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الغاز و حقائق

اترك مدخل املدرسة خلفك ,تم انعطف ميينا وتقدم نزوال اىل
باتجاه دي دبليو سبورتس و االشارة الضوئية

االرض املقام عليها مدرسة طريق قلوسرت االن كان مملوكة
“ملزرعة الست مداخن” قرص العزبة.

عند االشارة الضوئية ,اعرب الطريق وانعطف عىل اليمني نزوال
باتجاه هونيبورن واي.

باعتقادك ماهو استخدام الشقق عىل ميينك يف نهاية 1880؟
اشارة :يوجد بها الكثري من االبقار.
مفتاح الحل  :2كان يوجد تغيري للعملة هنا.

انعطف ميينا تحت الجرس ,واصعد السلم وانعطف يسارا عرب
الجرس باتجاه بيتفيل بارك

االسم الحقيقي للجرس هو بوسرتيتق – ماهو عمر هذا
الجرس؟

تقدم باتجاه ممر مشاة هونيبورن حتى الوصول اىل مدخل
مقوس عىل ميينك.

اباسم من سمي هذا البارك؟

اتجاه نزوال عىل املنحدر اىل البارك.

اهناك تنويه عىل يسارك يظهر ماذا كان البارك يف السابق –
هل ميكنك ايجاده؟ مفتاح الحل – انظر عىل طول الحائط
هناك بعض االحجار التى قد تساعدك.
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اعىل ميينك يوجد هناك مبنى بني كبري.

هل ميكنك معرفة ماذا كان يستخدم؟ مفتاح الحل – القي
نظرة عىل لوحة املعلومات القريبة.

عىل الجانب االخر من الكنيسة يوجد حديقة – ميكنك تجربة
االرجوحة .كم ميكنك االرتفاع بها!

اهناك تنويه عىل يسارك يظهر ماذا كان البارك يف السابق –
هل ميكنك ايجاده؟ مفتاح الحل – انظر عىل طول الحائط
هناك بعض االحجار التى قد تساعدك.

ارجع اىل املسار نزوال عرب الحدائق بعيدا عن الكنيسة .عىل
ميينك يوجد حديقة صغرية بها رسومات شعبية يف الداخل.

كيف الحدهم ان يصف الجنة؟ مفتاح الحل – القي نظرة عىل
الفسيفساء عىل االرض بالقرب من مشتل االزهار.

عد اىل املسار وتقدم باتجاه مخرج الحديقة.

باعتقادك ملاذا سميت هذه الحديقة باسم ويتسون تشريشل؟
مفتاح الحل – اقرأ لوحة املعلومات بالقرب من املخرج.

عند خروجك من الحديقة ,انعطف ميينا واتبع العالمة الزرقاء
عىل ممر مشاة هونيبورن.

خط هونيبورن كان يستخدم كمسار للسكة الحديدية ,ليصل
محطة تشيلتنهام سبا و مضامر الخيول مع محطة تس جيمس
(بالقرب من ويرتوز – اقفلت عام )1966

اعرب جرس بوسرتينق وانظر يسارا يف االسفل عىل مبنى وايرتوز.

كانت لالرض وظيفة مختلفة متاما يف عام  1960تقريبا –
باعتقادك ماذا كانت وظيفتها؟ مفتاح الحل – رمبا تحتاج اىل
منشفة!

من هنا ,اذهب نزوال من الدرج عىل طول نهر تشلت.

يف نهاية الدرج يوجد سد صغري ,يستخدم ملنع فيضان النهر
الذي كان غالبا يفيض عند هذه النقطة ,وبذلك يغمر العشب
بجانبه.

قبل بناء الطريق عىل ميينك ليصل ما بني ويرتوس و طريق
قلوسرت كان هناك مبنى يف هذه املساحة.

ميكنك ان تخمن ماذا كان؟ مفتاح الحل – حيوانات غري
محظوظة من سوق املاشية رمبا تصل هنا.

ااتبع املسار بجانب النهر رجوعا اىل الطريق الرئييس .اذا
اتجهت يسارا فسوف ترى املدرسة.

تهانينا! لقد امتمت جولة امليش طريق قلوسرت! ارسل لنا رأيك
وبعض ماكنت تفكر به اثناء الجولة.
لغز  :1سوق كاتيل هو مكان يتجمع فيه املزارعون من
املناطق املحيطة ليعرضو منتجاتهم للبيع.
لغز  :2كان الجرس مبنى جنبا ويرتوز يف السنة 2002
لغز  :3وينستون ترشتشيل
لغز  :4مقربة يف عام  1965تم تحويلها اىل حديقة
لغز  :5هذه كنيسة سيت ماريز مايسون وتم بناؤها يف حدود
عام  - 1830قبل اكرث من  180عام

لغز  :6زهرة برية
لغز  :7لقد توىف يف عام  1965و تم فتح الحدائق يف نفس
العام
لغز  :8حاممات السباحة .حاممات الستون شغرت مكان
موقف السيارات االن.
لغز  :9ابيتور هو مكان يتم تجهيز لحم الحيوانات به ليك
يتناوله االنسان.

اجوبة لاللغاز

اتصال:

rachel@go-outside.co.uk
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