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 ب٢٥٥٤م ، ٢٠١١الطبعة األوىل 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمة

إن احلمد هللا، حنمده ونسعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات 

لنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادى له، ونشهد ان ال إله إال اهللا وحده ال أعما

شريك له، ونشهد أن حممد اعبده ورسوله، ونصلى ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا 

 أما بعد؛. حممد وعلى آلـه الطاهرين وصحابته أمجعني

مسلمة من كل طليعة من طالئع فرقة  فإن هذا الكتاب دليل لكل كشاف مسلم وكشافة

الكشافة اللسية اإلسالمية على املعلومات املتعلقة بشئون الكشافة العامة اليت ينبغى عل كل  

كشاف أن يعرفها، ويستفيد منها، ويهتم با، كى يكون كشافا جيدا ذات األهلية والكفاءة، 

كلمة اهللا هي العليا وبذل اجلهد يف سبيل مستعدا بكل قوته اجلسمانية والروحانية والعقلية إلعالء  

: الرتقية وتوسعة نطاق العقل والفكر إىل بعيد املدى من كل جانب سعة وطوال وعمقا، وكما قيل

فلذلك يتوقح حالة التمع يف املستقبل  " إن أحوال الشباب اليوم تنبع عن أحوال التمع غًدا "

ن شرا فشر، أال وإن لكل أمة أجال مسمى، إعلى حالة شبابه يف احلاضر، إن خريا فخري، و 

فبصالح شبان تلك األمة طول أجلها أو قصره، وعلى هذه الواقعية يهتم معهدنا بتنشئة اجليل 

القوى خلدمة جمتمعنا اإلسالمى خاصة، وخلدمة وطننا التايالندي عامة، وذلك بوضع مادة 

لعلوم الدينية والثقافة اإلسالمية، ولكن الكشافة يف منهج التدريس مضافة إىل املواد الدراسية من ا

هذه املادة تتلح عن مادة الكشافة الريية اليت  أقرت با وزارة  والرتبية التعليم وفرقة الكشافة 

الوطنية، أل�ا متيزت بشخصيتها اخلاصة، وفلسفتها الذاتية، وهي غرس الغريزة اإلسالمية يف قلوب 

ة للمجتمع يف سبيل اخلري، معتزين بعزة اإلسالم ورسالته، قاصدين أبناءنا وبناتنا ليكونوا قدوة وأسو 

بروح اجلهاد حنو إعالء دين اهللا وكلمته، مقتدين بسري أبطال املسلمني من القرون اخلريية الذين 

 .أصبحأ أياءهم أوية ورموزا لكل طليعة من طالئع فرقة الكشافة هعهد اللس الديين



نا مجيعا يف كل ماهو خري لألمة اإلسالمية ويف سبيل خدمة وندعوا اهللا تعاىل أن يوفق

وطننا احلبيب، وأن لعل شبابنا املسلمني من الاهدين يف سبيل إعالء كلمته حىت أصبحأ هذه 

 .األرض التايالندية أرض اإلسالم واإلميان قاطبة، وهو نعم املوىل ونعم  النصري

 رئيس أساتذة املعهد

 بكر حممد امني أبو الرشى على أمحد ابو
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باب  -لدى الدولة الزنكية من آثار قلعة حلب" بالنخلة " املعروف " القوة "شعار هذا 

ميالدية، ومن األمر العجيب أن هذا الشعار  ١٢١١ة  األسدين والنخلة، الذي يرجع تارخيه لسن

بشكله شبيه بعالمة الكشافة العاملية املعروفة اآلن، فما هي احلقيقة هلذا األمر ؟ وهلذا السؤال 

 ١٢١٢التارخيية اليت ترجع إىل تلك السنة املذكورة وهي سنة  جابة بالشك  أال وهي الوقائعإ

ميالدية، ب  قبلاا بعدة سن،، حي  كان  احلروب اللليبية وهي الال  سسكرية قا  با 

بدأ  حبملة شعبية ) فلسط،(مسيحيوالغرب يف القرون الوسطى لإلستيالء سلى األراضى املقدسة 

ميالدية بقيادة بطرس الناسك، وهذه احلملة قضى سلياا األتراك السلجوقية يف  ١٠٩٥يف سنة 

ميالدية، وقد استجاب  ١٠٩٦سنة  ◌ً  ٢حلملة الثانية البابا أوربانس بالد البلقان، مث دسا إىل ا

الذي نودى به ملك  )Godefroy( ابالءهم دسوة البابا،وشاركوافياا، منام غود فرو نملوك اوروبا و 

تانكريد ورميون دى سان جي ، و من أمراء النورمان،  )Bohemond(فيما بعد، وبومهند  دسالق

ب  أسسوا مملكة ميالدية،  ١٠٩٩وغههم، وبذه احلملة الثانية احت  اللليبيون القدس منذ سنة 

القدس الالتينية يف األراضى املقدسة، وقد تتابع  احلروب اللليبية بعدها بعدة الال ، 

، أوهلم  تلك احلقبة ضعفاء ومازومون، حىت قيض اهللا هلم قادة من أبطال املسلمواملسلمون يف

دب ألب أرسالن السلجوقى، وأتابك املوص  ومؤسس ساللة زنكى سماد الدين زنكى، كان مؤ 

سماد الدين زنكى مدينة الرها من اللليبي، سنة  اليت اصبح  دولة زنكية فيما بعد، انتزع

أفاق املسلمون من  حكموها حنو مخس، سنة، وبنلره سلى اللليبي،ميالدية بعد أن  ١١٤٤

اجلباة اإلسالمية مرة أخرى، ومن بعد اغتيال سماد الدين زنكى توىل قيادة  رقودهم، واحتد 

املسلم، ابنه وهو نور الدين زنكى الذي كان يعترب من أسظم قادة وأبطال املسلم، يف احلروب 

  الدولة الزنكية إىل ما يوىب فيما بعد، وقد استمر صالح الدين األ ن مياد لظاورممو اللليبية، 

والشك أن يف تلك احلمال  اللليبية قد  ميالدية من أيا  احلروب اللليبية، ١٢١٢بعد سنة 

قوة لدى جرمانية وغهها ، وسن طريقام تنق  شعار ال شارك فياا ملوك انكلرتا وفرنسا وأمربا طورية

وروبا ، حي  أخذوه من املسلم، ، ورمسوه أونسجوا سلى هيئته ىف ا الدالدولة الزنكية إىل ب

http://www.majlisutdeenee.com/
http://www.alisuasaming.com/


   www.majlisutdeenee.com    www.alisuasaming.com | للِفْرَقة اْلَكَشِفيَّة اْلَمْجِلِسيَّة َدِلْيُل اْلَكشَّاَفِة  -  2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لباسام أونقشوا هذا الشعار سلى صفائح أسلحتام حىت اصبح هذا الشعار منتشرا ومقبوال لدى 

ميالدية أخذ لورد بادن باول مؤسس  ١٩٠٨فرسا�م وملوكام ، مث مبرور الزمان حىت  سنة 

مسة وسالمة خاصة با ، وهكذا اصبح شعار القوة املعروف بالنخلة الكشفية العاملية هذا الشعار 

لدى الدولة الزنكية شعارا سامليا ، وهى ىف األص  شعار للمسلم، يرجع تارخيه إىل احلروب 

 .اللليبية قب  بادن باول بعدة قرون 

تكن غهها وملاذا اصبح  النخلة شعار القوة للمسلم، ىف تلك األيا  التارخيية ؟ وملاذا مل  

أل�ا  الشجرة سريف نفوس املسلم،هلذاه ! من األشجار األخرى ؟ فماسر هذه الشجرة ؟ نعم 

ما يف أرض العرب مناا مدينة النيب املنورة والطائف والبلرة والسيشجرة حملية يف بالد املسلم، 

العرب تلك املدن اإلسالمية األصلية، وإن النخ  واحدته خنلة شجر التمر املعروف لدى 

لذيذ  ه ساق مستقيمة طويلة ذا  سقد، ومثرواملسلم، مجيعا، يعيش يف املناطق احلارة كاللحراء ل

الطعم، ب  هوقو  من األقوا ، قي  إنه مشتق من انتقاء الشئ واختياره ألنه أشرف ك  شجر 

 سلى الشدائد، وصالبة   تؤخذ مناا صفا  املؤمن وهي اللربوبلفا  النخ. ساق ذى

جذره  ة، ورسوخ اإلميان، واستقامة الناج والسه، كثه النفع واجلود والكر  وسلواهلمة،العقيد

 كدرجا  اإلميان العالية، وأغلانه  العميق يف باطن األرض كعقيدة املؤمن الراسخة، ساقه وجذسه

وراقه ، اليسقط أوحالوته أو جرائده كأركان اإلسال  الثابتة، ومتوره كاإلحسان الذي به لذة اإلميان

لفا  الشريفة أن التلك  ، وقد كفى هذا الشجر املبارك مبجموسةوال تقلعه الرياح والعواصف

التمسك به قوة املسلم، وسزتم ب  ونلرهم سلى ك  أسداءهم،  كان  إلسال  الذييكون رمز ا

 ولذلك كان شعار النخلة ينبه املسلم، ويذكرهم بأن اإلسال  ملدر قوتم مادا موا متمسك،

 .واهللا أسلم. تعاليمه وجماهدين يف سبي  اظااره سلى الدين كلهب

 

http://www.majlisutdeenee.com/
http://www.alisuasaming.com/


   www.majlisutdeenee.com    www.alisuasaming.com | للِفْرَقة اْلَكَشِفيَّة اْلَمْجِلِسيَّة َدِلْيُل اْلَكشَّاَفِة  -  3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )الوعد(

 :سلى ك  كشاف أن يؤدى هذا الوسد 

 أن أبذل جادى ىف أسد بشرىف" 

  أن أقو  مبا جيب سلي حنو اهللا، مث الوطن،

 وأن أساسد الناس يف مجيع الظروف،

 "و أن  أسم  بقانون الكشافة 

حي  قد . ه دائما ليسعى ويسعد بتحقيقه والوفاء بهوسلى ك  كشاف أن يتذكر بوسد 

سلى نفسه العاد بأنه سيبذل جاده للقيا  مبا جيب سليه حنو اهللا، فيؤدى الفرائض الدينية  قطع

 .اليت فرضاا اهللا سليه، ويتحلى باألخالق الكرمية

من ع سلى ما هلذا الوطن بأنه يؤدى واجبه حنو وطنه، فيتطل وقد قطع سلى نفسه العاد 

ة هذا الوطن والدفاع سنه تاريخ وأجماد خالدة، حي  كان آباءه من املسلم، قد شاركوا يف إقام

الزمان، ويشعر بقوة هذا الوطن وسزته وكرامته،  ءهم والتضحية يف سبيله منذ قدميبنفوسام  ودما

 .ويعتز باالنتساب إليه

خيالف الشرع، فيكون  مامل وقطع سلى نفسه العاد بأن يساسد الناس يف مجيع الظروف 

 ه بالتعاون سلى الربأمر  ذاكرا بأن اهللا تعاىل. لفع  اخله مدفوسا بروح التضحية والواجبمستعًدا 

سباد اهللا، وأ�م من أب التقوى، و�اه سن التعاون سلى اال مث والعدوان، معرتفا بأن الناس كلام و 

ة البشرية، وأن اهللا يف سون العبد، ماكان حدة وبينه وب، الناس اآلخرين صلة األخو واحد وأُ ٍّ وا

 .العبد يف سون أخيه، وإن كان أخيه غه مسلم
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الكشافة بك  ما  جاده للعم  بقانونلقد قطع سلى نفسه العاد بأنه سيبذل وأخهًا  

حيم  من فضائ  ، ألن قانون الكشافة يف احلقيقة مستمد من مكار  األخالق اإلسالمية البحتة، 

 .واهللا أسلم.  ط، واملسلمون سلى شروطام مامل خيالف األحكا  الشرسيةوألنه كالشرو 

 )قانون الكشافة(

 .الكشاف صادق ،وشرفه موثوق به -١

 .، مث الوطن والوالدين والرؤساء واملرؤوس،الكشاف خملص هللا -٢

 .واجب الكشاف أن يكون نافعا ومعينا للغه -٣

 .آخرالكشاف صديق الناس كلام، وأخ لك  كشاف  -٤

 .الكشاف مؤدب -٥

 .الكشاف رفيق باحليوان -٦

 .الكشاف يطيع أوامر والديه وقائد فرقته، وسريف طليعته بدون معارضة -۷

 .الكشاف باش يقاب  الشدائد بلدر رحب -٨

 الكشاف مقتلد -٩

 .اف نطيف يف فعله وقوله وفكره، ويف ساداته ويف مظارهشالك -١٠

 

أصبح الكشاف متلفا بعشر صفا  وهي أنه وباتباع بنود قانون الكشاف    

 .مطيع، باش، مقتلد، نظيف ودود، مؤدب،رفيق، صادق،خملص،نافع،
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ويتضح مما سبق أن القانون حيوي اللفا  اليت حتع  الكشاف امللتز  به انسانا كامال يف  

سا إىل فع  مسر أمينا يف أداء الواجب، نظيفا يف فعله وقوله وفكره، تلرفاته وخلقه، وفيا إذا وسد، 

ب وحي اللراحة وحرية الرأى، ب لنفسه، حريلا سلى أداء الواجب، يؤثراخله، حيب لغهه ما حي

 .للحق و يتبعه ىف ك  املواقف والظروف  احلق

 -:مالحظة 

سلى ك  كشاف أن حيفظ مج  الوسد و بنود قانون الكشافة ، وأن يذاكرمها كلما أتيح   

ن العشرة ميكن أن ينشدها كنشيد بأنغا  مجيلة ، وأحلان متسقة له الفرصة ، وخباصة بنود القانو 

 .حبركا  مناسبة 

 )أسس التدريب الكشفى ( 

 :إن للتدريب الكشفى أسسا أربعة وهى 

 : اخللق) أ(

إن تعليم الشبان األخالق الفاضلة يكون سن طريق نظا  الطالئع وتطبيق قانون الكشاقة ، 

الطالئع ، واأللعاب اجلمعية ، وأسمال املعسكرا  واحلياة اخللوية وأسمال اخلالء ، ومسئولية سرفاء 

. 

 :خدمة الغه ) ب(

وذلك بعم  ما تشه إليه األحكا  الشرسية من صنع املعروف واألمر به والناى سن املنكر والبغى 

 .، وتقدمي اخلدما  النافعة للمجتمع ىف حاال  خمتلفة كانقاذ الناس وإسعافام 

 :وة اللحة والق )ج(
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 .وتكون مبمارسة األلعاب ، وأداء التمرينا  الرياضية ، ودراسة سلم اللحة والتغذية 

 :أسمال املاارة ) د(

وتكون مبمارسة ألوان النشاط املختلفة ، وخباصة أسمال الريادة ، وأسمال املعسكرا  ، وشىت 

 .فنون الكشف املختلفة 

 :من األخالق احملمودة 

شاط ، اإلخالص ، حمبة ، التواضع ، الرفق ، الشجاسة الن ، الشكر اللدق ، األمانة ، اللرب

لى عاد ، احملافظة سرك اخللومة ، ايثار الغه ، وفاء الوالكر  ت احلق ، مساسدة الغه ، اجلود

ة ، احملاسبة سلى النفس ، خشية اهللا ، املواظبة سلى أداء الفرائض العدل ، الرالة والرأف. الوق  

 .ة وحمبة العلم وطلبه دائما والسنن النبوي

 

 :من األخالق املذمومة 

الكذب ، اخليانة ، اجلزع ، الكفران ، التكرب ، اخلشونة ، اجلنب ، الكس  ، النفاق ، حمبة الباط  

، قت  الوق ، ، ترك املساسدة ، البخ  والشح ، حمبة اخللومة ، األنانية ، سد  الوفاء بالعاد

اخلوض فيما ال يعنيه، سد  خشية اهللا وترك اداء الفرائض، وسد   اجلور، سد  الرالة،الظلم و 

 ة، وترك طلب العلماملراساة بالسنة النبوي
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 :من أنواع خدمة الغير

 .مساسدة األطفال واملسن، يف سبور الشارع -١

 .هداية الغريب أو من يض  الطريق -٢

 .التقاط القمامة واماطة األذى سن الطريق -٣

 .املرأة والطف  والعجوز سِ وْ لُ جلُ املقعد يف شاحنة الركاب  ناوض سنال -٤

 .تنظيف املرحاض وأرض احلما  قب  اخلروج دائما -٥

 .سد  التسبق يف نظا  الطابور -٦

 .  الدراسي واملدرسة وغهها من األماكن العامةاحملافظة سلى نظافة الفل -۷

 .كروبامل املبادرة واملسارسة إىل جندة املنكوب، وإغاثة -٨

 

 )مالبس الشبان الكشاف(

 :سلى ك  كشاف يف فرقة الكشاف اللسية أن يرتدى املالبس اآلتية مع الشارا  املقررة

 كوفية بيضاء مع شارة املعاد سلى جاة األما  من الكوفية للكشاف ولباس احلجاب األسود     ) ١(

 .مع شارة املعاد سلى جاة األسف  من لباس احلجاب للكشافة

اللدر وسلى  "الكشافة اللسية " طوي  الكم من وراء القميص مجلة ملورة  قميص مساوي) ٢(

 األمين سالمة املعاد

 .رابطة العنق مع الطوق من اجللد للكشاف فقط) ٣(
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 .شارة الكتف لتمييز اسم الطليعة حبي  توضع سلى الذراع اليمين حت  الكتف مباشرة) ٤(

 .خط مساوى ول جانبيهى طبنطلون طوي  ازرق غامق سل) ٥(

 .جورب وحذاء اسودان للكشاف، وجورب وحذاء أبيضان للكشافة) ٦(

 .ى من رأس الكتفلدبوس سلى الذراع اليسر شارة مثلثة لتمييز املنلب يف الطليعة تللق با) ۷(

 صور لشارات مثلثة لتمييز المنصب في الطليعة

 .لنجمالل واداخله اهليف إطار مثل  جنم مثمن :  شارة عريف الطليعة

 .يف إطار مثل  جنم مثمن فقط:  عريف الطليعة شارة مساعد

 .يف إطار مثل  كف اليد مع األصابع اخلمسة:  الطليعةشارة مدير 

 .يف إطار مثل  إبريق:  شارة ساقى الطليعة

 .ملعقة وشوكةيف إطار مثل  قدر و :  شارة طباخ الطليعة

 .وهلب النار حطابيف إطار مثل  حزمة األ:  شارة حطاب الطليعة

 .يف إطار مثل  حرف اخلاء املعجمة:  شارة خدمة عامة للطليعة
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 )نظام الطالئع( 

 وهذا النظا  هو تقسيم الفرقة إىل. من أهم ما تتميز به حركة الكشاف نظا  الطالئع 

سريف (طالئع، يرتاوح سدد أفراد ك  طليعة من ستة إىل أكثر، ويرأس الطليعة رئيس يسمى 

 .خيتاره قائد الفرقة ممن ميتاز بربوز الشخلية وقوة اإلرادة مع الل، واملرونة) يعةالطل

والغرض من تقسيم الفرقة إىل طالئع هو إتاحة الفرصة لك  كشاف أن يقو  مبسئولياته   

والفرقة مشاركة قائمة سلى احرتامه كفرد له  كفرد يف مجاسة، وأن يشارك يف نشاطا  الطليعة

كما يتيح هلم هذا النظا  أيضا فرصة لتحم  املسئولية، واالستماد سلى   با ،حقوق وسليه واج

ولفرقة . النفس وفرصة لتكوين صفة الزسامة، والقدرة سلى توجيه الغه وضمان تعاو�م اللادق

اص با وهو من أمساء أبطال املسلم، وقادة اللسية طالئع  ولك  طليعة اسم خالكشافة 

، ألمساء هم ذكرايا   خالدة، بطوال  جميدة يف التاريخ اإلسالميملشاورين ا الفتوحا  اإلسالمية

. 

 .يتذكر با وحيتذى با ك  فرد من أفراد الطليعة املسماة باسم واحد  منام

 -:وأسماء الطالئع للكشافة المجلسية كما يلى 

 .طليعة خالدبن الوليد سيف اهللا املسلول الناصر  املنلور -١

 .واإلسكندرية انةنالعاص فاتح ملر أرض الك طليعة سمروبن -٢

 .طليعة سقبة بن النافع فاتح إفريقية وبالد املغرب -٣

 .ة حممد بن القاسم فاتح السند واهلند وقاهر اهلنادكعليط -٤

 .قتيبة بن مسلم فاتح بالد ماوراء النار وقاهر األتراك  طليعة -٥

http://www.majlisutdeenee.com/
http://www.alisuasaming.com/


   www.majlisutdeenee.com    www.alisuasaming.com | للِفْرَقة اْلَكَشِفيَّة اْلَمْجِلِسيَّة َدِلْيُل اْلَكشَّاَفِة  -  10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ليبيي،الل حمرر القدس وقاهر طليعة صالح الدين األيوىب -٦

 .طليعة نور الدين زنكى معلم الفرسان وسيد األتابكة -۷

 .طليعة طارق بن زياد فاتح األندلس وقائد الربابرة -٨

 .طليعة السلطان حممد الفاتح العثماىن فاتح القسطنطينية -٩

 .طليعة ركن الدين بيربس سلطان املماليك قاهر املغول -١٠

 .مه األندلس وقاهر األسبانطليعة احلاجب حممد املنلور أ -١١

 .سلطان املرابط، ومنقذ األندلسعة يوسف بن تاشف، يطل -١٢

 .طليعة سعد بن أيب وقاص بط  القادسية وقاهر الفرس -١٣

 .تواه قائد البحرية مبلقا وبط  املاليو طليعة هنغ -١٤

 .أمربا طور مغوىل يف بالد اهلندطليعة أورنغ زيب  -١٥

 .شاف من افراد  ك  طليعة حفظ اسم البط  وبطولتهسلى ك  ك -: مالحظة

 .وسدد الطالئع احتياطى لعدد طالب املعاد املناسب سنويا

 -:أما طالئع الكشافات المجلسية فلها أسماء األزهار اآلتية 

 حبة والودادمرمز لل: طليعة الوردة  -١

 رمز للرالة والرأفة: طليعة نرجس  -٢

 حلنانرمز للرفق وا: طليعة سوسن  -٣
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 رمز لللفاء واإلخالص: طليعة يامس،  -٤

 رمز للعزة والعدل: خزامى  طليعة -٥

 ربلامة والرمز لالستق: طليعة خطمى  -٦

 رمز للشجاسة واحلماسة: طليعة جلنار  -۷

 رمز للنـزاهة والعفة: طليعة نسرين   -٨

 ة واإليثارمهلرمز لعلوا: طليعة نَاَرِدين  -٩

 العز و  للثبا  رمز: طليعة خالدة  -١٠

 رمز للكر  اجلود: طليعة دهلية  -١١

 رمز لالنتعاش احليوية: ينيا دطليعة غر  -١٢

سلى ك  كشافة من أفراد ك  طليعة حفظ اسم الزهرة وما ترمز إليه وسدد الطالئع :  مالحظة

 .احتياطى أيضا

منلب أو رتبة ولك  طليعة من طالئع فرقة الكشافة اللسية أفراد، ولك  فرد من أفرادها  

 :سلى حسب الرتتيب اآلتى 

 )سريفة(سريف طليعة  -١

 )مديرة(مدير طليعة  -٢

 )ساقية(ساقى طليعة  -٣

 )حطابة(ب طليعة طاح -٤
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 )طباخة(طباخ طليعة  -٥

 خدمة سامة -٦

 )مساسدة سريفة طليعة(مساسد سريف طليعة  -۷

مبا يناسب سدد . د واحدوميكن أن يكون العدد من الساقى إىل خدمة سامة اكثر من فر  

 .أفراد الطليعة

 )هيئة التحية للكشافة المجلسية(

 :ألداء التحية وهي رقة الكشافة اللسية هيئة خاصة لف

 مع التلاق طريف العقب، وتفريج مقدمي القدم، ورفع اليد اليمىن فورا مع القيا  املعتدل -١

اليمىن إىل األما ، وإللاق أمنلة السبابة ، وتوجيه كف اليد تبسيط الذراع واملرفق كشك  املثل 

با ، وإن مل يلبس اجلانب األمين من لباس احلجاب مع خفض اإل الطرف األسف  من الكوفية أو

 .الكوفية، فالتماس أمنلة السبابة بطرف احلاجب اليمىن فقط

ع وإذا مس" بسال  حتية " وهذه اهليئة تسمى . انب األيسراجلوإرسال اليد اليسرى إىل  

 أخفض الكشاف يده اليمىن فورا إىل هيئة القيا  " نـّزل اليد " أو " أنـزل اليد " األمر 

 .املعتدل 

 أنـزِل اليَد أو نـّزل اليد: سالم تحية : األمر    

، ولكنه يرفع اليد اليسرى سلى مستوى القيا  كالسابق ان كان الكشاف حام  العلا فايئة -٢

ق سرضا للبدن وانقالب كف اليد إىل األسف  مع ضم اإلبا  وتبسيط رأس الكتف مع احنناء املرف
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وإذا مسع " بسال  سالح : " األصابع األخرى والتلاق طرف السبابة بعلا، وهذه اهليئة تسمى 

 أخفض الكشاف يده اليسرى فورا إىل هيئة " خفض السالح : " األمر

 .سابقة

 

 خفض السالح: سالم سالح : األمر 

هيئة ثالثة وهي أن الكشاف ميسك سلاه قائما معتدالً كايئه القيا  السابقة ومن مث  -０

مسع األمر فاذا . وكان  سلاه من جانبه االمين قائمة والكشاف ميسكاا بيده اليمىن

يرفع سلاه مث حيوهلا إىل اجلانب األيسر حبي  يضع أصلاا يف " ال  السالح : " 

ك العلا كما كان ، وينحىن مرفقه اليمىن  قبضته اليسرى، يرفع يده اليمىن وهي متس

ويرفع . كتفه، مث خيفض يده اليمىن إىل جانبه األمين مرسلة  كاملثل  سلى مستوى

خفض : "األمرذراسه اليسرى مع قبض أص  العلا إىل شك  املثل ، مث إذا مسع 

       .لثالثاركا  يعيد سلاه إىل مكا�ا السابق باسادة احل"  السالح

 خفض السالح: ل السالح حم: األمر 

 األوامر

 الَبْس الكوفية:  اخَلْع الكوفية -١

 اَ�ضْ : ُحطَّ  -٢

 اسرتاحة/ نظا  اسرتاحة: ِقْف معتدالً  -٣

 وراَء ُدرْ / ِمشاالً ُدْر / َمييًنا ُدْر  -٤
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 وراء ِسرْ / أما  ِسْر  -٥

 اقُعدْ : ُقْم  -٦

 ِقفْ / مكاَنك  -۷

 صف مستقيم -٨

 مشاال اْنظُرْ / مييًنا اْنظُر  -٩

 انلِرفْ / ُسْد  -١٠

 نـَفِّذ -١١

 بُسرَسةٍ  -١٢

 مسًعا وطاسةً / ياسيدى  حاضرة/ حاِضْر ياسيدْى  -١٣

 صف َسْرِضي/ صف طُْويل  -١٤

 َصهْ / سكو   -١٥

 َحَذارِ / انتباه  -١٦

 !ِفْرَقة  -١۷

 !َمْاالً  -١٨

 اَمسعْ  -١٩

 إقـْرَار -٢٠
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 )نموذج(أسلوب إقرار الشخصية 

 .....................عريفة طليعة/ عريف ........................أنا

 حاضرة ياسيدى/ حاضر ............................................

 ضم السالح/ مجع السالح  -٢١

 نشر السالح/ توزيع السالح  -٢٢

 )أنواع اإلشارة بالصفارة ( 

حلركة فليقف وإن كان يف حالة إن كان الكشاف يف ا) __(مد اللو  مرة واحدة  -١

 .السكو  فليحذر ألن صو  اللفارة لإلنذار والتحذير أو فليستعد أو لينل  األمر

 هذا النوع يستعم  قب  انواع أخرى دئما* 

 .معناه اسم  مبا كن  سليه) _ _(مد اللو  مرت،  -٢

 .معناه هناك حادثة) _._(.قلر اللو  مرة ومد اللو  مرًة  -٣

اه نداء مجيع معن) _/... _(... لو  ثالث مرا  ومد اللو  مرة هكذا متتاليا  قلر ال -٤

 .ماع واملقابلة لقبول األمرسرفاء الطالئع لإلجت

 .معناه اجتماع الطالئع أومجع الفرقة مجيعا(......) قلر اللو  مبرا  متكررة  -٥

-------------------- ---- 
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 )المجلسية  التفسير اإلشارى لبعض شارات الكشافة( 

وشك  الكوفية كقبة اجلامع وهي ترمز  رمز لشخلية املسلم ذى التواضع: الكوفية البيضاء  -١

ودبوس املعاد سلى هيئة النجمة  ولون الكوفية أبيض وهو يرمز إىل صفاء اإلميان إىل اإلسال 

اجلاا  هلذه  املثمنة وهي ترمز إىل اهلدف العاىل وهو نشر تعاليم اإلسال  والدسوة إليه من ك 

 .األرض

إىل أن  رمزولرابطة العنق ذيالن ومها ي رابطة العنق ترمز إىل الرابطة العاملية لألمة اإلسالمية -٢

للمسلم، دارين الدنيا واآلخرة، وطوق الرابطة رمز ملايربط املسلم، بعضام لبعض من األخوة 

 .ية املتحدة بدون تفريقماإلسال

يمىن مع األصابع اخلمسة تشه إىل أركان اإلسال  اخلمسة وهي هيئة التحية بكف اليد ال -٣

تفرق حت  بالد األندلس من ال كبه يف انقاذ  سالمة خاصة بدولة املرابط، الذين كان هلم فض 

اخلمسة ترمز إىل مقوما  واألصابع . و األسبان لالستيالء سليااحكم ملوك الطوائف ومن غز 

 التمع

 -:اس اآلتية الذي يتكون من أصناف الن

 احلكا و رمز للرؤساء : اإلبا  ) ١(   

 .رمز لرجال احلكم من اجلنود والوزراء واملوظف، واصحاب اإلشارة واألوامر: السبابة ) ٢(   

 الشأن والسن وهلم كال  مسموع وسلو املكانة  رمز لكبار: الوسطى ) ٣(   

 ا  املتعددةرمز للعلماء واملفكرين واصحاب املاار : البنلر ) ٤(   

 .اليتامىو رمز للضعفاء الفقراء املساك، والنساء : اخلنلر ) ٥(   
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إذا احتد  وانضم  ك  األصابع أصبح  كف اليد قبضة قوية وملاذا مسي  الكف  

 .بذلك قي  أل�ا يكف با سن البدن

يف اللغة  والعلا معناها. إ�ا كالسالح يدافع به سن نفسه، وهلا فوائد كثهة: سلا الكشاف  -٤

االجتماع واالئتالف واجلماسة وملاذا مسي  العلا سلا قي  ألن اليد واألصابع جتتمع سلياا، 

وأشارسلي سلا النيب موسى سليه . مأخوذة من سلا فالن القو  اى مجعام سلى خه أو شر

 .سال ال

هو لباس ملبس ديىن فرضه اهللا سلى النساء املؤمنا ، و : لباس احلجاب للكشافة املسلمة  -٥

يذاء من الذين يف قلوبم مرض، واحلجاب سرت وإ التقوى والعفة حتجب النساء به سن ك  شر

ومسة من أو مسة النساء املسلما  املتميزة به . ووقاية للمرأة، وهو بذلك شعار من شعائر اإلسال 

 .سن غههن

 

 "ماشاء اهللا ماشاء اهللا : " بشئ من األشياء املباحة شرسا فقولوا مجيعا  إذا كنتم متعجب،

 

 

 

 "اهللا أكرب اهللا أكرب : " إذا رضيتم بكال  من الكلم الطيبة شرسا فكربوا اهللا مجيعا 
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 )اهللا صلوا وسلموا على رسول(نشيد 

 ومبحمد نبيا ورسوال      وباإلسال  دينا     رضينا باهللا ربا

 سلى  رسول اهللا)        ٢(وسلموا فللوا 

 )تكرار ( صلى اهللا سلى حممد    صلى اهللا سليه وسلم  

 حممد نيب اهللا    حممْد رسول اهللا

 )تكرار ( صلى اهللا سلى حممد    صلى اهللا سليه وسلم  

 اهللا حممد صفيُّ اهللا   حممد خلي ُ 

 )تكرار ( صلى اهللا سلى حممد    صلى اهللا سليه وسلم  

  امللطفى   نيبُّ اهللا التىباهللا سبد

 رسول اهللا املرتضى

 صلى اهللا سلى حممد    صلى اهللا سليه وسلم

* * * 

 

 )الَعَلُم ( 

فياتدى به أوالعالمة  أو الراية وما يعقد سلى الرمح أو شئ ينلب العلم معناه رسم الثوب ورقمه

 وتكون أكرب من اللواء" أ  احلرب " ّىن واألثر ومجعه أسال  ومن أنواسة الراية وهي سلم اجليش وتك
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 العقاب ويف سنن أيب داود: ال هلا وكان  لرسول اهللا صلى  اهللا سليه وسلم راية سوداء يق 

رأي  راية رسول اهللا صلى اهللا سليه وسلم صفراء، وكان  له ألوية : سن رج  من اللحابة قال 

العباس، وللعلوي،  ا لنىبن  راية سوداء شعار ويف ساد العباسية كا. جع  فياا األسودبيضاء، ورمبا 

راية خضراء، ورمبا كان املسلمون يف العلر القدمي يكتبون كلمة التوحيد يف صفحة اللواء أو كلمة 

مث أصبح  تلك اجلملة القرآنية منحوتة " نلر من اهللا وفتح قريب : " ه أو مجلة قرآنية مث  بالتك

أو ثالث جنما  فوق  النجمة أصبح كشك  اهلالل مث زيد حبرف النون مث زين حرف النون حىت 

اهلالل، ويف النااية أصبح اهلالل والنجمة شعار اللمسلم، ودينام كما كان اللليب شعار 

 .اللمسيحي،

ة من الدول العاملية كثها مناا اصا لك  دولعلر احلاضر أصبح  األسال  شعارا خويف ال 

لكة التايالندية له ثالثة خطوط من األالر واألبيض واألزرق طوط ألوانية كالعلم الوطىن للممخ

 .يرمز اخلط األالر إىل الوطن ، واألبيض إىل الدين واألزرق إىل امللكية حبي 

سيا  سابقا العلم األالر  نية الىت كان  تستعم  كشعار لبالدومن أنواع األسال  الوط 

مللك سو  ديج باراناراى مااراج وذلك لتمييز البح  ، كان يرجع تارخيه إىل سلر أيوتيا ىف ساد ا

السفن التجارية السيامية سن السفن التجارية األجنبية ، وباستبار أن املسلم، ىف ذلك العاد هلم 

ماارة كربى ىف جمال املالحة والتجارة البحرية سرب احمليط اهلندى ساد امللك سو  ديج باراناراى 

اوكياجوالراج "التجار املسلم، أن يتوىل منلب وي  إىل بعض مااراج ب  ملوك أيوتيا قبله بزمن ط

حي  كان يتوىل شئون التجارة البحرية ىف " كرو  تاه خاوا "أو  سلى ديوان املرافئ اليمىن "مونرتى

جاة احمليط اهلندى ، وهذا احمليط كان يعترب من اهم الطرق البحرية ىف جمال التجارة العاملية ىف 

موسا  من السفن التجارة جترى بالبضائع والسلع من بالد اهلند وإيران ذلك العاد وكان  ال

والعرب ومن بالد الغرب سرب احمليط اهلندى إىل مرافئ سيا  وشبه جزيرة ماليو، وإ�ا مجيعا حت  

حي  كان اوكياجوالراج مونرتى سلى رأس الديوان ، وبذا  سيادة ورساية ديوان املرافئ اليمىن
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للسفن التجارية التابعة  خيى ميكن أن يكون أول من استعم  العلم األالر كشعاراالستبار التار 

العاد باإلضافة إىل أن كثها منام قد توىل سلى املدن التجارية املسلمون ىف ذلك  لسيا  هم

 ورمبا كان هذا البحرية والة سلياا حنو مدينة بانكوك القدمية كان والياا مسلما تركيا امسه شلىب

العلم األالر سلى السارية الىت كان  تنلب أما  دار  يرفعهو أول من أمر رجاله أن الرج  ه

 .اجلمركية منذ ذلك العاد ، واهللا أسلم 

 )نظام رفع األعالم ( 

 .إذا رفع العلم الوطىن مع سدة أسال  أخرى ، فيجب أن يتوسطاا ويكون ىف أسالها  -١

 . ال يوضع اى سلم آخر أسلى من العلم الوطىن -٢

ال ينكس العلم إال بناء سلى أمر رمسى ، وسند تنكيسه جيب أن يرفع أوال مث ينكس إىل  -٣

 .الثل  بعد ذلك ، وكذلك قب  إنزاله جيب أن يرفع إىل �اية السارية

تكون سارياتا ىف ارتفاع واحد، وأن يكون العلم  إذا رفع  أسال  سدة دول ، فيجب أن -٤

 .ه الوطىن سلى يسار الناظر إلي

يكون العلم القومي فوق اآلخر ،  وجب أن. ا مع سلم آخر لقومى متقاطعإذا وضع العلم ا -٥

 .وسن يسار الناظر إليه 

إذا سلق سلى منلة خطابة مع سلم آخر ، وجب أن يكون سلى مي، اخلطيب ، وممنوع  -٦

 .بسطه سلى املنضدة 

 .العلم الوطين  اليرفع سلى صارى العلم ىف حب  واحد أىُّ سلم آخر مع -۷
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زل من السارية ىف الساسة ـمنة صباًحا ، وينايرفع العلم ىف الساسة الث -٨

السادسة مساًء ، وينبغى أن يالحظ شدة رفعه وسرسته ىف الرقى أما 

 .البالد واحرتاماا  ـزل ببطء داللة سلى هيبةح، خفضه فينبغى أن ين

 .العلم الوطىن سلى ميينه  إذا ال  العلم الوطىن مع سلم آخر وجب أن يكون -٩

سند ما ينتشر العلم تؤدى الفرقة التحية للعلم ويرجى سد  العب  باألسال  القدمية ب  جيب  -١٠

 .وضعاا ىف حرز مناسب 

 )علم وطننا تايالند : نشيد ( 

 )٢( له ثالثُة ألواْن    )٢(سلم تايالند 

 بالدماءِ   بالدماءِ   دفاسه  األالر للوطن 

 باجلاادِ   باجلاادِ  دفاسه  ناألبيض للدي

 باإلكرا  باإلكرا  دفاسه  األزرق للملك

 )تكرار ( ثالثٌة من األلواْن  دسائم للوطِن  

* * * 

 

 

، ملك السيا  الرابع أمر برفعه  جاويوهواو األبيض يف ساد جاللة امللك باراجو  كاالسَلُم الفي  ( 

 )سن العلم األالر البح  التابعة لسيا  بدال سلى صارى السفينة التجارية 
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املركب ة سيا  أمر برفعه سلى اللارى لكسلم خاص جباللة امللك الرابع مبم( 

برفعه سلى  ، وأمراملائى امللكى لتمييزه سن املراكب األخرى يف الذهاب

   )السارية يف قلره امللكى أيضا 
 

رة بشا سلم الفي  ذى ثالثة رؤوس، املسمى بتونج أياَّ رابو  شبيه( 

    مل حيضر حينما ، أمر برفعه سلى السارية يف قلره امللكى امللك الرمسية

 .)جاللته يف العاصمة

 

راج  سلم خاص جباللة امللك اخلامس مبملكة سيا  مسى بتونج بارو ( 

وسلى السارية  ، تاواج ماا سيام، كان يرفع سلى اللارى املركب امللكى

 )حاضرا يف العاصمة يف القلر امللكى حينما كان جاللته 

 

جوتاه بتونج  لة امللك اخلامس مبملكة سيا  مسيسلم خاص جبال( 

اى، كان يرفع سلى السارية يف القلر امللكى حينما كان جاللته مل تيبات

أوحينما كان يلف اللفوف  ضر يف العاصمة أو يف قلره امللكىحي

    .)الستقبال جاللته أو امللوك األجانب

راج، إذا   ماا لة امللك التايالندى احلاىل مسي بتونجسلم خاص جبال( 

ذلك أن جاللة امللك   كان يرفع هذا العلم امللكى يف أى مكان فمعىن

 .) حاضرا فيهكان 
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صارى  سلم خاص جباللة امللكة أو زوجة امللك الكربى كان يرفع سلى( 

 .)املركب امللكى الذي كان  جاللتاا حاضرة فيه

 

 مهويل العاد مبملكة سيا  كان يرفع سلىسلم خاص بسمو األ(

 صارى املركب امللكى أو السفينة احلربية اليت كان مسو األمهويل 

 .)العاد فياا 

 

 سلم خاص لألسرة امللكية كان يسمح الستعماله خلوصا( 

 )للاحب العظمة من كبار األسرة امللكية فقط  

 

 ،  لكة سيا ، أالراللونالعلم الوطىن يف ساد جاللة امللك اخلامس مبم( 

 .)وسطه صورة الفي  األبيض يقو  سلى املقا  مدبرًا للسارية

 

العلم الوطىن بعد تلحيح وتغيه سلم الفي  السابق وهو ذومخسة خطوط ( 

 )من اللون، األالر واألبيض 
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بأمر  العلم الوطىن التايالندى يف ساد جاللة امللك السابع صححه( 

ثالثة ألوان أو  با راسيد سوبا كان ومسى بالعلم ذىجاللة امللك بارايا

منذ ذلك الوق  حىت  تونج تاى رونج وكان يستعم  كشعار الدولة

 .)اآلن
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 )المعلومات العامة ( 

 )١ ( 

 دول جنوب شرق آسيا

 املساحة الدولة

 )٢كم ( 

 نظا  احلكم الديانة العملة اللغة العاصمة

االجنليزية  يالمان ٠٠٠،٣٠٠ الفيليب، -١

 تاكالوك

املسيحية  بيزو

 اإلسال 

 مجاورى

البوذية  دونج الفيتنامية هانوى ٣٣٠‚٠٠٠ فيتنا  -٢

 الكونفوشية

 مجاورى

 ملكى البوذية لایر اخلمهية بنو  بنه ١٨١‚٠٠٠ كمبوديا-٣

 مجاورى البوذية كيب الالوية ونتيان  ٢٣٦‚٠٠٠ الوس -٤

 ملكى اإلسال  /البوذية باه  اىالت بانكوك ٥١٤‚٠٠٠ تايالند -٥

بورما  -٦

 )ميامنار(

 مجاورى اإلسال  /البوذية كيان البورمية راجنون ٦۷۷‚٠٠٠

 ملكى البوذية /اإلسال  رينجي  جنليزيةاملاليزية اإل كواال ملبور ٣٢٩‚۷٥٠ ماليزيا -۷

ية اللينية املاليو  سنغافورة ٦١٨ سنغافورة -٨

 اإلجنليزية

دوالر 

سنغافور 

البوذية  /لطاويةا

 اإلسال /

 مجاورى
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 ى

 مجاورى اإلسال  روبية يةالباهاسااملاليو  جاكرتا ١‚٩١٩‚٠٠٠ إندونيسيا -٩

بندرسرى  ٥‚۷٦٥ بروناى -١٠

 باكاوان

ية املاليو 

 اإلجنليزية

 سلطنة البوذية /اإلسال  دوالر

تيمور  -١١

 الشرقية

الربتغالية  ديلى ١٤‚٦١٥

 الباهاسا

 مجاورى املسيحية _

 )٢ ( 

 الدول العربية

 نظا  احلكم العملة العاصمة )٢كم(املساحة  الدولة

 األردن) ١(

اإلمارا  ) ٢(

 العربية املتحدة

 البحرين) ٣(

 تونس) ٤(

 اجلزائر) ٥(

 جزر القمر) ٦(

 جيبوتى) ۷(

٩٠‚٠٠٠ 

٨٣‚٦٠٠ 

 

٢٠٠ 

١٦٣‚٠٠٠ 

٢‚٢٨١‚٠٠٠ 

١‚٨٦٢ 

٢٣‚٠٠٠ 

 سمان

 أبوظىب

 

 نامةامل

 تونس

 اجلزائر

 موروىف

 جيبوتى

 دينار

 درهم

 

 دينار

 دينار

 دينار

 فرنك

 فرنك

 لكىم

 إمارة

 

 إمارة

 مجاورى

 مجاورى

 مجاورى

 مجاورى
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 السودان) ٨(

 السعودية) ٩(

 سوريا) ١٠(

 اللومال) ١١(

 سمان) ١٢(

 العراق) ١٣(

 فلسط،) ١٤(

 رقط) ١٥(

 لبنان) ١٦(

 ليبيا) ١۷(

 ملر) ١٨(

 املغرب) ١٩(

 موريتانيا) ٢٠(

 اليمن) ٢١(

٢‚٥٠٠‚٠٠٠ 

٢‚١٤٩‚٠٠٠ 

١٨٥‚٠٠٠ 

۷٦٣‚٠٠۷ 

٣٠٠‚٠٠٠ 

٣١۷‚٤٣٨ 

٢‚٠٠٠۷ 

٤٣۷‚١١ 

١٠‚٤٠٠ 

٠٠٠‚۷١‚٦٠ 

١‚٠٠٠‚٠٠٠ 

٤٦٠‚٠٠٠ 

١‚٠٣٠‚٠٠٠ 

٤٨٢‚٠٠٠ 

 اخلرطو 

 الرياض

 دمشق

 مقديشو

 مسقط

 بغداد

 القدس

 الدوحة

 بهو 

 طرابلس

 القاهرة

 الرباط

 نواكشوط

 صنعاء

 جنيه

 لایر

 لهة

 شلن صوماىل

 لایر

 دينار

 الدينار/ الشيك 

 لایر

 لهة

 دينار

 جنيه

 درهم

 أوقية

 لایر

 مجاورى

 ملكى

 مجاورى

 مجاورى

 سلطنة

 مجاورى

 سلطة وطنية

 إمارة

 مجاورى

 مجاورى

 مجاورى

 ملكى

 مجاورى

 مجاورى
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)٣( 

 القارا  الس 

 .مي    ٤٣٤٠٠: طول السواح  . مي  مربع   ١٨٦٨٥٠٠٠ :املساحة : آسيا ) ١(

كم ، أكرب  ٦٣٠٠: ياجنتسى : أطول نـار . قد   ٢٩٠٠٠ : قمة إفرس  : فاع أسلى ارت

: األجناس  ،طوكيو: روسيا ، أكرب مدينة : أكرب دولة .  ٢ كم ٣۷٨٤٠٠: وين قز : حبهة 

 .اإلسال  واهلندوكية والبوذية واملسيحية : الديانا  . املغوىل والقوقازى 

أسلى ارتفاع . مي   ١٩٠٠٠: طول السواح  . مربع  مي  ١١۷۷٣٠٠٠املساحة : أفريقيا ) ٢(

: فكتوريا : كم أكرب حبهة   ٦٦۷٠الني  : أطول نـار  . قد   ١٩٣٤٠: قمة كليمنجارو : 

. الزنوج والقوقاز : األجناس . القاهرة : اكرب مدينة . السودان : اكرب دولة . ٢كم   ٦٢٩٤٠

 .اإلسال  واملسيحية: الديانا  

:  أسلى ارتفاع. مي   ٢٣٥٠٠السواح   طول. ع مي  مرب ٣٨٥٠٠٠٠: املساحة : أوروبا ) ٣(

: الدوجا : أكرب حبهة . مي   ٢٤٠٠: الفوجلا : أطول نـار . قد   ١٥۷٩٢: فمة مونبالن 

األجناس . لندن : أكرب مدينة ) . اجلزء األورىب مناا(روسيا : أكرب دولة . مي  مربع  ۷٠٠٠

 .املسيحية واإلسال  : الديانة . القوقازى : 

مي  أسلى  ٤٦٠٠٠طول السواح  . مي  مربع  ٩٤١٠٠٠٠: املساحة : مريكا الشمالية أ) ٤(

أكرب حبهة . كم   ٥٩۷١: املسيسىب : أطول نـار . قد   ٢٠٣٠٠: قمة ماكينلى : ارتفاع 

: األجناس . نيويورك : أكرب مدينة . كندا : أكرب دولة .  ٢كم   ٨٢١٠٠: سوبهيور :

 .املسيحية: الديانة . مر القوقازى والزنوج واهلنود احل

أسلى . مي   ١۷٨٠٠: مي  مربع ، طول اسواح   ٦٨٥٦٠٠٠املساحة : أمريكا اجلنوبية ) ٥(

 ٦٤٤٨: األمازون : أطول نـار . قد   ٢٢٨٣٥) : األرجنت، ( قمة أكونكاجوا : تفاع ر ا
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بوينس : مدينة  أكرب. الربازي  : أكرب دولة . مي  مربع  ٣٠٠٠: تيتيكاكا : هة كم ، أكرب حب

 .املسيحية : الديانة . وج واهلنود احلمر القوقازى و الزن: األجناس . أيرس 

: أطول نـار . مي   ١٢٠٠٠: طول السواح  . مي  مربع  ٣٤٦٠٥٠٠: املساحة : أسرتاليا ) ٦(

. سيدىن : أكرب مدينة . مي  مربع  ٣٨٠٠: آيرى : مي  ، أكرب حبهة  ١٦٠٠موراى 

 .املسيحية : الديانة . وقازى واألسرتاىل واملنغوىل والزجنى الق: األجناس 

 

)٤( 

 احمليطا  الثالثة

. هلدوئه الذى الحظه أثناء رحلته إىل الفيليب، اه ماجالن نظرًا هكذا أمس: احمليط اهلادى   )١(

أكرب اتساع ) خندق ماريانا ( قد   ٣٥٨٠٠: أكرب سمق . مليون مي  مربع  ٦٠: املساحة 

 ) .سلى طول خط اإلستواء ( مي   ١٠٠٠٠: 

مسى بذا اإلسم نسبًة إىل قارة أطالنطس اخلرافية الىت افرتض وجودها وراء : احمليط األطلنطى )  ٢(

: أكرب سمق . مليون مي  مربع  ٤١: املساحة : جبال أطلس و مضيق جب  طارق بأفريقيا 

 ) .خندق بورتريكو ( قد   ٣٠٢٣٦

. سواح  شبه جزيرة اهلند هذا اإلسم نظرا ألن مياهه تغس   ق سليهأطل: احمليط اهلندى ) ٣(

 )خندق جاوة ( قد   ٢٤٤٢٥: أكرب سمق . مليون مي  مربع  ٢٩: املساحة  
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 )٥( 

 )أقسا  اجليش ( 

 .رد  منه لغرض مااجلريدة، وهي قطعة من اجليش جُ : أق  العساكر 

 أربعمائةالسرية، وهي من مخس، إىل : مث 

 ة، وهي من أربعمائة إىل األلفبَ يْ تِ كَ ال: مث 

  فَ حْ ق واجلَ لَ يْـ الفَ : اجليش، وهومن ألف إىل أربعة اآلف، وكذلك : مث 

 اخلميس، وهو من أربعة اآلف إىل اثىن سشر ألفا: مث 

 رَ ألنه مخس فِ : قي  
َ
 نَ مَ يْ ق وهي املقدمة والقلب وامل

َ
 اقةة والسَّ رَ سَ يْ ة وامل

 

)٦( 

 بُ ائِ جَ والعَ  بُ ائِ رَ الغَ 

 .وهو قلي  الشرب... األسد اليدنو من النار، وال من املرأة الطام  -١

 .نانهون األسود والنمور واألفاسى والسسي: العيون اليت تضئ باللي   -٢

 .ضب بعدهاة، مث الليس يف األرض حيوان أصرب سلى اجلوع من احليّ  -٣

 .الضب واخلنـزير التسقط أسنا�ما أبدا -٤

 .مفتوحة الع،األرانب تنا   -٥
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 القرد ال يستطيع السباحة، وإذا ألقى يف املاء غرق -٦

 الفرس الطحال له -۷

 يقى واهلندىاألفر : يوجد نوسان من الفيلة  -٨

 إبلار اللقر تساوى مثانية أضعاف قوة اإلبلار سند اإلنسانقوة  -٩

 خرطو  الفي  هو أنفه -١٠

 سان ألف مرة تقريباحاسة الشم سند الكالب أقوى مناا سند اإلن -١١

 ههو، ويستطيع اصطياد األمساك يف امليا اح ماالنمر سبّ  -١٢

 الغراب أذكى الطيور -١٣

 مرتا ٣٣‚٥أطول حيوانا  العامل احلو  األزرق طوله  -١٤

 س/ كم ١٠٥أقلى سرسة له ) شيتا(أسرع حيوانا  العامل الفاد اللياد  -١٥

 لعمره وع من القواقع البحرية واحلد األقلىن( QUAHOG يوانا  سمرا خواهوكأطول ح - ١٦

 .سنة١٥٠، مث السلحفاة العمالقة سمرها  سنة ٢٠٠

 .ساسة ٢٢أكس  احليوانا  الكواال ومتوسط سدد ساسا  نومه  -١۷

 )٢كم ٠‚٤٤(أصغر دول العامل من حي  املساحة الفاتيكان  -١٨

 .ألف مليون خلية ٣٥٠، و  مفلال ٣٦٠سضلة، و ٦٤٩يوجد جبسم اإلنسان البالغ  -١٩

 .ة يف جسم اإلنسانالكبد هو أكرب غدّ  -٢٠
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من طول اجلسم   %٢۷، إذ يبلغ طوهلا  أطول سظمة يف جسم اإلنسان هي سظمة الساق -٢١

 . كله

 . أق  أجزاء جلد اإلنسان حساسية جلد الكعب،، واكثرها حساسية جلد الشفت، -٢٢

 .ساسة ٢٤فرز لرتين من اللعاب خالل ، بينما يُ قرَ لرتا من العَ  ١‚١٤يفرز جسم اإلنسان   -٢٣

حبجم سلبة   -ضاهى اجلراني  من حي  القوة، فقطعه صغهة منه العظم يف جسم اإلنسان يُ  -٢٤

 .قادرة سلى احتمال وزن يبلغ تسعة أطنان –كربي  فقط 

ائر الف شعرة أما جمموع شعر س ١٥٠ -١٠٠بيلغ جمموع الشعر يف رأس اإلنسان حواىل  -٢٥

 .شعرة اجلسم فال يق  سن مخسة مالي،

. جرا  ١٣٠٠يبلغ وزن القلب يف الشخص البالغ حواىل كيلو وثل  الكيلو، وحتديدا  -٢٦

 .وحجم القلب يكون تقريبا يف حدود حجم قبضة اليد

 .خاليا املخ أو اخلاليا العلبية يا جسم اإلنسان ميكن جتديدها وتعويضاا، سداك  خال  -٢۷

 .يش يف القطب اجلنوىب، والدب القطىب يعيش يف القطب الشماىلالبطريق يع -٢٨

 .ناها أبدا يف اهلجو  وال يف الدفاعسراوية، وال تستخد  ميُ مجيع الدببة القطبية سُ  -٢٩

 .ةويمئ درجة ٤٠ حواىل اجلم  جسم حرارة ودرجة قية،رَ سَ  غددا له أن مع يعرق ال اجلم  -۳٠
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)٧(  

 ةٌ دَ الِ خَ  ا ٌ أبيَ 

 وُك ُّ نَِعْيٍم الَ َحمَاَلَة زَاِئ ُ  باِطُ   ما خال اهللاَ  الَ ُك ُّ شئٍ أَ  -۱

 )بن ربيعة  لبيد( 

 أَْسَدْدَ  َشْعًبا طَيَِّب اَألْسَراقِ   َاألُ ُّ َمْدَرَسٌة ِإَذا أَْسَدْدتـََاا -۲

 )حافظ إبراهيم (    

 اَألَواِئ ُ  آلٍ  مبامل َتْسَتِطْعه◌َ  َوِإينِّْ وإن كنُ  األخَه َزَمانُه -٣

 )أبو العالء املعرى (    

ْرِء قَائَِلٌة َلهُ  -٤
َ
 ِإنَّ احلياَة َدقَاِئُق ِوثـََوانِ   َدقَّاُ  قـَْلِب امل

 فالذّْكُر لإلنساِن ُسْمٌر ثانِ  فَاْرَفْع لنفِسَك بعد موِتك ذِْكَرَها     

 )أالد شوقى (    

 األسباُب واملوُ  َواِحدُ  تعّدد ِ  وَمْن مل َميُْ  بالسَّْيِف ماَ  بغهِه -٥

 )ابن نباته السعدى (    

 اليذَهُب الُعْرُف بَ، اهللا والناسِ  ن يـَْفَعِ  اخلَه ال يـَْعَدْ  َجَوازِيهِ مَ  -٦

 )اُحلطيئة (    
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 أ  ه  دواٌء يـَُردُّ الشَّْيَب موجودُ  ه  الشباُب الذي قدفَاَ  مردودُ  -٧

 )األخط  (    

 

تَ  -٨
ُ
ُْستَـْعِجِ  الزََّل ُ  َض حاجِتهعْ بَـ  َأىنِّْ َقْد يُْدرُِك امل

 وقد يكوُن مع امل

 )القطامي (    

 وال يـَبـَْقى الكثُه مع الَفَسادِ   قليُ  املال ُتْلِلُحه فـََيْبقى -٩

 )املتلمس (    

 أتطُلِب الِّرْبَح فيما فيه ُخْسرَانُ    ْسعى ِخلْدمِتهياخاِدَ  اِجلْسِم كم تَ        

 فأنَ  بالنفس ال باجلسم إِْنَسانُ  س استكِمْ  فضائَِلاالى النفأَْقِب  س -١٠

 )سىت البُ (    

ْرءُ يُْدرُِكهُ ما ُك ُّ ما يـََتَمىنّٰ  -١١
َ
 سُُّفنُ لرِى الرِّيَاُح مباال َتْشَتِاى اجتَْ    امل

 )املتنىن (    

 الدَّ ُ  َق سلى َجوانِبه يـُرَاحٰىت  ىال َيْسَلُم الشََّرُف الرفيُع ِمَن اَألذٰ  -١٢

 )املتنىب (    

َعمُ    ى يف النَِّعْيِم ِبَعْقِلهُذو الَعْقِ  َيْشقٰ  -١٣   وأخو اَجلَاالَِة يف الشقاوة يـَنـْ

 )املتنىب (    
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 كثه اُحلبِّ باَجلْاِ  فَاِسدُ   وإنَّ     َصاِلحٌ وإن قَِلْيَ  اُحلبِّ بالعقْ  -١٤

 ) املتنىب(    

  ما ك ُّ  -۱٥
َ
 جاِل ُفُحْوالً الرِّ  فياا وال ك ُّ   انَاِفذً  اِىل عَ َمْن طَلَب امل

 )املتنىب (    

 فال يَقَنْع مبا ُدْوَن النُُّجْو ِ   إذا ما غاَمْرَ  يف َشْرٍف َمُرو ٍ  -۱٦

 )املتنىب (    

 فطاملا اْستَـْعَبَد اإلنساَن ِإحسانُ   َأْحِسْن إىل الناِس َتْستَـْعِبْد قلوَبم -١٧

 )البسىت (    

َلةٌ وسُ،  -١٨  ولكن َسْ،َ السُّْخِط تُبدى املساِويَا  الرَِّضا َسْن ك ِّ َسْيٍب َكِليـْ

 )سبد اهللا الطاىب (    

 وَجاِوْزُه إىل ما َتْسَتِطْيعُ    إذا مل َتْسِطْع أَْمرًا َفَدْسهُ  -۱٩

 )بن معد يكرب  سمرو(    

 باليت كان  هي الداءُ  وَداِوِىنْ   اللَّْوَ  ِإْغرَاءُ  دَْع َسْنَك َلْوِمْي فإنَّ  -٢٠

 )أبو نواس (    
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 )٨( 

 من أمثال العرب

 آِج األْكَفاَء وَداِهِن اَألْسَداءَ  -۱

 احلَاِوْي ال يـَْنُجْو ِمن احلَيَّا ِ  -٢

 اُب ُجنـُْوٌن بـُْرُؤُه الكَرب الشَّبَ  -٣

 اااطُ خُه األموِر أْوسَ  -٤

 َلكَ  عْ مَ اْمسَْع  ُيسْ  -٥

 زميةٌ الظَّْفر بالضعيِف هَ  -٦

ُرْوَءِة التواُضعُ  -٧
ُ
 تَاُج امل

 إّن املعاذ يَر َيُشْوبـَُاا الكذبُ  -٨

 ْككَ ُر تْـ يَـ  رَّ اتُرِك الشَ  -٩

 َضا الناِس غايٌَة ال تُْدَركُ رِ  -۱٠

۱۱-  
ُ
 ِة خْلف الوْسدِ  روءآفة امل

 إن النساَء ِشقاِئُق الرجالِ  -۱٢

 َيْضِرَب لساُنك ُسنـَُقكَ  إياك وأنْ  -۱٣

 أمانةٌ  السِّرُّ  -۱٤
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   موُ  األحياءِ اجلاْ  -۱٥

 تـَْعِجْيُ  الِعَقاِب َسَفهٌ  -۱٦

 ُربَّ ُسكوٍ  أَبـَْلُغ من الكال ِ  -۱٧

 َمْن َجدَّ وَجد -۱٨

 ختيارُهَدلَّ سلى ساقٍ  ا -۱٩

  .ن احَسْنَ  إليهاتَِّق َشرَّ مَ  -٢٠
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