
 
 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة األشبال:    من 7 إلى21 سنة

و تنقسم فرقة األشبال إلى قائد يرأس وحدة األشبال  

الّسداسيات أفراد هي  6مجموعات صغرى من 
والمسؤول عن العريف يختار القائد مسؤوالعنهم هو

عريف العرفاء.الوحدة من أفرادها هو   

 شعار المرحلة:    أبذل جهدي
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ظهرت الحركة الكشفيّة في العالم   

بادن اللّورد على يد مؤّسسها 
.و أّول مخيّم  2097سنة  باول

“براون سي“للفتية بجزيرة   

 

 ما أسعد الّشبل الّصغري
 ما أسعد الّشبل الّصغير      بين الأقاحي و الزّهور
 مستكشفا أرض الجدود     فوق الرّوابي و الّصخور

 لا لا  للا...
 مستكشفا أرض الجدود    مستعذبا لحن الخلود
 فالّشبل عنوان الّنشاط       يسعى بجّد كالكبير

 لا لا للا...

الوطن  وأعد بأن أبذل جهدى فى أن أقوم بواجبى نحو هللا 

يبقانون األشبال وأن  و أن أعمل .أسىع إلسعاد غير  
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ي أعماله .  -4
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ي قوله و يحير
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:مبادئ احلركة الكشفّية     
الواجب حنو اهلل. -1  

الواجب حنو الّذات. -2  

الواجب حنو اآلخرين.-3   
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ــــدالبــالد نحــن أبطـــال  أش ــ الغـ  

 نحــن عنــوان الرشــاد و العــــال و الســـؤدد
                   * * *  

ــــلرمزنـا صـدق المـقـــال دأبنــا حــب  العـمـ  
 درعنــا خيــر الخصــال نهجنــا أسمــى المثـل

                   * * *  
 يــا بـالدي فـي حمــاك أقتفــي سيــر األســـود
 مـانحـا روحــي فــداك بــاذال أقصـى الجهـــود

                   * * *  

نواع الّتحّيةأ            

 2-التّحيّة الّصغرى:
في مستوى الكتف للتّسليم و  

 طلب الكلمة...
 1-التّحيّة الكبرى:

في مستوى الجبين لتحيّة 
 العلم....

 3-تحيّة المراسم:
اليد مطلوقة في اتّجاه المنّصة 

أو العلم عند االستعراض أو 
 أداء الوعد...

 kaabouri@gmail.com   

 فرقة أشبال العندليب
حمّمد اهلادي الكعبوري = إجناز القائد   

 مرحلة االندماج



   

 
لزي الكشفيامكونات                

:أزرق داكن، قصير سروال : لونه أزرق سماوي  قميص

: طويلة بيضاء اللون  جوارببحاشية صفراء : أزرق منديل 

جلدي داكن اللون حزامجلدي داكن اللون.  حذاء  

 الشارات :
 شعار الجمعية : يوضع على الجيب األيسر.

 شعار القسم : يوضع على الجيب األيمن.
 علم البالد : يوضع على الجيب األيمن.

 شارة الجهة : تعلق على غطاء الجيب األيمن.
 الشارات و األوسمة : تعلق على اليد اليسرى أو وشاح األوسمة.

.الطقوس الكشفيةتطبيق أحد استعماالت الزي الكشفي :  

رحلة، مخيم .. -بنشاط خلوي القيام   . بزيارة رسميةالقيام  

.المناسبات و األعياد الرسميةالمشاركة في   باستعراضالقيام    

 العندليب فرقيت
باسما في األفـــق     هو ذا الّصبح أتى  
القتبال الفلـــــق       فهلّموا يا رفاقي  

 ال ال ليلالال ال ال ليلالال
 ليللي ال ليلال لليلليال ليلال

هي أحلى ما عندي     العندليب فرقتي  
و قطعة من كبدي     هي روحي و دمي  

 الال...
للعمْل دايما و كد         أيّها الّشبل استعد  
اعمل و ابن و اجتهد     فرقتك لك تنادي  

 الالال...
رفرفت بين الّزهور     الفراشة الجميله  
أنعشتنا بالعطور         و النُّسْيمة العليله  

 قّصة ماوكلي

 وعل كبري

ي الغابه        وعل كبير 
 
  ف

من وكره           قد رأى   
أرنبا جاءت إليه  

  عليه  ودقت
*** 

 وعْل ....وعلْ 
  

ْ
ي      افتح لي الباب

أو قتلن 
 
ْ
 الصياد

  أرنْب   أرنْب 

 شكرا كثيرْ 

 La La La شكرا كثيرْ 

Merci beaucoup La La La 
 1  أحسنتم أحسنتْم على ما قّدْمتمْ 

  .شكرا

 ما قولكم

نعم نعم          ما قولكم ما قولكم
حسن حسن       ما رأيكم ما رأيكم

1و بالّصواب قد نطق      إّن الحكيم قد صدقْ 

حان وقت االجتماع              هيّوا يا لخوانْ 
جان وقت العمل        هيّوا يا لخوانْ 

       أنشدوا و ابتسموا  هلّموا تقّدموا (1)
نّا ننتّر (1) إ             ال  تتأّخروا 
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