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العربية اململكة  آثار  روائع  العربية:  اجلزيرة  يف  التجارة  "طرق  أبوظبي  للوفر  الرابع   املعرض 
للتبادل العربية كمنطقة  اجلزيرة  الذي لعبته شبه  املميز  الدور  يركز عىل  العصور"،   السعودية عرب 

العصور.                                                      أقدم  منذ  والثقايف  التجاري 

 يتيح املعرض من خالل عرض مئات األعمال، فرصة اكتشاف احلضارات املختلفة التي تعاقبت عىل
أرايض شبه اجلزيرة العربية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العرص احلديث.                                      

العربية اململكة  مقتنيات  مجموعة  ضمن  والفنية  األثرية  األعمال  من  باقة  املعرض   يقدم 
أثرية من دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبذلك يكشف كيف  السعودية، إىل جانب مختارات 
تقع شبه إذ  املوقع اجلغرايف االستراتيجي للمنطقة.  العربية من   استفادت حضارات شبه اجلزيرة 
 اجلزيرة العربية عىل مفرتق الطرق التي تصل املحيط الهندي وبلدان القرن اإلفريقي )الصومال-
جيبويت- إثيوبيا- اريرتيا( مبرص، وبالد الرافدين* )العراق حالياً( وبلدان البحر األبيض املتوسط. 

اإلسالم. مهد  بصفتها  العربية  اجلزيرة  شبه  منطقة  أهمية  عىل  الضوء  املعرض  يسّلط   كما 
عىل احلجاج  املنّورة،  واملدينة  املكرَّمة  املقدستان، مكة  املدينتان  جذبت  السابع،  القرن   فمنذ 
العربية(.                                            اجلزيرة  شبه  )غرب  احلجاز  طرق 

                                                             
 يتخذ املعرض نقطة بدايته من الطرق املارّة عرب اجلزيرة العربية وحولها - سواء بّراً أو حبراً، ألغراض
حيث العربية.  اجلزيرة  شبه  يف  احلياة  مقومات  لتعزيز  كانت رضورية  والتي   - احلج  أو   التجارة 
 ساهمت هذه الطرق يف نشوء املراكز احلرضية ومنائها، وعززت ازدهار مدن القوافل، وجلبت بضائع
وأفكاراً جديدة للثقافات املحلية من خالل التجار أو احلجاج القادمني للزيارة من أماكن بعيدة.    

 وميثل العرض التقدميي يف املعرض رحلة عرب الزمان واملكان، من فترة ما قبل التاريخ وحتى يومنا
هذا. كما يستعرض محطات متميزة يف عدد من الواحات والبقاع املقدسة يف شبه اجلزيرة العربية.
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 قبل الزيارة

عن وتفاصيل  عملية  معلومات  ويتضمن  لزيارتهم،  اإلعداد  للمعلمني  التعليمي  الدليل   يساعد 
وميكن مبفردهم.  الطلبة  بإرشاد  لهم  ويسمح  للمعرض،  العام  للتنظيم  تبعا  املقسمة   األعمال 
مع يستخدمها  وأن  الدليل،  هذا  يف  املنتقاة  لألعمال  األصل  طبق  نسخا  يعرض  أن  أيضا   للمعلم 
األصيل.        والعمل  النسخة  بني  يقارنوا  أن  أيضاً  ميكنهم  الفصل.  داخل  الزيارة  قبل  الطلبة 

أثناء الزيارة

العمل بتفاصيل  االهتمام  إىل  الطلبة  توجيه  من  املعلم  متكن  الدليل  هذا  يف  املطروحة   األسئلة 
حوارات ابتكار  أو  فيه،  أنتج  الذي  والسياق  العمل  يف  يفكروا  أن  أيضا  بإمكانهم   املعروض. 
حيوية.        أكرث  الزيارة  جيعل  بأن  للمعلم  تسمح  األسئلة  هذه  املعروضة.  األعمال  بني 

بعد الزيارة
 

الدليل.  ميكن اإلجابة عن األسئلة املطروحة يف الصف باالستعانة بنسخ لألعمال املعروضة يف هذا 

الطالب. معارف  وتوسيع  لتعميق  صممت  فقد  عمل  لكل  املرافقة  التوضيحية  الفقرات   أما 
املكتسبة خالل الزيارة.                                                                        

باملعرض، متعلقة  موضوعات  معاجلة  فرصة  له  وأتاح  ساعده  الدليل  أن  املعلم  شعر  إذا   أخيراً، 
كفيل فهذا  الدامئة،  املقتنيات  مجموعة  لزيارة  والتوجه  املؤقت،  املعرض  زيارة  إطالة   ميكنه 
املوضوع.                                         عىل  الطالب  اطالع  دائرة  بتوسيع 

أهداف  دليل املعلمني 

 الهدف الرئييس لهذا الدليل هو منح املعلمني فكرة وافية عن املعرض والتخطيط لزيارة جماعية
اهتمامهم صّب  عىل  الطالب  للمشاركني"  "أسئلة  قسم  يشّجع  حني  يف  مرشد.  بإشراف  زيارة   أو 
اجلماعي النقاش  الطالب عىل  إىل تشجيع  األسئلة  املختلفة، كما تسعى  التفاصيل   وانتباههم عىل 

والفنية.                          األثرية  األعمال  حول 

نشاطات فصل  كل  ويقترح  املعرض،  تصميم  تعكس  فصول  خمسة  إىل  الدليل   ينقسم 
الحقاً تطبيقها  ميكن  والتي   ،)3 و   2 واحللقتان   1 )احللقة  الطالب  مرحلة  مع  تتناسب   متابعة 
التحضري عىل  املدرّسني  يساعد  مما  للمصطلحات،  مسرد  عىل  الدليل  حيتوي  الصف.   يف 

عمل.            لكل  املرافقة  األساسية  املعلومات  إىل  باإلضافة  املعرض،  إىل  لزيارتهم 
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ني دافيد
هيل

©
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 اخلريطة العامة للطرق يف شبه اجلزيرة
العربية و املواقع التارخية الرئيسية
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من أكرث  قبل  أفريقيا  من  العربية  اجلزيرة  شبه  إىل  إريكتوس،  هومو  املنتصب،  اإلنسان   وصل 
أطلق والتي   – طرفيها  من  املنحوتة  احلجرية  األدوات  من  العديد  اكتشاف  إن  سنة.   مليون 
األوائل البرش  سلكها  التي  الطرق  تتبع  يسّهل   - الوجه  ثنائية  تسمية  اآلثار  علماء   عليها 
العربية اجلزيرة  شبه  شهدت  السنني،  من  اآلالف  مبئات  وصولهم  فبعد  هجرتهم.   أثناء 
الوقت، ذلك  يف  هنا.  العيش  البرشي  اجلنس  عىل  سّهلت  التي  الرطبة  احلقبات  من   العديد 
املمطر املناخ  أن  شك  وال  وأنهار.  وحبيرات  خضراء  طبيعية  مبناظر  تتمتع  العربية  اجلزيرة   كانت 
مزدهرة.           حبياة  ينعم  أن  سابينس،  هومو  العاقل،  لإلنسان  أتاح  فيها  الطعام  ووفرة 

الرحالة السكان من  كان  التاريخ(  قبل  ما  األوىل من حقبة  )الفترة  القديم*  احلجري  العرص   خالل 
الثمار.                                                    وجمع  الصيد  عىل  يعيشون 

السكان بعض  اعتمد  حيث  حياتهم  أسلوب  تطور  فقد  احلديث*،  احلجري  العرص  خالل   أما 
الفترة هذه  شهدت  العربية،  اجلزيرة  شبه  ويف  والبقر.  كاملاعز  املدّجنُة  احليوانات  تربية   عىل 
املجتمعات- بعض  فإن  كذلك  ألخرى.  منطقة  من  ختتلف  كانت  التي  اإلجنازات  من  العديد 

الترحال*.                            حياة  منط  عىل  حافظت  الشمال-  يف  األخص  عىل 

الفصل األول:
اخلطوات األوىل عىل دروب 

اجلزيرة العربية
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©  

التي  العنارص  أو  املواد  بعناية: ما هي  التمثال  تأملوا 
ميكنكم حتديدها؟

صفوا وضعية التمثال. كيف تم تصويره؟ الحظوا أن 
اجلسم  أجزاء  عىل  تعّرفوا  مبّسط.  شكل  ذو  الوجه 

املختلفة واألطراف الناقصة.     

ما هو االنطباع الذي يتركه هذا التمثال لديكم؟ 

ما هي املواد التي تم استخدامها؟

أين ميكن أن يكون قد تّم وضعه؟

ماذا كان الغرض منه؟

لوح منحوت عىل هيئة إنسان
 3000-4000

اململكة العربية السعودية، قرية الكهفة، بالقرب من حائل
حجر رميل

الرياض، املتحف الوطني

أسئلة للمشاركني

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

قبل امليالد

لوح منحوت عىل هيئة إنسان

ملحة موجزة: 
تطور السكان األوائل يف شبه اجلزيرة العربية

من  أكرث  قبل  القديم  احلجري  العرص  خالل  العربية  اجلزيرة  يف  األوائل  البرش  استقر 
أيضاً  ميكن  لكن  بّراً،  سافروا  أفريقيا  من  وصلوا  الذين  أن  ويُرّجح  سنة.  مليون 
أن  إال  املستوطنات،  من  بعدد  معرفتنا  ورغم  األحمر.  البحر  عربوا  قد  يكونوا  أن 
ظهرت  حيث  الهولوسني*(،  )عرص  امليالد  قبل  السابعة  األلف  خالل  ازداد  عددها 

الفترة.                                  هذه  خالل  النشاطات  يف  نهضة 

قبل  ما  مجتمعات  يف  كبيرة  تغيرات  األوسط، حدثت  الرشق  يف  عام  آالف  قبل عشرة 
استقرار  عملية  مع  جنب  إىل  جنباً  سارت  والتي  احليوانات،  تربية  تطور  نتيجة  التاريخ 
منط  استمر  ذلك،  ومع  احلديث*.  احلجري  العرص  خالل  هذا  حدث  وقد  السكان، 
العربية،  اجلزيرة  يف  الوقت  ذلك  حتى  املنطقة  يف  سائداً  كان  الذي  اجلامع  الصياد  حياة 
سيطرت  الفترة  هذه  خالل  الحقاً.  إال  املستقر  احلياة  منط  إىل  التحول  حيدث  ولم 
املصنوعة  املعّدات  ذلك  عىل  مثال  أبرز  ولعل  املادية.  الثقافة  عىل  احلجرية*  الصناعة 

العربية.  اجلزيرة  شبه  أرجاء  يف  الصيد  أهمية  اكتشافها  يرُبِز  حيث  احلجارة،  من 

شبه  يف  الربونزي  العرص  ثقافة  حنو  االنتقال  عملية  أحدثت  الرابعة،  األلف  خالل 
فقد  املعادن.  تستخدم  التي  املحلية  للمجتمعات  عميقاً  حتوالً  العربية  اجلزيرة 
املصقول  غري  احلجر  من  مصنوعة  القامئة  املدافن  ببناء  متتاز  الطبيعية  املناظر  أصبحت 
عىل  فيها  ُعرث  التي  املعابد  بناء  تّم  ذلك،  مع  وبالتوازي  املرتين.  عىل  يزيد  بطول 
إنسان.                هيئة  عىل  املُشّكلة  والتماثيل  املنهرية*  الصخور  من  العديد 

طوله  يبلغ  لرجل  فهو  برشية،  سمات  حيمل  نُُصب  هذا 
تم  لكن  الطرفني،  من  منقوش  اللوح  املرت.  حوايل 
مناطق  األخص  عىل  منه،  األمامي  اجلزء  عىل  التركيز 
بعضهما  من  قريبتان  فالعينان  والوركني.  والصدر  الوجه 
يستند  غامضاً.  تعبيراً  الشكل  مينح  واألنف مستٍو حبيث 
مباشرة.  التمثال  كتفي  عىل  املنحرف  شبه  الرأس 
عرب  قُطرياً  ميتدان  حبلني  مع  قالدة  التمثال  صدر  ويزين 
عىل  التركيز  تم  املخرز.  يشبه  ما  عليهما  وثبت  اجلسم 
نصلني.  ذو  خنجر  منه  يتدىل  حزام  خالل  من  الوركني 
ندرك  أن  استطعنا  العنارص  هذه  كل  تأمل  خالل  ومن 

محارباً.                     ميّثل  النُُصب  هذا  بأن 

امليالد،  قبل  الرابعة  األلف  إىل  اللوح  هذا  تاريخ  يعود 
الشكل  متثل  التي  النماذج  أقدم  من  يعترب  فهو  وبذلك 
يف  التماثيل  من  العديد  عىل  العثور  تم  وقد  البرشي. 
مرتبطة  كانت  أنها  ويبدو  العربية،  اجلزيرة  شبه  أرجاء 
منها  البعض  وضع  تم  الفترة.  هذه  يف  األوىل  باملعابد 
مع  اآلخر  البعض  دُفن  بينما  للعيان،  واضح  بشكل 
عىل  العثور  فيه  تّم  الذي  املكان  إىل  وبالنظر  األموات. 
علماء  استنتج  مدفن(،  أو  مكشوف  )معبد  التماثيل 
لرمبا  إنسان  هيئة  عىل  املشكلة  التماثيل  هذه  أن  اآلثار 

الدينية.       والطقوس  الدفن  بطقوس  كانت مرتبطة 
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األدوات:

 حيتاج الطالب إىل مصادر معلومات مختلفة يك يكتشفوا
بالسكان. مأهولة  العربية  اجلزيرة  شبه  أصبحت  كيف 

 احللقة الثانية والثالثة
الهدف: 

العربية اجلزيرة  شبه  إىل  البرش  وصول  عىل  الطالب  يتعّرف  النشاط،  هذا   يف 
التي األوىل  املستوطنات  عىل  يتعّرفون  كما  سلكوها.  التي  والطرق  أفريقيا   من 
العربية اجلزيرة  شبه  تاريخ  عىل  النشاط  يرّكز  حياتهم.  ومنط  الناس  هؤالء   شغلها 

الطالب.       لدى  البحث  مهارات  يعزز  الوقت  نفس  ويف  وجغرافيتها، 

وصف النشاط: 

موضوع  يستغل  أن   - النشاط  هذا  موضوع  تقدميه  -  أثناء  للمعلم   ميكن 
للمعلم ميكن  الطالب،  عمر  إىل  فباالستناد  الفصل.  هذا  يف  املوجزة   اللمحة 

بأنفسهم.    ذلك  يفعلون  تركهم  أو  الرضورية  املعلومات  إجياد  يف  مساعدتهم 

اجلزيرة شبه  يف  للسكان  األويل  التأهيل  حول  مختلفة  مواضيع  مناقشة   ميكن 
استوطنوها التي  املواقع  أول  البرشي:  النشاط  من  األوىل  سنة  واأللف   العربية 
مربي جامع،   - )صياد  املجتمع  تنظيم  وطرق  صنعوها  التي  األدوات   وأول 
البحث يغطي  أن  جيب  ...الخ(.  االستقرار  أو  الترحال  حياة  – منط   حيوانات 
احلديث*. احلجري  العرص  وحتى  البرش  وصول  وقت  من  متتد  زمنية   فترة 

املذكورين.    واالنتهاء  البدء  تارخيّي  بني  النقاش  مواضيع  اختيار  جيب 
 
 بعد إجراء البحث، يتوجب عىل الطالب تكوين عرض )منفرد أو ضمن مجموعات(
اكتشفوه.                                          الطالب عما  بايق  إلخبار 

بنتائج معاً  ميلؤونها  العربية  اجلزيرة  لشبه  كبيرة  خارطة  تشكيل  أيضاً   ميكنهم 
..الخ(.                   سلكوها  التي  الهجرة  وطرق  املواقع  )أسماء  حبثهم 

نشاطات

احللقة األوىل

                  

وصف النشاط: 

للطالب، الدليل(  هذا  يف  إليه  )املشار  إنسان  هيئة  عىل  املنحوت  اللوح   عرض 
أخرى متاثيل  عن  رسيع  حبث  إجراء  ميكن  املقابل،  ويف  تشكيله.  بإعادة   ليقوموا 
منها.                                نسخة  لعمل  مختلفة  مناذج  تقّدم 

 
يقوم الطالب بعد ذلك بنسخ شكل الصابون عىل قطعة ورق. 

 
التمثال، صورة  قص  ثم  ومن  الصابون،  إطار  داخل  التمثال  عن  صورة   رسم 
الصابون.       العمود من  لنحت  يستخدمونه  الذي  النمط  الصورة هي  فتصبح 

 
رصاص.          بقلم  خطوطها  ونسخ  الصابون  عىل  التمثال  صورة  وضع 

 
الغري الصابون  أطراف  إزالة  تتم  ملعقة  أو  البالستييك  السكني   باستخدام 

                                  املطلوبة.
 
العينني حفر  عليهم  يتعني  للتمثال،  العام  الشكل  الطالب  لدى  يكتمل   حني 
أو مسنَّن  رصاص  قلم  باستخدام  إما  الصابون،  يف  ...الخ.  واخلنجر   والرقبة 

إنسان.  هيئة  عىل  املنحوت  التمثال  من  مصغرة  نسخة  يكّونون  بهذا  مشبك. 

https://www.wikihow.com/Make-a-Soap-

Carving 

https://www.metmuseum.org/metmedia/

video/metkids/metkids-create/create-a-

soap-carving

 

لكل  الشكل  مستطيلة  صابون   قطعة 
 طالب )يقّرر املعلم احلجم واللون(.                   
 

للنحت ومشبك  صغيرة  وملعقة  بالستييك،   سكني 
 عىل الصابون.                       

 األدوات: 

روابط مفيدة: 

الهدف: 

يتعني عىل الفصل.  هذا  املذكور يف  إنسان  هيئة  املُشّكل عىل  التمثال  من  نسخة   صنع 
بالستييك سكني  باستخدام  )صابون(  طرية  مادة  عىل  التمثال  شكل  حفر   الطالب 
ومشبك.                                                    وصابونة صغيرة 
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للصيادين األوىل  املستوطنات  عىل  تشهد  التي  األثرية  القطع  من  العديد  اكتشاف   تم 
احلديث* احلجري  العرص  خالل  تواجدت  والتي  العربي،  للخليج  اجلنوبية  الشواطئ   عىل 
واألكعاب القيوين  وأم  كمروح  اإلماراتية  املواقع  وتقّدم  امليالد(.  قبل  السادسة  األلف   )من 
املوارد عىل  يقتاتون  كانوا  إذ  األوىل.  املجتمعات  هذه  يف  احلياة  أساليب  عن  أمثلة   )ً  )الحقا
للتبادل(.  وبضائع  بناء  ومواد  )أطعمة  الضحلة  البحيرات  ومياه  القرم  أشجار  توفرها  التي 

الصيادين يف هذه  وأشارت األدلة حول استهالك التونة – وهي سمكة تعيش يف أعماق البحار – أن 
بقواربهم.                             الشواطئ  عن  وابتعدوا  غامروا  األوىل  املجتمعات 

مناطق يف  املصنوع  املطيل  الفخار  تبادل  الشعوب  تلك  عرفت  الساحلية،  املالحة  خالل   ومن 
متثل ذلك،  إىل  باإلضافة  حالياً(.  )العراق  النهرين  بني  ما  بالد  جنوب  يف  الُعبيد   حضارة 
كانت التي  األقاليم  بني  التجارة  أمناط  أوىل  حول  أدلة  الفترة  هذه  من  املكتشفة   القطع 
التي املراكب  خالل  من  التبادل  هذا  حدث  قد  يكون  أن  ح  ويرجَّ العربي.  اخلليج  يف   موجودة 
الرافدين.       وبالد  العربية  اجلزيرة  شبه  بني  الساحل  طول  عىل  آلخر  مرفأ  من  تبحر  كانت 

البحرية التجارة  فإن  امليالد،  قبل  الرابعة  األلفية  يف  نادرة  االتصاالت  هذه  بدت   وفيما 
1700 و   2500 بني  ذروتها  وعرفت  الثالثة  األلفية  بداية  مع  حيويتها  استعادت   قد 
ينطلقون كانوا  الذين  دملون  جتار  مراكب  اخلليج  حبر  يف  انتشرت  حيث  امليالد،   قبل 
بشبه اليوم  تُعرف  أصبحت  التي  مجان،  بالد  يف  ويرسون  والبحرين  تاروت  مرفأي   من 
بلدان عىل  الحقاً  ليوزّعوها  النحاس  من  وسبائك  باملعادن  منها  فيتمّونون  عمان،   جزيرة 
مثل األجنبية  السلع  اإلماراتية  السواحل  يف  انتشرت  املقابل،  يف  الساحلية.   اخلليج 
قابلة أخرى  سلع  إىل  باإلضافة  امللّونة،  واألواين  األحمر  والعقيق  العاجية   األمشاط 
النهرين. بني  ما  وبالد  إيران  رشق  وجنوب  السند  ووادي  الوسطى  آسيا  مصدرها       للتلف 
                                                                                                          

الفصل الثاين:
 يف فجر املالحة، الطرق

البحرية األوىل يف اخلليج
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إناء ذو زخرفة هندسية جلب من بالد ما بني النهرين )العراق حاليا(
 5500

اإلمارات العربية املتحدة، جزيرة مروح
فخار مطيل

أبو ظبي، دائرة الثقافة والسياحة

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

إناء ذو زخرفة هندسية من جزيرة مروح

مصنوع مستدير،  وبدن*  طويل  عنق  وله  سم،   20 حوايل  اإلناء  هذا  ارتفاع   يبلغ 
اإلناء الفخار(.  صناعة  يف  تستخدم  بدائية  تقنية  )وهي  طينية  حبال   باستخدام 
هذه عىل  العثور  ميكن  ومتقطعة.  متعرجة  خبطوط  ومزين  البني  باللون   مطيل 
الفخارية.                                     القطع  من  العديد  يف  الزخارف 

العرص إىل  بتارخيها  تعود  بقرية  املنازل  أحد  يف  اإلناء  هذا  عىل  العثور   تم 
كلم  100 حوايل  تبعد  التي  مروح  جزيرة  يف  املنزل  ويقع  احلديث*،   احلجري 
الساحل. عن  كلم   15 وحوايل  املتحدة(  العربية  )اإلمارات  أبوظبي  مدينة   غرب 
السادسة األلف  يف  الرافدين*  بالد  يف  نشأت  التي  الُعبيد  حبضارة  اإلناء   ويرتبط 
الزخارف خالل  من  الُعبيد  بثقافة  اإلناء  ارتباط  عىل  نستدل  حيث  امليالد،   قبل 
الفخارية اآلثار  أقدم  من  اإلناء  هذا  ويعترب  الفخار.  عىل  املوجودة   الهندسية 
التي تم العثور عليها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.                          

الصيادين مجتمعات  استقرار  عىل  تؤكد  اآلثار  عن  التنقيب  بعثات  من  العديد   إن 
أن شك  وال  امليالد  قبل  السادسة  األلف  منذ  العربي  اخلليج  شواطئ   عىل 

الساحل.            عىل  االستقرار  عىل  السكان  شّجعت  البحر  موارد  وفرة 

القيوين وأم  مروح  مثل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  األثرية  املواقع  أن   كما 
اقتاتت التي  املجتمعات  حياة  أسلوب  عىل  دليالً  تقدم  األكعاب  منطقة  والحقاً   2 
احلجري العرص  قرى  أقدم  من  مروح  وتُعترب  لديها.  املتوفرة  البحرية  املوارد   عىل 
عشرة حوايل  املوقع  يف  اكتُشف  حيث  العربية،  اجلزيرة  شبه  يف  املكتشفة   احلديث 
السادسة األلف  بداية  إىل  تارخيها  ويعود  أقسام  ثالثة  إىل  مقّسمة  حجرية   بيوت 
قبل امليالد، ومتثل هذه املنازل دليالً عىل التواجد الدائم للصيادين يف هذا املوقع.  

بداية يف  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  بعيدة  مسافات  عىل  جتاري  تبادل  أول   حدث 
اجلزيرة لشبه  الشريق  الساحل  يف  اكتشافه  تم  الذي  الفخار  السادسة.   األلف 
كاإلناء األوسط،  الرشق  منطقة  يف  اكتشافه  تم  الذي  ذلك  مياثل  والذي  –  العربية 
الدورسية ويف  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  مروح  جزيرة  يف  عليه  العثور  تم   الذي 
التي الروابط  عىل  يشهد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الشرقية  املقاطعة   يف 
جمعت بني مجتمعات الصيادين وجنوب بالد الرافدين.                                           

ملحة موجزة:
الطرق البحرية األوىل

                                                                                                                               تأملوا هذا اإلناء بعناية: ما هو شكله؟ 
 

 ما اللون الذي ُطيل به؟
هل تالحظون الزخارف  املستخدمة يف تزيينه؟

 
ماذا كان الغرض من هذا اإلناء؟

أسئلة للمشاركني
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احللقة الثانية والثالثة
الهدف: 

الدليل. املذكور يف هذا  إناء مروح  الطالب خيالهم لكتابة موضوع حول  يستخدم 

وصف النشاط: 

الدليل.  هذا  يف  املذكور  مروح  إناء  الطالب  عىل  املعلم  يعرض   أوالً، 
اإلناء فيه  ُعرث  الذي  املكان  املعلم  يوضح  العملية  املعلومات   وباستخدام 

الرافدين(.                    )بالد  وأصلها  املتحدة(  العربية  )اإلمارات 

 يبحث بعدها الطالب عن موقع بالد الرافدين، ويعرثون عىل األماكن املختلفة عىل
عالقات تربطها  كانت  التي  العربية  اجلزيرة  شبه  من  الشريق   الساحل 
باملنطقة.                                               جتارية 

يتخيلوا أن  عليهم  اإلناء.  حول  موضوع  كتابة  يف  خيالهم  يستخدمون  ثم   من 
عاش الذي  الصياد  مكان  أو  اخلليج،  يف  أحبر  الذي  التاجر  مكان   أنفسهم 

اإلمارات.                     إىل  وصل  كيف  ليكتشفوا  سواحله،  عىل 

األدوات:

 جيمع النشاط بني مهارتَْي البحث والكتابة. قد يكون اجلزء
...إلخ. خطاب  أو  نص  من  قطعة  أو  قصيدة  املكتوب 

نشاطات

الالصق الورق   صفيحات من 
الالصق(  التجليد  )أو صفيحات من 

رصاص قلم 
 

املعلم(  )يستخدمها  قطع  آلة 

ملون رمل 

يف حال عدم توفر الورق الالصق: 
 

بيضاء ورقة 

رصاص قلم 
 

صمغ
 

ملون رمل 

احللقة األوىل
الهدف: 

مستوحى اإلناء  يكون  أن  جيب  امللون.  الرمل  باستخدام  األبعاد  ثنايئ  إناء   تكوين 
إناء اختيار  الطالب  بإمكان  أو  الفصل  هذا  يف  املوجودة  الفخارية  القطعة   من 

املعرض.                                    يف  عليه  تعرفوا  مختلف 

وصف النشاط: 

يستطيع يعرض املعلم صورة اإلناء املوجود يف هذا الفصل عىل الطالب. باملقابل،  أوال،
املعرض.                              من  مختلف  إناء  يرسموا  أن  الطالب 

مطبوعة مربعات  الورق  عىل  يوجد  الالصق.  الورق  من  صفيحة  طالب  كل   يأخذ 
الزخارف.                     صنع  يعيدوا  يك  الطالب  عىل  األمر  لتسهيل 

الورق عىل  وزخارفه  اإلناء  شكل  طالب  كل  يرسم  الرصاص،  قلم   باستخدام 
الالصق.                                                    

الالصق الورق  من  إزالته  ميكن  الذي  اجلزء  بنزع  يقومون  املعلم،   مبساعدة 
بالرمل.  تلوينه  يستطيعون  الذي  الالصق  الطرف  تاركني  الالصق(  التجليد  )أو 

باستخدام الطالب  يلونها  التي  الزخارف  املدرّس  يشّكل  القطع،  آلة   باستخدام 
يف امللون  الرمل  من  واحد  لون  باستخدام  إما  التلوين  بإمكانهم   الرمل. 
ستكون التي  الزخارف  جميع  عن  الورق  ينزعون  احلالة  هذه  )يف  مرة   كل 

األخرى.      تلو  واحدة  الزخارف  صنع  بإمكانهم  أو  ذاته(،  اللون  من 

ورق باستخدام  النشاط  تنفيذ  ميكن  الالصق،  الورق  توفر  عدم  حال   يف 
ثم ومن  اإلناء  زخارف  بقص  ويقومون  الطالب  يرسم  وصمغ.  عادي   أبيض 

الصمغ.                       فوق  الرمل  وينرثون  إليه  الصمغ  يضيفون 

 األدوات: 
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حجر مزيّن بنقش نافر جلمل 
حنو 2300 - 1800 قبل امليالد

اإلمارات العربية املتحدة، أم النار
حجر كليس

أبو ظبي، دائرة الثقافة والسياحة، متحف العني

متحف موزغارد  

حتضري للفصل الثالث:
حجر مزيّن بنقش نافر جلمل 

جمل إىل  الرميل  احلجر  عىل  البارز  النقش  هذا   يشري 
جزيرة يف  عليه  العثور  تم  وقد  السنام*،  وحيد   عربي 
هذه تكون  أن  املمكن  ومن  ظبي.  أبو  امارة  يف  النار   أم 
العثور تّم  زَيّنت مدخل قرب ما. كما   الكتلة احلجرية قد 
عادة وهي  النار،  أم  يف  حليوانات  أخرى  منحوتات   عىل 

ما تكون أشكال تصور احليوانات بأسلوب واقعي.    

)أي بري  احلجر  عىل  املحفور  العربي  اجلمل  هذا   إن 
وحيدة اجلمال  ترويض  يتم  لم  حيث  مروض(،   غري 
هذا إن  امليالد.  قبل  الثانية  األلف  نهاية  حتى   السنام 
قادر فهو  الصحراوي،  املناخ  مع  متاماً  متأقلم   احليوان 
السفر وعىل  الواحات،  بني  طويلة  مسافات  قطع   عىل 
هذه ترويض  أدى  وقد  ثقيلة.  حموالت  وحمل   بسرعة 
 احليوانات إىل تطور هائل، بعد أن مّهدت طرق القوافل
عرب شبه اجلزيرة العربية.                                 

اإلمارات آثار  الستكشاف  رحلة  يف  الدمنارك  من  آثار  علماء  انطلق  م،   1959 عام   يف 
عن الكشف  وتّم  )أبوظبي(،  النار  أم  جزيرة  يف  بالتنقيب  وبدأوا  املتحدة   العربية 
مرة.                                             املحلية ألول  ثقافتها  خصائص 

 
موقع وهو  التنقيب،  عمليات  فيه  تتم  الدولة  داخل  أثري  موقع  أول  ذلك   كان 
للخليج اجلنوبي  الشاطئ  عىل  األضخم  وهو  الربونزي،  العرص  مواقع  من   هام 
الرافدين(. )بالد  واألكادية  السومرية  اإلمبراطوريتني  عارص  أنه  علماً   العربي، 

والتجارة.          الصيد  من  يقتاتون  أهلها  وكان  مميزاً  مكاناً  النار  أم  كانت  وقد 

 اشتهرت ثقافة أم النار يف أرجاء شبه اجلزيرة العمانية، وبلغت أوَجها يف أواخر األلف
العالم، امليالد. وقد كانت هذه احلضارة منفتحة عىل  الثانية قبل   الثالثة وأوائل األلف 
التي كانت تربط بالبضائع واملواد اخلام  التجارة   كما كانت جزءاً من شبكة واسعة من 
البعيدة.  الوسطى  آسيا  بأرايض  واإليراين، وحتى  الهندي  بالعاملني  النهرين  بني  بالد 

احليوان؟  عرفتم  بعناية، هل  البارز  النقش  هذا  تأملوا 
 

ماذا كان حيمل؟ برأيكم؟  احليوان  كانوا يستخدمون هذا   فيَم 
 

كيف تم حنت هذا الشكل؟

أين ميكن أن يكون قد تّم وضع هذا احلجر؟ 

ملحة موجزة: 
"حضارة " أم النار 

أسئلة للمشاركني 
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وتم  مكثف،  بشكل  البعيدة  املسافات  عرب  التجارة  منت  األوىل،  األلفية  من  الثاين  النصف  يف 
الذي شّجع جتارة  األمر  وأسرع من احلمري،  أقوى  باعتبارها  البضائع  لنقل  العربية  اجلمال  ترويض 

البخور والصمغ عىل طرق اجلزيرة العربية.                                                      

اجلزيرة  شبه  من  الغربي  الطرف  عىل  يقع  الذي  البخور"  "طريق  كان  ازدحاماً  الطرق  أكرث 
)فلسطني(،  غزة  سواحل  إىل  وصوالً  وميتد  اجلنوب،  من  يبدأ  الطريق  كان  حيث  العربية، 
اجلزيرة  شبه  من  اجلنوبي  اجلزء  كان  السابع.  القرن  يف  اإلسالم  ظهور  حلني  مستخدماً  وظل 
لتجارة  واستخدم  العطرية،  املرّكبات  بإنتاج  يتعلق  فيما  األهمية  فائقة  منطقة  ميثل  العربية 
الساحل  إىل  البلدان  هذه  من  البضائع  وصلت  ذاته،  الوقت  ويف  والهند.  أفريقيا  مع  البضائع 

الغربي من شبه اجلزيرة العربية.                                                              

نشأت  وبفضلها،  العربية مسألة سياسية  اجلزيرة  التجارية عىل طرق  احلركة  أصبحت  ما  سرعان 
تزويد  يف  بالغة  أهمية  لها  كان  التي  اخلصوص،  وجه  عىل  الواحات،  أما  املمالك.  من  العديد 
الربية  الطرقات  هذه  ذلك  ومع  مزدهرة.  جتاريًة  مدناً  لتصبح  تطورت  فقد  باملستلزمات،  القوافل 

أهميته.      األحمر  البحر  عرب  الطريق  اكتسب  امليالدي حني  األول  القرن  يف  بالتراجع  بدأت 

الفصل الثالث:
  دروب البخور 
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أسئلة للمشاركني 

متثال ضخم
 100-400

اململكة العربية السعودية، العال
حجر رميل أحمر

الرياض، متحف اآلثار، جامعة امللك سعود

متحف اللوفر – تيريي أوليفييه

قبل امليالد

تّم  كيف  بعناية،  التمثال  هذا  تأملوا 
املختلفة؟  اجلسم  أقسام  متثيل 

يرتديها؟ التي  املالبس  ما هي 
 

الشخصية؟ وضعية  هي  ما 
 

التمثال؟  هذا  برأيكم نصب  ملاذا 
ما الذي ميثله او يرمز إليه؟

أين كان يوضع؟
 

التمثال؟ ما هو شعورك وأنت تقف أمام هذا 

 متثال مللك لِْحيان

كان حيث  الُعال  موقع  يف  لِْحيان"  "ملك  متثال  عىل   ُعرث 
 الرأس منفصالً عن اجلسد، وتشري اآلثار إىل إزالة مالمح
 الوجه والتي متت باستخدام املطرقة )حيث لم يتبق منه
إال األذنني وجزء من العمامة التي كانت تغطي الرأس(.
 جيّسد التمثال ملك مملكة لِْحيان التي متثل حالياً واحة
الُعال يف شمال غرب اململكة العربية السعودية.               

من أكرث  طوله  ويبلغ  مضمومتني،  بساقني  امللك   ييقف 
 مرتين عىل الرغم من أن اجلزء السفيل من ساقيه مفقود.
مقبوضة، اليرسى  يده  جسمه.  من  قريبتان   ِذراعاه 
بينما يده اليمنى فمكسورة عند الساعد.            

املثبت القصري  والرداء  الرأس  عىل  امللفوفة   العمامة 
جميعها اليرسى،  الذراع  عىل  والسوار  مزدوج،   حبزام 
النبالء، طبقة  إىل  تُنسب  الشخصية  هذه  أن  عىل   تدل 
يعود لِْحيان.  لتماثيل  املميزة  اخلصائص  من  انها   كما 
امليالد. قبل  والثالث  الرابع  القرنني  إىل  التمثال   تاريخ 
تم التي  التماثيل  من  العديد  مع  منطه  يف  يتشابه   وهو 
إىل تنتمي  التي  )الُعال(،  دادان  معبد  يف  عليها   العثور 
عضالت تربز  اإلقليمية.  التماثيل  من  تقليدية   سلسلة 
هذا عىل  وياُلحظ  والبطن،  واجلذع  والركبتني   الذراع 
من العديد  شأن  شأنه  محفوظة،  ألوان  بقايا   التمثال 
بالذكر واجلدير  )الُعال(.  دادان  يف  األخرى  التماثيل 
واضح  بشكل  تشابهان  األخيرتني  السمتني  هاتني   أن 
 أحد التأثيرات الفنية التي تم استقدامها من مرص. ويبدو
أن هذا التمثال الضخم نصب عند مدخل أحد املعابد.

العربية اجلزيرة  شبه  غرب  شمال  الُعال  واحة  يف  عليها  العثور  تم  التي  النقوش   تدل 
الفترتني وخالل  الحقاً،  أما  امليالد.  قبل  السابع  القرن  منذ  دادان"  "ملك  وجود   عىل 
اللقب يُذكر  حيث  امللوك،  أسماء  حتمل  النقوش  كانت  فقد  والهلنستية*   الفارسية 
التي امللوك –  متاثيل هؤالء  العثور عىل  تم  وقد  القبيلة.  اسم  إىل  لِْحيان" نسبًة   "ملك 
كان بعضها ضخماً جداً - يف موقع دادان القديم )الُعال( الذي كان عاصمة مملكتهم. 

قبل اخلامس  القرن  منذ  القوافل  جتارة  يف  بارزاً  دوراً  لِْحيان  مملكة   لعبت 
اليمن( يف هذه إىل مملكة معن يف  )نسبًة  املعينيني  مجتمع  أيضاً  استقر  كما   امليالد، 
وازدهارها اململكة  غنى  كان  األخرى،  الضخمة  الواحات  يف  احلال  هو  ومثلما   املنطقة. 
املسارات، هذه  طرق  تقاطع  عند  تقع  الُعال  كانت  التجارة.  طرق  بنجاح   مرتبطاً 
مقابل بالعبور  قافلة  لكل  للسماح  واملكوس  الضرائب  بدفع  اململكة  طالبت   وقد 
ونقاط هامة  مدن  إىل  الواحات  الناتج يف حتويل  االزدهار  واحلماية. ساهم  واملاء   الطعام 
العربية اجلزيرة  شبه  غرب  شمال  عىل  لِْحيان  مملكة  سيطرة  دامت  حافلة.   جتارية 
امليالد.         قبل  الثاين  فالقرن  كانت  اململكة  نهاية  أن  ويبدو  قرون.  خمسة 

ملحة موجزة:
 مملكة لِْحيان 
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رأس رجل
100 قبل امليالد – 200 ميالدي  

اململكة العربية السعودية، قرية الفاو،
برونز مصبوب

الرياض، متحف اآلثار، جامعة امللك سعود

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني©

 قطعة من متثال من قرية الفاو

أنه  يرّجح  برونزي  متثال  من  جزءاً  الرأس  هذا  ميثل 
لرجل. ومن خالل قياس الرأس )طوله 40 سم(، يرجح 
عليه  العثور  تّم  الطبيعي.  باحلجم  نُحت  التمثال  أن 
الرياض،  غرب  جنوب  كلم   700( الفاو  قرية  موقع  يف 
القرن  بني  تأرخيه  تّم  وقد  السعودية(.  العربية  اململكة 
األول قبل امليالد والقرن الثاين ميالدي. لوجه مهمش، 
حبدقتني  وعينني  محدد  صغري  وفم  ممتلئتني  ووجنتني 
عىل  مرتبة  طويلة  بلفائٍف  املجّعد  والشعر  مجوفتني. 

مقدمة الرأس، ممتد خلف الرقبة.                            

اليونانية،  للتماثيل  مشابهاً  التمثال  جتعل  املزايا  هذه 
للُخصل،  األصلية  املعاجلة  أن  والهلنستية*.  الرومانية 
أمثلة  العثور عىل عدة  تم  إنتاج مشغل محيل.  تنم عن 
من هذا النوع يف شبه اجلزيرة العربية، وهي تؤكد وجود 

اجلنوبية.      العربية  التماثيل  عىل  غربية  تأثيرات 

كلم  700 بعد  عىل  اخلايل  الربع  من  الغربي  الشمايل  الطرف  عىل  الفاو  قرية   تقع 
جنوب بني  الواصل  بالطريق  تتحكم  السابق  يف  املدينة  وكانت  الرياض.  غرب   جنوب 
معن مملكة  إىل  تنتمي  جتارية  محطة  وشكلت  العربي.  واخلليج  العربية  اجلزيرة   شبه 

امليالد.      قبل  والثاين  الثالث  القرنني  خالل  اليمن(  يف  املعينيني  قبيلة  )نشأت 

أطالل عن  املايض  القرن  ستينيات  خالل  املوقع  يف  التنقيب  عمليات   كشفت 
كانت للقوافل.  واستراحة  معابد  تشمل  جتارية  ومنطقة  مقبرة  حتوي  كبيرة   مدينة 
القوافل طرق  عىل  توقف  محطة  تشّكل  محمية  وغري  مفتوحة  بلدة  الفاو   قرية 

املختلفة.        العربية  اجلزيرة  ممالك  من  واحلجاج  والتجار  للمسافرين 

تأثرت ثقافة  البلدة  سكان  من  العليا  الطبقة  اعتمدت  امليالدية،  العصور  حلول   مع 
 باألزياء الهلنستية* إىل حد كبري. تم العثور يف املوقع عىل العديد من التماثيل الربونزية
التي تعكس هذا التأثر. حتديداً عىل ذلك، التماثيل التي تصور اآللهة اليونانية.      

ملحة موجزة:
قرية الفاو: عاصمة جتارية
يف قلب اجلزيرة العربية 

  تأملوا هذا الرأس بعناية وقوموا بوصفه. كيف تم متثيل الرجل؟ 

ما هي املواد املستخدمة يف صنع هذا التمثال؟              

 هل ميكنكم وصف التعبري أو الشعور الذي يعكسه هذا الوجه؟
 ما الذي كان هذا الشخص يشعر به برأيكم؟

ما هو االنطباع الذي يتركه لديكم؟

أسئلة للمشاركني 
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األدوات: 

لنوع وفقاً  املعلم،  مع  الصف  مع  عليها  االتفاق   يتم 
املختارة.                            اللعبة 

روابط مفيدة:

احللقة الثانية والثالثة
الهدف: 

حول بهم  خاصة  لوحية  لعبة  بصنع  الطالب  قيام  إىل  النشاط  هذا   يهدف 
االستعانة للمعلم  ميكن  العربية.  اجلزيرة  شبه  يف  التجارة  طرق   موضوع 

باملعرض.            صلة  ذات  تكون  الطالب  مع  لعبة  خللق  بالروابط 

وصف النشاط: 

تنفيذ  ميكن  لوحية.  لعبة  البتكار  بالتفكري  الطالب  يبدأ  املعرض،  زيارة   بعد 
مختلفة.    مواد  مدرّيس  ومع  جلسات،  عدة  عىل  املشترك  املرشوع  هذا 

 
الطرق و املعرض  يف  شاهدوها  التي  الطالب أفكارهم من األعمال   يستلهم 
سيتيح اللعبة  هذه  ابتكار  ان  العربية.  اجلزيرة  شبه  يف   التجارية 

مرح.                        بأسلوب  املعرض  موضوع  تناول  لهم 
 
ميكن للمعلم االستعانة بالروابط خللق لعبة مع الطالب تكون ذات صلة باملعرض. 
 
الروابط يف  املذكورة  اإلضافية  األمثلة  عىل  يّطلع  أن  للمعلم  أيضاً   ميكن 

األفكار.                                        من  املزيد  عىل   للحصول 

نشاطات

احللقة األوىل
الهدف: 

مختلفة مواد  باستخدام  واحًة  متثل  لوحة  الطالب  يصنع  النشاط،  هذا   يف 
)صبغ- رمل- صدف - أوراق شجر.. الخ(، ليتعلموا صنع منظراً صحراوياً خاصاً بهم.           

وصف النشاط: 

الطالب  مذّكراً  القوافل،  جتارة  طرق  عىل  الواحات  أهمية  املعلم   يناقش 
كانت الذي  واالزدهار  واملياه  بالطعام  القوافل  وتزويد  الضرائب  جمع   بعملية 
فيها.                          القوافل  مرور  نتيجة  الواحات  به  تتمتع 

 
حيث ما،  واحٍة  عن  بهم  خاصة  صورة  خبلق  الطالب  يقوم  ثم   من 
والصبغ واإلسفنج  الفرشاة  باستخدام  حبجم    ورقة  عىل  صورة  يصنعون 

الصمغ.  باستخدام  ...إلخ  النخيل  وأوراق  الرمل  لصق  كذلك  ميكنهم 

 ورقة حبجم 

صبغ

متنوعة بأشكال  وإسفنج   فرش 
النخي(  )مثالً عىل شكل أشجار 

 
أوراق شجر أو رمل أو عنارص طبيعية أخرى

 
صمغ

 األدوات:

A4
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السعودية، العربية  اململكة  احلجاز، غرب  السابع ميالدي يف قلب  القرن  بداية  اإلسالم يف   ظهر 
املنورة.                         واملدينة  املكرمة  مكة  املقدستان:  املدينتان  من  ونبع 

األول الرعيل  ومعه  املنورة  املدينة  إىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  هاجر   ،622 عام   ويف 
اإلسالمية األرايض  رقعة  توسعت  ثم  ومن  حوله،  تشّكل  الذي  اإلسالمي  املجتمع   من 
عليهم اهلل  رضوان  الصحابة  واصل  حيث  العربية،  اجلزيرة  شبه  أرايض  بايق   لتشمل 
إىل وصلوا  حتى  اإلسالمية  الدولة  حدود  الراشدون*  اخللفاء  وبسط  وفاته،  بعد   الفتوحات 
قصيرة.     فترة  خالل  )إيران(  والساسانية  الشرقية(  وأوروبا  )تركيا  البيزنطية  اإلمبراطوريات 

سوريا. يف  دمشق  إىل  واحلُكم  القوة  مركز  األموية  اخلالفة  نقلت  هجري(،   41(  661 عام   ويف 
وبقيت املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  مدينتي  إىل  احلجاز  عرب  السفر  يف  احلجاج   واستمر 

اجلغرايف.                      وموقعها  الدينية  مكانتها  بفضل  حيوية  منطقة  احلجاز 

املنطقة عىل  التسمية  هذه  إطالق  تّم  وقد  "احلاجز"  معنى  من  مشتقة  كلمة   احلجاز 
اجلزيرة شبه  داخل  إىل  العبور  جيعل  )مما  الشريق  بطرفها  حتيط  التي  اجلبال  سلسلة   بسبب 
أمراً صعباً( والبحر األحمر الذي حيّدها من ناحية الغرب.                                     

الفصل الرابع:
طرق احلج 
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شاهد قرب الغالية بنت عبد اجلبار
900-800

اململكة العربية السعودية، مكة املكّرمة،
مقبرة املعالة

حجر البازلت
الرياض، املتحف الوطني

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

انظر إىل النص املستخدم. ما هو نوع اخلط برأيك؟
 

 كيف تم تزيني النص؟ ما هو شكل األحرف؟
لديكم؟ الزخرفة  تتركه هذه  الذي  االنطباع   ما 

 
ما هو املكتوب يف هذا النص؟

  
 ما هو الغرض من هذا الشاهد برأيك؟

شاهد قرب الغالية بنت عبد اجلبار

 تم العثور عىل هذا الشاهد يف مقبرة املعالة شمال مكة
الطرف األول،  املكرمة، وهو خيّلد ذكرى شخصني. ففي 
شابة امرأة  إىل  الشاهد  عىل  املنقوشة  الكتابة   تشري 
احلجري، الشاهد  خلف  أما  التاسع.  القرن  يف   توفيت 
يُذكر تّم دفنه عام 1275 م.  النقش رجالً متديناً   يذُكر 
 أن إعادة استخدام األحجار املخّصصة للقبور )أي الكتابة
إن إذ  املعالة،  يف  شائعاً  أمراً  كان  الناحيتني(   عليها من 
تقطيعها. ويصعب  للغاية  ثقيلة  كانت  املحلية  األحجار 

شكل وهو  الكويف*  باخلط  منسوخة  األمام  يف   الكتابة 
وال وزواياها.  خبشونتها  املعروفة  الكتابة  أشكال   من 
ملسة القرب  مينح  املنمق  والنص  الرايق  اإلطار  أن   شك 
بنت للغالية  ُمهدى  فهو  ذلك  يف  غرابة  وال   أنثوية، 
ومن بالبسملة  تبدأ  الشاهد  عىل  الكتابة  اجلبار.   عبد 
يف اجعلها  "اللهم  العبارة  يف  املتوفاة  الفتاة  اسم   ثم 
ِعلّيني، مع الصديقني واألبرار والصاحلني".            

املعالة خالل مقبرة  يف  تُدفن  الهامة  الشخصيات   كانت 
من املئات  عىل  العثور  تّم  وقد  لإلسالم.  األول   العهد 
مذهلة وهي  هناك،  تلك  القبور  )أحجار(   شواهد 
العربية اخلطوط  وأصبحت  نصوصها.  وتنوع   جبودتها 
وباتت اإلسالمي،  العالم  يف  الزخرفة  أنواع  من   نوعاً 
األخص وعىل  والتوجيهية،  اجلمالية  األحباث   موضوع 
شواهد أعداد  تصل  القرآنية.  النقوش  يف   الستخدامها 
عىل وفنياً  تارخيياً  دليالً  وتقدم  املئات،  إىل  هذه   القبور 
اختالف مشارب الناس الذين تم دفنهم يف املدن املقدسة.

العربية، اجلزيرة  شبه  غرب  احلجاز  منطقة  يف  السابع  القرن  بداية  يف  اإلسالم   ظهر 
 وحتديداً يف مكة املكّرمة، عندما نزل سيد املالئكة جربيل عىل سيدنا محمد صىل اهلل
التوحيد. وعىل مدى 22 سنة، كان الوحي جربيل عليه السالم  عليهم وسلم برسالة 
 يتلو عىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم آيات القرآن الكريم، والتي شّكلت فيما بعد
الراشدين* اخللفاء  ثالث  أَمَر  اإلسالمية.  والعبادات  اإلسالمي  الدين  ومبادئ   أسس 
 عثمان بن عفان )644-656 م( جبمع سور القرآن الكريم الـ114 وترتيبها. ويف كل عام،
 كان احلجاج يسافرون إىل مكة املكرمة، وكذلك املدينة املنورة حيث دُفن الرسول عليه
الصالة والسالم، وبذلك اعتاد احلجاج واملعتمرون عىل سلك طرق احلج عاماً بعد عام.

طرقاً أيضاً  أصبحت  فقد  العربية،  اجلزيرة  شبه  عرب  التجارة  لطرق  بالنسبة   أما 
وسياسية دينية  مهمة  وصيانتها  وبناؤها  الطرق  بهذه  التحكم  وكان   للحجاج. 
وكان ذلك.  تلت  التي  العقود  خالل  اخللفاء  عاتق  عىل  وقعت  كربى   واقتصادية 
عىل أُطلق  احلج.  إىل  طريقهم  يف  التجارية  الطرق  يسلكون  احلجاج  من   العديد 
اخلليفة زوجة  اسم  عىل  زبيدة"  "درب  اسم  والعراق  مكة  بني  يصل  الذي   الطريق 
الطريق، التاسع، وذلك لدورها يف تطوير هذا  القرن  الرشيد يف مطلع   العبايس هارون 
ومرص سوريا  تصل  أخرى  برية  طرقات  وكانت  الطريق.  طول  عىل  باملاء   وتزويده 
الطرقات من  كل  ساهمت  البحرية.  الطرق  إىل  باإلضافة  املقدسة،  باألماكن   واليمن 
أنها كما  عبرها.  متّر  كانت  التي  واملرافئ  والبلدان  املدن  ازدهار  يف  والبحرية   الربية 
العربية اجلزيرة  شبه  عرب  األفكار  وانتقال  البضائع  تبادل  عىل  كبري  حّد  إىل   شّجعت 
قيد الطرق  هذه  وظلت  اإلسالمي.  العالم  من  أخرى  مناطق  إىل  فوصلت   وخارجها، 

العرشين.     القرن  يف  احلديثة  السفر  بأساليب  استبدالها  تم  أن  إىل  االستخدام 

ملحة موجزة: 
طرق احلج
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أسئلة للمشاركني

باب الكعبة املرّشفة
1045 هجرية/1636-1635 

اململكة العربية السعودية، احلرم امليك الرشيف
خشب مكسّو بأوراق فضة مطروقة ومنحوتة ومذّهبة

الرياض، املتحف الوطني

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

الباب بعناية: حاولوا أن تعرثوا عىل  تأملوا هذا 
بوصفها. وقوموا  املختلفة  زخارفه 

 
املواد املستخدمة يف صنع هذان املصراعان؟ ما هي 

 
الباب؟ إليه هذا  ينتمي  الذي  البناء  تعرفون   هل 

أهميته؟ وظيفته/  هي  ما 

باب الكعبة

الكعبة، ألبواب  قدمياً  املصراعان  هذان  استخدام   تم 
بقيت وقد  ميالدي   1636-1635 إىل  تارخيها   ويعود 
استبدالها تم  أن  إىل  العرشين  القرن  حتى  الكعبة   يف 
 باألبواب احلالية. تتخذ الكعبة شكل بناء ضخم مكعب
 األبعاد ويعود تارخيها إىل فترة ما قبل اإلسالم، وتتمركز
يف العالم  مسلمو  يتوجه  مكة.  يف  احلرام  املسجد   وسط 
باعتبارها قبلتهم. وخالل الكعبة  اليومية حنو   صلواتهم 
 احلج السنوي إىل مكة، يسافر املسلمون من جميع أحناء
الكعبة حول  الطواف  شعائره  بني  ومن  للحج،   العالم 
بضعة بنائها  وإعادة  الكعبة  هدم  تم  وقد  مرات.   سبع 
تارخيها. وكانت آخر مرة عقب فيضان عام  مرات خالل 
1630 م حني وصلت املياه إىل ارتفاع قفل الباب.     

 عىل الرغم من أن هذا الباب مصنوع من اخلشب، إال أن
 الزخرفة مغطاة بأوراق فضية مذهبة.  تُرك اجلزء اخللفي
 من اخلشب دون تغطية. تتألف الزخرفة من رشيطني من
آية من العلوي، إحداهما  الطرف  املنقوشة يف   العبارات 
مراد السلطان  لذكرى  إحياًء  واألخرى  الكريم   القرآن 
باب بتجديد  بالقيام  لتكليفه  )1623-1640م(   الرابع 
 الكعبة. حيتوي املستطيل املوجود يف األسفل عىل عباراٍت
 منقوشة فوق مجموعة من الزخارف )شبكة مكثفة من
 اجلذوع وأنصاف سعف النخيل وأورق األشجار والزهور(.
رشيط عىل  القوس  بهيئة  الداخلية  القطعة   وحتتوي 
باإلضافة إىل هالة مركزية املنقوشة،  العبارات   ثالث من 
ً تصميما التصميم  هذا  يشبه  بقالدتني.  متصلة   ضخمة 

والكتب.     السجاد  صناعة  يف  استخدامه   شاع 

 انطلقت الدعوة اإلسالمية فعلياً عام 622 م أي بعد 12 أو 13 سنة من نزول الوحي
 عىل النبي محمد صىل اهلل عليه وسلَّم، حيث هاجر النبي واملسلمون األوائل من مكة
 املكرمة إىل املدينة. وفور أن استقر به املقام يف املدينة، وسع النبي صىل اهلل عليه وسلم
انتقل  ،632 العام  ويف  العربية.  اجلزيرة  شبه  أحناء  كافة  إىل  اإلسالمية  الدعوة   نطاق 
املنورة. باملدينة  الطاهر  مثواه  يف  دفن  حيث  األعىل  الرفيق  إىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

أهم من  واملدينة-  –مكة  املقدستان  اإلسالميتان  املدينتان  أصبحت  أن  لبثت   وما 
العوامل يف حسابات موازين القوى عرب القرون. فقد سعى اخللفاء األمويون )661-750م(
ومن املدينتني،  هاتني  عىل  قبضتهم  إحكام  إىل  )750-1258م(   والعباسيون 
القرن يف  حيوياً  دوراً  )969–117م(  الفاطمية  مرص  ولعبت  كذلك.  بعدهم   جاء 
ثم املشرفة.  للكعبة  املترفة  اجلدارية  والستائر  الطعام  تقديم  خالل  من   العارش 
محلهم حيل  أن  قبل  املنطقة  عىل  )1250-1517م(  املماليك  سالطني   استوىل 
1517م.                                 العام  يف  )1299-1923م(  العثمانيون 

بنائها وإعادة  املقدسة  األماكن  عىل  باملحافظة  بالغاً  اهتماماً  احلكام  جميع  اهتم   وقد 
وشموع وأقفال  مفاتيح  من  للمقامات  عّدة  تبرعات  قدموا  أنهم  كما   وجتميلها. 
ومخطوطات القرآن  نسخ  لوضع  وأثاث  حريرية  وستائر  احلرمني  إلضاءة   وقناديل 
التي املقدسة  األماكن  صيانة  وعمليات  املالية  املخصصات  كانت  حيث  ...إلخ،   وخبور 
قدمها احلكام تعّبر عن إميانهم ومكانتها يف قلوبهم.                                  

ملحة موجزة: 
مكة املكّرمة واملدينة املنّورة،

املدينتان املقدستان 
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األدوات: 

متعددة مصادر  إىل  الوصول  الطالب  عىل   يتعني 
عرب متّر  التي  احلج  طرق  حول  معلومات  عىل   للعثور 
العربية.                            اجلزيرة  شبه 

احللقة الثانية والثالثة
الهدف: 

احلجاج. وصول  ونقاط  احلج،  إىل  املؤدية  الطرق  عن  للبحث  الطالب  توجيه   يتم 
ويهدف النشاط إىل تعريف الطالب بوسائل البحث وجغرافية شبه اجلزيرة العربية.

وصف النشاط: 

بالدور ويقوم  املعرض  من  الرابع  القسم  إىل  املعلم  يعود  النشاط،  بداية   يف 
بها.                   سيقومون  التي  األحباث  بشأن  للطالب  اإلرشادي 

 
محطات احلج:  بطرق  املتعلقة  املختلفة  باألفكار  الطالب  النشاط  هذا   يعّرف 

....الخ.  املقدسة  األماكن  إدارة  يف  اخللفاء  ومسؤولية  النقل  ووسائل  التوقف 
 
املختلفة احلّج  طرق  عليها  يرسمون  خارطة  الطالب  حيّضر  النشاط،  نهاية   يف 

التوقف.                                       نقاط  أهم  وحيّددون 
 
ميكنهم أيضاً أن يقّدموا عرضاً تقدميي حول اكتشافاتهم خالل أحباثهم داخل الصف. 

نشاطات

احللقة األوىل
الهدف: 

عرب احلجاج  سلكها  التي  املختلفة  الطرق  عىل  النشاط  هذا  يف  الطالب   يتعرَّف 
خالل فيها  توقفوا  التي  واملحطات  املقدسة،  األماكن  صوب  العربية  اجلزيرة   شبه 
احلج موضوع  حول  نص  كتابة  الطالب  من  يُطلب  املعلمني،  ومبساعدة   رحالتهم. 
بالرسومات والصور.                                   يف دفرت صغري واستكماله 

وصف النشاط:

األدوات: 

دفرت  
 

صور 

مواد رسم

العربية اجلزيرة  شبه  خريطة 

 يف البداية، يتحدث املعلم مع الطالب عن طرق احلج املختلفة، ويبحثون عن نقاط
 البدء والوصول املتعددة، باإلضافة إىل املحطات التي يتوقف فيها احلجاج عىل هذه
الطرق. ميكن أيضاً استخدام اخلرائط والبحث عرب اإلنترنت وغيرها إلجناز هذه املهمة.  

 
دفاترهم عىل  بالكتابة  يشرعون  املطلوبة،  املعلومات  عىل  الطالب  حيصل   حاملا 
الصور ويلصقون   - مجموعات  ضمن  أو  منفرد  بشكل  إما   – احلج  موضوع   حول 
ومستوياتهم. أعمارهم  حسب  وصفاً  ويكتبون  الطبيعية  املناظر   ويرسمون 
أنهم حّجاج يصفون رحلتهم.                         أن يتخيلوا  ايضاً  ميكنهم 
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تطورات العربي  اخلليج  سواحل  شهدت  )750-1258م(،  العباسية  اخلالفة  حكم   خالل 
وسيراف احلديثة(،  العراق  )يف  البصرة  مثل  ضخمة  موائن  منو  بفضل  كبيرة   اقتصادية 
لتبادل مع الصني إىل استيراد اخلزف عايل يران( وُصحار )يف ُعمان(. وقد أّدت عمليات ا  )يف إ
و14  11 القرنني  بني  املمتدة  الفترة  يف  أنه  إال  املحيل.  اإلنتاج  عىل  بياً  إجيا ثر  أ مما   اجلودة، 
رياً بسبب حتويل عملية نقل البضائع إىل البحر األحمر. ويف القرن ً جتا ا  شهدت املنطقة تدهور
مما اخليمة(،  رأس  إمارة  )يف  وجلفار  يران(  إ )يف  هرمز  موائن  عمليات  اتسعت  لرابع عرش،   ا
                                              . أعاد احلياة التجارية يف اخلليج العربي إىل سابق عهدها

الشرقية املقاطعات  يف  مختلفة  مدن  يف  األثرية  االكتشافات  من  مبجموعة  العلماء   قام 
االكتشافات هذه  أكدت  وقد  املتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة   من 
املنطقة.                                              التي شهدتها  التجارة  عىل تنوع كمية 

من سلسلة  مع  التحديث  سياسة  يف  العثمانيون  شرع  عرش،  التاسع  القرن   وخالل 
السلطان قّرر  التحديث  مسيرة  وخالل  1839-1876م(.  التنظيمات  )حقبة   اإلصالحات 
دمشق يصل  حديدية  سكة  خط  يبني  أن  )1876-1909م(  لثاين  ا احلميد  عبد   العثماين 
وتشجيع مكة  إىل  احلج  تسهيل  اخلط  هذا  من  الهدف  وكان  باحلجاز.   ً ا مرور رة  ملنّو ا  باملدينة 
ملنورة وتعزيز احلكم العثماين يف املنطقة.                        التجارة بني دمشق واملدينة ا

استبدال وتم  العرشين،  القرن  العربية  اجلزيرة  شبه  دخلت  احلديث،  العرص  إطاللة   ومع 
والبواخر والشاحنات  والقطارات  بالسيارات  واجلمال  واألحصنة  كاحلمري  القدمية  النقل   وسائط 

                                                                                           والطائرات ...إلخ.                                                                                       

الفصل اخلامس:
الطريق إىل احلداثة
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©
س العالم البحري

أطل
سيرا ألبرناز، تويف عام 1662

خاو تيك
حنو 1640

البرتغال
ىل جلد الرّق

ب ع
ت لونية وذه

صبغا
حرب و

سية
س، املكتبة الوطنية الفرن

باري
ت

ط واملخططا
سم اخلرائ

ق

سية الوطنية
املكتبة الفرن

أطلس العالم البحري

أطلساً*  19 أنتج  حيث  اإلنتاج،  بغزارة  البرناز  تيخيرا  جواو  اخلرائط  رسام   ُعرف 
ميّثل الذي  البحري  األطلس  هذا  رُسم  خريطة.   215 إىل  رسوماته  مجموع   ووصل 
واملناطق للموائن  مخططات  مع  خريطة   20 ويضم  1640م،  عام  حوايل   العالم 
النوع هذا  عىل  يُطلق  عرش.  السابع  القرن  يف  معروفة  كانت  التي  املختلفة   الساحلية 
هنا يُشار  األوائل.  املالحون  رسمها  حبرية  خارطة  وهو  بورتوالن-  اسم  الكتب   من 
الفاحتة باأللوان  والصغيرة  باألحمر  الكبيرة  واجلزر  األخرض  باللون  السواحل   إىل 
لتحديد وأحمر  أزرق  مربع  داخل  خارطة  كل  مقاييس  ُكتبت  وقد   والذهبية. 

احلقيقي.               العالم  يف  واملسافة  اخلارطة  عىل  املسافة  بني  النسبة 

حول الهندي  املحيط  من  الغربية  الشمالية  املنطقة  عرش  الثانية  اخلارطة   تُظهر 
وقد والهند.  إيران  وسواحل  العربية  اجلزيرة  وشبه  األحمر  والبحر  اإلفريقي   القرن 
املستكشفون قدمها  التي  املعارف  بفضل  الهندي  املحيط  يف  اإلحبار  عملية   َسُهلت 
اجلزيرة شبه  يف  تتم  كانت  التي  التبادالت  أثناء  البرتغاليون  واملالحون   العرب 
الرياح حتركات  فهم  خالل  من  ممكناً  الهندي  املحيط  يف  اإلحبار  وأصبح   العربية. 

الهند.  إىل  اإلحبار  مواسم  حول  دقة  أكرث  معلومات  توّفرت  وبذلك  املوسمية، 

برأيكم؟  العمل، ماذا ميثل   تأملوا هذا 

حاولوا أن تعرثوا عىل كلمات مكتوبة يف اخلريطة.

قراءته؟ املستخدم؟ هل ميكنكم  النص  ما هو 

العالم يظهر يف اخلريطة؟ هل تعرفون أي جزء من 

أسئلة للمشاركني
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األدوات: 

حول وافية  معلومات  عىل  احلصول  الطالب  عىل   يتعني 
العربية. اجلزيرة  شبه  يف  املستخدمة  النقل   وسائل 

احللقة الثانية والثالثة
الهدف: 

املستخدمة النقل  وسائط  تطوِر  عملية  دراسة  عىل  الطالب  يشجع   النشاط 
والراحة السرعة  معايري  وفق  التطور  عملية  ومقارنة  العربية  اجلزيرة  طرق   عىل 
الرياضيات، أو  الفيزياء  مدرّس  مبساعدة  ذلك  تنفيذ  تم  وإذا  احلمل.  عىل   والقدرة 
املحمول. والوزن  والسرعة  والزمن  املسافة  بني  العالقة  يفهموا  أن  للطالب  ميكن 

وصف النشاط: 

بّراً  فترة  كل  يف  املستخدمة  املختلفة  النقل  وسائل  عن  الطالب  يبحث  البداية  يف   
وحبراً )حمار، جمل، حصان، قطار، شاحنة، طائرة، قارب ...إلخ(.                

والزمن  السرعة  االعتبار  بعني  آخذين  جميعاً  الوسائل  هذه  الطالب  يدرس 
...إلخ.                                              واحلمولة  والراحة 

 
املختلفة النقل  وسائل  بني  املقارنة  تتم  بعدها، 

            
اجلزيرة  شبه  مدن  اتصال  توضح  خارطة  يرسموا  أن  للطالب  أيضاً  ميكن 
نظام  بنمط  درسوها  التي  املختلفة  النقل  وسائط  خالل  من  بالعالم،  العربية 

الرابط:                                             حسب  الهايبرلوب 

https://www.konbini.com/wp-content/blogs.
                                                                   dir/3/files/2017/02/carte-metro-hyperloop.jpg

نشاطات

احللقة األوىل
الهدف: 

أن للمعلم  ميكن  املسافرون.  أو  املالحون  كتبها  التي  السفر  حبكايات  الطالب   تعريف 
عىل غالباً  يُكتب  األدب  من  النوع  هذا  كان  فقد  الرحالت.  أدب  عىل  الطالب   يعرف 
إىل إضافة  األسفار،  عرب  تُسلك  التي  الطرقات  مبخطط  ويُرفق  السفر  مذكرات   شكل 
 املالحظات السياسية واالقتصادية والتارخيية. يُذكر أن ابن جبري كان أشهر من كتب يف
هذا النوع األدبي، ال سّيما يف وصف رحالته إىل مكة واملدينة.                                 

وصف النشاط:

األدوات: 

روايات أو حكايات ملالحني أو مسافرين. 

املسافرين  أو  البّحارة  أخبار  إىل  يستمعوا  أن  أو  يقرؤوا  أن  الطالب  من   يطلب 
النوع من احلكايات.  أو خيالية، ليتعرفوا عىل هذا  العرب سواء كانت حقيقية 

 
ماجد ابن  مثل  العرب  املالحني  حكايات  إىل  ينتقل  أن  للمعلم  بعدها   ميكن 
بطوطة ابن  أو  )1145-1217م(  جبري  ابن  أو     )1418/35-1500م(، 
 كما ميكن رواية حكاية سندباد البحار أو كتاب السفر الذي ألّفه .)1377-1304  (
ماركو بولو )1254-1324م(، الذي يصف فيه رحلته إىل الصني عىل طريق احلرير. 

 
الوسائل باستخدام  احلكاية  من  جزءاً  يشرحوا  أن  الطالب  من  املعلم   يطلب 

....الخ(.        كوالج  رصاص،  أقالم  احلرب،  أقالم  )ألوان،  لديهم  املتوفرة 

م
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الهولوسني:  عرص 

يزال وال  سنة   10000 قبل  بدأ  جيولوجي  عرص   هو 
 مستمراً حتى اآلن. خالل هذه احلقبة الواقعة بني عرصين
 جليديني، استخدم اإلنسان العاقل تقنيات متنوعة ونّظم
املجتمع. مع  حبياته  وتكّيف  أعىل  بكفاءة  سكنه  مكان 

لفائف طينية:  

لترتيب اخلزف  يف  املستخدمة  التقنيات  أقدم   من 
معاً وتنسيقها  الطري  الطني  من  طويلة   لفائف 
احلضارات جميع  كانت  اخلزفية.  القطعة   لتشكيل 
اخلّزاف. دوالب  اختراع  قبل  التقنية  هذه  تستخدم 

هلنستية:                

هيالدا- كلمة  من  )مشتقة  الهلنستية  الفترة   جاءت 
البحر مدن  من  كبري  جزء  غزو  بعد  اليونان(   وتعني 
بني األكرب  اإلسكندر  يد  عىل  وآسيا  املتوسط   األبيض 
الفترة الهلنستية  عامّي 335 و323 قبل امليالد. دامت 

امليالد.        قبل   30 عام  الرومان  غزو  حتى 

أطلس: 

يف وحيتوي  معينة  حقبة  ميثل  خرائط   كتاب 
مواضيع عدة  أو  واحد  موضوع  عىل  ذاته   الوقت 
...إلخ(. ظهر تارخيية - فلكية   )جغرافية - اقتصادية -  
 هذا املصطلح يف نهاية القرن السادس عرش، رغم أنه تم
الفترة.  تلك  قبل  اخلرائط  من  مجموعات  عىل  العثور 

البدن:  

اإلناء.                يف  املستدير  السفيل  اجلزء 

الترحال:                

الذين واملجتمعات  األشخاص  الكلمة  هذه   تصف 
وهي املستمر،  التنقل  عىل  حياتهم  منط   يعتمد 
مكان يف  العيش  تعني  التي  االستقرار،  كلمة   عكس 

قليلة.                  برحالت  والقيام  واحد، 

اخلط الكويف: 

الكويف اخلط  يعترب  )العراق(.  الكوفة  مدينة  يف   نشأ 
النماذج كتبت  وقد  اليد،  خطوط  أشكال  أقدم   من 
الكويف اخلط  باستخدام  الرشيف  املصحف  من   األوىل 
الزوايا.          قوية حادة  يعتمد عىل خطوط  الذي 

اخلليفة: 

تولوا احلكم الذي  العالم اإلسالمي   اخللفاء هم حكام 
اخلليفة ميتلك الرسول صىل اهلل عليه وسّلم. كان   بعد 
املحافظة يف  مهمته  ومتثلت  ودنيوية،  روحية   سلطات 
 عىل وحدة اإلسالم، وكانت طاعته واجبة عىل جميع

املسلمني. 

العرص احلجري احلديث: 

القديم احلجري  العرص  أعقبت  والتي  الكتابة(  اختراع  قبل  )أي  التاريخ  قبل  ما   فترة 
التطورات من  العديد  احلديث  احلجري  العرص  أثناء  حدثت  األوسط.  احلجري   والعرص 
حيّدد ما  عادة  احليوانات.  وتربية  الزراعة  للحياة:  جديدة  بطرائق  املرتبطة     التكنولوجية 
هذا املصطلح الفترة التي أصبح فيها اإلنسان مستقرا.                                   

العرص احلجري القديم:                

كانت حني  الكتابة(  اختراع  )قبل  التاريخ  قبل  ما  حقبة  من  األوىل   الفترة 
كان واخلرضوات.  النباتات  وجمع  احليوانات  صيد  عىل  تعيش  كلها   البرشية 
أقسام: ثالثة  إىل  الفترة  هذه  وتنقسم  الرحالة،  من  القديم  احلجري  العرص   سكان 
واألعىل.                               واألوسط  األدىن  القديم  احلجر  العرص 

الصناعة احلجرية:                

من املصنوعة  األشياء  مجموعة  املصطلح  هذا  ميّثل  القدمية،  اآلثار  عالم   يف 
معدات املثال،  سبيل  عىل  اإلنسان.  يد  عىل  عمداً  حتويلها  تم  والتي   احلجر، 
بسيطة وأسلحة وأشياء أخرى.                                                      

بالد الرافدين:                

معظم تقع  والفرات.  دجلة  نهرّي  بني  تقع  األوسط  الرشق  يف  تارخيية   منطقة 
املكان الرافدين  بالد  كانت  العراق.  حدود  ضمن  اليوم  املنطقة  هذه   مناطق 
الكتابة.                                               فيه  اخترعت  الذي 

صخور منهريه - املنهري:                

طويل"(: تعني  و"هري  حجر"  تعني  "مني  سلتية  لغة  وهي  الربيتانية  اللغة  )من   
بلوازم  ً مزودا البرشي  الشكل  فيه  يظهر  منقوش  منتصب  حجري   متثال 
كاملالبس واألسلحة واملعدات.                                                      

 املفردات
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اتصلوا بنا!

 معلومات عامة
يتم تقديم النشاطات التعليمية باللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية

ً األحد والثالثاء واألربعاء واخلميس ابتداًء من الساعة 9:30 صباحا

يغلق املتحف يوم اإلثنني

مدة اجلوالت اإلرشادية: 60 دقيقة
مدة ورش العمل: 90 دقيقة

46 45

مركز االتصال:   
قسم التعليم يف متحف اللوفر أبوظبي: 
education@louvreabudhabi.ae

تابعونا عرب مواقع التواصل االجتماعي

 أو زورونا عرب الرابط ادناه
www.louvreabudhabi.ae

+971 600 56 55 66      




