
اكَتِشِف الُمْتَعَة في 

ُنْزَهة الَمْشِي َنهاًرا

هل َتْبحُث عن شيٍء ُمْمتٍع وُمثير تعَمُلُه في البيِت أو 

في الُعطَلِة؟

ط لنزَهَة المشِي نهاًرا كيف ُتخطِّ

اخَتْر مكاًنا ُممتًعا وُمثيًرا ِلتذَهَب إليه. إذا ُكنَت في  F
مجموعٍة، ُخذ في الِحْسبان كّل أفراِد الَمجموعِة عند 

اختياِر المكان.

ِجد مساَفة ُنزهِة الَمشي، وَكم ِمَن الوقِت ُيمِكن أن  F
َتْستغِرق.

ْط والِبْس  افَحص حالَة الطقِسِ والّنْشرَة الجوّية. َخطِّ F
بشكٍل ُيناسب حالَة الطقس.

ُخذ حقيبة خفيفة. ال تأُخذ مَعك أشياَء ثقيلَة الوزن )انُظر  F
قائمة أغراض النزهة(.

قاِئَمة ِبَأْغراض الُنزهِة  

H الكثيُر ِمَن الماِء - ِلَكي ال تعَطش

H طعام - َوَجبات خفيفة غنّية بالّطاَقة، أو 

َغداء خفيف

حات أو  H ُعلبة إسعاف َأّولي - في حاِل إصاَبِتَك ِبَتَقرُّ

ُخدوش أو ُجروح

H ماّدة َتطُرد الَحشرات - للحماية من اللَّسعات )مثًل: نمل، 

نحل، بعوض، ُذباب(

H َجواِرب إضاِفّية - فقد تتبلُّل َقدماَك

H َصّفاَرة - ُمهَمٌة إذا ذهَبت ِلَوحِدَك. ثلُث َصفراٍت قصيرٍة 

َتْعني أّنَك في ُمشكلٍة وَتحتاُج ُمساعدة

H خريطة وبوَصلَة - ُمهّمٌة جّداً للُّنزهات الّصعَبِة

كيف ُتحاِفظ على سالَمِتَك في ُنزهِة المشي نهاًرا

ابَدأ باكًرا. هذا ُيعطيك وقًتا كافًيا للستمتاِع ِبُنزَهِتَك،  F
والعوَدِة قبَل الظلم.

اْبَق في مسار المشي، إاّل إذا ُكنَت َتعِرُف المنطقَة جّيًدا.  F
امِش ِبَوتيَرٍة ُمالئَمة. ال تمِش بُسرعٍة كبيرٍة لكي ُتحاِفَظ  F

على طاقِتك. إذا كنت في مجموَعة، امِش بسرعٍة ُتلِئُم أبطَأ 

شخٍص فيها.

انتِبه أيَن تمشي. انتِبه إلى األشياِء التي ُيمكُن أن َتَتعثََّر  F
ِبها، مثل الحجارٍة غيِر الثاِبتة جّيًدا، كوَمة من أوراِق الشجِر، 

والعيدان. احذْر مناطق فيها خَطر الّتَزْحلُق. إذا كان َعلَيك أن 

تمّر في المياِه، تأّكْد أّنك تعِرُف ُعمَقها.

احَتِرْس من اأَلحْياء الَبرّيِة. انتِبه أين َتَضُع  F
قَدمْيك، وعندما تلتِقط العيدان أو الِحجارة، 

وقبَل أن تجِلس. ال تقَتِرْب أبًدا من الحيوانات 

الَبرّية. ُرّبما َتظهر لك جميلًة وغيَر ُمؤذية، لكّنها 

قد تكون غير ُمتَوّقَعة وَحريصٍة في الّدفاع عن 

َمْنِطَقِتها.

ُمالَحَظة هاّمة: أخبْر شخًصا ما عن المكان الذي ُتريد 

ُع أن َتعوَد فيه.   الذهاَب للتنّزه فيه، وعن الَوْقت الذي َتتوقَّ

هذا قد ُيساِعُدَك إذا حدث لك أْمٌر أو َوَقْعَت في ُمشكلة. 

وعندما تعود أخِبر الّشخَص ِبذلك. 

   G  G  G  G  G  G  G  G  G  G
َأهمُّ شيء أن ال َتْنسى أْن تتمّتَع ِبُنزهتَك. اسَتمِتْع بُوجوِدَك 

في الطبيعة. انُظْر إلى األشياِء الُمثيَرة من َحوِلك. تعلِّم 

ف على َمناِطق وَنباتات وَحيوانات جديدة. اعِرْف قيَمَة  الّتعرُّ

َجمال الِبلد والطبيعة، واحُصْل أيًضا على تدريٍب صّحٍي 

جّيٍد!

ُه َمْشًيا من أجَمِل الُطُرِق للستمتاِع بالطبيعِة، وُنزهة  الّتَنزُّ

المشي في النهار هَي أكثُرها انتشاًرا. فلَْيَس من الَمفروِض 

أن َتأُخذ َوقًتا طويًل، وال َتحتاج إلى َتْجهيزاٍت خاّصة.



َتلَُّة الُمراَقَبِة
ُنزَهٌة َمليَئٌة بالُمغاَمراِت

اخَتِر املَساَر الذي ُتريُدُه!

ْط َمساًرا استخِدم َأَحَد اقتراحاِتَنا أو َخطِّ

ِبَنْفِسَك.

ُنزهة المشي نهاًرا ممتعة، وهي تدريب جيد!

أنَت المسؤوُل! ُيْمكُنَك أْن تختاَر المكاَن الذي ُتريد الذهاَب 

إليِه، الُمّدَة التي ُتريد أن َتقضيها، والُسرعَة التي ُتريد أن 

َتمشي بها. ُيمِكُنَك ببساطٍة أن تتَمّشى ُمسَتمِتًعا بالطبيعة، 

ْيِر في ُطُرٍق َصعبٍة شديدِة االنحدار.  ى نفَسَك بالسَّ أو َتَتَحدَّ

لَك الَقرار!

شاِهد أشياَء جديدة وُمثيرة! ُنزهة المشِي تأخُذَك إلى 

أماِكن ال ُيمكُن مشاهَدُتها بطريقة أخرى. ُيمكُنَك أن تذهَب 

إلى مناِطَق جميلة، وأْن ترى مناظَر راِئعة. أو ُيمكُنَك أن 

تذهَب إلى مناطَق بعيدة ُيمكن أن توجد فيها ِودياٌن َخفيَّة، 

َشّلالت، أو كهوف. التنّزُه ُيمكن أن ُيعطيَك الُفرصَة 

لُرؤية نباتات وطيور وحيوانات تعيُش في الَبّرّية. َبل 

ُيمِكُنَك أيًضا أن تَرى آثاَر بناياٍت وأشياَء كاَن َيمِلُكها 

ناٌس عاشوا في قديِم الزمان.

 هو طريقٌة ُممتازة 
ُ
حاِفْظ على َلياَقِتَك البدنّية! المشي

للّتْدريب، لذلك فإّن الُمواظبة على التنّزه َمشًيا ُتساِعُدَك 

 ُتوّفُر الوقَت للتفكيِر، 
َ
في الحفاِظ على صّحِتَك. فهي

والّترويح عن النفس. التنّزُه مشًيا هو أيًضا طريقٌة جّيدٌة 

لَقضاِء الوقِت مع األهِل واألصدقاِء، أو فقط لقضاِء بعض 

الوقِت مع نفِسك في دراسِة الطبيعِة واالستمتاع بها.

اكَتِشْف تّلَة الُمراَقَبة

ُتْظِهُر خريطُة تلِّة الُمراقَبة ومفتاُحها كيَف ُيمِكُنَك أن َتختاَر 

لُها، وكذلك أنواَع األشياِء التي  ُنزهَة الَمشي التي ُتفضِّ

 ُتعطيَك ِفكرًة عن ُنزهِة 
َ
تستطيع أن تراها أو َتعَملها. فهي

المشِي نهاًرا إذا أَرْدَت أن تِجَد منطقًة لُنزهِة المشي ُقْرَب 

مكاِن ُسكناك.
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اكَتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي َنهاًرا

اكَتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي َنهاًرا أسئلة 

َضْع أمامك الَنْشَرة الُمسّماه "اكتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي نهاًرا".

األسئلة في هذا الِقْسم هي عن هذه الّنشَرة.

ارَفْع َيَدك، إذا لم َتُكن الّنشَرة مَعَك.

َمْتها لك الّنشَرُة عن ُنزهِة المشي؟ ما هي الّرسالَة الَمركزّية التي َقدَّ  .1  

أّنها ُمكلَفة وَخِطَرة. أ	

أّنها أفضُل طريقٍة لُرؤية حيوانات. ب	
أّنها ِصّحّية وُممِتعة. ج	

أّنها للُخبراء فقط. د	

أعِط شيَئْين ُمثيرَين ذَكَرِت النشرُة أّنُه ُيمِكُنَك أن َتراُهما خالَل ُنزهِة المشِي   .2  

نهاًرا.

.1	1

.2 	

ُه في مجموعة؟ ما هما الشيئان اللّذان أخَبَرْتَك النشَرُة أن تتذّكَرُهما عندما َتتنزَّ  .3  

.1	1
	

.2	1



اكَتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي َنهاًرا

في أيِّ ِقْسٍم أخَبَرْتَك النشرُة أن َتلِبَس الَمالبَس الُمناِسبَة للطقِس؟  .4  

اكَتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي نهاًرا أ	

ط لُنزَهة المشي نهاًرا كيف ُتخطِّ ب	
قاِئمة ِبأْغراض الُنزهة ج	

كيَف ُتحاِفظ على سالَمِتَك في ُنزهِة المشي نهاًرا د	

 انُظْر إلى الِقْسِم الُمَسّمى "قاِئمة ِبَأْغراض الُنزَهة". اسِتعن بِه لإلجاَبة عن

السؤالين 5 و 6.

لماذا َيِجُب أن تأُخَذ مَعَك جواِرَب إضاِفّية في   .5   

ُنزَهة المشي؟

ُيْمِكن أن َتَتبلَّل قَدماَك أ	

ُيمكُن أن ُيصِبَح الطقُس باِرًدا ب	
حات في حاِل إصاَبِتَك ِبَتقرُّ ج	

من أجِل صديِقَك د	

ه؟ ماذا عليَك أن تفَعَل إذا وَقعَت في ُمشِكلٍة أثناَء الّتنزُّ  .6  

َتُأكَل َوجَبة َخفيفًة َغنّيًة بالّطاَقة أ	

َتنُفَخ في صّفاَرِتَك ثالَث َمّرات ب	
َتَضَع الَمزيد من الماّدِة التي َتطُرُد الَحشرات ج	

َتْصُرَخ ِبأعلى َصوِتَك ِلَطلَِب الُمساَعدة د	



اكَتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي َنهاًرا

انُظْر إلى الِقْسِم الُمَسّمى "كيَف ُتحاِفظ على سالَمِتَك". استِعْن بِه في اإلجاَبة عن 

السؤالين 7 و 8.

ماذا َعلَيَك أن َتْفَعل لكي َتتجنََّب الُشعوَر    .7   

بالّتَعِب ِبُسرعة؟

ابَدأ باِكًرا أ	

ابَق في طريِق المشي ب	
امِش ِبَوتيَرٍة ُمالِئمة ج	

اْنَتِبه أيَن َتْمشي د	

ُط أن َتعوَد فيِه من  لماذا ِمَن الُمهمِّ أن ُتخِبَر َشْخًصا ما عن الَوقِت الذي ُتخطِّ  .8  

ُنزَهِتَك؟

1



اكَتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي َنهاًرا

اسَتِعْن بالمعلوماِت عن ُنزهة "تّلة الُمراقبة" لإلجاَبة عن األسِئلة من 9 إلى 12.

أّي مسار ُيمكُن أن َتْختاَر إذا أَرْدَت أن تَقوَم   .9  

ِبأْقَصِر ُنزَهِة مشي؟

يور َجولَُة محِمّيِة الطُّ أ	

مسار محّطِة الُمراَقبة ب	
َجولَُة وادي الضفدع ج	

مسار دائرة تلِّة الُمراَقبة د	

أّي نوٍع مَن األشخاِص ُهْم أكثُر من َيستطيعوَن المشي في "مسار َمحّطة   .10  

الُمراَقبة"؟

األشخاُص الذين في َعَجلَة أ	

األشخاُص الذين َمعُهم أطفال ب	
األشخاُص الذين ُيِحّبون ُمراقبَة الطيور ج	

األشخاُص أصحاُب اللّياَقِة الَبَدِنّية واألقِوياء د	



اكَتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي َنهاًرا

ما ُهما الشيئان اللّذان تستطيع أْن َتَتَعلّمُهما من ِدراَسِة ُمفتاح الَخريطة؟  .11  

.1	1
	

.2	1

َط ُنزَهًة للَمشي.  اسَتعِمْل َخريَطة "تلّة الُمراَقبة" وُمفتاح الخريطة، لكي ُتخطِّ  .12   

َضْع عالمًة بجاِنِب الَمساِر الذي َتختاُرُه.

َجولة محِمّيِة الطيور  	

مسار محّطِة الُمراَقبة  	

َجولة وادي الضفدع  	

مسار دائرة تلِّة الُمراَقبة  	

أعِط سبَبْين، مَن الّنشَرِة، لماذا اخَترَت هذا الَمساَر.

.1	1
	

.2	1



اكَتِشف الُمتعة في ُنزهة المشي َنهاًرا

توّقفوا

 نهاية هذا اجلزء من الكّراسِة. 

توّقفوا من فضلكم عِن العمِل.


