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لشرح ابة, خلفك مركز التفسير في البلدة القديمة لبلدة عرالشرح وام مركز امان الانت اية :  البدانقطة  0.0
  .لقديمةالبلدة ازقة المسجد بين اه مأذنة اتجار باليسالى اذهب ا ,فة الضيالى يمينك بيت ا –لتفسير او 

0.0 

 0.1 ر. اليساه اتجاسلك الشرقي )مسجد النبي عرابيل( , ا لمسجداذنة أعدة مام سوف تكون عند ق150بعد  0.1

لغربية ابة البواليمين لتخرج من اسلك ا ( , Tطع )اك تقام هن50لقديمة بعد البلدة ازقة ابعد مرورك من  0.2

 ط (.السبادي )الهالقصور عبر 

0.1 

 0.05 اسفل التلة )البلد(, باتجاه الشمال. ليمين نزوال الىاسلك ا(, Yطع طرق ) اتصل لتق اعندم 0.25

 زية ثماستمر نزوال متجاوزا  كا(  X ( )Xليين )اقطع مفرقين متتالسير بشكل مستقيم نزوال و استمر با 0.4

 نب منزل قديم.الكبيرة بجا راجشألمعصرة زيتون مرورا با

0.15 

 0.1 لسير بشكل مستقيم . استمر في ا( , Lطع ) التقاستمر نزوال , وعند اليمين واسلك ا(,   Tطع )التقاعند  0.5

 0.3 ليمين . اقصى اسلك ار يتوسطه شجرة زيتون الى مفرق طرق متعدد مع دواعند وصولك  0.8

طع التقالى الشرق , عند وصولك اه اتجالسير بشكل مستقيم باستمر في ا( Xطع )الى التقاعند وصولك  1.0

م امابي من الترارع الشاسلك ابي, الترالمعبد للطريق ارع الشار ايس ت , اسلكاك عدة تفرعالي هنالتا
لظهور  ابة بابية حتى يبدأ سهل عرالسير نزوال في طريق تراستمر بات , ثم ارالسياورشة تصليح 

باتجاه الشرق جبل يعلوه برجين اتصاالت. استمر نزوال  الى يمينها اشالبالى بلدة بير افة اضإلامك باما
 حتى الشارع المعبد.

0.2 

م  50بعد  رع المعبد ,الشاة اذار بمحاليساه اتجالتلة أسلك اسفل الرئيسي ارع الشالى اعند وصولك  1.8
 ل  . الشماه اتجالزيتون بار اشجاة اذاليمين  بمحاه اتجابي بالترارع الشاسلك ا

0.8 

 0.4 استمر بالسير بشكل مستقيم باتجاه الشمال حتى تصل الى حقل اشجار اللوز. 2.2

 0.7 لغرب.اه اتجار باليساه اتجاسلك اللوز ار اشجاة حقل اذابمح Lطع التقالى اتصل  اعندم 2.9

 0.5 ل. الشماه اتجالزيتون باة حقل اذاليمين بمحاسلك ا  Tطع اعند وصولك للتق 3.4

لسير استمر في اليمين ثم اه اتجالي  أسلك التاطع التقام عند 50ر ثم بعد اليساسلك ا   Lطع التقاعند  3.9

 لمعبد. ارع الشاعية من جانبها االيسر حتى اه زراة  بركة مياذال بمحالشماه اتجاب

0.5 

يكون  اقرب مالمعبد ارع الشاة اذالسير بمحاستمر باليمين واه اتجاسلك المعبد ارع اعند وصولك للش 5.4
 كم . 2.7ل شرق ( لمسافة الشرق ) شماه اتجاب

1.5 

( و Yر من التقاطع)اليساه اتجاسلك ا,    (Yطع ) ار قليلة تقامتأ( وبعده ب Lطع )الى تقاسوف تصل  8

 ل .الشماه اتجارع المعبد بالشالمشي بمحاذات استمر با
ه اتجاسلك ارضي الابق الطازن في ابقين له ثالث مخاة منزل من طاذا( بمحXلي )التاطع التقاعند 

 بية . الترالطريق السير فوق استمر في ام على طريق معبدة ثم 30فة السير لمساستمر في اليمين , ا

2.6 

ة منزل اذابية بمحالترالطريق الشرق على اه اتجالسير بابع ا( انعطف باتجاه اليسار ثم تTعند التقاطع ) 8.3

 لبالستيكية .البيوت اذرة اه بمحاتجالاستمر بنفس احد, ثم ابقين له مخزن وامكون من ط

0.3 

( االول باتجاه اليسار والثاني باتجاه اليمين استمر بالسير بشكل Lهناك تقاطعين متتالين على شكل ) 8.8

 مستقيم باتجاه الشرق.
0.5 

 0.3 بلدة برقين باتجاه الشرق.ه اتجالسير بشكل مستقيم باستمر باية طريق معبدة اهي بد (L طع) التقاعند  9.1

 0.5 لشرق.اه اتجالسير بشكل مستقيم باستمر با(  Xطع على شكل )اعند وصولك الى تق 9.6

 0.4 ستمر بالسير بشكل مستقيم .ا    (Lعند وصولك للتقاطع)  10

  م بلدية برقين. امان الانت ام  300بعد  10.3

( بعد Xطع  )ا( ثم عند وصولك لتقLليين عل شكل )اطعين متتاقطع تقالسير بشكل مستقيم , استمر با 10.6

 لد .الخار من امام ملحمة اليساه اتجاسلك البلدية ام من  300

0.3 

(  نزوال بشكل مستقيم متجاوزا  Yلمفترق )اليسار عند اه اتجاسلك العمومية ات ارالسيام موقف امامن  10.7

 نزوال حتى كنيسة برقين .  (Lلمفترق ) ا

0.1 

 0.2 . اليمين صعوداه اتجابل بالمقالدرج اصعد ال ثم الشماتجاه الدرج بانزل ام كنيسة برقين , امان الانت ا 10.9

 استمر صعودا.  اليمين صعوداه اتجاسلك ا(   Lلمفترق )ام عند  70ر . بعد اتجه لليسالدرج اية اعند نه 11

 ليمين.اه اتجا( ثم  اسلك Xبشكل مستقيم حتى تصل المفترق  )

0.1 

 ليمين .اه اسلك اتجا  (L طع) اعند وصولك للتق 11.2

 م الخوخة )قصر جرار(.امانت ام  15لسير بشكل مستقيم و بعد استمر با(  Lطع )التقام عند  20بعد  

0.2 

تيت من جهة اليسار اسلك جهة انت امك , اماك طريق نزوال القصر خلفك و هنام قصر جرار, امانت ا 11.3
سلك ا   Lطع التقازل )سوف تمر من امامه(, عند المنامك خلف اماذنة مسجد أ,سوف تظهر م اليمين

 ليمين .ا

0.1 

 0.1 لمشي بشكل مستقيم استمر باطع طرق متعدد اتق 11.4

                                                                       

 لشيخ سبعا -بة اعر

   ين ()برق

 

 

 كم 12.8   :  فةالمسا

 تاعاس  6-4:    لوقتا

 :   سهل      لصعوبةادرجة 



 

 

 0.2 .لي استمر بالسير بشكل مستقيمتاالتقاطع ال وصولك  عندر, اليساه اتجاسلك ا(  Yطع طرق )اتق 11.6

 0.4 لسير بشكل مستقيم استمر با( Xطع )التقا  12

 0.2 رع يحتوي جزيرة وسطية اركت بكر بشام ميني مامامن  اليمين صعوداه اتجاسلك ا( Xع )طلتقاا 12.2

ه اتجا, بار صعوداليساه الى اتجازن امخ 5حد له ابق وا( هناك منزل من  طLعند وصولك للتقاطع ) 12.4

 الت . اتصابل برجين ال مقالشما

0.2 

 0.2 سمنت .الاه من ان مياه خزاتجالصعود باستمر با(  Xطع )التقالصعود التلة عند استمر في ا 12.6

لى حديقة مطلة على سهل مرج بن عامر ومدينة جنين ,  بعد ابة تقودك اك بواه هنالميان ابعد خز 12.8
 م الشيخ سبع.الى جهة اليسار مقاشرة ابة مبالبوا

0.2 


