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 جزيرة الكنز
 امأربعة أي   :مة المخي  مد   -

 .سنة( 14-12)العمر:  خالصي   م  مخي  هذا البرنامج هو ل   -

  :)الناشئ( ثعرف الحد  أن ي م هومن المخي   الهدف األساسي -

   صورة هللامخلوق على  اإلنسان   أن. 

   ة(الوقوع في الخطي  -خاطئ )سقوطه اإلنسان أن. 

    ص اإلنسان من خطاياهأن  المسيح جاء ليخل. 

   ه بالكامل للمسيحعلى اإلنسان أن يعيش حيات   أن. 

 ترنيمة المخيم -

 .يوم( كل  ُترن م ) ستكون ترنيمة "كنزي" هي ترنيمة المخي م الرسمي ة

 .46: 31ى مت   :آية المخي م -

 المسيح. الذي هو يسوع ،إلى الكنز يوم نمشي على خريطة لنصل   في كل    ة:فكرة يومي   -

م المخي  مون  :مالحظة -  :اتثالث مر  ُيقس 



 
 
 

o لعابفريق األ. 
o فريق المناقشة. 
o  ُرفمجموعات الغ. 

 

ول:اليوم األ   

 :المخي  مينسماء أعليها  ومعه لفيفة ورق  ،قبطان زي   أحد القادة مرتدًيايكون  الوصول إلى المكان 
 ة()أسماء جزر حقيقي   وتوزيعهم على الغرف التي ستكون بأسماء جزر:

 جزيرة هاواي 
 جزيرة األرانب 
  جرينالندجزيرة 
 جزيرة مدغشقر 
 جزيرة ماديرة 
  زميرلداأجزيرة 
 جزيرة ناتونا 
 جزيرة بيلي 
 جزيرة بيوكو 
  جزيرة ماوي 

 والئحة  ،بواب الغرف مع خريطة كل جزيرةألى ها عوضعو  ،والبرنامج سماء الغرفأ يمكن طبع
 .غرفة مين في كل   مخيال

 :الترحيب 



 
 
 

   كالتالي: الجمودلعبة كسر 
 :مبارزة القراصنة

 .مًعااجمع المخيمين  (أ
: ما برنامج  المفلل  ما نمرة )مثاًل  انً معي   سؤاًل القائد المسؤول عن هذه اللعبة يطرُح  (ب

لة  ما الفريق الذي تشجعه في كأس العالم  المفل  ل  ما فاكهت  رجل   ما لون  المفل  
 ما عمر  (،

لديه  آخر   اإلى أن يجدوا شخًص  عال   السؤال بصوت   نع جيبوامين أن يعلى المخي    (ت
 ،نفسها اإلجابة

 بعض،مقابل يقف الثنان بعلهما   (ث
السبابة  صبعإكالترس واألخرى ب ةمفتوحعلى أن تكون  يستخدم المخيم إحدى يديه (ج

 المبارزةكسيف 
 .صبعهإترس مع منعه من القبض على الصبع اآلخر بإعلى المخيمين محاولة قبض  (ح
 .لعب هذه اللعبة معهيين لن مختلف  يلجمع شخص   آخر   سؤاًل طرح بعد ذل  ت (خ

 :ن أوعليه  ،شخص ورقة عليها معلومات عن رئيس الفريق عط كل  أ  لعبة تقسيم الفرق
 .يجده

 مثاًل صنةأسماء الفرق هي أسماء سفن قرا ،: 
 اللؤلؤة السوداء (أ

 الكوبرا (ب
 الصقر (ت
 تشارلوت (ث

  ا.وشعارً  اوعلمً  سفينةً  ن يصنع  يق أفر على كل 



 
 
 

 التعليماتقبل مشاركة القوانين و  الجمود)نقترح ان تبدأ بلعبة كسر  وتعليماته قوانين المخيم 
 .لتلطيف الجو مع الناشئة( اكتب لئحة المسموحات

 
 الفطور 
 مغزى  يذفيديو او  ،لهم فيديو ترنيمة ن تعرض  أ مكني :(دقيقة 50-30) الترانيم. 

لقائد التسبيح حر  ي ة الختيار، ولكن نا  خليقته.قة بمولوع كمال هللا و تعل   اختيار مجموعة من الترانيم الم
م القتراحات التالية  :نقد  
 يا خالق األكوان والناس

 لهنا عظيمإ
 األشياء   خلقت كل  ألن  

 اعلوت جد  
 دها السي   ي  أ

 أحمد 
 

 موضوعال: 
 :النشاط 

 ل:األو  قترا  اال -

خرى أولوحة  ،هي زهيدة الثمنف ، لذاامها غير معروفرس   ا لكن  لى: لوحة جميلة جد  إتحتاج 
 .اجد   امها مشهور  رس   ن  أل ها غال  ثمن   ا ما لكن  ليست جميلة وتافهة نوعً 



 
 
 

اللوحتين! اسأل: لماذا برأيكم ثمن  سعر كالبخبرهم أ  جمل  لماذاأ أي  اللوحت يناسأل الناشئة: 
 رغم جمالها  الولى زهيد  

 نفي م   قيمت  تكمنُ  عليه...من ث م  فإن   تبدو ماها وليس ن رسم  لى م  إالفكرة: قيمة اللوحة تعود 
  . ..خلق  

 : االقترا  الثاني -
 صورة جميلة عن الطبيعة. أوراق، أقالم، لى:إتحتاج 

 ل: خطوات العم
 .مينعلى المخي    اوأقالمً  اع أوراقً وز    (أ

 .أجمل لوحة عن الطبيعة طلب منهم رسم  ا (ب
 .عن الطبيعة بالحقيقة رائعةً  اعرض صورةً  (ت
 .بينهما جملاأل علىوالتصويت  اللوحت ين اطلب منهم مقارنة (ث

 .لهشيء يمكننا تخي   جمل من أي   أة الصورة الحقيقي   سنستنتج أن   خالصة اللعبة:

 نا.حب  ي ألن هو  ،لها يمكننا تخي  أفلل مم   مل صورة من أجل هدف  هللا بأجخلقنا : ة الوصلعبار 

   نا.حب  أفلل، وألن ه يهللا من أجل هدف خلقنا  ة:الفكرة الرئيسي 

 ع الكتابي:المرج 
 .اجد   ه حسن  نسان خلق  عندما خلق اإل هلكن   ،شيء قال حسن   عندما خلق هللا كل   1تكوين 

 .هدف خلق  من أجله ، وهنا   وميز ه أحب  خلق  ألن   4: 43 ءاشعيإ
 ألن نا عمله. 10: 2 أفسس

 استخدم فيديو ة:مناقشال() 



 
 
 

 تقسيم فرق المناقشة -
 نقاط النقاش: ل و  قتراح األال -

o   جهاض  هل إ  )  وعند الولدةم  أهل  عندما حبلت ب  أ ما القصة التي يرويها ل
 هل كانت حزينة (  ةدولال تترق بُ كانت 

o  نفسهى لإمناقشة نظرة الناشىء. 
o نسانإللخلق هللا  سبب. 
o تهر عن صفاته وشخصي  تعب   شياء التي خلقها هللا األ. 

 استراحة 
   اقتراحات (:المتا  الوقت وفقة )ضافي  إة مد 

 .ةشغال يدوي  أ -
 ا.مولوع م في إطار روا سكتشاتاطلب منهم أن يحل    -
 .(العابً أو  كرات   هميلإحلر أة )ألعاب حر   -
 .(Pirates of the Caribbean"قراصنة الكاريبي" ) عرض فيلم -
 .ة وغيرها(لي  و  أسعافات إورشة عمل ) -

 لتحلير(على القادة القيام با ثناءهذه األفي ) الغداء. 

   ن ونصف(اة )ساعتألعاب خارجي 
o قتراح لعبة أولى:ا 
o قتراح لعبة ثانية:ا 
o قتراح لعبة ثالثة:ا 
o  

  ستحمام()أو وقت لالاستراحة 



 
 
 

 عشاء 
 السهرة: 

o قتراح لعبة:ا 
o قتراح لعبة:ا 
o قتراح لعبة:ا 

 

 

 اليوم الثاني:

 .و صوت ببغاء(أهم ظ)صوت أجراس إليقا :استيقاظ (1

 .ها(ن فيلو يتأم  و  ن ويسألو  ن واجعلهم يفكرو  ،عن هذه المقولة سؤاًل  اطرح) :لتأم   (2

 ل:و  االقترا  األ 

he heights of mountains, the huge wave of“Men go abroad to wonder at t 
 the sea, the long courses of the rivers, the vast compass of the ocean, at 
the circular motion of the stars, but they pass by themselves and they don’t 

Augustine –even notice.”  
مسارات األنهار و  ،الهائلة مواج البحارأمن و ، لو الجبالب من عويتعج   وا،لينظر  البشر"يسافر 
و لكن  ، و لنجومالدائري ة ل الحركاتو  ،الواسعة امتداد المحيطاتو  الطويلة،  ون يكملو  مسهو بنف ن هم يمر 

يس ”-"المسيرة دون مبالة  "أوغسطينوس القد  



 
 
 

 :االقترا  الثاني

 وبعدها أسئلة نقاش: ،يبي عالحور العتيق"ة "بكتب اسم  يا حبغنية شعبي  أ من  و اكتب كلمات  أ

 غنية ين في األكيف تصف هذه العالقة ما بين الشخص   -
  ابً ل يلقى تجاوُ  هشيء لكن   كيف يشعر الشخص الذي يقدم كل   ،برأي  -
 لت لموقف مشابه هل تعر   -
 ة هللا برأي  لماذا ل نتجاوب مع محب   -

 .قرأ اآلية(ا) 2: 59شعياء إس في يقول الرب في الكتاب المقد  

 

 فطور (3
لقائد  .نسانالفراغ في قلب اإلالعصيان و قة بمولوع اختيار مجموعة من الترانيم المتعل    :ترانيم

م القتراحات التالية  :التسبيح حر  ي ة الختيار، ولكن نا نقد  
 تنيبللمنتهى أحب

 ييوم بيعد    كل  
 

 :الموضوع (4
  :اللعبة 

 (.صبغة ةو أي  ا )أبرً حو  ماءً تحوي س أستحتاج إلى: ك
 خطوات العمل: 

 )قبل إلافة الحبر(. سأاطلب من أحد الموجودين شرب نصف الك (أ



 
 
 

 (.الصبغة الحبر )أو ليها قطرات منإلف أ (ب
 .ناسأل الشخص أن يشرب من الكأس اآل (ت
 سيرفض غالًبا )لو أصر  فال تسمْح له بذل (. (ث

 .ثيرفض الشخص شرب الماء الملو   خالصة اللعبة:

  عدم  نار اخت نالكن   .أنقياءأيًلا ا نحن كن   ،كما كانت الكأس نظيفة وشفافة ة الرئيسة:الفكر
م النا و اا بأفعإم   ،طاعة هللا  .نا مثل تل  الكأسر فص ،ى بأفكارناأو حت   بأقوالنا ا 

 ع الكتابي:المرج 
 ء وعصيان هللا.اة آدم وحو  قص    3تكوين 

o   بكلمات أخرى  .الفعل القول أو الفكر أوبقانون هللا  تجاُوز ة:تعريف الخطي :
أو الخطية هي  –أن تمشي كما أنت تريد وليس كما يريد هللا  الختيارالخطية هي 

 حيات  بدون هللا أن تعيش
يوم في حياتنا  ا نخطئ في كل   بل نحن أيًل  م ن أخطأا، فقط ءاآدم وحو  يس ل 23: 3رومية 

والكذب على األهل  ،كالغش في المدرسة ،ة الناشئةعلى ذل  من حيا ةً عملي   أمثلةً  الرْب )
ر فيو  ،لخروج مع األصدقاءل  .مجتمع ( اذكر أموًرا أخرى تراها تتكر 

o  فعل بالقوانين هللا بهال  ي ة التي يتجاو زون كيفالمثلة عن لربوا أن يأاطلب منهم
 .والقول والفكر

 (لروحي  بل ا الجسدي، الموتليس بانفصلنا عن هللا ) 23: 6ورومية 
 .اه من  اهلل ومعرفة ما يريدبوفقدنا العالقة  ،نفصال عن هللاى اللإالخطية لقد أد ت  

 اعتراف وتوبة  وقت 

ن كانت حقيقية أو رمزية  ألسئلةيجب أن يستعد القائد "مالحظة" مناقشة: (5 عن قصة آدم وحواء وا 
 



 
 
 

 ة: شغال يدوي  أ 
 معجونة ستحتاج إلى:

 خطوات العمل: 
 .اإبداعً  هاوأكثر  األشكال مخيم عمل أجمل اطلب من كل    (أ

عن  ، ويلرب  مثاًل عمله الفني   حملأن يم مخي   كل    قائد منلطلب اتهائهم يعند ان (ب
 .رلي هللاتُ  ، رغم أن ها لاألمور التي يعملها

 .المعجونة ، يخر  بُ هذا المثل مخي  م كل   بعد أن يلرب   (ت

  ب عمل  الفني  كيف كان شعور  عندما خر   :عبارة الوصل

 هذا هو شعور الرب 
 سئلة:أ 

 .ل يرلي هللا قول أو فعل أو فكر ة  كل  الخطي   تعريفما 
 شعر  بالفراغ تُ و  رتكبهاتالتي ة خطي  ما ال

  8: 5ية رومية آاذكر 

 في  نشاط إضا (6
 غداء (7
 استراحة (8
 ةخارجي   لعابأ (9

المزيد من في حاول التفكير يرها، و وس   لمعرفة قوانين اللعبة ب)انظر إلى الملحق في آخر الكتي   
 .جزيرة الكنز(في إطار ا استخدامهلعاب المعروفة التي يمكن  األ

 لعبة حورية البحر



 
 
 

 لعبة إخراج اللؤلؤ
 لعبة الشبكة

 لعبة المشي على اللوح الخشبي  
 استراحة (10
 نيمة وسكتش وغروب الشمستر  (11
 عشاء (12
 السهرة  (13

 (.Quiz Nightسهرة المسابقات )

 ئلةسُتطرُح األ، تاريخ( و جغرافيان، و م، ممثل  و علبحسب النوع )مثاًل ريالة، ئلة مجموعات م األسقس  تُ 
اولة كل كون هنا  يد قبطان حديدية على طت. على الفرق المنافسة للجواب بأسرع وقت. اعشوائي  
 ب منيالشخص الذي يجيرتديها  عند اإلجابة، بحيثة طان الحديدي  باستخدام يد الق جبي فريق.
 الفريق.

لصاققة المالبس و ذه اليد من عال  يمكن صنع ه)  .سود حولها(أقماش  ا 

 .لى الملحق(إضافية: من غير كالم )ارجع إلعبة 

 اليوم الثالث:

 استيقاظ (1
 ها(في ن لو يتأم  و  ن ويسألو  ن عن هذه المقولة واجعلهم يفكرو  ةلئسأ اطرح) :لتأم   (2

 ل:و  االقترا  األ 



 
 
 

If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the 
most probable explanation is that we were made for another world” – C.S. 

Lewis 

-"لعالم آخرالتفسير األرجح هو أن نا مخلوقون ف ،ن يشبعهاأل يقدر العالم عارمًة رغبة أنفسنا جد في نعندما "
 "لويس .أس .سي

 را  الثاني:االقت

 .طةة ومبس  عادي  بصورة   ،و الراعي الصالحأمثل البن اللال رواية 

 
 فطور (3

ة ي  ح حر   يلقائد التسب .قة بمولوع يسوع المخلص والفداءاختيار مجموعة من الترانيم المتعل    :ترانيم
مولكن  الختيار،   :التالية قتراحاتال نا نقد  

 دم يسوع غالي وثمين
  للي حب  إمين 

 لي  مكان
 

 :الموضوع (4
  :اللعبة 

ن فيها( من لعبة اليوم السابق،كأس الستحتاج إلى:  خة )الماء الملو   ضومبي    المتس 
 خطوات العمل: 



 
 
 

 .رهم بمعناهاذك   ، و الكأسأخر ْج للمخي  مين  (أ
 .ضألف المبي    (ب
 .ادً الشفاف مجد   ل اللون إلىيتحو   (ت

 .الكأس ُض لمبي   ا ىكما نق  هللا ينا ينق   خالصة اللعبة: 

نا أكثر من أن هللا أحب   لكن   ،سخةه الكأس المت  نكون مثل هذة، كثير  أحيان   في: عبارة الوصل
 دين عنه.يببقائنا بع يسمح  

 .إثم رنا من كل   ه   طيكي ه من أجلنا نهللا وأرسل اب أحب نا الفكرة الرئيسة:

 ع الكتابي:المرج 

 سابق.اليوم الروهم بآية ذك     8: 5رومية 

 
 ز  ليرم؛ جلد الحيوانأقمصة من باهما غط  ، ذبح  هللا حيواًنا، و ةفي الخطي   ءابعدما وقع آدم وحو  

 لما سيقوم به في المستقبل.
 
حيينا معه ا ليُ ه مات عن  كيف أن  ما فعله هللا لنا على الصليب و  4-3: 15س و كورنث1

 .بقيامته
 ما فعله يسوع 6: 14ا يوحن  
o ل دور  أن يمث    حدهمأمع  فقْ عمال )ات  يمان وليس باألخالص باإلسكتش: قيمة ال 

م فيعرض علي  الثاني ان يقد    ،الثمن غالي   ا محموًل ه هاتفً هدي  ن تُ تود  أنت أشخص 
 ألن   ا؛ريد منه شيئً   ل تن  أد له تؤك    بينما .موجودة معه عملة  قل   ة بأمن الهدي    ثيلإ

 .ر بثمن(قد  ن تُ أنية ول يمكن امج  ل ُتباع )ة الهدي  



 
 
 

 عن الغد مقد مة-وعدأعظم  16: 3ا يوحن  
 

 :مناقشة (5
 جذب انتباهكم  ما أكثر ما 
 مت ه ثميًنا، في حيات   همأحدى لإه مت  أغلى شيء قد  و  ما أفلل لكْن يصُعُب  قد يكون ما قد 

ا   .أكثر من نفس ه ما لم تحب   ، حيات   شخص  ى لإم ن تقد   أل امستعد   أن تكون  جد 
  ُجاه تهم تُ ظهر اآلخرون محب  كيف ي  

في  أن   أن تعرف   هذا الشعور   مع أحد من قبل  كيف كان شعور   ما أجمل   هل تصالحت  
 !ب  )تعرف( هذا الشعور مع الر   وتختبر   أن تتصالح   ُوسع 

 

 استراحة (6
 نشاط إضافي   (7
 ملى خارج أرض المخي  إنزهة  (8

 
 ن:تتضم   

 غداء 
  (انظر إلى الملحق في النهاية) ث عن الكنزالبحلعبة 
 وسكتش وغروب الشمس ترانيم 

 حةاسترا (9
 عشاء (10
 سهرة عرض مواهب (11



 
 
 

م المشاركون مواهب هم  خشبي    مسرحيمكن إحلار    .عليهمرتفع بعض الشيء يقد  
ذا نجحوا في إبهار الجماهير  ذا لم يفعلوا .يعيشون فإن هم  ،وا   خشبة المسرح،عليهم المشي على  ،وا 

)يقفزون من خشبة المسرح على فرشة أو مرتبة تولع على األرض فعندما يرمون أنفسهم على 
 األرض يقعون عليها(.

 

 الرابع:اليوم 

 :استيقاظ (1
 ها(في ويتأم لون  ن ويسألو  ن رو واجعلهم يفك    ،عن هذه المقولة سؤاًل اطرح ) :لتأم   (2

“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” – 
Mahatma Gandhi 

ي مفالغفران من  ؛يف أن يغفرفي ُوسع اللع"ليس   غاندي المهاتما-"األقوياء ش 

 فطور (3
 يسوع )أيالطريق الوحيد إلى الخالص  قة بمولوعاختيار مجموعة من الترانيم المتعل    :ترانيم (4

 :م القتراحات التاليةلقائد التسبيح حر  ي ة الختيار، ولكن نا نقد    المسيح(.
 بعد أن كنت إلهي

 تي إلي آ
 بانا لست أدري أيا 
 



 
 
 

الدرس العملي رائع  هذه مالحظة عامة عن كل المواليع: السكتش أو"مالحظة عامة" :الموضوع (5
كما واآليات الكتابي ولكن من األساسي أن ُيجه ز المتكلم قصص شخصية وملحكة ول لن يجذب 

 انتباه األحداث!
 :سكتش 

 تحتاج إلى: صندوق كنز وقفلس
 فكرة السكتش: 
ه ل يعرف كيف يفتحه مع كامل محاولته علبة كبيرة كصندوق الكنز لكن   يدخل أحد يجر  

ن فيتركه ه ل يتمك  لكن   ،يعرض عليه المساعدةل شخص و أو   يمر   ا.بً متع   بدوي لفتحه ثم  
 .يذهبو 

 .هأمر   ىأن ينس وعليه ،ه فارغن  إويقول له  ثان   شخص   يمر  
 .ه ل يقدرويحاول فتح الصندوق لكن   "،األفعال الحسنة"مكتوب عليه  ثالث   شخص   يمر  
ه ن  إل له اقيُ ف ،. يعرض الشخص المالايأتي شخص مكتوب عليه النعمة ويعطيه مفتاحً  أخيراً 
 .ة"خرج ورقة مكتوب عليها "الحياة األبدي  يفتح به الصندوق ويُ  . ثم  اني  مج  

تاح فكم الميلإم وفي هذا اليوم نريد أن نقد    .ا يعيش مثل هذا الشخصكثير من  : عبارة الوصل
 (.يسوع المسيح)أي 

عمالنا الصالحة أو أي شيء أ  ق الوحيد إلى الخالص هو يسوع وليسالطريالفكرة الرئيسة: 
 .نحاول عمله

 ع الكتابي:المرج 



 
 
 

يمكننا عمله ما  يس هنا ول ،هتحق  النعمة هي أن نحصل على شيء ل نس 9-8: 2أفسس 
 يةل هذه الهدن نقب  لنا أالقرار  الذ .اً نا النعمة فهي غالية جد  يلإمه يجعلنا نحصل على ما تقد   

 .أم ل
 .هءوا أبناب بكم لتصير ح  فسُير  ،هذا القرار مخذتُ ت  اذا إ 12: 1ا يوحن  

طأنا به ا أخنا عم  ح  ة )سام  بودي  ع من كل    ا،ارً أي أحر  ،صيننا مخل  ر صلقد  31: 16أعمال 
 .(في حق  ه

 .ةت لنا الحياة األبدي  ار ص ،يسوع على الصليب هبما عمل اعندما آمن   16: 3ا يوحن  

 :مناقشة (6
 بعض:مقابل بعلهما في أزواج ن يقفوا اطلب من المخي  مين أ 
  العكس: خر ثم  تشكيل أحدهم اآلباجعلهم يجيبون عن األسئلة التالية 

 ل يوم من المؤتمر كان موقف  في أو  كيف  (أ
 منا عن العصيان عندما تكل   كيف شعرت   (ب
  ةمغفور  خطايا  بأن   ن بعد أن عرفت  كيف تشعر اآل (ت

  لهم هتا عن  م  عارجعوا إلى المجموعات واسألوهم عن األشكال التي عملوها و. 
 يسوع بعد أن عرف ما قدمه يسوع لنا.ن يريد أن يختار م  علهم أاس 

يومي على الروح القدس ليعين المؤمن ليمشي طريق الملكوت.  والتكالخالص هو قرار باتباع يسوع ال))
 .((رجو أن تكون الفكرة أولح لألولدأ

   مع األشخاص اً الصالة فردي 

 ،ن يستغل الوقتأ هيمكنفاسئلة،  ةمين أي  دى أحد المخي   ل تن كان: إ)فتح المجال لألسئلة استراحة (7
 .(ادةحد القأويسأل 

 لافي  نشاط إ (8



 
 
 

 غداء (9
 ب(انظر إلى الملحق في آخر الكتي   ) بالماء لعابأ (10

 استراحة (11
 نيمة وسكتش وغروب الشمس:تر  (12
 عشاء (13
ختباراتهم امين بالقادة هنا أن يشاركوا المخي    في ُوسع :القادة ختباراتاسهرة النار و  (14

 .مباراتهم في المخي  اختبشأن ن و مالمخي   ، كما يشار  ة في حياتهم مع يسوع المسيحالشخصي  

 
 اليوم الخامس

 استيقاظ (1
 .ها(ن فيلو يتأم  و  ن ويسألو  ن رو واجعلهم يفك    ،عن هذه المقولة سؤاًل اطرح ) :لتأم   (2

YOLO (You Only Live Once) 
(Live it for Jesus) 
 فقطة مر   نت تعيُش أ

 سوع(يل ْش )ع  

 فطور (3
 لتسبيح حر  ي ة اختيار الترانيم، ونقترح مثاًل:لقائد ااختيار مجموعة من الترانيم الفرحة.  :ترانيم (4

 لي  مكان 



 
 
 

 :وتقييم مشاركةوقت  (5
 األلعاب نتائج. 
    مي  خختباراتهم عن المآراءهم وامين بالمشاركة بالسماح للمخي. 
   عاتام التجم  إعالن أي. 
 إعالن عن المتابعة ما بعد المخيم. 

 
 غراض والحقائب(األ جهيز)ت استراحة (6

 :غداء (7
 ة""مالحظ

القادة والمخيمين قد قلوا ليلة سابقة طويلة بالسهر، فمن األفلل إلغاء فترة الغداء، ول ننسى أنه في 
 نوف ر بعض المال هذه الفترة علينا توليب المكان قبل تسليمه. أيًلا 

 الرحيل (8


