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رية ألهل اإلمارات وسكان يعرض املتحف اإلرث األصيل والثقافة الث

إمارة الشارقة ويستعرضها عبر العقود املاضية. ويمنح فكرة واسعة 

الجبلية عن البيئات املتنوعة بدًءا من البيئة البحرية والساحلية إلى 

كما . و ويستعرض أسلوب حياتهم وعاداتهم وحرفهم ،والزراعية

والطب من كرم الضيافة إلى االحتفاالت  يعرض العادات العربية

 وسبل العيش. الشعبي

إلى األمثال واأللغاز والقصص متحف الشارقة للتراث أيًضا يتطرق و 

الشعبية لتظل وسيلة تسلية لألجيال يتعّرفون من خاللها على 

 .ألجواء الدافئة واملليئة بالحكايات املشوقةا

 
 
 
 
 

 

 

 للتراثالشارقة متحف 

  مصادر ملا قبل وبعد الزيارة

 



الشارقة للتراثمتحف   

املفرداتمسرد   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

يعتمد األدب  .قصص وذكريات ذات أهمية ثقافية وتاريخية تتوارثها األجيال األدب الشفهي

هوية الثقافية والحفاظ الالشفهي على الكلمة املنطوقة التي تساعد على تشكيل 

 عليها )القصص الخرافية، األساطير، الشعر، األمثال، األلغاز واملوسيقى(.

 

و رسائل أو أقوال مهمة تستخدم لتوصيل والتأكيد على قيم اجتماعية أو دينية أ األمثال

 الحياة.من  ادروًس  و  نصائحثقافية. وتقدم هذه األمثال 

 

العادية من منظور مختلف  مور سئلة تجعل الشخص يرى األ أذكية أو عبارات  األلغاز

 متوقًد  ا وذكاءً بداعً إوتتطلب 
ّ
 ها.ا لتكوينها وحل

 

 التعليم التقليدي

 

 حامل لرفع القرآن الكريم للقراءة. املرفع

 

 املربي الديني واالجتماعي. املطوع

 

نزل بواسطة جبريل  القرآن
ُ
عليه السالم على محمد صلى هللا كتاب هللا املقّدس والذي أ

 .امليالدي عليه وسلم في القرن السابع

 

 الفن الشعبي واآلالت املوسيقية

 

طبل كبير يستخدم في رقصات العيالة. يقوم العازف بتحريك الطبل في جميع  الرأس

االتجاهات بينما يضرب عليهابقطعة من سعف النخيل. وتساعد هذه الحركات 

 العازف على إعطاء إشارة البدء للراقصين. 

 

مزخرف وقاعدة مستطيلة مغطاة بالجلد مع و أداة بدوية بمقبض خشبي طويل  الربابة

  ف عليها بالقوس.عز  ويُ  واحد وتر  وجود

 

تؤدى في املناسبات االجتماعية وترمز إلى رقصة االنتصار ما بعد الحرب  رقصة العيالة

يتوسط وراقصون من خالل صفين متقابلين و ويؤديها موسيقيون مدربون 

 الصفين أعضاء الفرقة وقائدهم.
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 2018ديسمبر تم التحديث في 

 صغير الحجم يُ  طبل   رالكاس  
ُ
سم نظًرا عليه هذا اإل  طلقستخدم في رقصة الليوة، وأ

 لوظيفته املعينة بكسر حدة تواصل النغمات واألصوات اإليقاعية.

 

 ،كيس من الجلد مزّود بمبسم خشبيمن  أداة عزف كاملزمار االسكتلندي ويتكون  الهبان

ينفخ فيه العازف كي يمأل القربة بالهواء في الوقت الذي يقوم فيه بالضغط عليها 

 للتحكم في إخراج الهواء من خالل أنبوبتين إلعطاء النغمات.

 

 األزياء التقليدية والزينة

 

 عبارة عن غطاء أسود ترتديه املرأة فوق مالبسها اليومية.  العباية

 

والتي تغطي الحاجب وعظام الخد  اإلماراتاملرأة في  ترتديهاأقنعة تقليدية  البرقع

 واألنف.

 

 .وشاح خفيف من الشيفون ُيلبس لتغطية شعر املرأة الشيلة

 

 أحياًنا ملونة.  تكون و  مالبس بيضاء يرتديها الرجل دشداشة

 

عباءة خارجية من الصوف أو مواد قطنية مزخرفة بالذهب والفضة ويرتديها  البشت

 األعمال في املناسبات الخاصة وليلة الزواج.الشيوخ ورجال 

 

 قطعة للرجال توضع فوق الرأس لحماية الرأس والرقبة من الشمس والرمال. الغترة

 

 .لتثبيتها يضعه الرجال فوق الغترةمصنوع من صوف الغنم حبل مدور  عقال

 

 سالح مقوس عادة ما يكون له غطاء ويضعه الرجال حول وسطهم. الخنجر

 

 رداء ذو أكمام طويلة. الثوب

 

لبس تحت الثوب السراويل النسائية املطرزة السروال
ُ
 .وت

 

 .الغترة والعقالتحت  يلبسها الرجلرأس للمخرمة  قبعة بيضاء القحفية

 



الشارقة للتراثمتحف   

املفرداتمسرد   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

بصف  ومزينةترتديها املرأة وتكون مصنوعة من الذهب أو الفضة عريضة أسورة  شوكالبو حيل 

 البارزة.األشكال املخروطية من 

 

نسق مصفوف متعدد مع سالسل مزخرفة وأقراص من الذهب مهدبة بآللئ  رععشةامل

 . على الرقبة ترتديها املرأةو خليجية 

 

 ع بأحجار املرجان والفيروز الصغيرة.حزام ذهبي لزينة وسط املرأة مرصّ  الحقب

 

ق على رأس املرأة وتتدلى على الجبين ومزينة  الشناف
ّ
بزخارف من األحجار حلية ذهبية تعل

 الكريمة والآللئ الخليجية.

 

 للحواف الداخلية للعين وتقتيم لون الحاجبمسحوق أسود تجميلي يستخدم  الكحل

 وقد استخدمه قديًما الرجال والنساء واألطفال.

 

 صبغ برتقالي محمر مستخلص من أوراق شجرة الحناء للزينة. ءالحنا

 

 لتبخير املكان وتعطيره.ستخلص من نبات ويحرق ُم  البخور 

 

ستخدم لحرق العود والدخون  الطين من تقليدية مصنوعة مبخرة مدخن
ُ
 .وت

 

 .تستخدم في استخراج العطور السائلة الزيتية من القناني عصا املرود

 

 .كاحلها حول املرأة  تتزين بهاحلي التي الوهي من  خيلال الخ املطيالت

 

  نس  املح  
ّ
 .قالحال

 

 تعمل باالحتكاك إلزالة طبقة من على سطح و ُيقصد هنا مبرد األظافر.أداة  املبرد

 

 .الصافي للتعطيرإناء يوضع فيه ماء الورد  املرش

 

 .وُيستخلص من أشجار خاصة تتواجد في دول شرق آسيا والهند يستخدم كبخور  العود
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املفرداتمسرد   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 القهوة ومستلزماتها

 

 مفرش طعام من سعف النخيل. رودس  

 

  مكبة
ُ
 وساخ والحشرات.عام من األ طستخدم لحماية الت

 

 بريق من املعدن لغسل اليدين.اإناء و  ة اليدمغسل

 

 حبوب القهوة. البن

 

والتلجيمة  وعاء ُيستخدم في تحضير وتقديم القهوة العربية وأنواعها: الخمرة الدلة

 واملزلة.

 

 القهوة.في تحميص حبوب  وعاء حديدي يوضع على النار وُيستخدم التاوة

 

 يستخدم في تحريك حبوب القهوة املحمصة. املحماس

 

نكهة عطاءها القهوة إل لى إ يضافمستخلص من نبات عطري بلون أخضر فاتح  الهيلالهال أو 

 .مميزة

 

والقهوة ويستخلص من زهرة  للطعام طيبة نكهة يضيف اللون  زاهي أصفر  صبغ الزعفران

 .الزعفران

 

 يعطي القهوة نكهة إضافية.بتالت الورد و خالصة تقطير  ماء الورد

 

 طفالألعاب األ 

 

 العلب الفارغة الكرات على تتكون من فريقين وتعتمد على الدقة في تصويب لعبة العنبر

 املكدسة.

 

. تقذف الصقلة لعبة خاصة للفتيات تبدأ بحفر حفرة وملئها بالحصا واألصداف أو اليفرة الصقلة

ممكن  عدديتم استخراج أكبر وفي تلك األثناء   الهواء حجرة دائرية الشكل فيوهي 

 من الحفرة واإلمساك بالصقلة قبل أن تسقط.
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املفرداتمسرد   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

تشكيل سطح اللعب ليلعب األوالد والبنات هذه اللعبة برسم خطوط في الرمل  ةالصب  

 هذه اللعبة.فقًيا أو قطرًيا ليربح الالعب أو أا ويتم وضع ثالث حصوات عموديً 

 

 أدوات صناعة الحلي

 

 لصب الذهب.الشكل يستخدم مستطيل  يقالب لوح الريز

   

 .لطرق وتشكيل املعادن عليه قاعدة من الحديد السميك ة )السندان(السندال

 

حديد أو النحاس بها ثقوب متوالية بمختلف األحجام ملعالجة قضبان اللوح من  املنظل  

 أسالك رفيعة.هب وتحويلها إلى ذال

 

 قوالب حديدية مزخرفة بأشكال هندسية وطبيعية مثل الزهور والطيور. الطابعات

 

 الطب الشعبي واألعشاب

 

 عملية إخراج الدم الفاسد من مواضع معينة من الجسم بهدف العالج. الحجامة

 

ساخنة إلى درجة اإلحمرار بغرض عالج األمراض  يةكي الجلد بقطعة معدن الكي أو الوسم

 .واألوجاع

 

 يستخدم كأعشاب طبية أو بهارات. الحلبة

 

 يستخدم للعالج أو كبهارات. كركم

 

 يستخدم للعالج. زعتر

 

عبارة عن طريقة شعبية لعالج اللوزتين من خالل الضغط على موضع اللوزتين  الترفيع

. استخدم بعض األهالي قطعة من باتجاه األذنينإلى األعلى باألصاب ورفعهما 

 القماش مملوءة بسبع ليمونات جافة لرفع اللوزتين. 
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املفرداتمسرد   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 املهن الخدمية

 

 البناء الحر. البناي

 

 ثار أقدام الحيوانات.آب به تعّق  يويعن قوة املالحظة، )علم القيافة( التجفير 

 

 
 
 الوسيط بين البائع واملشتري. لالدال

 

 يجلس في السوق ويقوم بكتابة الرسائل ملن بحاجة إلى املساعدة. انيالكر  

 

 الذي يحمل حقائب وأمتعة الناس. اليالحم  

 

 األفراد عبر املاء.عامل القوارب الصغيرة الذي ينقل  ارالعب  

 

 
 
 الشخص الذي يقود قافلة الجمال. افالطن

 

 الشخص الذي يقوم بإصالح الفرش والوسائد من خالل حشوها بالقطن. افالند  

 

 حارس األمن. املطارزي

 

 
 
 القابلة التقليدية. دةالوال

 

 
 
 ة.أاملرأة التي تسعى لتزويج رجل بإمر  ابةالخط

 

 أنواع الرياح 

 

من السواحل الشرقية والغربية لدولة اإلمارات وتسبب في حدوث أمواج  تهب الكوس

 عالية.

 

تأتي من الشرق في بداية شهر أغسطس وتستمر ملدة شهرين وتسبب سقوط  الرايحة

 األمطار أحياًنا.

 

 رياح شتوية باردة. رياح الشمال
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املفرداتمسرد   

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

 

 

 رياح باردة تهب من شهر ديسمبر إلى يناير . أربعين املريعي

 

 .الشتاء فصلرياح غربية معتدلة تبدأ في الهبوب في نهاية  الغربي
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 األسئلة الرئيسية

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

واملجموعات املدرسية للحصول على األفضل من  واملعلمينتهدف هذه األسئلة الرئيسية إلى مساعدة الزوار والعائالت 

 ال تتردد في طلب مساعدة موظفي املتحف للتوضيح أو اإلجابة عن األسئلة التالية: .لمتحفخالل زيارتهم ل

 

 الطب الشعبي واألعشاب

 من أين تأتي معظم األعشاب املستخدمة في صناعة األدوية الشعبية؟ .1

 التقليدية التي تستخدم في العالج الشعبي؟هي أنواع األعشاب الشعبية  ما .2

 ملاذا استعملت النساء ماء الورد سابًقا؟ .3

 

 التعليم التقليدي

 من أين حصل األوالد والبنات املواطنين على تعليمهم في املاض ي؟ .1

 ماذا تعني كلمة املطوع؟ .2

 ماذا استخدم الناس للكتابة في املاض ي؟  .3

 

 الفنون الشعبية واملوسيقية

 الجلد املستخدم في صناعة الطبول التقليدية؟ هو نوعية ما .1

 ما هو الرأس؟ .2

 الكاسر؟ هو استخدام طبل ما .3

 

 تطور العمالت في إمارة الشارقة

 ؟1741ما هو نوع العملة الرئيسية في شبه الجزيرة العربية خالل فترة الحكم البريطاني في الهند عام  .1

 متى ظهرت أول عملة روبية؟ .2

 إلمارات العربية املتحدة؟متى ظهر الدرهم في دولة ا .3

 

 األزياء التقليدية والزينة

 ما هي الحناء؟ .1

 ما هي أنواع العطور العربية التقليدية؟ .2

 ما هي أسماء املجوهرات املختلفة التي استخدمتها النساء في املاض ي؟ .3

 

 

 حصن الشارقةا ملعرفة املزيد عن تاريخ هذه املنطقة قم بزيارة بيت النابودة، مدرسة اإلصالح أو إذا كنت مهتم  

 متحف الشارقة للتراث. عنبعد بمسافة قصيرة ي ذيوال
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 املزيد من االكتشافات

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

 املدخن

 

من الطين، الخزف أو الفضة ويستخدمها الناس لحرق الدخون إلعطاء رائحة زكية.  إناء تقليدي مصنوعاملدخن هو 

حرق . يُ والبيوتوالبدن الدخون هو عبارة عن نشارة العود مع بعض خلطات العطور ويستخدم لتبخير املالبس 

 الستقبال الضيوف في املنزل اإلماراتي.الدخون عادة 

 

 املواد املطلوبة:

 )طين ذاتي التصلب )يمكن شراؤه من محالت األدوات الفنية 

 ماء 

  أعواد خشبية 

 مرقاق عجين خشب 

 

 الطريقة:

 سم. 1.5لطين باستخدام مرقاق العجين أو باليد إلى ما يقارب سمك اقم بفرد  (1

 

 املفضل.قم بتشكيل الطين وفًقا لتصميمك  (2

 

 قم بعمل ثقوب وأشكال في الطين كالتي شاهدتها في املتحف باستخدام املقص. (3

 

 اترك الطين حتى يجف. (4

 

 

 مالحظة: يرجى استخدام املدخن فقط للزينة حيث أن الطين املستخدم هنا ال يحتمل الحرارة.
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 املزيد من االكتشافات

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

 الطبل

 

. بعد مشاهدة العديد من والحاضر واالحتفاالت في املاض يمن العناصر الهامة في املهرجانات الشعبي الغناء والرقص 

األدوات املوسيقية املختلفة التي استخدمت في املناسبات الخاصة في العرض، سيلهمك سماع صوت الطبل الذي 

 ستصنعه بنفسك.

 

 املواد املطلوبة:

 )الجلد الشامي )يمكن شراؤه من محالت زينة السيارات 

 علب فارغة 

 مقص 

  اللون  خشبيجالد بني 

 حبال ملونة 

 ماء 

 

 الطريقة:

د البني الخشبي الالصق. (1
ّ

 قم بتغليف العلبة الفارغة بالجال

 منه. ضع الجلد الشامي في املاء حتى يتبلل ومن ثم قم بعصره جيًدا حتى يخرج املاء الزائد (2

األسفل. قوة قم بقص الجلد الشامي باملقص حتى يغطي رأس العلبة من الجهة املفتوحة وقم بشده نحو  (3

 شد الجلد سيغير صوت الطبل.

 اربط الحبل على الجلد وقم بشد الجلد أكثر. (4

 اترك الجلد حتى يجف، واستمتع بسماع صوت طبلك. (5
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 املزيد من االكتشافات

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

 مقارنة عن الحياة اليومية

 

. أوجد أوجه التشابه واالختالف في سمات الحياة اليومية في املاض ي والحاضر ،من خالل الجدول املوضح في األسفل

 .ييوجد لديك مثال توضيح

 

 املوضوع سنة 50قبل  الوقت الحاضر

األدوية املصنعة في املصانع والتي يصفها 

 األطباء

األعشاب الشعبية التي يصفها كبار السن 

 في املجتمع
 األدوية

 الزينة  

 النقديةالعمالت   

  
أساليب التعليم 

 ومحتوياته

 األدوات املوسيقية  

 املجوهرات  

 والرجال البس النساءم  
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 املزيد من االكتشافات

 

 2018ديسمبر تم التحديث في 

 

 اجي في الشارقة أيام الستيناتكتابة من الخيال: زو 

 

اكتب عن تفاصيله باالستعانة هو يوم زفافك.  واليوم 1960تخيل أنك تعيش حياة سكان الشارقة املحليين في عام 

 باألسئلة املذكورة أدناه. 

 

 تمت مراسم الزفاف؟ أين (1

 ؟هو الوقت الذي تم فيه الزفاف ما (2

 األشخاص الذين حضروا الزفاف؟ من (3

 ارتديت؟ ماذا (4

 ارتدى زوجك/زوجتك؟ ماذا (5

 زوجتك؟ملرة األولى التي ترى فيها زوجك/كانت هذه ا هل (6

 كنت تفكر؟ وماذا شعرت مع بداية االحتفال؟ بماذا (7

 أكلت؟ ماذا (8

 هي العطور التي شممتها؟ما  (9

 ؟كان هناك موسيقى ورقص شعبي هل (10

 

ي كتابة شياء التي شاهدتها في املتحف والتي قد تساعدك فات املرفقة أدناه لتذكرك ببعض األ املفرداستخدم الصور و 

 موضوعك. 

 

 

 

 

 

 ذهب برقع ثوب

 غترة وعقال مدخن كندورة


