يحكي الحصن حكاية حياة الشارقة خالل فترة حكم الشيخ
سلطان بن صقر الثاني ،كما يعرض مجموعة متميزة من الصور
والقطع والنماذج والقصص املختلفة ،حيث يتيح هذا التنوع في
املعروضات فرصة للطالب بتجربة نمط من الحياة السائدة حينها
ّ
والتعرف على تاريخ الشارقة وأهلها.
يشمل حصن الشارقة على  12قاعة عرض رئيسية أال وهي سجن
املحلوسة ،خزنة السالح ،قاعة الحصن واملدبسة ،قاعة القواسم
وقاعة األسلحة ،غرفة الشيخ وقاعة سلطان الثاني ،باإلضافة إلى
برج الكبس والجلس.

حصن الشارقة
مصادر ملا قبل وبعد الزيارة
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حصن الشارقة

مسرد املفردات

الحصن

هو كل موضع حصين كانت تسكن فيه األسرة الحاكمة.

الجص

تنطق "اليص" وهو عبارة عن مزيج من الصخور مثل األحجار املرجانية والحجر
الجيري يتم سحقها ومن ثم حرقها وخلطها باملاء.

املرضوف

عملة استحدثها القواسم لتكون خاصة بهم في تلك الفترة.

ّ
الزوية

غرفة صغيرة متصلة بغرفة النوم وتضم مساحة لتحضير القهوة وتناول الوجبات
الخفيفة باإلضافة إلى قسم خاص لالستحمام والوضوء.

َ
الخمره

الدلة الكبيرة ،يوضع فيها املاء الساخن والقهوة لتتخمر فيها.

التلجيمة

من تلقيم الش يء ،يوضع فيها القهوة من دلة الخمرة ويضاف لها نكهات مثل الهيل
والزعفران وماء الورد.

املزلة

الدلة الصغيرة ،يتم تصفية التلجيمة فيها وتستخدم لتقديم القهوة.

املحماس

عصا طويلة تستخدم لتحريك حبوب القهوة أثناء التحميس.

السماور

يستخدم لتسخين املاء.

الخرس

يستخدم لحفظ الطعام واملاء.

الصراي

عبارة عن قنينة زجاجية تستخدم لإلضاءة.

الحب

يستخدم لتبريد ماء الشرب.

املندوس

يستخدم كخزانة للثياب واألشياء الثمينة.

الدقلة

معطف طويل ُيصنع من الصوفُ ،يلبس تحت البشت وهو مفتوح من األمام ومن
الجانبين.
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مسرد املفردات
سيف الكتارة

يطلق اسم كتارة على السيف الحاد املقوس من طرف وغليظ في نهايته (السيوف
املنحنية).

املزاغل

فتحات صغيرة في جدار الحصن تستخدم للدفاع عن طريق رمي السهام من خاللها.

الجراب

أكياس مصنوعة من أوراق النخيل (الخوص) لوضع التمر فيها.

الخريجة

بئر مياه مالحة تستخدم ً
غالبا لألعمال املنزلية.

قرحاف

حذاء خشبي.
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األسئلة الرئيسية
تهدف هذه األسئلة الرئيسية إلى مساعدة الزوار والعائالت واملعلمين واملجموعات املدرسية للحصول على األفضل من
خالل زيارتهم ملتحف حصن الشارقة .ال تتردد في طلب مساعدة موظفي املتحف للتوضيح أو اإلجابة عن األسئلة
التالية:
قاعة الحصن واملدبسة
توجد القاعة في الطابق األرض ي من املتحف.
 .1من الذي َبنى الحصن و في أي عام؟
 .2ما هي أهم الوسائل الدفاعية للحصن؟

ً
 .3كم عدد الشيوخ الذين كان لهم دورا بارزا في حصن الشارقة؟
 .4ملاذا كان ممر املدخل املؤدي إلى الفناء الرئيس منحي بزاوية  90درجة؟
َ .5
مم ُبنيت جدران الحصن؟
 .6في أي عام ُهدم الحصن ومن قام بإعادة ترميمه؟
 .7كم شهر استغرقت عملية إعادة ترميم الحصن؟
ً ً
 .8من هم الثالث شيوخ الذين كان لهم دورا مهما في تاريخ الحصن؟
 .9ما هي خطوات عمل املدبسة؟
قاعة القواسم
توجد القاعة في الطابق األرض ي من املتحف.
 .1إلى من تعود أصول القواسم؟
 .2ما هو أهم سبب ملغادرة القواسم البصرة في عام 1500م؟
 .3كم سفينة عسكرية كان يمتلكها القواسم والتي مثلت قوة القواسم في عام 1807م؟
 .4ما هو اسم أكبر سفينة تجارية يمتلكها القواسم؟
 .5ما هو املرضوف؟
 .6ملاذا أصبحت القوى العظمى مهتمة باالستيالء على طرق التجارة في الخليج العربي؟
 .7ما هي أهم خمس معاهدات تم توقيعها خالل القرن التاسع عشر؟
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األسئلة الرئيسية

قاعة سلطان بن صقر الثاني
توجد القاعة في الطابق األول من املتحف.
 .1ما هي الفترة التي حكم فيها الشيخ سلطان بن صقر الثاني الشارقة؟
 .2كيف وصل الشيخ سلطان بن صقر الثاني إلى الحكم؟
 .3من هم أخوان الشيخ سلطان بن صقر الثاني الذين ساندوه في الحكم؟
 .4ما هي أهم التحديات واإلنجازات التي واجهتها الشارقة في تلك الفترة؟
 .5ما اسم السيف الذي يعود للشيخ سلطان بن صقر الثاني؟
 .6متى تم بناء مطار املحطة؟
قاعة املجلس
توجد القاعة في الطابق األول من املتحف.
ً
رسميا على املباني الحكومية في الشارقة؟
 .1متى تم رفع علم دولة اإلمارات
 .2في أي عام كانت امللكة إليزابيث في زيارة رسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة؟
 .3في أي عام تم توقيع اتفاقية التنقيب عن البترول؟
 .4ما هي إتفاقية الصلح البحري وفي أي عام كانت؟
 .5بماذا يتسم اللباس التقليدي للمرأة؟
 .6متى كانت أوائل الصور عن الشارقة؟
قاعة األسلحة
توجد القاعة في الطابق األول من املتحف.
 .1مم صنعت شفرات ا ّ
لكتارة؟
 .2من الذي أدخل املدافع إلى املنطقة في القرن الخامس عشر؟
 .3ما هو أشهر مدفع استخدم لحماية الحصن؟
 .4ما هي بنادق بو فتيلة (ماتشلوك)؟
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املزيد من االكتشافات
قاعة الحصن واملدبسة
 نشاط  :1ابحث عن الكلمة الضائعة!
دقلة – سجن – جراب – مدفع – الجندل – جص – زوية – لص – ساج
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الكلمة الضائعة هي..................................... :

تم التحديث في مارس 2018

حصن الشارقة

املزيد من االكتشافات
ّ
 نشاط  :2رتب خطوات عمل املدبسة
الترتيب الخاطئ
 .1وضع طبقة ثانية من األكياس فوق
األكياس املوضوعة ،حيث تساعد
األكياس املتر ّ
اصة بعضها فوق بعض
على استخالص الدبس من التمور.

 .2يتجمع الدبس في ّ
الجرة املوجودة في
األرض.

 .3وضع الرطب على دعون الجريد
(السعف) وتركها لتجف في الشمس.

 .4وضع طبقة من األكياس على األخاديد.
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الترتيب الصحيح
لألرقام

حصن الشارقة

املزيد من االكتشافات

 .5يخرج الدبس في هذه املرحلة من
األكياس إلى األخاديد ويسير عبر
القنوات.

 .6جمع الرطب.

 .7وضع التمور داخل الجراب (كيس من
سعف النخل).
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املزيد من االكتشافات
قاعة القواسم
 نشاط :1ارسم شجرة عائلة بابا سلطان (سمو الشيخ الدكتور /سلطان بن محمد القاسمي).
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املزيد من االكتشافات
قاعة سلطان بن صقر الثاني
نشاط  :1كان لإلخوان الخمسة للشيخ سلطان بن صقر الثاني وابن أخوه دور كبير في بناء ونهضة الشارقة .ضع
األسماء الصحيحة في أسفل كل صورة.
 الشيخ محمد بن صقر بن خالد القاسمي
 الشيخ ماجد بن صقر بن خالد القاسمي
 الشيخ حميد بن صقر بن خالد القاسمي
 الشيخ راشد بن صقر بن خالد القاسمي
 الشيخ خالد بن خالد بن صقر القاسمي



عم سمو حاكم الشارقة

والد سمو حاكم الشارقة

عم سمو حاكم الشارقة
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ابن عم سمو حاكم الشارقة

عم سمو حاكم الشارقة
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املزيد من االكتشافات
قاعة األسلحة
ّ
 نشاط  :1رتب خطوات تعبئة املدفع:
.1
.2

.3
.4

الترتيب الخاطئ
ّيوجه املدفع نحو الهدف.
يتم إدخال البارود والحشوة مثل النباتات املجففة أو قطعة قماش
في املدفع من خالل فتحة أمامية .وتدفع في مكانها باستخدام مدك
البندقية ثم توضع القذيفة.
ّتوجه فوهة املدفع إلى األعلى.
يتم ادخال طبقة أخرى من الحشوة للحفاظ على القذيفة في
مكانها.

 نشاط  :2اكتشف نوع الطلقات!
 oطلقات صغيرة (الخرطوشة)
 oرصاصة بندقية قديمة
 oرصاصة
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الترتيب الصحيح (باألرقام)

