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المعلم، عزيزي 

هذا الكتاب سيغير الطريقة التي يرى بها طالبك العالم إلى األبد. ال تذهب إلى 
أبعد من هنا إذا كنت تخشى المغامرات أو تجربة أشياء جديدة.

الفصل  بها خارج  القيام  يمكن  مهام  الكتاب ستجد عشر  هذا  في طيات 
قدر  النتائج  وتسجيل  منها  مهمة  كل  تالميذك إلكمال  بتحدي  قم  الدراسي. 

التربة  بعض  فيه  توجد  مكان  أي  في  بالمهام  القيام  ويمكن  استطاعتهم. 
وقلم  الكتيب  هذا  هو  تالميذك  يحتاجه  ما  كل  للركض.  ومساحة  الحية  والكائنات 

الخيال.  وبعض  رصاص 

بعد إكمال نسختك الخاصة من هذا الكتاب، سيصبح تالميذك مستكشفين خارجيين 
وجغرافيين متمرسين ومغامرين مبدعين. 

أنت جاهز؟ هل 

االستكشاف. المهمة:  وقت  حان  لقد 

الدراسي الصف  خارج 

Welcome to

الدراسي الصف  خارج 

Welcome to



تحذير!
يكون خطيراً. قد  الكتاب  هذا 

ال:

بأي شيء القيام  تتجنب   .1

تفعله أن  تريد  بأي شيء ال  تقوم   .2

أو األماكن البرية  الحياة  أو  الناس  قد يضر  بأي شيء  تقوم   .3

تحذير!
محاولة إتمام المهام الموجودة بين طيات هذا الكتاب سوف تؤدي إلى استكشافات 

مثيرة تحبس األنفاس وخلق ذكريات جيدة وسيئة. نحن ال نتحمل أية مسؤولية عن 
سالمتك عند القيام بالمهام – هذه وظيفتك أنت.

إذا  لتنفيذ خططك.  إذن  لديك  أن  تأكد من  الكتاب  أية مهمة في هذا  قبول  قبل 
ما بشكل غير مقبول،  أو إصابة شخص  ما  كان هناك خطر من حدوث شيء 

ان  تستطيع  إذا كنت  المهمة  إتمام  فقط  إزالة أي خطر. حاول  يجب عليك  
معقول. إلى حد  آمن  بشكل  ذلك  تفعل 



إصبع  بعمق   حفر حفرة 
الذي حفرته. المكان  في  تجده  لما  تخطيطي  بعمل رسم  قم 
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المهمة 
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استمع
آخر واستمع في  إلى ظهر زميل  إسناد ظهرك  مع  اجلس ساكناً 

في  تسمعها  أن  أمكنك  التي  األشياء  بكافة  قائمة  اعمل  صمت. 
األشياء؟ نفس  أنت وزميلك  دقائق. هل سمعت  ثالث 
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البرية   األعشاب  رعاية 
يجب حماية هذه  لماذا  كلمات حول  تسع  مكونة من  اكتب قصيدة 

األعشاب.    
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حشرة اتبع 
هنا. اكتبها  الحشرة؟  فيها  تفكر  التي  األفكار  ما  رأيك،  في 

:1 الفكرة 

 :2 الفكرة 

 :3 الفكرة 

  :4 الفكرة 

  :5 الفكرة 



05
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المراقب  الطائر 
أن يراك طائر واحد.  بدون  النقطة ”ب“  إلى  ”أ“  النقطة  تحرك من 

”أ“:       النقطة 

”ب“:       النقطة 

التقريبية:     المسافة 

نجاح   

فشل



.. بناء كومة 
إليه؟ الوصول  يمكنك  الذي  االرتفاع  ما  للغاية.  الصغير  الحصى  من   ...
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المهمة 

(Bioblitz) البيولوجي  البحث 
في خمس  عليها  العثور  يمكنك  التي  المختلفة  الكائنات  أنواع  عدد  كم 

فقط؟   دقائق 

هنا بتسجيلها  قم 
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... اصنع  شارباً 
أن تجدها  يمكنك  أشياء أخرى  أية  أو  الحشائش  أو  ... من األغصان 

حولك.  

واحدة حول موضوع  دقيقة  لمدة  بالحديث  قم  شاربك،  بتثبيت  تقوم  عندما 
الواو: تبدأ بحرف  كلمة  أية  تقول  أن  بدون  غير مهم 

what      where      when    

why      who      was      we 

ينتهي  قد  أو  فمك  في  ولكن ال تضعه  بشكل جيد،  يعمل  الطين 
ذلك. أسوأ من  أو  المكان  التقيؤ في  إلى  بك األمر 



ً غريبا يبدو  وجهك  اجعل 
على  مختلفة  بصمات  لترك  المختلفة  األسطح  على  وجهك  اضغط 

بشرتك. 

أشياء ذات رائحة كريهة  أو  أشياء حادة  ال تضع وجهك على 
أشياء مقززة. أو 
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ً طبيعيا مشهداً  اصنع 
وأشكال  ووديان  جبال  اعمل  الطين.  من  مصغراً  طبيعياً  مشهداً  اصنع 

أخرى.  سطح 

المخصص  المكان  في  التي صنعتها  للتضاريس  أعلى  من  ارسم صوة 
أدناه.
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جيداً تكون جغرافياً  أن 
تمنحك  وهي  واالكتشاف.  واالستكشاف  االستطالع  علم حب  هي  الجغرافيا 

تساعدك  كما  التخيلية.  األماكن  جديدة، حتى  بطرق  األماكن  القدرة على رؤية 
المشاكل.  العالم وحل  وفهم  اإلدراك  على  أيضاً  الجغرافيا 

عليك: يجب  جغرافياُ  لتكون 

بك. الخاصة  األسئلة  في  التفكير 

بك. الخاصة  اإلجابات  البحث عن 

والنباتات  والحيوانات  الناس  إلى  واالستماع  والمشاهدة  الحديث 
واألماكن.

تصرفاتك. وتأثيرات  شخصيتك  في  التفكير 

والمشاركة  للبحث  المختلفة  ‘األفعال’  من   العديد  يستخدمون  الجغرافيون 
القيام  على  قدرتك  لتحسين  ‘األفعال’  بممارسة  قم  االكتشافات.  على  والعمل 

والتخيل  والمقارنة  والرسم  الخرائط  ورسم  والسباحة  الشم  ذلك:  في  بما  بالمهام 
والجمع  واالستكشاف  والمراقبة  والعثور  والبحث  واللمس  والتساؤل  والمشاركة 

والتجريب. والتذوق  والتكرار  والشم 
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ً متمرسا جغرافياً  كن 
يمكنك  كما  التسلية.  لمجرد  الكتاب  هذا  في  المذكورة  بالمهام  تقوم  أن  يمكنك 

متمرساً. جغرافياً  لتصبح  بها  القيام  أيضا 

أيضاً  اآلخرين  ويشجعون  األماكن  عن  أسئلة  يطرحون  المتمرسون  الجغرافيون 
تتم  وأن  العدالة  بأهمية  يؤمنون  المتمرسون  والجغرافيون  األسئلة.  على طرح 

واألماكن. البرية  والحياة  للبشر  وودود  عادل  بشكل  األشياء 

بالنسبة  المهمة  األشياء  في  للتفكير  الناس  تتحدى  بها  تقوم  التي  المهام  بعض 
األشياء  في  يفكرون جغرافياً  اآلخرين  تجعل  أو  تجعلك  أخرى  مهام  لك. وهناك 
الحال،  وبطبيعة  متوقعة.  الغير  واألماكن  األوقات  أو  عادية  تبدو غير  قد  التي 
واكتشاف  بمغامرات  والقيام  المرح  من  بالكثير  االستمتاع  أيضاً  المهم  من  فإن 

جديدة. أشياء 
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(Mission:Explore) االستكشاف  المهمة:  حول 
المتمرسين  للجغرافيين  خاص  نوع  من  تدريب  هي  االستكشاف  المهمة: 

المجربين. والمستكشفين 

الذين  األشخاص  تستهدف  ولكنها  معين،  من سن  أشخاصاً  مهامنا  تستهدف  وال 
فبعد  احذر.  ولكن  واإلبداعي.  النقدي  والتفكير  االستطالع  بحب  تفكيرهم  يتميز 

أخرى. مرة  الطريقة  بنفس  العالم  ترى  لن  بمهامنا،   القيام 

التخييم،  االستكشاف  المهمة:  يلي:  ما  تشمل  سلسلتنا  في  أخرى  كتب  هناك 
موير. المياه، جون  الوطنية،  المتنزهات  الطريق،  على  الغذاء، 

المهام، وإلحراز  المزيد من  لتنزيل   MissionExplore.Net بزيارة  قم 
الشارات. وكسب  النقاط 
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المؤلفين عن 
مقر  من  فريق  قبل  من  ونشره  واستكشافه  الكتاب وتصميمه  هذا  تأليف  تم 

وتوم.  ومارك  وآالن  ودانيال  هيلين  ونحن  المستكشفين. 

وسط  كثيراً  الكتاب  هذا  استخدم  أعجب.  قد  الكتاب  يكون  أن  نأمل  ونحن 
بك. الخاصة  المهام  تقارير  وأكمل  الطبيعة 

الرسام عن 
بالحبر،  الصفحة  تتسخ  األحيان  من  كثير  وفي  بقلم غمس،  بالرسم  توم  يقوم 

.www.inkymess.com االنترنت:  على  موقعه  بتسمية  قام  السبب  ولهذا 



Outdoor Classroom Day is a global campaign to celebrate and 

inspire learning and play outside the classroom, supported by 

Unilever’s Dirt is Good brands and led by Project Dirt.

On the day schools across the world will be taking at least 

one class outdoors, teaching essential skills and raising 

awareness of the importance of play. We hope this will inspire 

schools everywhere to make outdoor learning and play a part 

of their school every day! With everyone’s support, we can make 

sure children everywhere enjoy their childhood and have the 

foundations they need for the life they want to live.

Play for today, prepared for tomorrow!

Find out how you can get involved and access all the resources 

at: www.outdoorclassroomday.com

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 
License. To view a copy of this license, visit http://creavtivecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
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لهام للتعلم واللعب خارج الفصول  اليوم الدراىس? الخارجي هي حملة عالمية لالحتفال واال3
 «Dirt is Good» حملة ? Bكة يونيليفر المشاركة ىڡ Iالدراسية، بدعم من العالمات التجارية لرس

.«Project Dirt» وتحت قيادة

? الهواء  Bجميع أنحاء العالم بأخذ صف واحد عىل اال]قل ىڡ ? Bاليوم، ستشارك مدارس ىڡ ? Bوىڡ
? أن  Bالطلق، لتدريس المهارات اال]ساسية ورفع مستوى الوعي بأهمية اللعب. ونحن نأمل ىڡ

? الهواء الطلق واللعب جزءاً من اال]نشطة اليومية  Bكل مكان لجعل التعلم ىڡ ? Bنلهم المدارس ىڡ
? كل مكان بطفولتهم وأن  Bللمدرسة! وبدعم الجميع، يمكن أن نضمن أن يستمتع اال]طفال ىڡ

? يريدون أن يعيشوها. sيحتاجونها ليعيشوا الحياة الىى ? sتكون لديهم اال]سس الىى

استمتع باللعب اليوم وكن مستعداً للغد

 لمعرفة كيف يمكنك المشاركة وللحصول عىل جميع الموارد، قم بزيارة:
www.outdoorclassroomday.comwww.outdoorclassroomdaymena.org/ar/

اعلم أنك تشارك على مسؤوليتك 
الخاصة! وكن مستعدًا لالنبهار ...

www.outdoorclassroomdaymena.org/ar/


