


 بدأت القصة كلها

شادن ورمزي دهشا إلكتشافهما أن
يف جولة بعد الظهر عندما كنت أعيش يف الوادي هناك خطب ما

 الحظوا أن كل األلوان يف الوادي قد اختفت! البحرية، األشجار وبايق النباتات

فجأة كانت هناك مناداة من بني  الشجريات:

كان ذلك حمدي القنفذ 

اختفى حمدي القنفذ بني 
الشجريات وال يجد طريقه.

يجب أن نساعده.

النجدة!



ستجدون يف هذا الكتيب مهام بمستويات 
مختلفة من الصعوبة.

املهمام املُشار لها بـ            موىص بها لألطفال حىت سن 8.

املشار اليها ب                  موىص بها لألطفال حىت سن العارشة
                                                 )اضافة إىل املهام ال          (

املشار لها ب                 موىص بها لألطفال من سن ال ١٠ وما فوق
                                                )اضافة إىل املهام الـ          و  الـ           (

شادن ورمزي دهشا إلكتشافهما أن
 هناك خطب ما

وظائف شاغرة
حازمني  متطوعني  عن  الغزالن  وادي  فرقة  تبحث 
يف  اليعسوب  ورمزي  َشاِدن  الغزالة  إىل  لالنضمام 

الحفاظ على وادي الغزالن.

كملوا املهام املحددة يف صفحات الكتيب، احصلوا على  أ
الجائزة وانضموا.

انتبهوا لتوصيات العمر أدناه.



تعلم؟ هل 

ُتظهر اللوحة اليت أمامكم املرج الجنويب الذي يوجد فيه حمدي القنفذ.
ابحثوا عن حمدي وبعد ذلك لونوا اللوحة. 

اسألوا يوسف
يعرف  السلحفاه! هو 

ماذا جرى لأللوان.

القنافذ هي حيوانات مفرتسة! تتغذى على 
كلون أيًضا  ية. كما أنهم يأ املخلوقات الالفقار

مخلوقات سامة مثل العقارب واملفصليات. يف 
بعض األحيان تلعق القنافذ اشواكها ويدهنوها 

بلعاب يحتوي على بقايا سم. 
لذلك عندما نمسك قنفذ نشعر أحياننا بحرقة 

خفيفة.



البالستيك اللون ألن  اختفى 

تخزن باملكان 

تظهر اللوحة اليت أمامكم القمامة بأنواعها والحاويات اليت يجب ارسال 
القمامة أليها.

صلوا خطوًطا بني كل نوع من القمامة والحاوية املناسبة لنفس النوع.

1. اعرثوا على اثنني على األقل من أنواع القمامة يف منطقة الوادي
واحرضوهم إىل مركز الزوار.

2. ما هي مدة التحلل ألنواع القمامة املختلفة يف اللوحة أعاله؟

تعلم؟ هل 

مدة التحلل: 

1. عدة أيام  2. حوايل شهر  3. عدة أشهر  4. مئات السنني  
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أ. أحيطوا بدائرة رموز الحيوانات املختلفة اليت ترونها يف الصور 
املوجودة يف املنطقة.

ب. اكتب أي حيوان ترك وراءه أثر.

ج. ارسم عالمتني اخريني للحيوانات اليت يمكن العثور عليها يف املنطقة.

املرج الجنويب 
منطقة مفتوحة تتمزي بالنباتات القصرية ومجموعات األشجار، يستخدم كمزنل للحيوانات 

الصغرية مثل الفرئان، القنافذ، الطيور، الحرشات والزواحف. 

رموز: 
الرفراف: يرصد من على الغصن بالقرب من املياه وينتظر األسماك، الرسطانات والربمائيات أن تمر بالقرب منه. 

األرديا: يقف على ساقيه الطويلة يف املياه الضحلة وينتظر األسملك ان تمر بالقرب منه.
البط: يقوم بتصفية املاء بمساعدة املنقار وبالتايل اصطياد املخلوقات والطحالب الصغرية.
الزقزاقيات: يتغذى على الحرشات بشكل أسايس، يصطادها على األرض املتخامة للمياه.

الحجل: يتغذى من البذور والرباعم املوجودة على األرض.



كل طائر متخصص يف البحث عن الغذاء املناسب له و كل
 طائر لديه وسيلة للحصول على طعامه.

رموز: 
الرفراف: يرصد من على الغصن بالقرب من املياه وينتظر األسماك، الرسطانات والربمائيات أن تمر بالقرب منه. 

األرديا: يقف على ساقيه الطويلة يف املياه الضحلة وينتظر األسملك ان تمر بالقرب منه.
البط: يقوم بتصفية املاء بمساعدة املنقار وبالتايل اصطياد املخلوقات والطحالب الصغرية.
الزقزاقيات: يتغذى على الحرشات بشكل أسايس، يصطادها على األرض املتخامة للمياه.

الحجل: يتغذى من البذور والرباعم املوجودة على األرض.

البحرية الُكربى 
البحرية الُكربى: بركة اصطناعية )من عمل اإلنسان(  موجودة  يف الوادي. توفر 

البحرية املياه للحيوانات والنباتات يف البيئة القريبة.

أ. اكتبوا يف املربع  بجانب كل طائر يف أي  منطقة  يمكن أن يجد فيها 
الغذاء املناسب له.

يارتكم للوادي.  ب. عينوا أي من الطيور رأيتم خالل ز



تصوير: عمري بلنب، وادي الغزالن القدس





أ. حددوا يف الصورة  املكان الذي تعتقدون أن املاء سوف يتجمع فيه ، 
أين ستنمو النباتات وأين تتوقعون العثور على الحيوانات.

ب. اذكروا ثالثة أنواع من الحيوانات اليت يمكن أن تتمتع بمياه الربكة 
يف الوادي.

_______________________________

تعلم؟  هل 

بركة بيت التعبئة
كرب برك  وادي الغزالن. يتم تخزين املاء فيها بفضل وجود  تعد بركة  بيت التعبئة ثاين أ
سد جنوبها. يوفر الغطاء النبايت الفريد لهذه الربكة الطعام ويستخدم كمكان لالختباء 

للضفادع واألسماك والطيور والحرشات اليت تعيش يف بيئة مائية.

1 أحمر

2 أبيض

3 أسود

4  أسود بين

5 أصفر

يوجد يف وادي الغزالن مجريني للمياه املوسمية )تيارات متدفقة يف الشتاء وجافة يف الصيف( - 
جدول رحافيا وجدول  ركفت - يتم تخزين مياه األمطار يف الربك. يف فصل الصيف، عندما يتبخر 

املاء  تتدفق "املياه املستصلحة" إىل الوادي - وهي املياه اليت خضعت لعملية تنقية يف مركز معالجة 
املياه العادمة  ويمكن استخدامها ألغراض الزراعة والتخزين. وبالتايل ، يتم الحفاظ على منظر مايئ يف 

الوادي حىت خالل األيام الجافة يف صيف القدس ، وتبقى بيئة الجدول خرضاء.



 َدرب الطيور
مرسب الطيور هو مرسب يف وادي الغزالن املحاط بأشجار الفاكهة. تحب العديد من 

الطيور العيش حول املسار الغين بالطعام.

ون الذي فقد لونه  ون. لونوا يف الكتيب الَحسُّ ملعرفة شكل طائر الَحسُّ
وفًقا لألرقام. 

1 أحمر

2 أبيض

3 أسود

4  أسود بين

5 أصفر

ون الَحسُّ
ون هو طائر مغرد صاحب الصوت  الَحسُّ

الرخيم واملمزي بألوانه املختلفة.
ون هو طائر محمي ممنوع  يف إرسائيل الَحسُّ

صيده من أجل الرتبية أو التجارة. يوجد يف الوادي عدد 
ون واليت تتغذى على بذور الشوك.  قليل من طيور الَحسُّ

ون بمنقاره الحاد يف َزهر الشوك وهكذا يسحب  يدفع الَحسُّ
البذور. 



________________________________

________________________________

____ ____________________________

________________________________

________ ________________________

________________________________

____________ ____________________

________________________________

________________ ________________

________________________________

تعلم؟  هل 

درب املستنقع 
درب املستنقعات هو درب يف الوادي على جانبيه مجموعة واسعة من النباتات 

املختلفة والفريدة من نوعها.

أ. كم نوع من الزهور ترون يف درب املستنقع.

ب.حددوا أنواع الزهور اليت رأيتموها. يمكنكم اإلستعانة بالتعريفات.
 

ج. حاولوا تحديد 5 أنواع نباتية غري مزهرة وفًقا لشكلها ونموها.

املستنقع هو مسطح مفتوح مع شجريات ونباتات قصرية.  يف املايض كان يعترب املستنقع منطقة 
مهملة لزتدهر. اليوم يتم مشاهدة املستنقع كمنطقة تتمزي بغطاء نبايت. يعد املستنقع مكاًنا رائًعا 

لسالحف اليابسة، القنفذ ولعدد من النباتات النادرة. لسوء الحظ فإن املستنقعات اخذه بالإلختفاء 
من املناظر الطبيعية يف البالد. 



 أ. حلوا املتاهة: حددوا
 مسار الخروج. 

ب. سجلوا عمر الشجرة
 املستلقية يف وادي الغزالن.

)استخدم الرشح أعاله( مالحظة: كل 
عام يتم تشكيل حلقتني: إحداهما

 ساطعة واألخرى مظلمة.

الرَيقة! نور  ساعدوا 
يقه للخروج من بطن بول الشجرة.  على نور أن يجد طر

___________________

 جذع الشجرة املستلقية
األشجار الهالكة تتيح لنا ملحة عن ما يجري داخلها. تنمو الشجرة يف الطول والعرض 

عادة لسنوات عديدة. معدل النمو يختلف من موسم آلخر. يف املقطع العريض لجذع 
الشجرة يمكنك رؤية الحلقات. لونهم فاتح  عندما يكون النمو رسيًعا )عادة يف فصل 

الربيع(وغامقة عندما يكون النمو بطيًئا )عادة يف فصل الصيف(.باإلضافة يمكن 
العثور يف جذوع األشجار على عالمات تركتها يرقات واليت تتغذى على الشجرة - 

الثقوب واألمراض.



املصاطب الزراعية 
املصاطب الزراعية هي الدرجات اليت بناها البرش على املنحدرات الجبلية منذ مئات 

السنني. بنيت املدرجات أساسا لالستخدام الزراعي. بمساعدتهم يمكنك زراعة األرض 
وتنمية مزارع كبرية حىت املنحدرات. تلعب املصاطب أيًضا دوًرا مهًما يف إدارة قطاع 

املياه: تمر املياه عرب املصاطب وتروي املساحات الكبرية وتتخلخل لـ.
___________

أ. إلكمال الكلمة املفقودة يف قصة املصاطب الزراعية،  يجب نسخ 
الحروف من األحجار العليا إىل األحجار السفلية وفًقا لألشكال 

الحجرية ذات الصلة.

املياه الجوفية الجبلية هي عبارة عن طبقة صخور تحتوي على املياه تنترش يف املناطق الجبلية يف 
كرب خزان للمياه الجوفية يف إرسائيل. تتكون طبقة املياه الجوفية الجبلية من  إرسائيل. هذا هو أ

الصخور اليت تسمح للمياه بالتخلخل )الحجر الجريي والدولوميت( حىت تصل إىل طبقة صخرية 
مختومة )صخر طيين(.

تعلم؟  هل 



النقطة الشمالية 
أقىص الجهة الشمالية للوادي وكذلك بداية جدول ركفت. 

    أسمع.
حولكم.  من  األصوات  إىل  واستمعوا  للحظة  أعينكم  أغمضوا 

األصوات.  املختلفة وغريها من  الحيوانات  تحديد أصوات  حاولوا  
الغزال.  كتبوا ما سمعتم حول رأس  ا ثم 

غزالن البالد اإلرسائيلية هي األنواع املهددة باالنقراض. قبل ثالثني عاًما عاش حوايل 10.000 غزال 
يف إرسائيل. تضاءلت أعداد الغزالن بسبب الصيد وتكاثر الحيوانات املفرتسة والدهس على الطرق 

وغري ذلك. اليوم ال يوجد يف البالد  سوى حوايل 3000 غزال. 

تساهم حديقة وادي الغزالن يف إعادة تأهيل الغزالن واستعادته إىل الطبيعة. نود أن نوسع معرفتكم 
حول هذا املوضوع. 

ملزيد من املعلومات توجه إىل أحد املرشدين أو مستقبلي الجمهور يف مركز الزوار.

تعلم؟  هل 



كل االحرتام!

أعدنا التدوير 

  وعلى الوادي حافظنا !

يال! شكرا جز

لقد ساعدنا ووجدنا الحلول 

من دواعي رسورنا أن قطيع الغزالن يف الحديقة يزداد، كل يوم قد 
يتغري عدد الغزالن يف الحديقة بسبب والدة شادن جديد. ساعدوا 

طاقم الحديقة يف تتبع القطيع: أثناء عودتكم إىل مركز الزوار.  عدوا 
الغزالن اليت ترونها يف طريق عودتكم وتلك اليت رأيتموها أثناء السري 

يف الحديقة وسجلوا هنا 

_______________________________________



________________________________

______________

بعد االنتهاء من جميع املهام يف الوادي،
 انتقلوا إىل مركز الزوار واحصلوا على ختم.

الستكمال جميع املهام، الحفاظ على 
الوادي نظيًفا، التعرف على الحيوانات 

والنباتات مع مراعاة البيئة والتجول يف  
الطبيعة الحرضية املقدسية ،

 ُيمنح بموجب هذا لـ 

شهادة فرقة الوادي 



ا أعزايئ األطفال والوالدين،  مرحًب
القدس مدينة عمرها آالف السنني ويف داخلها طبيعة جميلة وممزية. 

من أجل التعرف على طبيعة القدس الساحرة واالستمتاع بها، قمنا بإصالح حديقة 
وادي الغزالن يف وسط املدينة من أجلكم، املكان املوجودين فيه. 

يف وادي الغزالن، الحيوانات والنباتات والربك والجداول. يمكنكم جميًعا رؤية الجمال
 واالستمتاع به.

يارتكم  للحديقة  ممتعة وتعليمية ، قمنا بإعداد كتيب النشاط هذا من أجلكم. لجعل ز
من خالل املهام سوف تجد الكثري من املعلومات حول الحديقة والطبيعة من حولنا.

يارة جميع أنحاء الحديقة وبمساعدة الكتيب لالستمتاع  أدعوك أنت ووالديك لز
بجميع التجارب الخاصة اليت يقدمها.

أوه. وال تنىس أن تقول مرحباً ألصدقائنا والغزالن اللطيفة اليت ستلتقيها
كيد يف الحديقة.  بالتأ

لكم،
موشيه ليون
رئيس بلدية القدس 

النص واملفهوم: عنبال شيمش، بن ويسمان ويائيل هامرمان سولري.
اللغة والقواعد: رويث زاكوفيتش والدكتورة جوديث أديتا.

تصميم: بن وايزمان.
ترجمة: دمحم عويضة 


