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يضم متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية سبع صاالت كبيرة 

بمواضيع محددة موزعة على طابقين: صالة أبو بكر للعقيدة 

صاالت وأربع اإلسالمية، صالة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا، 

ة الفنون اإلسالمية، باإلضافة إلى صالة املجرّ متخصصة في مجال 

معارض مؤقتة زائرة من يتم فيها استضافة للمعارض املؤقتة والتي 

ّداخل وخارج الدولة.
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 صالة أبوبكر للعقيدة اإلسالمية

ّ

يتكون اإلسالم من خمسة أركان أساسية يؤمن املسلم ويعمل بها كلها وهي:  أركان اإلسالم

 رسول الشهادة 
ً
ا ،(، الصالة )إقامة الصالةا ،(، هللا)شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا

الصوم )صوم رمضانا ،(، والحج )حج البيت ملن استطاع إليه الزكاة )إيتاء الزكاةا ،(، 

ّسبيالا ،(.

 

الركن الخامس من أركان اإلسالم، ويعتبر هذا الركن فرض على كل مسلم قادر يمثل  الحج

أدائه. والحج هو زيارة املسجد الحرام في مكة املكرمة، ويكون عدد أيام الحج  على

ّشهر ذي الحجة. من ايوًمّ 12إلى  8من 

ّ

بالعراق وقد عربي قديم، نشأ في بدايات ظهور اإلسالم في مدينة الكوفة  خط الخط الكوفي

سخت 
ُ
استخدم في كتابة املصحف الشريف بشكل خاص. وجميع املصاحف التي ن

ّقبل القرن الرابع الهجري كتبت بهذا الخط.

ّ

املسلمون، وهو أهم مصادر التشريع به يؤمن الذي كالم هللا املقدس كتاب فيه  القرآن

ّاإلسالمي. نزل القرآن على الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم 
م
 من امل

ً
لك جبريل وحيا

، وهو يتكون من عليه السالم. ويسمى الكتاب الذي يكتب فيه القرآن ُمّ
ً
 114صحفا

ا. يحوي القرآن قصة خلق السماوات واألرض كما جزءًّ 30متفاوتة الطول و  سورةّ 

مه. ّيوضح بالتفصيل ما حلله هللا وما حر 

ّ

ير الطبيعي الخالص املصبوغ باللون األسود، غطاء باب الكعبة الذي ينسج من الحّر الكعبةباب كسوة 

هللا جل جالله.. سبحان هللا  –وتنقش عليه عبارات "ال إله إال هللا محمد رسول هللا 

وبحمده.. سبحان هللا العظيم.. يا حنان يا منان". وتطرز الكسوة بتطريز بارز بأسالك 

بدل الكسوة مرة في كل سنة وهو  .فضية وذهبية وهي مأخوذة من الذهب الخالص
ُ
وت

ّاليوم التاسع من شهر ذي الحجة حسب التقويم العربي.

ّ

قبلة املسلمين في صلواتهم، ويتطلع املسلمون إلى الوصول إليها من كل أرجاء العالم.  الكعبة

البيت الحرام، وسميت كذلك ألن هللا حرم القتال بها، وتعتبر أقدس ا وهي أيًضّ

يعود تاريخ بناء الكعبة إلى أكثر من ألفي  .وجه األرض بالنسبة للمسلميناألماكن على 

وتعتبر آثار أقدام  ،سنة وقد بناها سيدنا إبراهيم وإبنه إسماعيل عليهما السالم

 على هذا.
ً
ّسيدنا إبراهيم عليه السالم املوجودة قرب الكعبة دليال
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ْسِجد
َ
مس املفروضة، ويطلق على املسجد دار عبادة املسلمين، تقام فيه الصلوات الخ امل

ّأيًضّ
ً
يتكون املسجد من محراب يحدد اتجاه . ا اسم جامع، وخاصة إذا كان كبيرا

القبلة، ومنبر وقبة ومئذنة توضع فيها مكبرات الصوت ليسمع الناس املنادي للصالة 

ّحين يحين وقتها.

ّ

 صالة ابن الهيثم للعلوم والتكنولوجيا

 

 استخدم السماء. وقد في والشمس النجوم أماكن لتحديد تستخدم قديمة فلكية آلة اإلسطرالب

 .القبلة مكان تحديداإلتجاهات ّوّو الدينية واملناسبات الصالة أوقات اإلسطرالب ملعرفة

ّ

ّر غليانها. وقد لدرجات اوفًقّ بعض عن بعضها الكيميائية املواد فصل هدفها تقنية التقطير  طو 

ّ العلماء املسلموّن
ً
نتهم التقطير في معقدة اطرق

 
 قيمة ذاتمواد طبيعية   إنتاج من مك

ّ.عظيمة تجارية

ّ

 البساتين إلى القناطر عبر األنهار من املاء لرفع مخصصة الحركة دائمة دائرية مائية آلة )املاء دوالب)الناعورة 

ّ املسلموّن العلماء اخترع وقد النهر، على جانبي الواقعة
ً
 استخدمت التي اآلالت من كثيرا

ّ.املائية الطاقة

ّ

 الساعات كل أن يعني ال هذا الشمس. لكن ظل على باالعتماد الزمن تحدد ساعة الشمسية الساعة

 مواقع برصد الوقت ملعرفة بعضها استخدم فقد الشمس، على تعتمد الشمسية كانت

 .النجوم

ّ

 العالج إيجاد ويحاوّل باإلنسان اإلهتمام في اإلنسان خبرات يجمع الذي العالج وعلم فن الطب

 القرآنية اآليات وقد تم ذكر الداء والدواء بكثير منوالجراحي.  بشقيه الدوائي

ّة. الشريفواألحاديث 

ّ

واملجرات.  واملذنبات والكواكب النجوم مثل السماوية األجرام حركة بدراسة يعنى علم الفلك علم

 وراء الرئيس ي السبب هي بدقة الدينية املناسبات أوقات تحديد في كانت الرغبة وقد

 .اإلسالمي الفلك علم تطوّر

ّ

ن وقد بأنواعها، والهياكل الصروح وبناء تصميم فن اإلسالمية العمارة
 
الهندسة  شهدته الذي التقدم مك

 .املعمارية املجاالت في كبير تطوّر تحقيق من العرب اإلسالمية

ّ
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 التفاعالت أثناء تحدث التي بالتغيراتوخواصها ّو األجسام وبناء بتركيب يعنى علم الكيمياء

 .املهرة الكيميائيين من األوائل املسلموّن العلماء وقد كان .الكيميائية

ّ

 الرمي، ذراع بواسطة قذفه يمكن ما وكل والسهام الحجارة لقذف تستعمل حربية آلة املنجنيق

 حارب والقنابل. وقد الرصاص وكرات الحارقة الصخوّر يقذف أن ويمكن للمنجنيق

 .دولتهم توسع فترة خالل بهذا السالح أعدائهم املسلموّن

ّ

فرع من الرياضيات يدرس األشكال واألحجام وصفاتها وموقعها النسبي من الفراغ.  الهندسة

وقد كانت الهندسة اإلسالمية وسيلة حيوية ساعدت في إنجاح الكثير من العلوم 

ّاملدنية والفنون.األخرى مثل علم الفلك والعمارة والهندسة 

ّ

 صاالت الفن اإلسالمي

 

 نباتية األرابسك
ً
 ما تكون أشكاال

ً
، ويستخدم وهندسية تطبيق تكرار األشكال التي غالبا

ّ.للتزييناألرابسك عادة 

ّ

ّتتألف من نماذج متكررة وتكون على شكل زهور وأوراق نباتية. األشكال النباتية

ّ

. تصاميم تنشأ من ضم األشكال الهندسية
ً
ّبعض األشكال النظامية مثل املربعات والدوائر واملثلثات معا

ّ

 مضيئًّ اآلنية الخزفية
ً
ّا.نوع من الفخار املطلي بطالء معدني لكي يعطي تأثيرا

ّ

طرّزتصاميم ملونة  التطريز
ُ
ّعلى القماش باإلبرة والخيوط امللونة. ت

ّ

 ما تكون مزججة.قطع مثل األكواب والصحون، تصنع من الطين املحروق  الخزف
ً
ّوغالبا

ّ

أقدم شكل من أشكال الخطوط العربية وقد استخدم في بداية عصر اإلسالم، يتمتع  الخط الكوفي

 املساجد جدران على النقش في اسُتخدم الخط الكوفي بقياسات وأبعاد محددة وقد

ّ.اإلسالمية العمارة فن خوالد من وغيرها والقصوّر

ّ

ّاألعمال الفنية ويدعمها باملال الالزم الستمراريتها.شخص يساند  الراعي الفني

 

 الفرش الخاصة.ّوكتابات جميلة، تستخدم في إبداعها األقالم  فن الخط
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ّ

 

 فن ُيعنى بتصميم وتشييد املباني وغيرها من الهياكل املادية. فن العمارة

 

ن الشكل الفني  العنصر املتكرر   املتكامل.الجزء الصغير املتكرر الذي يكو 

 

يرتكز التقويم امليالدي على وضع األرض أثناء دورانها حول الشمس. تتألف السنة  امليالديالتقويم 

 أما الحرفين  365امليالدية من 
ً
باإلنجليزية فهما اختصار للكلمتين الالتينيتين  ADيوما

)آنو دومينيا ،( اللتان تعنيان )في سنة ربناا ،(. بدأ التقويم امليالدي في السنة التي ولد فيها 

ّباإلنجليزية. BCاملسيح، أما الفترة التي سبقت ميالده فيرمز إليها بالحرفين 

ّ

 أما حرفا  354وتتألف السنة الهجرية من  ،قمرّيال هو التقويم اإلسالمي الهجري التقويم 
ً
 AHيوما

 .باإلنجليزية فيرمزان إلى كلمتي بعد الهجرة

ّ

مجموعة من الخطوط واألشكال واأللوان املستخدمة في الزخرفة، وقد يتكرر شكل  النمط

ّالنمط أحياًنا بطريقة منتظمة أو غير منتظمة. 

ّالقماش املنسوج. النسيج
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ّ

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

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

ّ

 صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية

ّتوجد الصالة في الطابق األرض ي من املتحف

 

ّماذا تعني كلمة الشهادتين؟ .1

ّكم مرة يصلي املسلم في اليوم؟ ومتى؟ .2

ّما النسبة التي يتوجب على املسلم دفعها إلخراج الزكاة؟ .3

ّالصوم؟ماذا تعني كلمة  .4

ّما هي الكسوة؟ .5

ن؟ .6  ما نوع القماش املستخدم في صنع الكسوة وبماذا تزي 

ّفي أي شهر من السنة يذهب الناس لتأدية مناسك الحج؟ .7

ّماذا يلبس الحجاج )النساء والرجالا ،(؟ .8

 إلى أين يتوجه املسلمون لتأدية مناسك الحج؟ .9

ّما هي مراحل الحج؟ .10

ّواحد؟من أمر بتجميع القرآن الكريم في كتاب  .11

 كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ .12

 ما هي أهم ثالثة خطوط عربية استخدمت في نسخ القرآن الكريم؟ .13

 ملاذا أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم ببناء املساجد؟ .14

 ماذا نعني بصالة الجماعة؟ .15

ّحول العالم؟ املساجد أغلب فيها تشترك ما هي السمات املعمارية التي .16

ّ

 والتكنولوجياصالة إبن الهيثم للعلوم 

ّتوجد الصالة في الطابق األرض ي من املتحف

 

 ملاذا اهتم علماء املسلمين بعلم الفلك؟ .1

ّما هو اإلسطرالب؟ وكيف يعمل؟ .2

 أين يقع؟ّوما هو جانتر مانتر؟  .3
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ّالعالم ما هو اسم  .4
ً
 جغرافية مفصلة وشاملة للعالم؟ االجغرافي الذي أجرى أبحاث

 من هو ابن بطوطة؟ و ما هي إنجازاته؟ .5

 ما الذي يميز بوصلة الرحالة ابن ماجد؟ .6

 ؟ااملكون من ثالثين مجلًدّ ما هو اسم الكتاب الذي ألفه الطبيب الزهراوّي .7

 ما هو اسم العالم الذي ابتكر فكرة استخدام الخيوط في تقطيب الجروح املفتوحة؟ .8

 ما هو اسم طبيب العيون املسلم الذي ألف "كتاب املناظر"؟ .9

 بتكر نظام العد العشري؟ اسم العالم الذي اهو ما  .10

 من هو مؤلف كتاب الجبر واملقابلة؟ وعن ماذا يتكلم؟ .11

 ملاذا اهتم علماء املسلمين بدراسة وتطوير علم الهندسة؟ .12

 باسم مؤسس علم الكيمياء الحديثة؟ا من هو العالم الذي ُيعرف عامليًّ .13

 ت الحديثة؟من هو أول عالم مسلم قام بتجهيز مختبر كيميائي متكامل شبيه باملختبرا .14

 ما هي استخدامات أدوات التقطير املوجودة في خزانات العرض؟ .15

 لنا هذا الكم الهائل من املعلومات عن التكنولوجيا الحربية اإلسالمية؟صّمكيف وّم .16

 ما هو املنجنيق؟ .17

 

 صاالت الفن اإلسالمي

ّتوجد الصاالت في الطابق األرض ي من املتحف

ّ

ّالفنون اإلسالمية - 1الصالة 

ّقرن تعود املقتنيات املوجودة في هذه الصالة؟إلى أي  .1

 ماذا نقصد بمصطلح الفنون اإلسالمية والحرف؟  .2

م تصوير .3  كيف تبين ذلك؟ّواإلسالمية،  الفنوّن في الحية الكائنات ملاذا يحر 

 ما سبب اإلقبال على استخدام األشكال الهندسية في الفنون والحرف والعمارة اإلسالمية؟ .4

 

ّاإلسالميةالفنون  - 2الصالة 

ّإلى أي قرن تعود املقتنيات املوجودة في هذه الصالة؟ .1

 ملاذا يعتقد املسلمون بأن األشكال النباتية لها قيمة روحانية؟ .2

 ما هو فن الخط وما سبب استخدامه في املقتنيات اإلسالمية؟ .3

ّما هي الحرف األخرى التي اشتهر بها الفنانون املسلمون؟ .4
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 الفنون اإلسالمية - 3الصالة 

 إلى أي قرن تعود املقتنيات املوجودة في هذه الصالة؟ .1

 ما هو فن األرابيسك؟ .2

ّما هو الدليل على تأثر أوروبا بالفنون اإلسالمية خالل هذه الفترة؟ .3

 

ّالفنون اإلسالمية - 4الصالة 

ّإلى أي قرن تعود املقتنيات املوجودة في هذه الصالة؟ .1

 اإلسالمية املوجودة في هذه الصالة معتقدات مبدعيها اإلسالمية؟كيف عكست املقتنيات والفنون املعمارية  .2

ّما الدليل على تأثر الفنانين والحرفيين بعلم الفلك في هذه الفترة الزمنية؟ .3

 

ّ

 ومتاحفها الغنية التراث )قلب الشارقة(تفضلوا بزيارة منطقة  ،ملعرفة املزيد عن الفنون التي انتشرت في املنطقة

 وبيت النابودة وحصن الشارقة. متحف الشارقة للخطحيث تجدون هناك 

 

ّ
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 املزيد من االكتشافات

 

 2018تم التحديث في مارس 

 

 سجداملصنع مجسم 

 

وقد كان بيته  ،للصالة كان املسلمون في بداية عصر اإلسالم يقصدون بيت الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم

ّ
ً
 مشابهًّ .يضم ساحة للصالة ابسيط

ً
ا لشكل بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم، أما وقد اتخذت املساجد األولى شكال

 حيث تميزها املواصفات املعمارية الخاصة مثل القباب واملآذن 
ً
اليوم فقد أصبحت تصاميم املساجد أكثر تفصيال

ّ وأماكن الوضوء وساحات الصالة.

ّنع مجسم بسيط لشكل املسجد ملعرفة أسماء أجزاءه. اآلن، اص

 املواد املطلوبة:

  توفرة في املكتباتواملاألشكال الفلينية 

o مربع 

o مكعب 

o نصف دائرة 

o اسطوانة 

 وراق خضراءأ 

 عواد االسنانأ 

 الشريط الالصق ذو الوجهين 

 اقةن )شرائط الصقة، يللتزي مواد ّا ،(مائية لوانأ ، مجسمات أشجار وأزهار،األقالم الصمغية البر 

ّ

 الطريقة:

 .نصف الدائرة على سطح املكعبشكل املكعب فوق املربع، وضع األسطوانة ّو: ضع صنع مجسم املسجدل (1

ت اأّل (2 ّ.و باستخدام الشريط الالصق ذو الوجهينبغرز أعواد األسنان بينهم أالفلينية شكال ثب 

 اختيارك لأللوان.جسم حسب قم بتلوين امل (3

اقةئط الالصقة ّوجسم باستخدام الشرااملن يزيبت بعد أن تجف األلوان، قم (4 ّ.األقالم الصمغية البر 

ّ.شجار لساحة املحيطة باملسجد بالورق األخضر ومجسمات األاقم بتزيين  (5

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 كسوة باب الكعبة

ّ

 الكعبة الكسوة بتاريخ تاريخ الكسوة الشريفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت هللا الحرام، ويرتبطتعتبر 

ّ
ً
من هذا املنطلق، فقد اهتم املسلمون منذ القدم بكسوة الكعبة. أما اليوم، . ّواوتعظيًمّ انفسها التي زادها هللا شرف

الكسوة الشريفة في مصنع أم الجود في اململكة العربية السعودية على أيدي أمهر الفنانين والحرفيين في  فتتم صناعة

ص وتطرز لنيل هذا الشرف العظيم. تصنع كسوة الكعبة من الحرير األسود الخالالبالد اإلسالمية، الذين تسابقوا 

ويتم تغيير الكسوة خالل . الفضية الثمينةزخارف جميلة من الخيوط الذهبية ّوّو ميةساّليات قرآنية وعبارات إآب

ّ.ذو الحجة كل عام في التاسع من يوم عرفة الحج، صبيحة موسم

 

 املواد املطلوبة:

  مقوّىورق أسود 

 شرائط الصقة فضية وذهبية 

  ذهبي وفض يبر اق صمغ 

 مسطرة 

 ّقلم رصاص

ّ

 الطريقة:

 .سودعلى الورق اأّل الكسوةلرسم  املسطرةاستخدم قلم الرصاص ّو (1

 .نباتيةزخارف هندسية ّونهم بزيّ احرص على كتابة عبارات إسالمية أو آيات قرآنية ّو (2

اقةالفضية ّوالذهبية  األقالم الصمغية، قم برسمه مرة أخرى باستخدام تصميمكعند االنتهاء من  (3  .البر 

 .بالشرائط الالصقةزيين الكسوة تقم ب (4

ّ
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 رحلة الحجالسردية: الكتابة 

 

 مرةة هذا الفرض تأدي . يتوجبمسلم كل على فرض وهو اإلسالم، أركان من الخامس الركن هو الحرام هللا بيت حج إن

 مكة في الحجة ذي شهر في األرض بقاع كل من سبيال. يجتمع الحجاج املسلموّن ذلك إلى استطاع ر ملنالعم في واحدة

 الناس يقف وهناك والفقير الغني فيها يتساوّى خاصة مالبس الناس يرتدي حيث السعودية، العربية اململكة في املكرمة

 .العربي التقويم حسب للحج السنوّي املوعد الخالق. يتحدد عظمة أمام سواسية

 

ّ التي املشرفة الكعبة توجد الحرام املسجد وسط وفي
ُ
 قماش من الكسوة "الكسوة". تتكوّن دعىيُّ خاص بغطاء غطىت

ّ املطرزة األشكال تمثل حيث وذهبية فضية بخيوط مطرّز أسود حريرّي  بكر أبو صالة في الكريم. توجد القرآن من آيات 

ّ ستارة املتحف في اإلسالمية للعقيدة
ُ
 .الكعبة كسوة من خذتأ

 

 زيارة من أخذتها التي املعلومات إلى ااستنادًّ الحج رحلة تتخيل أن حاوّل اإلسالمية للعقيدة بكر أبو صالة زيارة بعد

 .اوصفيًّا سردًّ لتكتب املتحف

 

 

 :الحج رحلة تصور  على تساعدك أن التالية لألسئلة يمكن

 

 الحرام؟ املسجد من بالقرب املكرمة مكة إلى وصولك عند تراه ما وصف تستطيع هل (1

 تسمع؟ ماذا (2

 تشعر؟ كيف (3

 تلبس؟ ماذا (4

 ؟أداء مناسك الحج بعد ستفعل ماذا (5

ّ الطائرة تركب وأنت تشعر كيف (6
ً
ّللوطن؟ عائدا

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 استكشاف الطاقة املائية

 

تقع معظم الدول اإلسالمية في مناطق يسود فيها املناخ الجاف، مما 

لري محاصيلهم  مياه البحيرات واألنهاّر علىيدفع السكان لالعتماد 

ّ .الزراعية
ُ
ستخدم املضخات لرفع املياه من مجاريها إلى الحقول. ت

وقد تعلم علماء املسلمين كيفية تسخير طاقة املاء وذلك باستخدام 

ّعجالت املياه أو النواعير وغيرها من التقنيات املبتكرة.

ّ

ّا يمكنك صنع نموذًجّ
ً
كتشف آلية عملها وكيف أسهمت التعديالت التي أجريت عليها في زيادة لناعورة حتى ت امتحرك

ّكمية الطاقة املتولدة منها.

ّ

 املواد املطلوبة:

  ّسم 2صفيحة من الفلين سمكها

 8  ّمالعق بالستيكية 10إلى

 ّلشواءلستخدم ي كالذي يعود خشب

 ّأو دلوا ،( حوض )طشت

 ّكأس مدرج

 ّماء

 ّشريط للقياس

 طالء أظافر باللون األحمر 

  ّمشرط -مقص

 

 الطريقة:

ّاملشرط. أّوباستخدام املقص  اسم تقريبًّ 20قص الفلين على شكل دائرة قطرها  (1

ّ.اغرس املالعق في حواف الدائرة الفلينية على أبعاد متساوية حتى يبدو شكلها كأشعة الشمس (2

ّلون ملعقة واحدة بالطالء األحمر لتمييزها. (3

ّتدور حوله املالعق. االفلينية لكي يشكل محوًرّاغرس عود الشواء في مركز الدائرة  (4

من طرف ويقوم شخص آخر بسكب املاء من الكوب على املالعق من  العود الخشبييقوم شخص بإمساك  (5

ّحتى يتحرك القرص الفليني. سم 10 مسافة

 كرر التجربة من مسافة أبعد والحظ كيفية دوران العجلة بشكل أسرع، احسب بشريط القياس املسافة في (6

 املرتين والحظ تكرار مرور امللعقة الحمراء وبذلك تعرف مدى السرعة والطاقة التي نحصل عليها.
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 نجنيقاملصنع مجسم 

 

في بداية عصر اإلسالم، نجح الفرسان العرب املسلمون في الدفاع عن 

دينهم باستخدام أسلحة بسيطة. ولكن مع اتساع الدولة اإلسالمية، 

اإلشراف على إنشاء جيوش متطورة وأسلحة واصل الحكام املسلمون 

ّوتحصينات.

ّ

ّا اصنع مجسًمّ
ً
يشبه املنجنيق الحقيقي وذلك الكتشاف تقنية ا بسيط

ّصنعه وكيفية استخدامه.

ّ

ّ

 املواد املطلوبة:

  ّسم1 سم وارتفاعها  5سم وعرضها  20قطعة صغيرة من الخشب تستخدم لصنع القاعدة طولها

  ّسم 3سم وعرضها  1للرمي سماكتها  اذراعًّقطعة صغيرة من الخشب تشكل

 ّملقط نشر املالبس

 ّالطاولة كرة تنس

 ّغطاء قنينة ماء يتسع للكرة

 )، ّعصا خشبية صغيرة كالتي في الصورة )تستخدم في املثلجات أو من قبل الطبيبا

 ّصمغ للخشب

ّ

 الطريقة:

ّألصق ملقط املالبس على القاعدة الخشبية.  (1

ّالعلوي مللقط املالبس من الجهة املقابلة للمفصل املعدني. الجزءألصق قطعة الخشب الصغيرة على  (2

ّثبت عود الخشب على القاعدة الخشبية الصغرى لكي تمدد ذراع املنجنيق وتزيد من قدرته على اإلطالق. (3

ّمتر واحد من نهاية العصا الخشبية وألصقه في مكانه.يثبت غطاء القنينة على بعد سنت (4

قوة إطالق املنجنيق. يمكن إطالق كرة التنس من غطاء القنينة بالضغط  عندما يجف الصمغ، جر ب مدى (5

 عود الخشب وتركه فجأة. طرف على

ّ

ّ

ّ
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ّ

 الخزف اإلسالمي

ّ

يتميز الخزف اإلسالمي بزينته النباتية والهندسية الرائعة. تضم 

 ّرالزخارف استخدامات تزيينية من الخط العربي، ومن النادر رؤية صّو

ا لتحريم استخدامها خصوصًّ الكائنات حية على هذه الزخارف نظرًّ

ّ.اإلسالميةعلى املقتنيات 

ّ

استوح بعض األشكال والنماذج من القطع الفنية التي شاهدتها في 

ّاملتحف وقم بتزيين بعض الصحون واألكواب باستخدام هذه النقوش.

 

 املواد املطلوبة:

 ّورقة

 ّقلم رصاص

 مسطرة 

 ّصحن أو كوب ورقي

 ّألوان مائية أو ألوان خشبية

 ّفرشاة ألوان

ّ

 الطريقة:

 فكر باألشكال الفنية التي شاهدتها في املتحف، وناقش خصائص وأنواع الزخارف اإلسالمية. (1

 إلى ما شاهدته في املتحف. امن هذه النماذج استنادًّ اارسم على قطعة ورق بعضًّ (2

 ورقي باستخدام قلم الرصاص.الكوب الصحن أو العندما تشعر بالرض ى عن رسوماتك، انقلها إلى سطح  (3

ن رسوماتك باستخدام األلوان املائية أو األلوان الخشبية. (4  لو 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 األشكـال الهندسيـة

 

تم لتوليد األشكال. وقد  احول اإلسالم الهندسة إلى شكل فني رئيس ي عن طريق استخدام الدائرة باعتبارها أساًسّ

والتناسق وتغيير الحجم. كما تشتق الكثير من الزخارف  من التصاميم عن طريق تطبيق مبادئ التكراّر العديد انشاء

ّالخارجية املوجودة على املباني اإلسالمية التقليدية وغيرها من املقتنيات اإلسالمية من الشكل الدائري.

ّ

 املواد املطلوبة:

 ّورقة

 ّقلم رصاص

 ّمسطرة

 ّفرجار

  ألوان مائية أو ألوان خشبية 

ّ

 الطريقة:

ّابدأ برسم خط أفقي في منتصف الورقة. (1

ّارسم دائرة باستخدام الفرجار في مركز الخط األفقي. (2

ّ.من اليسار واليمين التقاطع الجديدة في نقاط الفرجاّر على جانبي الدائرة األولى بتثبيت دائرتينارسم  (3

، اثنتان فوق الخط األفقي واثنتان تحت الخط للدوائر السابقةأضف أربع دوائر باستخدام نقاط التقاطع  (4

ّ.األفقي

ّيجب أن تكون جميع الدوائر متساوية. (5

 قد ترغب بتلوين هذه األشكال. (6

 

ّ

 

 

سداس ي األضالع التساوي األضالع أو املثلث امليمكن رؤية مجموعة من األشكال الهندسية داخل هذه الدوائر مثل 

ّالشكل أدناها ،()كما في 

ّ

ّ

ّ

ّ
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 كتابة الشعـر: نزهة في حديقة قصر الحمراء

 

اا ،(. أما اليوم فقد ندلس سابًقّسبانيا )اأّلإفي غرناطة، جنوب  إقامتهم أثناءالحمراء قصر وقلعة  ينحكام املسلمال سكن

اء.  اهاًمّ اا سياحيًّأصبح القصر موقعًّ يقصده السياح من جميع أنحاء العالم ملشاهدة عمارته اإلسالمية وحدائقه الغن 

 .2يمكن رؤية مجسم للقصر في صالة الفنون اإلسالمية رقم 

 

أن  للزواّربعد رؤية مجسم إحدى الحدائق التابعة لهذا القصر ومعاملها املعمارية املميزة، ومناقشة األسئلة، يمكن 

ّشعرية يصفون فيها هذا املكان الرائع. ةيكتبوا قصيد

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّأنواع الزهور والنباتات التي تراها؟ ما (1

ّتسمع أي ضوضاء؟ هل (2

 تشم؟ ماذا (3

ّاليوم؟ ذلك سابق وقت في تفعل كنتماذا  (4

ّحيوانات في الحديقة؟ أي نوع من الحيوانات؟ ترّى هل (5

ّهذه الحديقة الهادئة؟ أثناء جلوسك فيتشعر  ماذاب (6

ّترى الزخارف في عمارة القصر؟ أين (7

 السقوف املتقنة الصنع واألبواب املزينة والجدران املكسوة بالبالط. تخيل (8

 

ّ

ّ
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ّ

 الربابة

 

مع توسع رقعة الدولة اإلسالمية وترامي أطرافها، ازدهرت حركة املالحة والتجارة. لم يكتفي التجار بنقل البضائع 

تلك األشياء التي ، وحتى والتقاليد واللغات والفنون واألفكار والعادات ، بل نقلوا أيًضا الثقافاتفحسبالثمينة 

الربابة خير مثال على ذلك. تم اختراع الربابة في أفغانستان ثم ّو جار في حياتهم اليومية خالل السفّراستخدمها التُّ

ّوصلت إلى الشرق األوسط وحتى شمال إفريقيا عبر طرق التجارة. 

 

 2رقم  وّنفي صالة الفن الربابة املوجودةتأمل  -

 صنعت؟مم  -

 هي أجزاؤها؟ما  -

 نك تحملها، هل هي ثقيلة؟أتخيل  -

 تصدر األصوات؟ من أين -

 تتخيل صوتها؟كيف  -

 ؟الزالت تستخدم اليومهل  -

 

ّلحان.قم بصناعة ربابتك واطرب أصدقائك بأعذب األ

ّ

ّاملواد املطلوبة:

 ّعلبة محارم فارغ

 ّسطوانة محارم طويلة فارغةا ،(إسطوانة فلينية )بإمكانك استخدام إ

 ّيمطاط رابط

 شريط الصق 

 اقة ّألوان صمغية بر 

ّ

 الطريقة:

 في الجهة العلوية لعلبة املحارم الورقية.على شكل مربع قم بعمل فتحة  (1

 حول العلبة الفارغة. ياملطاط الرابطضع  (2

 قم بعمل فتحة على جانب علبة املحارم لتثبت فيها االسطوانة. (3

اقةقم بتزيين ربابتك وبإمكانك تغليفها بجالد بني ليحاكي الخشب أو قم بتلوينها باأللوان  (4  .الصمغية البر 
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 سرد القصص

ّ

أواخر القرن التاسع عشر  \الرابع عشر الهجري  -توجد هذه البالطة اإليرانية التي تعود إلى أواخر القرن الثالث عشر 

ّ.3صالة الفنون اإلسالمية رقم  -  األوّلالعشرين امليالدي، في الطابق  -

ّ

بعد دراسة متأنية للصورة، ُيطلب من األطفال رواية قصة تتألف من ثالثة أجزاء يشرحون فيها ما حدث قبل 

ّالتقاط الصورة، وما يحدث في الصورة اآلن وما يتوقعون حدوثه بعد ذلك.

ّ

بالرسم أو بكتابة القصة ومقارنتها بقصص أو مراحل القصة الثالث بالتمثيل  يعرضواقد يرغب األطفال بأن 

 أصدقائهم.
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 تحديـد الصـورة

ّ

. الباب مزين بألواح أفقية وعمودية، في الطابق الثاني 4صالة الفنون اإلسالمية رقم يوجد هذا الباب الخشبي في 

 العشرين امليالدي، وقد وجد في تركيا. \الهجري منقوشة بأشكال زهرية وهو يعود إلى القرن الرابع عشر 

 

تأملوا الباب بعناية وصفوا ميزاته الزخرفية، ثم حاولوا تخيل املكان الذي وجد فيه هذا الباب واألشخاص الذين 

 استخدموه في املاض ي.

 

هم األشخاص  املشهد الذي يتراءى لهم خلف هذا الباب أو أن يكتب وصًفا تفصيلًيا: منبرسم  الزائّرقد يرغب 

ّالذين يرونهم؟ ماذا يفعلون؟ هل يتحدثون؟ ماذا يقولون؟ ما الرائحة التي تشمها؟ ما األصوات التي تسمعها؟
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)قلب  ؟ تفضل بزيارة بيت النابودة في منطقة للتراثوجميلةزخرفة أخرى مهل أنت مهتم بمشاهدة أبواب 

 . الشارقة(


