


 1(    ابحث عن هذه القطعة!

على الوحي  نزول  قصة  بقراءة  أبيك  أو  أمك  من  اطلب     )2

محمد صلى اهلل عليه وسلم.

سوف تجد القصة داخل الكيس األخضر رقم 1.

أهمية  المقدسة  الكتب  وأكثر  اهلل  كالم  هو  الكريم  القرآن 

متفاوتة  فصل   114 على  الكريم  القرآن  يتألف  المسلمين.  لدى 

الطول ويسمى كل فصل بإسم »سورة«.

بطاقة نشــاط1 صالــة أبوبكـــر
للعقيدة اإلسالميـة





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

لتكوين  الورقيـة  القصاصات  وتركيب  ترتيب  بإعـادة  قم    )2

شكـل مسجد.

سوف تجد القصاصات داخل الكيس األخضر رقم 2.

المدن اإلسالمية.  المباني في  أكبر وأجمل  المساجد من  تعتبر 

مبنى المسجد يشمل أقسام مهمة مثل مكان لصالة الجماعة، 

والمحراب لتوجيه الناس نحو القبلة »مكة«، والمنبر ألداء ُخطبة 

ما  غالبًا  التي  والقبة  الصالة،  وإقامة  لألذان  والمنارة  الجمعة، 

تكون فوق المحراب على السطح الخارجي للمسجد.

صالــة أبوبكـــر
2للعقيدة اإلسالميـة

بطاقة نشــاط





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

البوصلة  2(  اطلب من أحد والديك ليعّلمك كيفية استخدام 
وتكون  مكة  في  الكعبة  اتجاه  وهو  الِقبلة  اتجاه  ومعرفة 

وجهة كل مسلم عند الصالة.

الكيس  داخل  بها  الخاص  الكتيب  مع  البوصلة  تجد  سوف 
البرتقالي رقم 1.

المالح  قِبل  من  ُصنعها  تم  للبحارة  البوصالت  انواع  أهم  من 
الجغرافي أحمد بن ماجد من جلفار )رأس الخيمة( لمساعدتهم 
مشهوراً  ماجد  بن  أحمد  كان  البحار.  عبر  طريقهم  معرفة  في 
دي  فاسكو  البرتغالي  المالح  بمساعدة  قام  حيث  الغرب  في 
البرتغاليون  وسماه  الهند  إلى  أفريقيا  من  طريقه  لشق  جاما 

البحر. أمير 

صالـة ابن الهيثــم
بطاقة نشــاط1للعلوم والتكنولوجيا





 1(    ابحث عن هذه األدوات!

2(   تخيل نفسك طبيب واستخدم األدوات الطبية البالستيكية. 

ستحتاج مساعدة أمك وأبيك ليكونوا المرضى ألنك سوف 

أيضًا  يمكنك  كما  وعينيهم.  وأذنيهم  حنجرتهم  تفحص 

اقتراح العالج الالزم لهما.

سوف تجد األدوات الطبية داخل الكيس البرتقالي رقم 2.

لقد تم صناعة األدوات في هذه الخزانة من قِبل العالم الفيزيائي 

الزهراوي من قرطبة والذي عاش في القرن الرابع هجري/العاشر 

ما  مثل  الجراحية  األدوات  من  العديد  الزهراوي  طّور  الميالدي. 

نرى هنا والتي ما زالت تُستخدم في عصرنا الحالي. 

صالـة ابن الهيثــم
2للعلوم والتكنولوجيا

بطاقة نشــاط





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

2(   اصنع نموذج لهذه المرآة باستخدام الطين والقالب الجاهز. 

سوف تجد القالب والطين داخل الكيس العنابي رقم 1.

وقد  قديمة،  صينية  مرآة  من  مستوحاة  فارسية  مرآة  هذه 

ماذا  قالب.  في  وذائب  حار  معدن  سكب  طريق  عن  صنعت 

كيف  يديك؟  بين  الذي  مثل  قالب  صنع  في  باعتقادك  تحتاج 

القالب؟ الموجودة داخل  يمكنك حفر األشكال 

صالـة الفنـون
بطاقة نشــاط1اإلسالميـــــة 1





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

طريق  عن  سامراء  لمأذنة  األبعاد  ثالثي  نموذج  ببناء  2(  قم 

تركيب قطع مختلفة األحجام.

سوف تجد القطع داخل الكيس العنابي رقم 2.

والتي  المأذنة  هذه  لبناء  العاملون  احتاج  باعتقادك  سنة  كم 

تنتمي إلى أكبر مسجد في العالم آنذاك؟ نعرف بأن المساجد 

تركيا،  اسطنبول،  في  أحمد  السلطان  مسجد  مثل  األخرى 

في  المسجد  نموذج  رأيت  )هل  إلكماله  سنوات  سبع  استغرق 

في  عادي  مسجد  لبناء  يلزم  كم  اإلسالمية؟(.  العقيدة  صالة 

الشارقة اليوم؟ ولماذا؟

صالـة الفنـون
2اإلسالميـــــة 1

بطاقة نشــاط





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

2(   اصنع تصميمك الخاص باستخدام قطع خشبية بناءاً على     

األشكال الموجودة على الباب! اطلب مساعدة أحد والديك.

سوف تجد القطع الخشبية داخل الكيس األزرق رقم 1.

األشكال  هذه  بناء  في  المبذول  الجهد  مالحظة  اآلن  يمكنك 

الكثير  الناس  استخدم  لماذا  تعلم  هل  المعقدة.  الهندسية 

الموجودة  الجميلة  باألشكال  للقيام  الصغيرة  القطع  من 

الباب؟ على 

صالـة الفنــون
بطاقة نشــاط1اإلسالميـــــة 2





افتح الكيس األزرق رقم 2. سوف تجد صور ألربع مقتنيات.

على  وأجب  الصالة  في  األربعة  المقتنيات  هذه  عن  ابحث 

التالية: األسئلة 

• ما هي تلك المقتنيات؟	

• استخدمهم؟	 باعتقادك  من 

• ما الذي يعتقد والديك؟	

صالـة الفنــون
2اإلسالميـــــة 2

بطاقة نشــاط





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

2(   ألقي نظرة عليها بدقة وحاول تركيب قطع األحجية.

سوف تجد األحجية داخل الكيس الوردي رقم 1.

وقد  السنين.  مئات  قبل  من  ُصنعه  تم  القرآن  حامل  هذا 

استوحى من مقتنى قديم ُصنع قبل 700 سنة! ويوجد حاليًا في 

متحف الفنون اإلسالمية في القاهرة.

صالـة الفنــون
بطاقة نشــاط1اإلسالميـــــة 3





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

2(   صّمم أشكال مشابهة لهذه القطعة على اللوحة الملساء 

باستخدام أشكال الصقة.

سوف تجد اللوحة داخل الكيس الوردي رقم 2.

أكثر  من  التطريز  يعتبر  التطريز!  هذا  وبراقة  جمال  إلى  انظر 

الفنون المعروفة في العالم اإلسالمي وما تراه أمامك قد ُصنع 

ولكن  للتطريز  المنزل  في  الجلوس  يحّبن  النساء  كّن  باليد. 

في  الرجال  قِبل  من  صناعتها  تم  الثمينة  القطع  هذه  مثل 

معامل خاصة.

صالـة الفنــون
2اإلسالميـــــة 3

بطاقة نشــاط





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

2(   حاول نسخ الكتابة على اللوحة الكتابية.

3(   اسأل أمك وأبيك ما المكتوب عليها.

.1 سوف تجد اللوحة الكتابية داخل الكيس األحمر رقم 

الخط العربي هو من أكثر أنواع الفنون أهمية في اإلسالم، ألنه 

يستخدم لكتابة القرآن الكريم. يحاول المسلمون الحفاظ على 

كالم اهلل المقدس عن طريق كتابتها بأجمل شكل ممكن.

صالـة الفنــون
بطاقة نشــاط1اإلسالميـــــة 4





 1(    ابحث عن هذه القطعة!

2(    اصنع نسيجك الخاص بك باستخدام النول والصوف. اطلب 

من والديك بمساعدتك في هذا.

سوف تجد النول والصوف داخل الكيس األحمر رقم 2.

الوقت لنسج سجادة صغيرة! هل يمكنك  يلزم من  الحظ كم 

تخيل الوقت الذي استغرقه الفنانين لنسج السجادة الموجودة 

في خزانة العرض هذه؟ 

صالـة الفنــون
2اإلسالميـــــة 4

بطاقة نشــاط





 1(    ابحث عن خزانة العرض هذه!

من  نموذج  واصنع  القديمة  اإلسالمية  العمالت  اكتشف    )2

عملة الدرهم باستخدام القالب والطين.

سوف تجد قالب الدرهم والطين داخل الكيس األصفر رقم 1.

قاموا  الذين  الحكام  وعظمة  قوة  إلى  اإلسالمية  العمالت  ترمز 

بصنعها. حيث تحكي النقوش عن الكثير من التاريخ اإلسالمي 

- من صنعهم، وإلى أي بلد تنتمي، وإلى أي مدى انتقلوا ومن 

استخدمهم. تظهر على معظم العمالت اإلسالمية آيات قرآنية 

وكل من استخدمها عرف مدى قوة اإلسالم.

صالــة عــرض
بطاقة نشــاط1العمالت اإلسالميـة


