تألظط تٌصٟ شمَٛ ع١ٍٙث تٌفسور تٌىؽف١ر .  

 ادلتغهجبد انٕاجت يشاػبتٓب ػُذ انشحهخ اخلهٕيخ
 تضمن :قبل الرحلة وت  أوال :

 ِ  شؽ١ٙص تٌطعثَ خأٔفعُٙ . ٗ . تٌم١ثَ خعدذ زـ ز خ٠ٍٛر شعصغسق ت١ٌَٛ خأوٍّ 1    

 خثٌعًّ تٌّصٛتـً فٟ ٘رٖ تٌسـٍر .  . عدَ تٌع١س ن٠ٛ ً فٟ أٚي تألِس إلؼٙثل أٔفعُٙ 2    

 خً تٌر٘ثج  الِثوٓ ؼد٠دذ .  . عدَ تٌر٘ثج إٌٝ أِثوٓ شعسفٙث أٚ ظدك ش٠ثزشٙث 3    

 تٌدٛـٍر تٌخس٠طر.  تٌصعسف فٟ وً زـٍر عٍٝ و١ف١ر تظصخدتَ . 4    

 . تٌصعسف عٍٝ ِعثفر تٌسـٍر .  5    

 . تٌصعسف عٍٝ ند١عر تألزتلٟ ٚتٌطسق تٌّستفمر خٙث.  6    

 . تٌصعسف عٍٝ ِفثلز ت١ٌّثذ ف١ٙث .  7    

 . تٌصعسف عٍٝ تٌٛلس تٌّمسز ٌٍسـٍر .  8    

 معداتةالرحلية  ثانٌاة 

 ِسؼدذ .  -. تأللٚتز تٌ شِر ٌىً وؽثف 1    

 . خ١ّر ـغ١سذ ٚخطث١ٔر ود١سذ أٚ فسؼر ٌألزق .  2    



 

  

 .  ر. تٌطعثَ تٌ شَ ٌٍٛؼدثز تٌع ض تٌسب١ع 3    

 . تزشدتء تٌّ خط تٌّسٔر خ ي تٌسـٍر .  4    

   . شسش١ح تأللٚتز فٟ خ١ّر تٌظٙس خٕظثَ ٠عًٙ ـٍّٙث .                       5    

 . ألٚتز نٟٙ .  6    

 . ـم١در إظعثف .  7    

 القٌامةبالرحلي   ثالثاة 

 . عٕد تظص َ تٌصع١ٍّثز ِٓ تٌمثبد شمسأ ؼ١دتً ظُ شفد٠د خه تٌع١س تٌّطٍٛج ف١ٙث  1    

 عٍٝ تٌخس٠طر خّٕصٙٝ تٌدلر .          

 خثٌصعح . . عدَ تٌع١س خؽىً ظس٠  عٕد تٌؽعٛز خثٌصعح ٚتٌستـر عٕد تٌؽعٛز  2    

 . تالعصّثل عٍٝ تٌٕفط فٟ وً ؼٟء .  3    

 . تٌٛـؤؤؤؤؤؤؤؤؤٛي ٌٍّىؤؤؤؤؤؤؤؤؤثْ تٌّفؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل ٌٍّد١ؤؤؤؤؤؤؤؤؤس لدؤؤؤؤؤؤؤؤؤً غؤؤؤؤؤؤؤؤؤسٚج تٌؽؤؤؤؤؤؤؤؤؤّط ٌصٕظؤؤؤؤؤؤؤؤؤ١ُ تٌّععؤؤؤؤؤؤؤؤؤىس 4    

 ٚإعدتل ِىثْ ٌٍَٕٛ .           

. تٌَٕٛ خؽىً ِدىؤس ٌٍٕٙؤٛق ِدىؤس ٚعؤدَ شؤسن أٞ تظؤس فؤٟ ِىؤثْ تٌّد١ؤس إال تٌٕظثفؤر تٌصثِؤر ٚتٌؽؤىس  5    

 ٌفثـح تٌّىثْ .

 التقرٌرة   ابعاة ر

٘ٛ تٌٛظ١مر تٌدثل١ر ألنٛي شِٓ ِّىٓ خعد تٔؽثش عًّ تٌسـٍؤر تٌخ٠ٍٛؤر ٚ٘ؤٛ تٌؽؤسؾ تٌصففؤ١ٍٟ ٌىؤً  

 :  ت٢ش١رأـدتض تٌسـٍر ٠ٚصمؿ ِٕٗ ِدٜ وفثءذ ٚٔؽثؾ تٌمثب١ّٓ خثٌسـٍر  ٠ٚصمّٓ تٌصمس٠س تٌدٕٛل 

 ٠ددأ تٌصمس٠س فٟ ـففصٗ تألٌٚٝ خثٌصعس٠ف خثٌسـٍر .  .1

 _____ إٌٝ تٌمثبد __________ِٓ تٌىؽثف ___

 تٌّٛلٛب / تٌسـٍر تٌخ٠ٍٛر __________ 

خدت٠ر تٌسـٍر ِٓ ________ ٔٙث٠ر تٌسـٍر فٟ _____ تٌّدذ ِٓ تٌعثعر ___ ِٓ ٠ؤَٛ ___ إٌؤٝ 

 تٌعثعر _______  ِٓ ٠َٛ  _________

 وصثخر أظّثء تٌّؽثزو١ٓ خثٌسـٍر ٚأِثَ وً ٚتـد ٚتؼدٗ . .2

طسق ٚتألٔٙثز ٚتألٔفثق ٚتٌفدٚل ٚتٌدس٠د ٚخطٛن تٌفثف ز ِٚٛتزل ت١ٌّثذ ِعثٌُ تٌطس٠ك : أٔٛتب تٌ .3

 ِٚٛتل  تٌّععىستز ٚتٌّعصٛنٕثز ِٚستوص تٌؽسنر . 

 تٌّٕصؽثز : أُ٘ تٌّصزٚعثز ٚتٌفٕثعثز ٚتٌفسف تٌّف١ٍر ٚتُ٘ تٌؽسوثز ٚتألظٛتق .  .4

 ٌّصثـف . تٌّعثٌُ تٌصثز٠خ١ر : تألِثوٓ تألظس٠ر ٚتٌّدثٟٔ تٌمد٠ّر ٚلٚز تٌعدثلذ ٚت .5



 

  

لزتظؤؤر تٌطد١عؤؤر :  تألؼؤؤؽثز ٚتٌٕدثشؤؤثز تٌغس٠دؤؤر ٚتٌف١ٛتٔؤؤثز ٚتٌط١ؤؤٛز ٚؼّؤؤ  ّٔؤؤثذغ ِؤؤٓ تٌٕدثشؤؤثز  .6

 ٚز٠ػ تٌط١ٛز . 

شفد٠ؤؤد ـثٌؤؤر تٌؽؤؤٛ لدؤؤً ٚأظٕؤؤثء تٌسـٍؤؤر ِؤؤٓ ـ١ؤؤط )تألِطؤؤثز ، تٌعؤؤفح ، تٌس٠ؤؤثؾ ، تٌؽؤؤّط، لزؼؤؤر  .7

 تٌفستزذ ( . 

 انششٔط انٕاجت إتجبػٓب يف انشحالد اخلهٕيخ 
 فٟ تٌغثخثز تٌىع١فر تٌصٟ ال شخصسلٙث أؼعر تٌؽّط . شؽٕح تٌع١س .1

 شؽٕح تٌسوك فٟ تألزتلٟ تٌّٕفدزذ أٚ لّر تٌّسشف  .  .2

 للر تٌّ ـظر ٚتالٔصدثٖ ٌىً ـسور غس٠در أٚ ـٛز غس٠ح .3

 شؽٕح تٌع١س فٟ تٌفؽثبػ تٌط٠ٍٛر . .4

 شؽٕح تٌع١س فٟ تألزتلٟ تٌسخٛذ ٚتٌط١ٕ١ر .  .5

 ر ِعصّر .شؽٕح تالظصستـر شفس ؼرب ؼؽسذ فٟ غثخ  .6

 ٠ؽح ففؿ تٌّٕطمر ؼ١دت ٚخٍٛ٘ث ِٓ تٌّخثنس لدً تٌم١ثَ خثٌسـٍر .   .7

 ٠فمؤؤؤؤؤً تزشؤؤؤؤؤدتء تٌمّفؤؤؤؤؤثْ ٚتٌؽٛتز٠ؤؤؤؤؤح تٌمط١ٕؤؤؤؤؤر فؤؤؤؤؤٟ تٌؽؤؤؤؤؤٛ تٌفؤؤؤؤؤثز ٚتٌمّفؤؤؤؤؤثْ ِؤؤؤؤؤٓ ٔؤؤؤؤؤٛب  .8

 تٌؽسظٟ أٚ تٌفس٠س ٚتٌؽٛتز٠ح تٌفٛف١ر فٟ تٌؽٛ تٌدثزل .     

ثـؤؤً ٌففؤؤع تٌمؤؤدَ ِؤؤٓ تٌسنٛخؤؤر  تزشؤؤدتء تألـر٠ؤؤر تٌؽٍد٠ؤؤر تٌٛتظؤؤعر لٍؤؤ١ ً تٌصؤؤٟ شغطؤؤٟ تٌسظؤؤ  ٚتٌى .9

 ٚتٌفخٛز تٌفثلذ ٌٚدغثز تألفثعٟ ٚتْ شىْٛ تٌؽٛتز٠ح ن٠ٍٛر.

 شدد٠ً تٌّ خط تٌّدٍٍر ٌىٟ ال شفثج خثٌدسل .  .10

 تٌصؤؤؤؤؤصٚل خى١ّؤؤؤؤؤثز ِؤؤؤؤؤٓ ١ِؤؤؤؤؤثذ تٌؽؤؤؤؤؤسج ٚشؽٕؤؤؤؤؤح تظؤؤؤؤؤصعّثي ت١ٌّؤؤؤؤؤثذ تٌستوؤؤؤؤؤدذ ٚوؤؤؤؤؤرٌه شؽٕؤؤؤؤؤح  .11

 ؼسج ١ِثٖ تٌٕٙس أٚ تٌدفس لدً شفف١صٙث ٚشعم١ّٙث خثٌؽح . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ        ٔانشاثؼخ ٔانؼششٌٔ  انثبنثخ ٔانؼششٌٔ: تنياحملبضش
 

 تقبنيذ األػالو 
 

ِصٙؤؤث ٌؤؤرٌه ٠ؽؤؤح أْ ٠ىؤؤْٛ ِٛلؤؤ  ٠ُعَؤؤدا تٌعٍؤؤُ تٌؤؤٛنٕٟ ؼؤؤعثزتً ٌٍدٌٚؤؤر ٚزِؤؤًصت ٌمٛشٙؤؤث ٚعصشٙؤؤث ٚوست

إؼ ي ٚتـصستَ فٟ ـثالشٗ وٍٙث، ٘رت تٌعٍُ ٠سشفؤ  فصسشفؤ  ع١ٍؤٗ تألخفؤثز ِؤٓ وؤً ؼثٔؤح، ٚ٘ؤرت تٌعٍؤُ ٠خفؤك 

 فصخفك ٌٗ تٌمٍٛج فٟ وً ِىثْ ٚال ٠عصعًّ فٟ غ١س تٌّٕثظدثز تٌسظ١ّر. 

 ٌٍٚعٍُ تٌٛنٕٟ ٌٚىً تألع َ شمث١ٌد ِع١ٕر ٚٔظثَ ٚلثْٔٛ.

 ٍُ تٌعستلٟ ش٠ٕرً.٠ّٕ  تظصعّثي تٌع .1

 ٠ّٕ  تظصعّثٌٗ ِ خَط. .2

 عدَ ٚل  تٌعٍُ تٌعستلٟ فٟ ِٕفر تٌخطثخر غطثًء. .3

 عدَ زف  عٍُ أٞ لٌٚر ٚأٞ ِٕظّر فٛق تٌعٍُ تٌٛنٕٟ. .4

 حتيخ انؼهى:
عٕد زف  تٌعٍُ ٚإٔصتٌٗ أٚ ٔؽسٖ ٠ٛتؼٗ تٌىؽثف تٌعٍُ عٕد شف١صٗ ٠ٚؽح أْ ٠صمؤدَ تٌعٍؤُ وؤً ٚـؤدتز 

تٌصف١ر تٌىؽف١ر إال إذت وثْ ِسشد٠ًث ش٠ٗ تٌىؽفٟ، ٚفٟ ـثٌر عؤدَ تزشدتبؤٗ تٌؤصٞ  تٌعسق، ٚأال ٠الٞ تٌىؽثف

 تٌىؽفٟ ٠مف فٟ ـثٌر تالظصعدتل خثشؽثٖ تٌعٍُ.

 انقٕاػذ انؼبيخ نهسري ثبنؼهى انٕعُي ٔٔضؼّ

ْ  ـثٍِؤٗ ٠ؽؤح أْ ٠عؤ١س فؤٟ تٌّمدِؤر ٚ  .1 عٕد ِع١س تٌعٍُ تٌٛنٕٟ ِ  أع َ أخسٜ )غ١س ٚن١ٕر( فؤإِ

 َ تألخسٜ ٠ٚىْٛ أع ٘ث.فٟ ٚظه تألع 

٠سفؤ  تٌعٍؤُ تٌؤٛنٕٟ ٚـؤدٖ عٍؤٝ ظؤثز٠ر ِعؤصمٍر إذ ٠ىؤْٛ فؤٟ ِىؤثْ تٌفؤدتزذ ٚإذت زفؤ  ِؤ  أعؤؤ َ  .2

ُ ٠سف  عٍٝ ظثز٠ر ِعصمٍر أٚ عٍٝ ظثز٠ثز ِصفٍر خثٌعثز٠ر تألـ١ٍر ٌٍعٍُ تٌٛنٕٟ   أخسٜ فإِٔٗ 

دَ ِ ِعؤر أٞ ؼؤصء ِٕؤٗ شىْٛ ع١ٍّر زف  تٌعٍُ ظس٠عر ٚع١ٍّر إٔصتٌٗ خط١ةر وّث ٠ؽح ِستعؤثذ عؤ .3

 تألزق عٕد إٔصتٌٗ. 

ْْ ٠ىؤْٛ عٍؤُ تٌدٌٚؤر  .4 إذت زف  تٌعٍُ ِ  أع َ لٚي عدذ عٍٝ ظثز٠ثز ِخصٍفر فٟ خه ٚتـؤد ف١ؽؤح أَ

 عٍٝ ٠عثز تٌٕثظس. 



 

  

ْْ شىؤْٛ ظؤثز٠ر تٌعٍؤُ تٌؤٛنٕٟ فؤٛق  .5 إذت ٚل  تٌعٍُ تٌؤٛنٕٟ ِؤ  عٍؤُ آخؤس ٚخؽؤىً ِصمؤثن  ٠ؽؤح أَ

ْْ ٠ىْٛ ع  ٍٝ ٠عثز تٌٕثظس.ظثز٠ر تٌعٍُ ت٢خس ٚأَ

 إذت ٚل  تٌعٍُ عٍٝ ـثًِ ِٕفر تٌخطثخر ٠ىْٛ تٌعٍُ عٍٝ ١ّ٠ٓ تٌخط١ح ٚعٍٝ ٠عثز تٌٕثظس .6

اًل إٌٝ ٔٙث٠ؤر تٌعؤثز٠ر ٚشؤالٜ شف١ؤر تٌعٍؤُ  .7 ّٚ .عٕد شٕى١ط تٌعٍُ فٟ تٌفدتل ٚخأِس زظّٟ ٠ؽح زفعٗ أ

عٍؤٝ ٌفؤع ظُ ٠ٕىط )٠خفؤك( خمؤدز عؤسق تٌعٍؤُ ٔفعؤٗ عؤدت عٍّؤٟ تٌعؤستق ٚتٌعؤعٛل٠ر الـصٛتبٙؤث 

 تٌؽ ٌر. 

 ٠سف  تٌعٍُ فٟ تٌّخ١ّثز تٌىؽف١ر خعد تٌصفص١ػ ٚلدً خدء تٌدسٔثِػ تٌفدثـٟ ٠ٚخفك لدً تٌغسٚج.  .8

تألع َ تٌصٟ ٠ٕصٟٙ تظصعّثٌٙث شففع فؤٟ ـؤٕدٚق خؤثؾ ٚشٛلؤ  ِؤ  وؤً ِٕٙؤث ٚظ١مؤر شىصؤح ف١ٙؤث  .9

 تألـدتض تٌصٟ زف  ف١ٙث. 

 ٠ّٕ  تظصعّثي تٌعٍُ تٌعستلٟ ش٠ٕرً. .10

 ٗ ِ خَط.٠ّٕ  تظصعّثٌ .11

تألع َ تٌدث١ٌر شففع فٟ ِىثْ ِع١ٓ ٚشسف  وٍّر )هللا تودس( ٠ٚفسق تٌعٍُ ٠ٚؽؤسٞ لفؤٓ تٌسِؤثل أٚ  .12

 ٠ُٕؽس فٟ ِثء ؼثٍز.

 عٕد ٚل  تٌعٍُ تٌٛنٕٟ عّٛل٠ًّث ٠ىْٛ تٌٍْٛ تألـّس عٍٝ ٠عثز تٌٕثظس. .13
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 يٕاصفبد انؼهى انؼشاقي

ث إٌؤؤٝ ظؤؤ ض ِعؤؤصط١ ز أفم١ؤؤر ِصعؤؤث٠ٚر ٠ىؤؤْٛ ؼؤؤىً تٌعٍؤؤُ ِعؤؤصط١ً  ٚعسلؤؤٗ ظٍ ًّ عؤؤٟ نٌٛؤؤٗ ِٚمعؤؤ

 ظُ عسًلث. 80ظُ نٛاًل ٚ 120تألخعثل ٚعثلذ ِث ٠ىْٛ 

٠ٚىْٛ تٌٍْٛ تألـّس ٌألعٍٝ فٟ تٌسف  ٚتٌخفك ظُ تألخ١ك ظُ تألظٛل فٟ تألظفً أظؤٛل ٚشصٛظؤه 

 تٌّعصط١ً تألخ١ك عدثزذ هللا أودس خثٌٍْٛ تألخمس ٚخثٌخه تٌىٛفٟ خثٌٛظه.

ٍْٛ تألخ١ك ٌٍدٌٚر تأل٠ِٛر فٟ تٌؽؤثَ، ٚتٌٍؤْٛ تألظؤٛل ٌٍدٌٚؤر تٌعدثظؤ١ر، ٚتٌٍؤْٛ تألخمؤس ٠سِص تٌ

 ٌٍدٌٚر تٌع٠ٍٛر، ٚتٌٍْٛ تألـّس ٌٍدِثء تٌصٟ ظفىس فٟ ظد١ً تٌد ل.

 يشاسى سفغ ػهى مجٕٓسيخ انؼشاق ٔحتيتّ

فؤٟ  ٟ٘ ٔؽثن وؽفٟ شم١ٍدٞ ٘دفٗ غسض تالٔصّثء ٌٍٛنٓ شؽؤسٞ عٍؤٝ ٚفؤك شمث١ٌؤد ِصعؤثزف ع١ٍٙؤث

أظٕثء تٌٍّصم١ثز تٌٛن١ٕر أٚ تٌد١ٌٚر، إذ شؽسٞ ِستظُ زف  تٌعٍُ فٟ خدت٠ر تفصصثؾ وً ِخؤ١ُ وؽؤفٟ ٚلدؤً خدت٠ؤر 

تٌٕؽثن تٌفدثـٟ أل٠ثَ تٌّخ١ُ، فمً  عٓ إؼستبٙث فٟ تٌّدتزض عٍٝ ٚفؤك تٌعؤ١ثلثز تٌّٛـؤدذ تٌّعّّؤر ِؤٓ 

ّد١ٕر ف١ّث ٠أشٟ:تٌّد٠س٠ر تٌعثِر ٌٍٕؽثن تٌس٠ثلٟ ٚتٌّدزظٟ فٟ ٚشتزذ تٌصسخ١ر تٌ 

 انسيبقبد ادلٕحذح دلشاسى سفغ انؼهى ٔحتيتّ يف مجٕٓسيخ انؼشاق

شددأ ِستظُ زف  تٌعٍُ ٚشف١صؤٗ ـثٌّؤث ٠ٕصٙؤٟ نؤ ج تٌّدزظؤر ٚتٌفسلؤر تٌىؽؤف١ر ِٚسؼؤدٚ تٌفؤفٛف 

ِٚعٍُ/ ِعٍّر/ ِدزض/ ِدزظر تٌصسخ١ّؤر تٌس٠ثلؤ١ر ِٚؤد٠س/ ِؤد٠سذ تٌّدزظؤر ٚتٌّعؤثْٚٔٛ ٚت١ٌٙةؤر تٌصع١ّ١ٍؤر/ 

صدز٠ع١ر ٚتٌّٛظفْٛ ِٓ أَخر أِثوُٕٙ، عٍٝ ـعؤح تٌّخطؤه تٌّسفؤك ِؤ  تٌصع١ٍّؤثز ٚعٍؤٝ ٚفؤك تٌصعٍعؤً تٌ

 ت٢شٟ:

اًل: إ٠عجٍثس ِعٍُ/ ِعٍّز/ ِوًُ/ ِوًّز ثٌضٌد١ّز ث٠ٌٌج١ٝز ٌٌفع ثٌعٍُ:  ّٚ  أ

 تظدس...)إذ ٠مف تٌؽ١ّ  خٛل  تالظصستـر، ٠ٚعٛل تٌفّس، ٚشٕمط  تٌفسور(.  .1

 ؽ١ّ / ٚع١ٍىُ تٌع َ ٚزـّر هللا ٚخسوثشٗ(.تٌع َ ع١ٍىُ...)٠سل تٌ .2

 ِدزظر...تظصعد )٠مف تٌؽ١ّ  خٛل  تالظصعدتل، ٠ٚٙصفْٛ خفٛز عثٍي...عثغ تٌعستق(. .3

 زتفعٛ تٌعٍُ عثلذ...ظس )ٌٚإلٔثض شىْٛ زتفعثز(. .4

)ِ ـظؤؤر: خعؤؤد إعطؤؤثء تٌّعٍؤؤُ/ تٌّؤؤدزض إ٠عؤؤثش تٌّعؤؤ١س ٌّؽّٛعؤؤر زتفعؤؤٟ تٌعٍؤؤُ ال ٠ؽؤؤٛش ٌستفؤؤ  تٌعٍؤؤُ 

عثش تٌّع١س خعد تٌّعٍُ/ تٌّدزض، خً ٠مؤَٛ خصٕف١ؤر أِؤس تٌّعؤ١س ِؤ  ِؽّٛعصؤٗ فؤًٛزت(، إذ شصمؤدَ شىستز إ٠

ِؽّٛعر زتف  تٌعٍُ ٚخثٌسشً تٌّفسل ٔفٛ ظثز٠ر تٌعٍُ ٚعٕد ٚـٌٛٙث ِمثخً تٌعثز٠ر ٠ٛعص تٌّؤدزض أٚ 

 )تٌىؽثف تألٚظه( تإل٠عثشتز ت٢ش١ر:



 

  

 ِؽّٛعر...لف

 إٌٝ ت١ٌعثز...لز

ُ  شٛتؼٗ تٌّؽّٛعر تٌعث ز٠ر، ف١مَٛ تٌستف  خثٌصمدَ خثشؽؤثٖ تٌعؤثز٠ر، ٠ٚمؤَٛ خفؤصؿ عمؤدذ زخؤه تٌعٍؤُ، ظؤ

ُ  ٠فصؿ ن١ثشؤٗ ٠ٚمؤعٗ عٍؤٝ وصفؤٗ تأل٠عؤس،  ٠مَٛ خفصؿ تٌعٍُ ٚ٘ٛ خط١ثشٗ تٌع ض، ٠ٕٚؽسٖ عٍٝ زتـصٟ ٠د٠ٗ، ظ

ْْ شؽؤسٞ عّ ١ٍؤر تٌسفؤ  ٠ٚددأ خعفح ـدؤً تٌعٍؤُ خ١ؤدٖ ت١ٌّٕؤٝ، ٚشدمؤٝ ت١ٌعؤسٜ ِّعؤىر خثٌفدؤً تٌع ؤثٟٔ عٍؤٝ أَ

خفسوثز ظس٠عر ٚخف٠ٛ١ر ٚٔؽؤثن، ٚـ١ّٕؤث ٠فؤً إٌؤٝ ِعؤصٜٛ زأض تٌستفؤ  ٠مؤَٛ تٌّعٍؤُ/ تٌّؤدزض خصٛؼ١ؤٗ 

 تإل٠عثش ت٢شٟ:

ِ )ٚش ـع ٕ٘ث ِسـٍر تٌفسلر تٌىؽف١ر ف١مثي: أؼدثي أٚ ش٘ستز...ـٟ، تٌ (.  .5 ّٟ ـَ  وؽثفر....

ًّ ِؤٓ فؤٟ تٌّدزظؤر خإٔؽؤثل ٚعٕدِث ٠الٞ تٌّعٍُ/ تٌّدزض ٚتٌفسلر تٌىؽف١ر تٌصف١ر تٌىؽف١ر ٠ٚدؤ دأ ُوؤ

ّٟ )ِٛنٕٟ(، ٚـ١ٓ إوّؤثي تٌّمطؤ  ٚتٌٛـؤٛي إٌؤٝ وٍّؤر ِؤٛنٕٟ..  ي ِٓ تٌٕؽ١د تٌٛنٕٟ تٌعستل ّٚ تٌّمط  تألَ

ث تٌستف  فف١ّٕث ٠ٕٟٙ ع١ٍّر تٌسف  ٠ٚمؤَٛ خؤسخه  ِّ ِٛنٕٟ.. ٠خفك تٌؽ١ّ  أ٠ثل٠ُٙ ِٚٓ لْٚ إ٠عثش أٚ أِس، أَ

ُ  ٠مؤَٛ خؤألتء تٌصف١ؤر تٌىؽؤف١ر ٌٍعٍؤُ، ـدً تٌعٍُ عٍٝ تٌعثز٠ر ٠عٛل ٌٍخٍف ٠ٚف دؿ ِ  ِؽّٛعؤر زفؤ  تٌعٍؤُ ظؤ

ي ِٓ تٌٕؽ١د تٌٛنٕٟ ِ  تٌّؽّٛعر. ّٚ  ٚإوّثي إٔؽثل تٌّمط  تألَ

 ِؽّٛعر...لف إٌٝ تٌٛزتء...لز

 ٕٚ٘ث ٠أشٟ لٚز ِعٍُ/ / ِدزض/ تٌصسخ١ّر تٌس٠ثل١ر خإعطثء تإل٠عثش ت٢شٟ:

 ِدزظر... تظصسؾ .6

ًّ ِٓ فٟ تٌّدزظؤر خّؤ ث فؤ١ُٙ إلتزذ تٌّدزظؤر خؤألتء تٌفؤفمر تٌىؽؤف١ر تٌع ظ١ؤر ٌّٚؤسش١ٓ فمؤه ؼؤصًءت ِؤٓ ٠أخر ُو

 شمث١ٌد تٌفسق تٌىؽف١ر فٟ ٘رٖ تٌّّثزظثز تٌٛن١ٕر.

 عج١ًٔج: ثفضفج١ٌز ثٌعٍُ:

شددأ تـصفث١ٌر ِستظُ شف١ؤر تٌعٍؤُ خعؤد تٔصٙؤثء ع١ٍّؤر زفؤ  تٌعٍؤُ إذ ٠مؤَٛ أـؤد أعمؤثء تٌٍؽٕؤر تٌّؽؤىٍر تٌخثـؤر 

 ظر خصمد٠ُ تٌفعث١ٌثز ت٢ش١ر:خثٌعٍُ فٟ تٌّدز

لف١دذ تٌعٍُ، )عػ ٘ىرت فٟ عٍٛ أ٠ٙث تٌعٍُ(، ٠ٚفمً لستءشٙث ِٓ ٌدْ أـد أعمثء تٌفسلر تٌىؽف١ر  .1

 تٌّدزظ١ر خعد ألتبٗ تٌصف١ر تٌىؽف١ر ٌٍعٍُ لدً لستءذ تٌمف١دذ ٚخعد٘ث.

غ١ؤؤس وٍّؤؤر تألظؤؤدٛب، شمؤؤسأ ِؤؤٓ ٌؤؤدْ أـؤؤد ِعٍّؤؤٟ/ ِدزظؤؤٟ تٌّدزظؤؤر، ٚ٘ؤؤٟ وٍّؤؤر شسخ٠ٛؤؤر ٘ثلفؤؤر  .2

 ِع١عر، ٠صُ تخص١ثز٘ث خعٕث٠ر.

 ـ١فثز وؽف١ر شصخً فمستز تٌففً ٚخإ٠عثش ِٓ لثبد/ لثبدذ تٌّستظُ. .3

 شٛؼ١ٙثز ِد٠س تٌّدزظر. .4

 ( لل١مر فٟ أعٍٝ ـد ٚخفعح ند١عر تٌؽٛ.20-٠10ؽسٞ شٕف١ر تٌّستظُ خٛلس ِٓ ) .5



 

  

 عجٌغًج: إ٠عجٍثس ثالْٔقجح ِٓ ّجفز ثٌعٍُ:

تالـصفث١ٌر ٠مَٛ ِعٍُ/ ِعٍّر/ ِؤدزض/ ِدزظؤر تٌصسخ١ّؤر تٌس٠ثلؤ١ر عٕد تالٔصٙثء ِٓ فعث١ٌثز خسٔثِػ 

 خإعطثء تإل٠عثشتز ت٢ش١ر:

 تْظدس.

 ِدزظر...تظصعد.

 إٌٝ ت١ّ١ٌٓ/ إٌٝ ت١ٌعثز...لز )أٚ( إٌٝ تٌٛزتء .. لز خفعح ِٛل  تٌففٛف ِٓ تٌعثـر.

 إلخ ء تٌعثـر...تٌفسلر تٌىؽف١ر شعدك...عثلذ ظس.

خثٌّعؤؤ١س )وىؤؤسلٚض وثِؤؤً أٚ خثٌسشؤؤً( لتخؤؤً تٌعؤؤثـر، ٚشصدؤؤ١ٓ ِٙؤؤثزذ ٕٚ٘ؤؤث شدؤؤدأ تٌفسلؤؤر تٌىؽؤؤف١ر 

ِٚمؤؤدزذ ِعٍّؤؤٟ/ ِدزظؤؤٟ تٌصسخ١ّؤؤر تٌس٠ثلؤؤ١ر عٍؤؤٝ ع١ٍّؤؤر تالٔعؤؤفثج خع ظؤؤر ٚعؤؤدَ ـؤؤدٚض شمثنعؤؤثز خؤؤ١ٓ 

 تٌىستل٠ط.

ّٟ ٚإَٔثٌٗ دعو ثٔضٙجء ثٌوٚثَ:  ًثدعًج: ع١ٍّز مفٜ ثٌعٍُ ثٌعٌثل

ُ/ ِدزض تٌصسخ١ّر تٌس٠ثل١ر ِٚؽّٛعؤر زتفعؤٟ شؽسٞ ع١ٍّر خفك تٌعٍُ خؽىً ِٕفسل ِٓ ٌدْ ِعٍ

تٌعٍُ )تٌع ظر( فٟ ٔٙث٠ر آخس فسـر ِٓ تٌدٚتَ إذ ٠مَٛ تٌّعٍُ/ تٌّدزض خإن ق ـثفسذ ن٠ٍٛر ٌّٕ  تٌفسور 

ُ  ٠دؤدأ  ٚٚلٛف تٌؽ١ّ  ِٛتؼ١ٙٓ ٌٍعٍؤُ وؤً فؤٟ ِىثٔؤٗ ١ٌمؤَٛ تٌىؽؤثف تألٚظؤه )تٌستفؤ ( خؤألتء تٌصف١ؤر ٌٍعٍؤُ ظؤ

خط١ةؤر ٚخعؤؤد إوّؤؤثي إٔؤؤصتي تٌعٍؤُ ٠طٍؤؤك ِعٍؤؤُ/ ِؤدزض تٌصسخ١ّؤؤر تٌس٠ثلؤؤ١ر ـؤؤثفسذ خإٔصتٌؤٗ ٚخفمؤؤٗ ٚخفسوؤؤر 

ن٠ٍٛر أُخسٜ الٔصٙثء تٌّستظُ، إذ ٠صمدَ وؽثف ظثٟٔ ِٓ تٌّؽّٛعر ِ  تٌىؽثف تألٚظه ٌّعثعدشٗ فؤٟ نؤٟ 

 َْ ُ  زخه تٌعٍُ عٍٝ تٌعثز٠ر إذت وؤث ٕ٘ثٌؤه لٚتَ  تٌعٍُ تٌط١ر تٌىؽف١ر تٌع ظ١ر )عٍٝ عدل أٌٛتْ تٌعٍُ( تٌّعصثلذ ظ

ظؤثْ فؤٟ تٌّدزظؤر أٚ فؤصؿ تٌعٍؤُ ِؤٓ تٌعؤثز٠ر ٚـفظؤٗ لتخؤً وؤ١ط ٔؤث٠ٍْٛ ٠ٚؤٛلب فؤٟ خصتٔؤر ِعٍؤُ/ ِؤؤدزض 

 تٌصسخ١ّر تٌس٠ثل١ر ٌألظدٛب تٌمثلَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراسمةرفعةعلمةجمهورٌيةالعراقةوتحٌته



 

  

 جامعة ديالى             
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 األولية الدراسة          
 

 األستبر انذكتٕس : ثبئش سشيذ حسٍ     ٔانسبدسخ ٔانؼششٌٔ اخلبيسخ ٔانؼششٌٔ: تنياحملبضش
 

)األنؼبة انكشفي، استثًبس أٔقبد انفشاؽ، أيسيبد ثشاجمٓب انكشفيخ ٔادلخيًبد 
 ادلؼسكش )حفم انسًش((

 
 

 انكشفيخ خيًبدادلفبْيى انؼبيخ نهً
 يبْيخ ادلؼسكشاد انكشفيخ

ر   فك من فا  العفالم منفذ بدايفة ال فرن إن المعسكرا  المنومفة علفى األفتبلؾ منواع فا انتشف
التاسع عشر و د ساعد على انتشار ا ممور عدن مفن م م فا زيفادن الت ضفر واتسفا  مو فا  الةفراغ 
ومففدب واالسففتةادن من ففا  ضففبل  عففن ذلففك نمففو الففوعك بففدور ا  ففك الألففبل  إلشففبا  رؼبففا  األ ففراد 

 على اإلس ام  ك الن وا بمجتمع م .وم ابلة  اجات م وتزويد م باالتجا ا  التك تجعل م  ادرين 
إن المعسففكرا  الكشففةية  ففك إ ففدب الوسففانل التربويففة التففك تسفف م  ففك ت  يففا تنميففة متزنففة 
للةرد كون ا م م وسيلة عملية لتدري  الكشا ة والمرشدا  على االعتماد  بفالنةا و ت ويفة ال فواا 

مج التربويفة وال  ا يفة والرو يفة ودراسفة الربيعفة كون فا مفدارا ال فوا  الرلفا لمفا  ي فا مفن البفرا
والعلمية والتروي ية المعدن لت  يا م فداؾ م صفودن ا و فك ميضفا  مجتمعفا  صفؽيرن ل فا  لسفةت ا 
ومؼراض ا ونوم ا ومساليب ا ول ا صفةاتوا  مشفتركة يجف  توا ر فا  فك كفل وا فدا  من فا ا ويسفتعمل 

 عالمية .   ذا االصربلث  ك التجمعا  الكبرب ورنية كان  مو عربية مو
 

 :إَٔاع ادلؼسكشاد
 من الممكن ت سيم المعسكرا  من  يث  دؾ إ امت ا إلى :

 المعسكرا  التدريبية . .1

 المعسكرا  التر ي ية . .2

 المعسكرا  الكشةية . .3

 معسكرا  العمل والعمل الشعبك . .4

 المعسكرا  الرياضية . .5

 
 ويمكن ت سم المعسكرا  إلى الج ا  المشاركة  ي ا إلى : 

 ا  الم لية : والتك ت ام داألل المدينة مو الم ا وة .المعسكر .1

 المعسكرا  ال ررية : وينتس  المشاركون  ي ا إلى منارا عديدن من ال رر . .2

 المعسكرا  العربية : وينتس  المشاركون  ي ا إلى مك ر من  رر عربك . .3

 العالم .المعسكرا  الدولية :  وينتس  المشاركون  ي ا إلى دول عديدن كتجمعا   شبا   .4
ة



 

  

 :يذح ادلؼسكشاد
 ت سم المعسكرا  من  يث إ امت ا إلى :     
 معسكرا  لن ار وا د ا بدون مبي  . .1

 معسكرا  ليوم وا د ا مع مبي  ليلة وا دن . .2

 معسكرا   صيرن األمد ا من يومين إلى مسبو  . .3

 معسكرا  رويلة األمد ا ويمكن ت سيم ا إلى : .4

 إلى مسبوعين. م. المعسكرا  التك تدوم من مسبو 

  .المعسكرا  التك تدوم من مسبوعين إلى ش ر .     
 

 :اخلغٕاد انٕاجت أتجبػٓب ػُذ أقبيخ ادلؼسكش
 إْ ٔؾجؿ أٞ ِن١ُ ٠ضٛلف عٍٝ فْٓ ثألعوثه ٚثٌضنط٠١ ثٌؾ١و ِٓ مالي :  أوالُة ةةقبلةالمعسكر

 :  ٠ؤصٟٚ ٠ؾخ أْ ٠ضٛفٌ ف١ٗ ِج   ة.ةةاختٌارةالمكانة1    

 بة التك تمت  الما  وتجن  الرينية والصألرية .األتيار التر 

 . من تتو ر  ي  ميا  للشر  والؽسل 

 . من يكون بعيدا  عن المساكن والمدن المزد مة 

 البرك و المستن عا  . من ال يكون  ك مكان منألةا ا وبعيدا  عن 

 األماكن الألررن . من يكون م ميا  من الرياثا وبعيدا  عن 
 ل صول من  على مألشا  للو ود .من يكون  ك مكان يمكن ا 
 .من يكون مبلص ا  مو  ري  من جدول مو ن ر 
 .  ي سن األتيار   ر  مكان تيريألك مو م رم لبلستةادن من 
 . من يكون  ري  من الرريا العام ومن مركز ربك مو مستشةى ومركز شررة 
 . من يكون  ري  من موارد التموين 

 

ة.ةاإلجراءاتةاإلدارٌية ةوت ملة2
 نذان من صا   األرا ومألذ موا  ة ألرية من  .االست 

  . مألذ موا  ة الج ا  الرسمية المسنولة 

   دراسففففففففة ألريرففففففففة المنر ففففففففة للتعففففففففرؾ علففففففففى اإلمكانيففففففففا  التففففففففك تسففففففففاعد  ففففففففك 
 معداد برامج المعسكر .     

  .    مألذ موا  ة موليا  ممور ) الكشا ة ا المرشدا 

  ر الن ل .ت ديد ساعة السةر ومكان الت رك وت ينة وسان 

  . معداد األرزار الكا ية لمدن المعسكر 

  .    معداد برامج المأليم ) التو ي  ال اب  ا برنامج النشارا 
 

ةأدواتةالمخٌمة ةوت ملةة–ة3

  مدوا  المأليم : وتشمل : ) أليام ا  الوا ا شفمو  ا بوصفلة ا مصفابيح ا  بفال متنوعفة ا
 الخ   . …ا راديو ا بلرة  معبلم ا مدوا  نجارن ا   يبة إسعاؾ ا مدوا  ر ك

   مدوا  شألصفففية : مففففن الضفففرورم االبتعففففاد عففففن الكماليفففا  واال تصففففار علففففى األدوا
الضففرورية و التففك تشففمل ) مبلبففا نففوم ا مبلبففا داألليففة ا مناديففل يففد ا  ففذا  رياضففك ا  



 

  

صففابون ا  رشففة ومعجففون مسففنان ا مدوا  أليارففة ا مشففر ا مبلبففا رياضففية ا كففو  ا  
 ربا ا  كاميرا   . ملع ة ا سكينة ا
ة  ةوٌتضمنةثانٌاًة ةةأثناءةالمعسكر

 مراعان ما ييتك : الوصول للمأليم والتألييم ا عند الوصول إلى المعسكر يج  .1
  . وضع الأليام واألدوا  على األرا  ريبة من بعض ا 

  . ت ينة سا ة المأليم بإزالة األشواك واأل جار 

  ال تتعفرا الأليمفة ألشفعة الشفما  ت ديد مماكن نصف  الأليفام بشفكل  ندسفك علفى من
 بشكل مباشر وبعيدا  عن دورا  الميا  .

 

 ال يان  ك المأليم : وتشمل : .2

 . تنويم البرامج الموضوعة بكل د ة ومرونة 

 .  توزيع المسالوليا  توزيعا  واض ا 

 . العناية التامة بالنوا ة العامة ونوا ة الرعام 

 ة ا الةتيا    بي مية الو  .مشؽال و   الةراغ بشكل مم ل لتعليم ) الةتي 

  . تو ير الرا ة لجميع م راد المأليم 
 

ة إدارةةالمعسكر.ةة3ةةةةةةةةةة
يجففف  من تكفففون المعسفففكرا  ت ففف  إشفففراؾ متألصصفففون مال لفففون إلدارن المعسفففكر  

بنوفام المعسفكرا  و يبلفػ عفدد م   تماما  المشفتركين ويكونفون ملمفين)ممرية المعسكر  لم ابلة ا
 شتركين . ك ضو  عدد الم

 

ة.ةملحقاتةالمعسكرة ةوت ملة ةة4ةةةةةةةةةة
  . كا تريا )  انو    لبيع ما  د ي تاج  الكشا ين  ك المعسكر 
 . المربخ 
 . المألزن 
 .   المرا ا الص ية ) دورن ميا 
 

 

ةة الطعامةفًةالمخٌمة–ة5

 . من يكون رازجا  وؼير م ةوو 
       . مراعان النوا ة التامة بالؽسيل 
  منوعا  .من يكون 
 

ة بعدةالمعسكرثالثاًة ةة
ة خطواتةإنهاءةالمعسكرةوت مل.ةةة1ةةةةة

 . ك الأليام والمربخ والمرا ا و زم األمتعة  
 . زم جميع األدوا  الشألصية  
 . نوا ة مرا المعسكر وردم جميع ال ةر 
  . التجمع  ول العلم لت ية إن ا  المعسكر و ك العلم 

 
 



 

  

ة.ةتقارٌرةالمعسكر ة2ةةةة
المرشففدا  علفى شففكل مجففاميع بكتابففة ت فارير  ففول المعسففكر و عففن  -تكليفؾ الكشففا ة       

 نشارات  ومن  م تنا ش  ك ضو  م تر ات م . 
 

ة تقٌٌمةالمعسكرة–ة3ةةة

ويففتم مففن ألففبلل مسففتمارن مسففتبيان السففتربل  مرا  المشففتركين بالمعسففكر مو مففن ألففبلل     
 ت ارير المجاميع.

ة

 ثشايج ادلؼسكشاد انكشفيخ
يعرؾ البرنامج الكشةك على ان  األسلو  الذم ينةفذ بف  المفن ج الكشفةك بالرري فة الكشفةية          

مففن ألففبلل الففتعلم بالممارسففة والعمففل  ففك جماعففا  بففين م ضففان الربيعففة لتنةيففذ األنشففرة الم يففرن 
والم ارا  والألدما  للمجتمع ا ومن الواجف  من يتةفا البرنفامج مفع ألصفان  و اجفا  الةفرد ا 

  من يالألذ  ك االعتبار من ينةذ البرنفامج برري فة مشفو ة تجفذ  المشفتركين وألاصفة لمفن لفم ويج
 يسبا ل م االشتراك   ك المعسكرا  .

وتم ل الة را  ال ابتة  ك البرنامج عامبل   اما   ك ضفبر التو يف   تفى يتسفنى للمشفاركين          
يففة  ففك تنةيففذ البرنففامج يجعففل مففن المعسففكر توزيففع معمففال م و ففا المواعيففد الم بتففة وان الد ففة والعنا

 مع دا  جيدا  للتدري  ال  ي ك ا والنموذ  التالك يوضح برنامج أل د األيام  ك المعسكر .
 

ةلبرنامجةٌومًأنموذجة
ة

ةالت اصٌلةالتوقٌتةت
 ٌٕٙٛقتالظص١مثظ ٚت 6,00-6,30 1

 الرياضة الصباحية 6,30-7,00 2

 تناول وجبة الفطور  7,00-8,00 3

 التفتيش الصباحي  8,00-8,30 4

 مراسيم رفع العلم 8,30-9,00 5

 النشاط الصباحي 9,00-12,00 6

 تناول وجبة الغداء 12,00-1,00 7

 استراحة 1,00-3,00 8

 النشاط المسائي وخفض العلم 3,00-6,00 9

 نشاط حر 6,00-7,00 10

 تناول وجبة العشاء 7,00-8,00 11

 مرحفل الس 8,00-10,00 12

 بدء الخفارة الليلية ــــــ10,00 13

 
 

 

 

 



 

  

 األنؼبة انكشفيخ
ِٓ تٌّؽثوً تٌؽد٠سذ تٌصٟ ٠ٕدغٟ أْ شفظٝ خأودس لدز ِٓ تال٘صّثَ فٟ وً لٌٚؤر ِؽؤىٍر )ٚلؤس تٌفؤست (      

دذ ٌدٜ تٌفص١ر ٚتٌفص١ثز خثـر فٟ ٘رت تٌٛلس ِّث ٠عصٍصَ تألِس تٌعٕث٠ر خصٕؽةصُٙ شٕؽةٗ ل٠ّٛر شعُ ع١ٍُٙ خثٌفثب

 عٍٝ ِعصمدً تألِر ٚأٌد أعدتبٙث .  ؼد٠دتً  خع١دتً عٓ تٌؽرٚذ ٚتالٔفستف ٚتٌرٞ ٠ؽىً خطستً 

ٚتألٌعثج تٌىؽف١ر ٟ٘ إـدٜ تألظث١ٌح تٌصطد١م١ر فٟ تٌفسوؤر تٌىؽؤف١ر ٚشعؤصغً ٌص١ّٕؤر تٌؽعؤُ ٚتٌفؤٛتض      

 تٌفسوؤر تٌىؽؤف١ر ٘ؤٟٚشس٠ٚك تٌفىس ٚشٙر٠ح تألخ ق عٍٝ لثعدذ ) وٓ ٔص٠ٙث فٟ ٌعده ( ٚعٕد تٌمٛي خأْ 

ٌعدر فأْ ذٌه ال ٠عٕٟ إٔٙث شٙدف ِٓ خ ي تألٌعثج إٌٝ شفم١ك تٌّصعؤر ٚتٌّؤسؾ ففعؤح خؤً إٔٙؤث شسِؤٟ إٌؤٝ 

شفم١ك ِث ٘ٛ أظّٝ ِٓ ذٌه خىع١س فٟٙ شسِٟ إٌٝ شع١ٍُ ٚشدز٠ح تٌفص١ر ٚتٌؽدثج خفٛزذ غ١س ِدثؼسذ خع١دتً 

تٌّؽٛق ٚتٌّفدح إٌٝ تٌٕفط إذ ِٓ خ ٌٙث ٠ّىؤٓ  عٓ تٌّٕه تٌصم١ٍدٞ تٌسٚش١ٕٟ ِٓ خ ي تظصعّثي تألظٍٛج

تٌففؤؤٛي عٍؤؤٝ أودؤؤس لؤؤدز ِؤؤٓ تٌعّؤؤً  فؤؤٟ ألفؤؤس ٚلؤؤس ِّىؤؤٓ ٚخألؤؤً ؼٙؤؤد ِدؤؤرٚي فؤؤٟ غّؤؤسذ ِؤؤٓ تٌعؤؤعثلذ 

 ٚتٌدٙؽر لْٚ تٌؽعٛز خثٌصعح ، فم ً عٓ ذٌه فأٔٙث شعد تـد أٌٛتْ تٌصس٠ٚؿ عٓ تٌٕفط ِٓ عٕثء تألعّثي .

ةأهدافةاأللعابةالك  ٌية ة

 ز٠ح عٍٝ تٌم١ثلذ تٌٛتع١ر . .  تٌصد 1

 . تٌصدز٠ح عٍٝ تٌصعثْٚ ٚتٌعًّ تٌؽّثعٟ .  2

 .  توصعثج ـفثز تٌصعثِؿ ٚـح تٌخ١س .  3

 .  تٌصدز٠ح عٍٝ تألخر ٚتٌعطثء .  4

 .  شى٠ٛٓ تٌؽخف١ر ٚتٌخٍك تٌىس٠ُ .  5

 .  شى٠ٛٓ ِؽثي ـثٌؿ ٌص١ّٕر تٌّدتزن ٚتوصعثج تٌّٙثزتز . 6

ةأنواعةاأللعابةالك  ٌية 

 شمعُ تألٌعثج إٌٝ ظ ظر ألعثَ :

 شمع١ُ عٍٝ أظثض تٌّىثْ ٠ٚؽًّ :  أوال :

 .  أٌعثج لتخ١ٍر :  ٚشّثزض لتخً تٌفف أٚ ِمس تٌفس٠ك . 1    

 . أٌعثج خثزؼ١ر : ٚشّثزض فٟ تٌفمثء تٌخثزؼٟ  خثزغ ـؽسذ تٌفف .  2    

 ..  أٌعثج تٌخ ء : ٟٚ٘ أٌعثج ود١سذ شّثزض فٟ ِعثـثز ؼثظعر  3    

 شمع١ُ تألٌعثج تٌصٟ شصعُ خثٌّٙثزذ  أٚ عٍٝ ؼىً ِعثخمثز ٚشؽًّ :  ثانيا :

 .  ظسعر تأللتء ِعً ظدثلثز تٌصصثخ  . 1     

 .  ظسعر ٚؼٛلذ تأللتء ِعً تٌم١ثَ خعًّ إظعثف أٌٟٚ ٚتٌفثبص ِٓ ٠ٕصٟٙ أٚال . 2     

 شمع١ُ تألٌعثج عٍٝ أظثض تٌٕٛب ٚشؽًّ :   ثالثا :

ٚف١ٙؤث ٠صعؤٛل تٌفصؤٝ عٍؤٝ و١ف١ؤر تٌعّؤً ٌفؤثٌؿ تٌؽّثعؤر ِٚؤٓ ٘ؤرٖ تألٌعؤثج أٌعؤثج أٌعثج ؼّثع١ؤر :  .1

 تٌّٕثفعر ٚتٌؽّثعثز .  

 أٌعثج ١ٍ١ٌر : ٚشٙدف إٌٝ شع٠ٛد تٌفصٝ عٍٝ ـح تٌّغثِسذ  ٚعدَ تٌخٛف . .2

أٌعؤؤثج ِٕثفعؤؤر : ٚشىؤؤْٛ أِؤؤث ِٕثفعؤؤثز فسل٠ؤؤر أٚ ؼّثع١ؤؤر ٚعٍؤؤٝ تٌمثبؤؤد شع٠ٛؤؤد تٌفص١ؤؤر عٍؤؤٝ تٌّٕثفعؤؤر  .3

 تٌّعثخسذ ٚعدَ ت١ٌأض ٚتٌغمح . تٌؽس٠فر ِ 

 أٌعثج تٌفٛتض : ٘رٖ تألٌعثج شّٕٟ تٌمدزذ عٍٝ تالظصٕصثغ ِٓ خ ي تظصخدتَ تٌفٛتض تٌخّعر . .4

 قواعدةاستعمالةاأللعابةالك  ٌية 

ٌألٌعؤؤؤثج تٌىؽؤؤؤف١ر لٚزتً خؤؤؤثزشتً فؤؤؤٟ ؼ١ّؤؤؤ  تٌّععؤؤؤىستز ٚتٌؤؤؤسـ ز إلظستبٙؤؤؤث زٚؾ تٌّؤؤؤسؾ ٚتٌعؤؤؤسٚز      

ـٍؤؤر ، ِّؤؤث ٠عؤؤصدعٟ ذٌؤؤه تخص١ؤؤثز تٔعؤؤح تألٌعؤؤثج ٠ٚفمؤؤً تألٌعؤؤثج تٌصؤؤٟ شمؤؤّٓ ألعمؤؤثء تٌّععؤؤىس أٚ تٌس



 

  

ِؽثزور تٌؽ١ّ   ٔث١٘ه عٓ تٌص٠ٕٛ  ف١ٙث ٚعدَ تٌصم١د خٍّعح ِخفؿ خً فٟ أ٠ر ِىثْ ِؤ  ِ ـظؤر ظؤٍٛن 

تٌّٕثفعر ِث ٟ٘ إال ٌعدؤر ٚأْ  شعٍّٕث أْتٌىؽثفر أظٕثء تٌٍعح ٚعدَ تٌخسٚغ عٓ تٌسٚؾ تٌس٠ثل١ر ٚتٌٕظثَ إذ 

 ٔؽعً ِٕٙث ِؽثالً ٌٍفستعثز ٚتٌخسٚغ خٙث عٓ تألنس تٌصسخ٠ٛر ٚتالؼصّثع١ر تٌٙثلفر. ال

 استثًبس أٔقبد انفشاؽ

شعًّ تٌصسخ١ر تٌفد٠عر عٍؤٝ تٌىؽؤف عؤٓ ١ِؤٛي تٌفص١ؤثْ ٚلؤدزتشُٙ إلّٔثبٙؤث ٚـؤمٍٙث خؤثٌخدسذ ٚتإلؼؤستف      

ٌىؽف١ر لؤد لؤّس خستِؽٙؤث ٘ٛت٠ؤثز ٚتٌصٛؼ١ٗ ١ٌؽدٚت فٟ ٘ٛت٠صُٙ ٚظ١ٍر شعصعّس ٚلس فستغُٙ ، ٚ تٌفسور ت

 ِؤؤؤ  ١ِؤؤؤٛي تٌفص١ؤؤؤثْ ٚتـص١ثؼؤؤؤثشُٙ ِصدزؼؤؤؤر ِعٙؤؤؤُ ِؤؤؤٓ تٌعؤؤؤًٙ إٌؤؤؤٝ تٌفؤؤؤعح خّؤؤؤث ٠ بؤؤؤُ ثؼؤؤؤِٝصعؤؤؤدلذ شصّ

 ُّٔٛ٘ ٚشطٛزُ٘ . 

إٌٝ شص١ؿ ٌُٙ ِٓ فسؾ ت٠ؽثخ١ر شدفعُٙ  وّثفٟ شدز٠دُٙ  ّّٙرتٌٙٛت٠ثز إـدٜ ٚظثبً تٌٕؽثن تٌ دٚشع

ٌد٠ُٙ لٛذ تٌّ ـظر ٠ٚىعدُٙ زٚؾ تٌصٕثفط ٚتالخصىثز خّؤث ٠ؤص بُ تٌّعّس فٟ أٚلثز فستغُٙ ِّث ٠ّٕٟ  تٌعًّ

ِؤ  أ٘ؤدتف تٌّؽصّؤ  الْ ِّثزظؤؤر تٌٙٛت٠ؤثز ٌؤ١ط ِؽؤسل عّؤؤً ٚإٔصؤثغ ٚنثلؤر ٠دؤرٌٙث تٌفؤؤسل خؤً ٘ؤٟ أظؤؤٍٛخثً 

شسخ٠ٛثً ٠عصعّس نثلثز تٌفسل أللفٝ تٌفدٚل خدتف  شطٛعٟ ٚـس٠ر شثِر فٟ تخص١ثز أٌٛتْ تٌٕؽثن تٌّفدح ٌٗ 

. 

عٍٝ تٌصفى١س ٠ٚؤدف  إٌؤٝ تٌعّؤً ٚتٌفسوؤر ٚشٕطؤٛٞ  عثعدِث ٟ٘ إال ٔؽثن شسخٛٞ شع١ٍّٟ ٠ ٚتٌٙٛت٠ر

ٌؤرت ٠ؽؤح آْ شصؤثؾ ٌٍفؤسل تٌفسـؤر ١ٌدفؤط خفس٠ؤر ٠ٕٚصمؤً ِؤٓ  ، عٍٝ ل١ُ أخ ل١ر ٌٙؤث ٚشٔٙؤث فؤٟ ـ١ؤثذ تٌفؤسل

تإلٔصؤثغ ٍؤٝ ١ِؤثل٠ٓ ع٘ٛت٠ر ألخسٜ شفس أٔظثزٔث ِٚ  تإلزؼثل ١ٌفٍٛت خ١ثٌُٙ تٌّٕؽٛل ، ٚخٙدف شٛؼ١ُٙٙ 

تٌٙثلفر تٌصٟ شٕفعُٙ عم١ٍثً ٚظٍٛو١ثً ٠ؽح أْ ٠ىْٛ ٌٍٛلس ٚتٌؽٙد ٚتٌّثي ؼأْ خؤأٞ ؼؤىً ِؤٓ تألؼؤىثي ٌٍفؤسل 

شٛف١س ِعصٍصِثز ٘ٛت٠ثشُٙ ِٓ ِعدتز ٚألٚتز ٚإزؼثلُ٘ إٌٝ و١ف١ر تظؤصخدتِٙث ،  ذٌه ٚتٌؽّثعر فم ً عٓ

ث١ٌح تٌىؽؤؤف عؤؤٓ تألؼؤؤ١ثء ٚـؤؤعُٙ ٌؤؤرٌه فؤؤأْ عّؤؤً تٌمثبؤؤد ٠مصفؤؤس عٍؤؤٝ شٛؼ١ؤؤٗ تٌفص١ؤؤر ٚشؤؤدز٠دُٙ عٍؤؤٝ أظؤؤ

ٚشؽؽ١عُٙ عٍٝ تٌعًّ ظُ شمد٠س إٔصثؼُٙ ِّٙث خٍغس لزؼر خعثنصٗ ، ِٚٓ تألٔؽطر تٌصٟ ٠ّىٓ أْ شعصغً فٟ 

 أٚلثز تٌفست  ٟ٘ :

 تألؼغثي ت١ٌد٠ٚر عٍٝ تخص ف أؼىثٌٙث . .1

 تٌسظُ ٚتٌٕفس . .2

 تٌٙٛت٠ثز تٌع١ٍّر . .3

 لزتظر تٌد١ةر ٚتٌفدتبك ٚتٌدعصٕر . .4

 ظ١مٝ .تٌغٕثء ٚتٌّٛ .5

 تٌصّع١ً . .6

 ـٕ  تٌّٕثذغ . .7

 ِطثٌعر تٌىصح ٚتٌّؽ ز . .8

 ٚغ١س٘ث ِٓ تألٔؽطر .    

 أيسيبد ادلؼسكش )حفم انسًش(
ِؤٓ ثعر فؤثْ تٌمٍؤٛج إذت وٍؤس ع١ّؤس ( ٚتٌعؤّس ـ) زٚـٛت تٌمٍٛج ظثعر خعد ظ ()لثي زظٛي هللا  

مدِثء وثٔٛت ٠ؽصّعْٛ عٕد ود١ؤس تٌمؤَٛ تٌؽعٛج فٟ وً أزؼثء تٌعثٌُ الظ١ّث أْ تٌعسج تٌ تٌصمث١ٌد تٌمد٠ّر ٌدٜ

 ، أٚ زب١ط تٌعؽ١سذ ٠صؽثذخْٛ أنستف تٌفد٠ط ٠ٚىْٛ ؼ١  تٌعؽ١سذ ٘ٛ تٌّصفدض أٚ تٌعثِس ظُ ٠ددأ تٌفٛتز

ٚفؤؤٟ ؼؤؤعٛج أخؤؤسٜ وثٔؤؤس شمؤؤسب تٌطدؤؤٛي ٠ٚؤؤسلؿ تٌؽ١ّؤؤ  ـؤؤٛي تٌٕؤؤثز ، أِؤؤث تٌعؤؤّس تٌىؽؤؤفٟ فؤؤأْ تٌىؽؤؤثفر 

ٚتظؤصغ ي إٌٝ تٌصؽّ  فؤٟ ِؽؤثٌط شعؤٛل٘ث تٌدٙؽؤر ٚتٌعؤسٚز ١ّ٠ٍْٛ فٟ ٔٙث٠ر تٌدسٔثِػ ت١ٌِٟٛ فٟ تٌّخ١ُ 

شصمؤّٓ تٌغٕؤثء ٚتٌصّع١ؤً ٚتألٔؽؤطر تٌسٚـ١ؤر ٚتٌدد١ٔؤر ٌصىؤْٛ ٚظؤ١ٍر شسخ٠ٛؤر ٌٙؤث  فٟ فعث١ٌؤثزتٌّؽثٌط  ٘رٖ



 

  

وٛٔٙث ٚظ١ٍر ٌٍصس٠ٚؿ ، ٠ٚؽح أْ ٔم  تٌغسق تألظثظٟ  ذٌه أظس٘ث تٌدثٌغ فٟ شى٠ٛٓ تٌؽخف١ر فم ً عٓ

ٌٍصمؤسج عٍٝ أْ ٠صمّٓ تٌٕؽثن تٌّعصؤدي ٚتٌسغدؤر فؤٟ شمؤد٠ُ ؼؤٟء ـعؤٓ تٌىٍّؤثز  فٟ تٌّععىستز تٌىؽف١ر

هللا شعثٌٝ ٚٚتؼدٕث ومثلذ أْ ّٔد خثٌظسٚف تٌصٟ شعّؿ خؤثٌصعد١س عؤٓ تٌسغدؤر فؤٟ تٌغٕؤثء ٚتٌصّع١ؤً فمؤ ً  إٌٝ

رٞ تٌّؽثزور فٟ وؤً فمؤسذ ِؤ  تٌّؽّٛعؤر تٌصؤٟ ٠مٛل٘ؤث ، فؤثٌؽٛ تٌسب١عؤٟ تٌؤ إـعثضتِص ن تٌمثبد  ذٌه عٓ

٠ٕدغٟ عٍٝ تٌمثبد تٌم١ثَ خٗ ٘ٛ خٍك ؼٛ ن١ح شّٕٛ ف١ٗ عٕثـس تالخصٙثغ ٚتألخٛذ فؤٟ ٔفؤٛض تألفؤستل ٠ٚؽؤح 

 أْ شصٛلف وً تألعّثي عٕد ـفً تٌعّس عدت تٌفستظر .

ةأهدافةالسمرة 

 .  تٌصٛؼ١ٗ ٚتإلزؼثل عٓ نس٠ك تٌفمستز تٌٙثلفر . 1

 .  توصؽثف تٌّٛت٘ح ٚـمٍٙث . 2

 عر ِٚخثندصٙث ..  شم٠ٛر زٚؾ تٌؽّث 3

 .  تٌصس٠ٚؿ خعد ٠َٛ ٍِٟء خثٌعًّ . 4

ة روطةح لةالسمرة 

 مكانةالسمرةوٌتضمن..  1

 أ . أْ شمثَ تٌفف ز فٟ ِىثْ خع١د عٓ تٌخ١ثَ ـصٝ ال ٠صطث٠س ؼستزٖ ِٓ تٌٕثز 

 ج . شٕظ١ُ ٚإعدتل أالِثوٓ تٌخثـر خؽٍٛض تٌمثلذ ٚتٌىؽثفر ٚتٌم١ٛف . 

 طح ت١ٌثخط . غ . ش١ٙةر و١ّر وثف١ر ِٓ تٌف   

 فقراتةالسمرةوتتضمنة..  2

 أ .  ٠عصّد تٌعّس عٍٝ شٕٛب فمستشٗ ٚتخص١ثز٘ث خدلٗ . 

 ج . ِستعثذ شٛش٠  فمستز تٌعّس عٍٝ تٌٛلس تٌّفدل ٌصمد٠ّٗ . 

غ . ِستعثذ تإلوعثز ِٓ تٌفمستز تٌؽّثع١ر ٚإؼستن تٌّؽّٛعر وىً إلشثـر تٌفسـر ألودس عدل ِٓ 

 تٌّٛؼٛل٠ٓ ٌ ؼصستن .

 امجةالسمرةوٌتضمنة برن.  3

 أ . تالفصصثؾ لد ٠ؽًّ لعثء آٚ شٛؼ١ٗ أٚ ـ١فثز وؽف١ر ِسـٗ ؼّثع١ر . 

 ج. أغثٟٔ ٚأٔثؼ١د ل١ٕ٠ر ٚٚن١ٕر . 

 غ . شّع١ٍ١ثز لف١سذ ٚلفؿ ـسو١ر . 

 ل . أٌعثج ؼّثع١ر ٚفسل٠ر ٚـفمثز شؽؽ١ع١ر . 

 ٘ـ . فىث٘ر . 

 هللا شعثٌٝ .  َ . تٌخصثَ ٠ىْٛ ٘ثلبثً خىٍّر ِٓ تٌمثبد أٚ لعثء إٌٝ

  آدابةالسمرةوٌتضمنة..  4

 أ . شؽؽ١  تألٌعثج خثٌصفف١ك تٌّٕظُ فٟ ٔٙث٠ر وً فمسٖ . 

 ج . عدَ تٌصٙس٠ػ ظٛتء خثألٌفثظ أٚ خثٌصؽ٠ٛػ . 

 غ . شصد  فمستز تٌعّس ٚتإلـغثء ٌٙث . 

 ل . ِستعثذ ت٢لتج ٚتٌصمث١ٌد تٌعثبدذ ِ  عدَ تٌصعسق ٌألل٠ثْ .

  ةةنارةالسمرةٌراعًةفٌها.  5

 .خثٌخؽح نٛتي فصسذ ٌعّس أ . إعدتل ٔثز تٌعّس ٚشع١١ٓ وؽثف ٌص٠ّٕٛٙث

 ج . عدَ إش ف تألزق تٌّمثَ فٛلٙث تٌٕثز ِٓ خ ي فسغ تألزق خثٌسِثي أٚ تألشسخر.  

 ً    ٌٍدخثْ .  غ . عدَ تظصخدتَ أخؽثج زندر  شفثؼ١ث

 ٌٕثز فٟ ٔٙث٠ر ـفً تٌعّس . ل . تٌصأود ِٓ إنفثء     
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