
كم ُعْمر 
ِمن أَّي البالد اسمك؟

إنها أفضل تحية في العالم؛ وهي تؤدي مفعولها دائماً!
ستسمع المزيد عن مغامرات پاروم وماغنا في قصة النشاط الكشفي األسري.



إنها مغامرة حقيقية!

 scouterna.se ويمكنك قراءة المزيد عن الكشافة على

ستخوض معنا ِغمار مغامرات في الطبيعة واكتشاف طرق جديدة لحل 
المشاكل أو االستمتاع سوياً فحسب ونحن نستكشف العالم. 

فالكشافة يمنحون األطفال والشباب من جميع مكونات المجتمع فرصة 
خوض المغامرات معاً والنمو بوصفهم أفراداً.

إننا إحدى أكبر منظمات السويد 
لألطفال والشباب. 

ويمكنك أن تكون كشفياً طوال حياتك. 
ونرحب بك بعد النشاط الكشفي األسري 

إلى مقتفي اآلثار )8-9 أعوام( 
والمكتشفين )10-11 عاماً( والمغامرين 

)12-14 عاماً( 
والمتنافسين )15-18 عاماً( وروفر 

)19-25 عاماً(. ويمكنك إن كنت شخصاً 
بالغاً المشاركة بعدة طرق، مثالً كقائد أو 

متطوع.

والكشافة موجودون 
في جميع أرجاء العالم 

– فعددنا إجماالً 
يتجاوز 65 مليون 

منتسباً! 



پاروم وماغنا ُدبَّان يحبان المسامرة 
فقررا أن يخرجا ليخوضا مغامرة. 
حب المتعة والمغامرات الجديدة، 

دفعهما للتجربة رغبةً في األذواق العديدة! 
والشوق للتعرف على الكثير من األصدقاء، 

يا للهول، أصبح عددهم أكثر من السحب في السماء! 
االبتهاج مع جميع الصَّْحب األبية، 
وإبقاء الروح في هذه الرفقة الحية. 

وها هم عند كشافة األَُسر يلعبون اآلن، 
فصيحوا يا رفاق معاً اآلن:

مرحباً بك 
ومرحباً بي! 

فالصغير والكبير معاً 
ما أمتع أن نكون هنا!

يرسألا يفشكلا طاشنلا  يف مكب ًالهسو ًالهأ



أكسب صداقات جديدة وهو أمر ممتع

معنا الوقت 
لنجتمع هنا واآلن

كلنا متساوون في األهمية ونحن 
نُْوِجد مغامرات تناسبنا كلنا

هنا نلعب 
ونتشاقى 

ونخوض ِغمار 
المغامرات وأحياناً 

نشعر بتوتر اإلثارة في بطوننا

من اللطيف أن ننعم باستراحة 
من الحياة اليومية. كم هي 

كبيرة تلك الطاقة التي أكتسبها!

هكذا تسير األمور!

وتجد هنا سواًء الكبار 
والصغار ونحن نكتشف 

ونتعلم معاً!

لقد تعلمُت 
الكثير من

األشياء الجديدة 
والممتعة اليوم!



!انه بولطم نوللا



التسلي والمرح!
كم عدد النمالت 

التي ستعثر 
عليها؟

ساعْد السنجاب
ليعثر على

صنوبرات شجر 
الصنوبر البري!

اقرنها األثر الصحيح 
"بالحيوان" الصحيح

ٌّ من پاروم وماغنا بكل  الحلول التسلي والمرح • هناك 31 نملة في الصورة. • عدد األَْعَشاش 6. قرية النمل، حيث يحيا النمل. عش طيور بناه قَْرقَفان اثنان. عش طيور انتقلت إليه عائلة العصفور الدُّْوِري. بيت الشجرة الذي بناه كل
احتراف، حيث يسكن فيه 12 من أصدقائهما. حذاء قديم تسكن فيه عائلة الفأر كاملةً بكل ارتياح. كهف كان مسكن الثعالب ألربعة أجيال. • اآلثار صنعها الغراب  األرنب  والدب  واإلنسان 

كم عدد األَْعَشاش التي تراها، 
ومن يحيا هناك بحسب رأيك؟


