
 
 تتبع األثر

 
 األثر المالحظة وعالمات تتبع

صفة هامة يتحلى بها كل كشاف .. يمكنك من خاللها      
من األشياء التي حولك والتي ال  استنتاج معلومات كثيرة

 ... يشعر بها غيرك
فالخروج إلى الخالء والرحالت الخلوية والتخييم أمر مثير 

واالستكشاف والكشاف يكتشف األماكن الجديدة  يملئه اإلثارة
فيحتاج إلى قوة  فريقه يوقد يحتاج إلى إرشاد غيره أو باق

المالحظة حتى يتمكن من العودة بسالم، وحتى يتمكن من 
الطرق وأكثرها أمانا، وفى الصحراء واقتفاء  معرفة أفضل

صول إلى الحيوانات الخلوية والمخيمات، والو  األثر والوصول إلى الماء وفى الرحالت
تبع عالمات التتبع حتى يتمكن رفقاءه من ت والتعرف عليها وعلى آثارها، ويحتاج إلى

لذلك كانت مهارة المالحظة . ذلك تعينهم على يخطاه فيترك لهم العالمات الت
 .يتعلمها كل كشاف ويتقنها والعالمات السرية من أهم المهارات التي يجب أن

 :األثر مالحظة واقتفاءكيف انمي لدى مهارة ال
يمر  شيء يمر عليك كما يعلى االنتباه المالحظة ال تجعل أدائما عود نفسك   -

 .على اآلخرين بل قم بالتفكير فيه
  .كما تساعدك دراستك للحيوانات والطيور على التعرف على حوافرها وأثارها  -
قم بعمل بعض التدريبات واأللعاب على المالحظة   -

 .كرفع األثر وغيرها من األلعاب اآلثارواقتفاء 
 بالجبس طريقة عمل األثر



جهز شريطا من الورق لمقوى بعرض مناسب، قم بلفه على هيئة دائرة  .1
 .قطرها واألثر المراد صبه، ثم ثبت الطرفين المتقابلين بدبوس يتناسب

 جهز عجينة من الجبس وذلك بأن تقوم بتحضير وعاء به ماء ثم ترش عليه  .2
قليب بسرعة فيفقد الجبس خاصيته وتقلبه باستمرار، على أال يكون الت الجبس

فيجف حتى تحصل على عجينة مناسبة ليست بمائية  وال بطيئا   .التماسك يف
 .وال سميكة

 األثر المراد رفعه ثم صب العجينة عليه يشوائب ف يتأكد من عدم وجود أ .3
 .بحرص

 بارزا على قرص الجبسعندما تجف عجينة الجبس ارفعها فيظهر األثر  .4
 .)السالب(ويسمى ذلك باألثر 

 لتحصل على اثر موجب قم بدهان االثر السالب بالفازلين أو الزيت واتبع  .5
 ...السابقة من عمل عجينة الجبس وصبها و الخطواتنفس 

 السرية مالحظات لعمل رموز تتبع األثر والعالمات
 .الطريقتوضع العالمات السرية على الجانب األيمن من   -
 دائما استخدم خامات البيئة بقدر اإلمكان ارسمها بطرف عصاك أو بالحصى  -

 ... والحجر أو عصى وأخشاب شجر أو أصداف بحر أو بقطع فحم أو طباشير
 .اإلمكان اعمل على أن تضع رمزا كل مسافة بمسافات متقاربة قدر  -
بإزالتها  دفتر خاص لمراجعتها مع من وضعها ثم قم يتجدها ف يوز التسجل الرم  -

 .ومسحها تماما من على األرض
  : أهم الرموز والعالمات السرية المستخدمة

  



  

  

  

  

  
 الطيور والحيوانات أهم الحوافر وآثار 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


