صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية
أوراق العمل

ورقة العمل  - 1أركان اإلميان الستة
يتم حل ورقة العمل في القسم األول من صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية

اإلسالم هو دين عاملي يبلغ عدد أتباعه  1.4مليار مسلم  -أي ما يعادل خُ مس سكان العالم تقريبا ً .وهو أسرع األديان انتشارا ً
في العالم أيضا ً .تعني كلمة اإلسالم “االستسالم إلرادة اهلل تعالى”.
ما هي العناصر الستة الرئيسة للعقيدة اإلسالمية أو ما يعرف بـ «أركان اإلميان»؟
)1
)2
)3
)4
)5
)6

وفقا ً ألركان اإلميان الستة يتوجب على كل مؤمن أداء خمس فرائض.
اقرأ وصف كل واحدة من هذه الفرائض ثم اكتب اسم الفريضة الصحيح.
أول ركن من أركان اإلسالم ومتثل اعترافا ً من املسلم باخلضوع هلل تعالى وذلك بقول “ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل”.
مرات في اليوم.
الركن الثاني من أركان اإلسالم هو الصالة .يجب على املسلمني أداء الصالة خمس
ٍ
الركن الثالث من أركان اإلسالم هو دفع الصدقات إلى الفقراء واحملتاجني .يجب على كل مسلم التصدق بـ  2.5%من صافي
مدخراتهم سنويا ً.
أما الركن الرابع من أركان اإلسالم فهو امتناع املسلمون البالغون عن الطعام والشراب والتدخني واحملرمات من الفجر حتى
املغرب خالل شهر رمضان ،وهو الشهر التاسع في التقومي اإلسالمي.
الركن اخلامس من أركان اإلسالم هو الذهاب إلى مكة املكرمة في اململكة العربية السعودية .وهو فريضة جتب على كافة
املسلمني مرة واحدة في العمر عند االستطاعة البدنية واملالية.

ورقة العمل  - 2الصالة واحلج
يتم حل ورقة العمل في القسم األول من صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية

يجب على املسلمني أداء الصالة خمس مرات في اليوم .ميكن للمسلمني الصالة في أي مكان ،لكن أغلبهم يؤدون الصالة
جماعة في املساجد .ولكن بالنسبة للنساء فإنهن غالبا ً يؤدون الصالة في بيوتهن أو في مكان مناسب بالعمل.

				

في املساء

عندما يكون املسلمون في اململكة العربية السعودية ألداء فريضة احلج ،فما هي األماكن األخرى التي ميكن أن يزورها
احلجاج أثناء تواجدهم هناك؟

ما املوقعان املقدسان اآلخران اللذان يقصدهما املسلمون في القدس؟

ورقة العمل  - 3الكعبة والكسوة
يتم حل ورقة العمل في القسم الثاني من صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية قرب الكسوة

انظر إلى مجسم الكعبة املشرفة
يرجع تاريخ الكعبة إلى بدء اخلليقة .حيث متثل البقعة التي بنى عليها نبي اهلل األول آدم عليه السالم بيت اهلل تعالى .وبعد
أكثر من ألف عام ،أعاد سيدنا إبراهيم وإبنه إسماعيل عليهما السالم بناء الكعبة مرة أخرى .ثم طهرها الرسول محمد
صلى اهلل عليه وسلم بعد ذلك بعدة قرون من األوثان واألصنام.
وبهذا أعادها الرسول صلى اهلل عليه وسلم للغرض التي بُنيت ألجله .ومنذ ذلك احلني ،ظلت الكعبة املركز الروحاني
واجلغرافي لإلسالم .يبدأ احلج وينتهي بالطواف حول الكعبة .وتشكل أيضا ً الكعبة احملور األهم في حياة املسلمني حيث
يتوجهون إليها في الصلوات اخلمسة اليومية.

استخدم املعلومات املتوفرة في الصالة ملساعدتك في اإلجابة على األسئلة التالية.
ما هي الكسوة؟

أين كانت الكسوة تصنع سابقاً وأين تصنع اآلن؟

كم يستغرق صنع الكسوة؟
كم كيلو من خيوط الذهب يستخدم لصنع الكسوة؟
كم كيلو من احلرير الطبيعي اإليطالي واألملاني يستخدم لصنع الكسوة؟

خصص بعض الوقت للتمعن في الكسوة والتفكير بالوقت واجلهد املبذولني في صناعتها .اكتب قائمة مؤلفة من
الصفات العشر األولى التي تخطر في بالك لوصف هذا العمل الفني الرائع.

ورقة العمل  - 4احلج
يتم حل ورقة العمل في القسم الثالث من صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية

حاول العثور على صورة احلجر األسود.
يبدأ احلج وينتهي بالطواف .يقوم احلجاج بالطواف حول الكعبة سبعة مرات عكس اجتاه عقارب الساعة .يبدأ الطواف وينتهي
عند احلجر األسود الذي يقع في الركن الشرقي من الكعبة .ولكي يتذكر احلجاج عدد أشواط الطواف التي قاموا بها حول
الكعبة ،يقوم احلجاج بتقبيل احلجر األسود أو اإلشارة إليه في كل شوط.
ما هو الشيء املميز في احلجر األسود؟

قبل بدء احلج ،يجب أن يدخل احلجاج في حالة اإلحرام .ماذا يعني هذا؟

سجلت أدناه مناسك احلج بشكل عشوائي .ضع األرقام من واحد إلى أربعة إلى جانب كل وصف لتمثيل الترتيب
الصحيح الذي تُؤدى فيه هذه املناسك .استعن باللوحات اجلدارية.
(
(
(

)
)
)

(

)

يتم فيه التوجه إلى عرفات والبقاء هناك حتى غروب الشمس حني يتوجه احلجاج إلى مزدلفة للمبيت فيها.
الرجوع إلى منى لرمي اجلمرة الكبرى ثم التوجه نحو املسجد احلرام ألداء طواف اإلفاضة ،ثم العودة إلى منى.
يتم فيه البقاء مبنى ليومني أو ثالثة أيام لرمي اجلمرات الثالث ثم الرجوع إلى مكة املكرمة ألداء طواف الوداع
قبل مغادرة أرض مكة.
يتم فيه اإلحرام ثم الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة في مكة املكرمة ثم اإلقامة في منى واملبيت
في خيامها حتى فجر اليوم الثاني.

هل تستطيع أن تشرح املقصود بكلمة السعي؟

هل تعلم ملاذا يقوم احلجاج برمي اجلمرات في منى؟

وقت من العام .فماذا يطلق على هذا العمل؟
يستطيع املسلم أن يقوم بالطواف والسعي باإلضافة إلى اإلحرام في أي ٍ

ورقة العمل  - 5القرآن الكرمي
يتم حل ورقة العمل في القسم الرابع من صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية حيث خزانة عرض املصاحف

اقرأ اللوحات النصية املثبتة على اجلدران فوق املصاحف ،ثم استخدم الكلمات التالية إلكمال اجلمل:
		
الكوفي

التالوة

الرسول

زيد بن ثابت

الكوفة

كانت املعرفة في اجلزيرة العربية أثناء بعثة الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم تحُ
______________ .وبهذه الطريقة ،انتقل القرآن الكرمي بادئ األمر من جيل إلى جيل ومن مسلم إلى مسلم من
خالل التعلم وسماع ______________  .وبعد وفاة ______________ صلى اهلل عليه وسلم عام  11هجريا ً
 632 /ميالدياً ،أصبحت احلاجة إلى حفظ القرآن الكرمي في صيغة مكتوبة أكثر إحلاحا ً.
كلف أبو بكر الصديق أبرز ُكتاب وحي الرسول صلى اهلل عليه وسلم ______________ بجمع القرآن الكرمي من
الرقاع ومن أفواه احلفاظ .وفي أثناء خالفة عثمان بن عفان عام  25-24هجريا ً  645 /ميالديا ً قد اكتمل جمع القرآن الكرمي
في مصحف واحد .وكان تدوين اآليات يتم أوال ً بشكل غير رسمي في مخطوطات أولية يصعب قراءتها لذا فقد اعتمدت
ثالثة أنواع من اخلطوط لكتابة القرآن وهي ______________ والنسخ والثلث .اخلط الكوفي هو خط زاوي يظهر في
بعض أقدم اخملطوطات القرآنية الباقية حتى اآلن .وقد نشأ اخلط الكوفي في مدينة ______________ في العراق.

حاول العثور على مخطوطة مكتوبة باخلط الكوفي واكتب بعض الكلمات باستخدام هذا اخلط في الفراغ.

النسخ هو خط دائري نابض باحلياة ابتكره الوزير أبو علي محمد بن مقلة الذي عاش في القرن الرابع الهجري /
العاشر امليالدي.
حاول العثور على مخطوطة مكتوبة بخط النسخ واكتب بعض الكلمات باستخدام هذا اخلط في الفراغ.

الثلث هو خط يعتمد على االنحناء وقاعدته األساسية هي إمالة ثلث كل حرف من احلروف املكتوبة.
حاول العثور على مخطوطة مكتوبة بخط الثلث واكتب بعض الكلمات باستخدام هذا اخلط في الفراغ.

تذكروا أن تضغطوا على الشاشات اللمسية لسماع تالوة القرآن قبل مغادرة الصالة.

ورقة العمل  - 6القرآن الكرمي
يتم حل ورقة العمل في القسم الرابع من صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية حيث خزانة عرض املصاحف

ما املواد التي كتبت عليها املصاحف األولى؟

خصص بعض الوقت للنظر إلى مجموعة خزانات العرض واألغلفة الواقية التي استخدمت في حفظ املصاحف ،ثم
ارسم مخططاً لهذه القطع الفنية واكتب وصفاً للمواد والنماذج الفنية التي استخدمت في صنعها داخل املربع.

ورقة العمل  - 7املساجد
يتم حل ورقة العمل في القسم اخلامس من صالة أبو بكر للعقيدة اإلسالمية حيث صور ومجسمات
املساجد من كل أنحاء العالم

كان أول مسجد في اإلسالم هو بيت الرسول صلى اهلل عليه وسلم .وكان املسجد عبارة عن مبنى صغير بفناء مفتوح
يقيم فيه املسلمون الصالة .ومبرور األعوام مت وضع سقف لهذا الفناء .وبهذا فإن األسلوب املعماري الذي بُني به مسجد
الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان اللبنة األولى التي تدد على أساسها أسلوب بناء املساجد األخرى في العصور
األولى .ومع انتشار اإلسالم وازدياد معتنقيه ،بُنيت العديد من املساجد الكبيرة والعظيمة .ولقد استمد املعماريون
إلهامهم من األساليب املعمارية الرائعة في املدن العربية والرومانية واليهودية واملسيحية والبيزنطية والفارسية
احمليطة بهم .ومن خالل استخدام هذه األساليب التقليدية وتعديلها ،استطاع املعماريون في وقت قصير ابتكار
تصميمات إسالمية فريدة.

أكمل اجلمل التي تتحدث عن السمات املعمارية التي تشترك فيها أغلب املساجد:
القبلة هي
احملراب هو
املنبر هو
املئذنة هي
ساحة الوضوء هو
ساحة الصالة هي

خصص بعض الوقت للعمل مع صديقك على حتديد بعض السمات املشتركة بني مجسمي مسجدين من حول العالم.
هل تستطيع أن جتد كل هذا السمات املعمارية؟ وتذكر أن بعض هذه السمات متكن رؤيته داخل أو خارج اجملسمني .ما
هي األشياء األخرى التي تتم داخل املسجد إلى جانب الصالة؟

صالة إبن الهيثم
للعلوم والتكنولوجيا
أوراق العمل

ورقة العمل  - 1قياس الوقت
يتم حل ورقة العمل في الردهة الوسطى قرب ساعة الفيل

احتل قياس الوقت أهمية كبيرة عند املسلمني وخصوصا ً لتحديد الوقت الصحيح للصالة .ونظرا ً لالفتقار إلى األدوات املتقدمة
فقد أصبح من الصعب قياس الوقت بدقةُ .عرفت بعض وسائل قياس الوقت مثل املزولة (الساعة الشمسية) منذ العصور
القدمية ،ولكن علماء املسلمون ابتكروا وسائل قياس وقت جديدة ومتقدمة قادرة على تديد ساعات النهار االثنى عشر والليل
صممت بعض هذه األجهزة للتسلية إلى جانب معرفة الوقت.
بقياسات متساوية .وقد ُ
خصص بضعة دقائق للتمعن في ساعة الفيل ،وتأكد من رؤية مقدمة الساعة ثم عد احليوانات املتنوعة املمثلة في الساعة.
استخدم الشاشات اللمسية ملعرفة طريقة عملها ثم أكمل اجلمل التالية أو اطلب مساعدة مرشدي املتحف.
عنصر التوقيت في هذه الساعة عبارة عن جرة مثقبة تطفو داخل جسم الفيل .عند امتالء اجلرة ____________
تغطس بشكل تدريجي خالل نصف ساعة .تعمل اجلرة وهي تغرق على سحب ____________ يقوم بإرسال كرة صغيرة
واحدة من جملة  30كرة .تعمل حركة الكرة لألسفل على إطالق حركة التماثيل واحليوانات .ترمز أجزاء ساعة الفيل إلى
أقاليم العالم ____________ وقت صنع الساعة .فهي تُدرج أيضا ً على تقنية رفع املاء عند ____________ .

ارسم األجزاء التالية من ساعة الفيل في املربعات وفكر في أجزاء العالم اإلسالمي التي متثلها.

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

ورقة العمل  - 2اإلسطرالب
يتم حل ورقة العمل قرب خزانات العرض التي توي اإلسطرالبات

اشتهر العالم اإلسالمي بكثرة البحارة والتجار العظام فيه ،ولقد بنى اجلغرافيون ورسامو اخلرائط املسلمون على معارف
علماء اإلغريق والرومان ،ومن ثم ط ّوروا مفاهيمنا عن العالم .ومع حلول القرن الثالث الهجري  /التاسع امليالدي امتدت الدولة
اإلسالمية من أسبانيا إلى جنوب شرق آسيا .كان على احلجاج املسلمني تديد طريقهم إلى مكة املكرمة من كل جميع
أصقاع األرض .وكما اعتمد الفاتون والتجار واملستكشفون على خرائط الطرق البرية والبحرية الدقيقة.
لقد ساعد ظهور البوصلة البحارة على تديد اجتاه الرحلة بدقة .كما ساعد اإلسطرالب في زيادة دقة هذه احلسابات .لقد
ّ
مكن اإلسطرالب البحارة املهرة من رسم مواضع النجوم .استخدم البحارة هذه املعلومات في حساب خطوط الطول ودوائر
العرض .لذا ،متكنوا من تديد موقعهم بدقة.
استخدم الشاشات اللمسية ملشاهدة آلية عمل اإلسطرالب.
ثم اشرح أحد التفاصيل التي متكنت من رؤيتها على اإلسطرالب في الرسم أدناه.

إذا قارنت بني اإلسطرالبات جتد أنها متباينة ،ما سبب هذا التباين؟

ورقة العمل  - 3الهندسة
يتم حل ورقة العمل أمام خزانة عرض األدوات الهندسية

حاول العثور على القطع الفنية التالية في خزانة عرض األدوات الهندسية واكتب عن استخداماتها واألشخاص الذين
استخدموها برأيك.
فواصل طويلة:
ميزان املساحة:
مقياس الزاوية:

حاول العثور على هذه الصورة في الصالة ،تأملها بعناية ثم ضع األسماء على األدوات املرقمة في الصورة.
تساعدك هذه القائمة على البدء  -البوصلة ،مجسم الكرة األرضية ،اإلسطرالب ،الساعة الرملية ،أداة قياس ربع الدائرة.

(____________ )6
(____________ )7

(____________ )1
(____________ )2

(____________ )8
(____________ )9
(___________ )10

(____________ )3

(____________ )4
(____________ )5

(___________ )11

ورقة العمل  – 4علم الفلك
يتم االنتقال إلى قسم علم الفلك

ملاذا كان علم الفلك هاماً لعلماء املسلمني؟

أين بُني املرصد اإلسالمي األول؟

من بنى مرصد جانتار مانتار في دلهي حوالي عام  1334الهجري  1722 /امليالدي؟

السنة القمرية املتبعة في العديد من الدول اإلسالمية أقل من السنة الشمسية .بكم يوم؟

ما هو دار احلكمة؟

اكتب أسماء ثالثة من علماء الفلك الرياضيني الذين عملوا في دار احلكمة.

ما اسم كتاب اخلوارزمي الشهير؟

ورقة العمل  - 5الكيمياء
يتم حل ورقة العمل قرب خزانات عرض الكيمياء

تفوق العلماء املسلمون في الكيمياء ،ومتكنوا من القوانني الكيميائية املعقدة ،وعرفوا كيف يقومون بتحضير العقاقير،
والعطور الفاخرة ،واملواد ذات النفع االقتصادي .كما قام العلماء بصنع أدوات معملية معقدة مثل مرشحات التقطير
التي استخدموها إلنتاج مواد كيميائية ذات قيمة اقتصادية كبيرة مثل ماء الورد .وبعد ذلك انتقلت أعمال مشاهير
الكيميائيني املسلمني مثل جابر بن حيان ،والرازي إلى أوروبا ،حيث متت ترجمة الكتب إلى الالتينية لترسي قواعد الكيمياء
احلديثة في الغرب.

حاول العثور على آلة التقطير التي صنعها املزي إلنتاج ماء الورد وارسم مخططاً لها في املربع ثم اكتب تعليقاتك
لشرح آلية عملها.

ورقة العمل  - 6الطاقة املائية
يتم حل ورقة العمل قرب خزانة العرض التي تعرض فيها مجموعة من النواعير اإلسالمية

تقع أغلب بقاع العالم اإلسالمي في مناطق جافة ،حيث يتطلب األمر وجود نظام لري احملاصيل .في كثير من األحيان يلزم
ضخ املياه ،من النهر إلى البحيرة ،أو من مجموعة حقول إلى أخرى تقع في منطقة أعلى.
استخدم الشاشة اللمسية للتعرف على آلية عمل املضخة ذات ست مكابس التي اخترعها تقي الدين محمد بن معروف.
تقي الدين محمد هو عالم مسلم ،له مؤلفات حول الكثير من املواضيع .ما اسم الكتاب الذي يصف فيه املضخة
ذات ست مكابس؟

حاول العثور على منوذج طاحونة السفينة واشرح آلية عملها في املربع.

الساقية هي آلة يشغلها حمار أو بغل أو ثور أو جمل .ميشي احليوان املسخر في دوائر فيدور آلية دواليب مسننة م َع ّ
شقة ،ثم
يقوم الدوالب املسنن امل َع ّ
شق بتدوير دوالب كبير ذي دالء .ميتلئ كل دلو باملاء في أسفل الدورة ويفرغه في خزان في األعلى.
حاول العثور على مجسم الساقية املوجود في خزانة العرض وارسمه في املربع.

ورقة العمل  - 7التكنولوجيا احلربية
يتم حل ورقة العمل قرب خزانات عرض التكنولوجيا احلربية اإلسالمية

في بداية عصر اإلسالم ،جنح الفرسان العرب املسلمون في الدفاع عن دينهم باستخدام أسلحة بسيطة .ولكن مع اتساع
الدولة اإلسالمية ،واصل احلكام املسلمون اإلشراف على إنشاء جيوش متطورة وأسلحة وتصينات.
ما هو املنجنيق؟

كلما مضى العلماء املسلمون قدما ً في تعلم استخدام البارود واملتفجرات أكثر كلما استطاعوا صناعة أسلحة أكثر
تطورا ً .لقد قاموا بإطالق صواريخ وقنابل يدوية تمل مواد كيماوية حارقة ،كما استخدموا املنجنيق إلطالق نوع مبكر من
األسلحة البايولوجية .كانت قنبلة يدوية من اخلزف مملوءة مبخلوقات سامة مثل العقارب والثعابني .إن ثقوب الهواء الصغيرة
في قالب القنبلة اليدوية يشير إلى وجود حيوانات حية في داخلها.

متى ظهرت املدافع في العالم اإلسالمي ألول مرة؟

ما استخدامات آلة التسوية القذائفية؟

ورقة العمل  - 8الطب
يتم حل ورقة العمل قرب خزانات العرض التي تعرض تطور الطب اإلسالمي

قدميا ً لم يكن األطباء املسلمون يحبذون اإلجراءات اجلراحية مالم تكن ضرورية جداً ،لكن رغم ذلك أجروا الكثير من العمليات
اجلراحية الصعبة مثل الوالدات القيصرية وجراحات العني الدقيقة .وقد برع األطباء في جتبير الكسور ومعاجلة األسنان.

ارسم األدوات الطبية املوجودة داخل خزانة العرض واكتب أنواع العمليات التي استخدمت فيها.

ما هو علم الصيدلة؟

صاالت الفنون اإلسالمية
أوراق العمل

ورقة العمل  – 1الزخارف اخلطية
يتم حل ورقة العمل في صالة الفنون اإلسالمية رقم 1

ميكن تعريف الفن اإلسالمي على أنه أي عمل فني مت في كنف احلضارة اإلسالمية ،سوا ًء على يد فنانني وحرفيني مسلمني أو
غير املسلمني شريطة اإللتزام بالنواحي اجلمالية اإلسالمية.
خضعت العمارة والفن اإلسالمي للتطور على مدار فترات زمنية طويلة وامتدت لتشمل مساحات جغرافية شاسعة .فعندما
انتشر اإلسالم خارج حدود شبه اجلزيرة العربية ،تع ّرف املسلمون املتقدمون على العديد من األساليب الفنية اخملتلفة في البالد
التي فتحوها.
			
						
						
						
						
علي بن أبي طالب  40-35الهجري  661-656 /امليالدي
				
العصر األموي من  40الهجري  661 /امليالدي إلى  132الهجري  750 /امليالدي

اشتغل صناع اخلزف املسلمون بزخرفة األواني اخلزفية على اختالف أشكالها بالنقوش الفنية (فن اخلطوط) .ويتمثل اإلجناز
األعظم الذي تقق خالل القرون األولى من عمر الفن اإلسالمي في الطريقة التي انتهجها الفنانون في تويل اخلط العربي
إلى شكل جمالي لزخرفة األطباق البيضاء املزججة.
حاول العثور على بعض األواني اخلزفية املزينة بهذه الطريقة وارسمها في املربع أدناه.

ورقة العمل  - 2األواني الزجاجية
يتم حل ورقة العمل في صالة الفنون اإلسالمية رقم 1

أين يوجد تصوير الكائنات احلية في الفنون اإلسالمية؟

ما هي األشكال التي شاع استخدامها في الشرق األوسط؟

يعود تاريخ صناعة الزجاج إلى مصر القدمية وبالد الرافدين ،وعند ظهور اإلسالم أصبحت صناعة الزجاج واحدة من الصناعات
الرئيسة في العالم اإلسالمي.
ما هي أهم مراكز صناعة الزجاج املصقول واملذهب ما بني القرنني السادس والثامن الهجري  /الثاني عشر والرابع
عشر امليالدي؟

ما هو الكريستال الصخري وما أسباب غلو ثمن القطع التي صنعت منه؟

تعتبر األواني الزجاجية التي تعود إلى هذه الفترة نادرة لكن جنت بعض املصابيح الزجاجية املستخدمة في املساجد
والتي أمر املماليك في مصر بصنعها .ما السبب برأيك؟

ورقة العمل  - 3اخلزف
يتم حل ورقة العمل في صالة الفنون اإلسالمية رقم 1

ما سبب اهتمام سكان الشرق األوسط باخلزف على مدى التاريخ؟

لقد كان اإلبداع في الصناعات اخلزفية واحدا ً من اإلجنازات الفنية الرئيسة في البلدان اإلسالمية .حيث يتم طالء الصبغات
املعدنية على املادة الزجاجية ويعاد حرقها حتى تعطي بريقا ً وملسة قزحية للشكل النهائي ،ونظرا ً لتصميمه الرقيق
وإنتاجه املكلف (حيث يُحرق مرتني) ،فإن اخلزف الالمع كان من مواد الترف .ومن ناحية أخرى فقد أدى تطور اخلزف املصهور
إلى ظهور شكل جديد من طالء الطبقات اخلارجية ُعرف بالطالء باملينا ،وتصنع هذه الطبقة من سبعة ألوان مطلية ويعاد
تنقيتها في درجات حرارة منخفضة خلروج الشكل النهائي بطبقة املينا.

حاول العثور على بعض القطع املزججة وأخرى مزينة باملينا في الصالة واكتب وصفاً لها.

اكتب أوجه التشابه واالختالف بني القطعتني اللتني اخترتهما في السؤال السابق.
أوجه االختالف

أوجه التشابه
اآلنية اخلزفية املزججة

إناء مزين باملينا

ورقة العمل  - 4األشكال الهندسية
يتم حل ورقة العمل في صالة الفنون اإلسالمية رقم 2

ح ّول اإلسالم الهندسة إلى فن قائم بذاته ،من خالل استخدام الدائرة كأساس البتكار النماذج .وباعتماد مبدأ التكرار
والتناظر وتغيير القياسات ،مت إبداع تصاميم فنية ال تعد وال تصى.
حاول العثور على قطع فنية مزينة بأشكال هندسية في الصالة رقم  2وارسم هذه النماذج في املربع.

مع قدوم اإلسالم واالمتداد املذهل للدولة اإلسالمية من األندلس حتى الهند خالل مئة عام أو تزيد ،بدأ اخللفاء املسلمون
األوائل يحكمون شبكة قدمية وواسعة من الطرق التجارية ،وقد امتدت هذه الطرق ملا يزيد على خمسة آالف ميل من الصني
إلى أوروبا وخدمت كوسيلة حيوية للتجارة والتبادل الثقافي بني الشرق والغرب .وقد كانت جتارة األقمشة موردا ً اقتصاديا ً
هاما ً في العالم اإلسالمي.
حاول العثور على بعض املنسوجات في الصالة رقم  2واكتب استخداماتها واألماكن التي صنعت فيها داخل املربع.

كيف جنى احلكام وامللوك املسلمون املال نتيجة توسع التجارة الدولية؟

ورقة العمل  - 5املشغوالت املعدنية
يتم حل ورقة العمل في صالة الفنون اإلسالمية رقم 2

لطاملا كانت القطع املعدنية جزءا ً أساسيا ً من حياة املسلمني ،فمن أواني الطبخ وأدواته إلى قطع املائدة واألثاث واألسلحة
والدروع .وقد كانت القطع املعدنية بأنواعها تصنع وتستخدم من قبل كل فئات اجملتمع.
ما األسلحة الرئيسية التي استخدمها املشاة والفرسان املسلمون في ذلك الوقت؟

تعد الساللة املغولية واحدة من أغنى وأقوى السالالت اإلسالمية ،وكان املغول يقومون بصنع خناجر وأغماد من الفوالذ
البراق املرصع باملعادن الثمينة واألحجار الكرمية ،ولم تكن الغاية من ذلك استعمالها كسالح وإمنا كانت تُقدم على سبيل
الهدايا للمقربني من األسرة ورجال احلاشية ممن يلبسونها تفاخرا ً .وفي األيام األولى لإلسالم ،أصبح ذو الفقار ،سيف رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،رمزا ً قويا ً لهيمنة اإلسالم وانتصاره .ومنذ ذلك احلنيّ ،
شكلت السيوف واخلناجر جزءا ً ال يتجزأ
من املالبس الرسمية الشعائرية للحاكم أو املسؤول املسلم ،كرمز ملا يتمتع به من نبل وقوة ومكانة .كانت مقابض اخلناجر
في الغالب تُز ّين بأشكال حيوانات تعكس صفات صاحبها من شجاعة وقوة وذكاء.
ارسم بعض مقابض اخلناجر والسيوف املزينة برؤوس احليوانات واشرح ماذا تعني مواصفات صاحب السالح
الذي رسمته.

ورقة العمل  - 6التبادل الفني بني الشرق والغرب
يتم حل ورقة العمل في صالة الفنون اإلسالمية رقم 3

تُعرض في هذه الصالة مجموعة متنوعة من التحف الفنية التي أبرزتها الثقافة اإلسالمية منذ بداية القرن الثالث عشر
الهجري  /التاسع عشر امليالدي .وقد اتسمت هذه احلقبة بازدياد التبادل الثقافي والفني بني العالم اإلسالمي وأوروبا.
خالل هذه الفترة ،بيعت كميات كبيرة من القطع املعدنية اإلسالمية إلى أوروبا حيث انبهر الكثيرون منهم بفنون العالم
اإلسالمي رفيعة الذوق واستخدموها لتزيني منازلهم بـ”الطابع الشرقي” .وفي نفس الوقت ازداد شيوع األعمال الفنية
األوروبية واألسيوية في الشرق األوسط وغيره من البقاع اإلسالمية.

حاول العثور على قطعتني فنيتني في الصالة رقم  3تعكسان عناصر التبادل الفني بني الشرق والغرب .اكتب مالحظاتك
في املربع واشرح تفصيلياً مظاهر التأثير الغربي عليها وكذلك متثيلها للتقاليد الفنية الشرقية.
مثال :فناجني القهوة في الصورة الكبيرة على احلائط.

ورقة العمل  - 7فن العمارة
يتم حل ورقة العمل في صالة الفنون اإلسالمية رقم 4

خشي بعض الناس من تأثير العناصر األوروبية على القيم الثقافية التقليدية أو تغيرها .ومع ذلك ،جنحت الفنون والعمارة
والثقافة في العالم اإلسالمي في احلفاظ على تقاليدها طوال القرن الرابع عشر الهجري  /العشرين امليالدي ،وذلك دون
التقصير في تلبية متطلبات احلياة املعاصرة .ويعتبر األسلوب املعماري املستخدم في بناء اجلامعة األميركية في الشارقة
مثاال ً واضحا ً على ذلك.

كيف تُ ّ
ذكر صالة احلجاج في مطار امللك عبد العزيز الدولي في جدة املسافرين بتراثهم املعماري؟

ما هو الفرق املعماري الواضح بني مسجد امللك فيصل في إسالم أباد وغيره من املساجد؟

تستخدم العمارة اإلسالمية أحياناً لوحات زجاجية ملونة .إلى ماذا يرمز اللون األخضر في اإلسالم؟

