ألف اختراع واختراع
لنستكشفماضينا….ونلهممستقبلنا

النشاط التفاعليللمدارس اإلبتدائية
السالم عليكم.
أنا الجزري ..املخرتع واملهندس امليكانييك
املعروف .عشت يف القرن الـ .١٢تعال معي
لنكتشف هذا املعرض البديع.
حاول زيارة كل أجنحة املعرض ولكن اذهب
أوال إىل الجناح الذي فيه أقل عدد من الناس
مام يساعدك عىل اكتشافه بسهولة.
عندما تصل إىل كل جناح ،افتح الصفحة
املناسبة له يف دلييل وأجب عىل األسئلة.
ال تغش! لقد كتبت اإلجابات
مقلوبة يف أسفل الصفحة.
احتفظ بالدرجات التي
تحصل عليها.
ميكنكم أن تتعاونوا معا ،أو رمبا تحب أن
تشرتك مع شخص أكرب منك .ولكن قد تكون
أنت أرسع من الكبار.
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جناح الهندسة
هل رأيت ساعتي البديعة هذه  -ساعة الفيل؟ مارأيك بها ..جميلة أليس كذلك؟
1

بأي بلد يذكرك الفيل؟

2

وبأي بلد يذكرك التنني؟

كم إجابة صحيحة حصلت عليها
من اإلجابتني؟
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الهند ،ولكن سأعطيك درجة واحدة إذا قلت أفريقيا (ألنها ليست بلدا)
الصني

s

ط

اإلجابات

2

جناح الهندسة
بإمكانك أن تقابل ابن الهيثم يف جناح الهندسة .لقد اكتشف أشياء مذهلة عن الضوء.
1

ماذا فعل ابن الهيثم فساعد يف اخرتاع آلة التصوير؟ هل تراه

أ ).اخرتع فلام؟
ب ).عمل لدى رشكة إنتاج تلفزيوين؟
ج ).اكتشف كيف تعمل العني؟
منذ ألف سنة مضت مل يكن هناك زر كهرباء بسيط يف البيت إلشعال األجهزة واإلضاءة..
2

ألي غرض استخدم الناس يف الحضارة اإلسالمية الرياح؟

3

كيف استخدم الناس يف الحضارة اإلسالمية طاقة الرياح؟

أ ).لطحن الحبوب
ب ).لضخ املاء
ج ).لتوليد الكهرباء
كم إجابة صحيحة لديك من اإلجابات الثالث؟
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ج
إذا أجبت “طاحونة الهواء” أو “األبراج الهوائية” أو “لتربيد بيوتهم” فإجابتك صحيحة
أ و ب  ..ويف يومنا هذا نستخدم طاقة الرياح لإلجابة ج

اإلجابات

3

جناح المدرسة
يف هذا الجناح ستتعرف عىل فاطمة الفهري ،وهي من أشهر النساء من الحضارة
اإلسالمية .حاول أن تكتشف:
 1من أين هي؟
أ ).املغرب
ب ).املكسيك
ج ).بريطانيا

 2هل كانت:
أ ).غنية؟
ب ).فقرية؟
ج ).متوسطة الحال؟

 3هل أسست:
أ ).مدرسة؟
ب ).مستشفى؟
ج ).جامعة؟

بامكانك اكتشاف املزيد يف هذا الجناح .فهناك العديد من
األلعاب واألفالم التي ميكنك اكتشافها.
انظر اىل لعبة أصل الكلامت .تجد الكلامت اإلنكليزية إىل جانب،
وإىل الجانب اآلخر تجد الكلمة األصلية العربية أو الهندية هل
تستطيع أن تكتب كلمتني مع معناهام االنكليزي؟
واآلن ،هذه إحدى األشياء التي أفضلها .ابحث عن العجلة التي لها
قبضة .أدر العجلة برسعة
4

ماهي الكلامت الثالث التي تضاء؟

(1
(2
(3
كان الناس يف بالد الحضارة اإلسالمية يستخدمون هذه
املواد الكيميائية قبل أكرث من ألف سنة
ارسم خطا يصل بني كل النقاط .ما األرقام التي تظهر؟

كم إجابة صحيحة لديك من اإلجابات األربع؟
3
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ا
ب
ج
 - 3، 5، 9عالمة واحدة لكل منها
ط

اإلجابات
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جناح المستشفى
هل سبق وزرت املستشفى؟ آمل أن يكون جوابك ال .يف هذا الجناح اكتشف كيف أن أطباء
مثل الزهراوي كانوا يعملون عىل تحسني حياة الناس منذ ألف سنة مضت.
 1من كتب أول كتاب عن األدوات املستخدمة يف الجراحة؟
أ ).دكتور عبقري
ب ).الزهراوي
ج ).دكتور العائلة
 2انظر إىل هذه الصورة  ..هل بإمكانك أن تذكر شيئني
متشابهني يف كال الصورتني؟

 3طور الزهرواي اليشء الذي يستخدم لخياطة الجروح.
ماذا نسمي هذا اليشء؟
أ ).شعر الحصان
ب ).القصبة
ج ).القصابة (الخيط الجراحي)
3
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1

ب
ج
السكني (املبضع الجراحي) ،الكتاب.
الطبي ،اإلبرة والخيط الجراحي

اإلجابات

ط
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كم إجابة صحيحة لديك
من اإلجابات الثالث؟

ألف اختراع واختراع ومكتبة األســرار
أنا بطل هذا الفلم .ما رأيك يف متثييل؟ لكن األهم هل تستطيع اإلجابة عىل أسئلتي؟
 1اكتشـف ابن الهيثم كيفية عمل العني ،وهذا أدى إىل أحد االخرتاعات الحديثة الهامة.
فام هو هذا االخرتاع؟
2

ما الذي نسيه عباس بن فرناس عندما حاول الطريان؟

3

ما هي املادة التي نسـتخدمها يف املستشفى والتي طورها الزهراوي؟

4

ما هو أعظم اخرتاعايت؟

5

ملاذا يف رأيك قال الصبي إنها ساعة لألمم املتحدة؟

كم من األسئلة الخمسة أجبت
عليها إجابة صحيحة؟

 1آلة التصوير
 2الذيل – فهو مهم يف الهبوط
 3األوتار
 4ساعة الفيل
 5ألن فيها أجزاء يونانية ومرصية وهندية وعربية وصينية.
سأكون كرميا معك ،وأعطيك درجة إذا ذكرت اثنني فقط
اإلجاباتط
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جناح العـالـم
تعرف يف هذا الجناح عىل أحمد بن ماجد ..البحار املاهر .كان يعرف كل الطرق البحرية
يف الرشق والغرب
1

مل كان من املهم أن تعرف الطرق البحرية جيدا ً يف القرن الخامس عرش امليالدي؟

 2هناك بحار آخر مهم .اسمه زينغ هي .هل تعرفت عليه؟ من أين هو؟
ج ).مرص
ب ).الصني
أ ).الهند
:eh diD ?od eH gnehZ milsuM esenihC eht did tahW 1
)a 3ما الذي فعله املسلم الصيني زينغ
اه?noitpartnoc gniyfl a ng:
هي؟)bهلDتeرis
?pam a warD )c

ضخمة؟
أ ).أبحر حول العامل يف سفينة خشبية
pam tnatropmi ylrae na werd ohW 2
جهازا? saW
صممdlrow
بeht fo).
غريبا :tiيطري؟
htimS-lA )a
خريطة؟
ج)b ).رسم
letaP-lA
isirdI-lA )c

يطريthgifl ni.
وهوsanriF
فرناسnbi
بنsabbA
عباسees
إىلdna p
انظرu k
ooL

طائرة

طائر

عباس بن فرناس

كم إجابة صحيحة لديك
من اإلجابات الثالث؟

 43ماهو اليشء الذي لدى كل
هؤالء ليساعدهم يف الطريان؟
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كم إجابة صحيحة أجبت
من األسئلة الثالثة؟

ا
ج
أجنحة

) 1اإلبحار خطري جدا ً ويف ذلك الوقت مل يكن هناك وسائل اتصال حديثة مثل اليوم(

اإلجابات

ط
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جناح الـكــون
ruميكن
o dna.للكون
tsrednuفهمنا
ot suيفdeاإلسالمية
pleh evaالحضارة
h smilsuعلامء
M woأسهم
h tuoكيف
dnfi ,نتبني
enoZالكون
esreviجناح
nU ehيفt nI
نقابل.sأن
tnemurtsni lacimonortsa edam ohw ayiljI-la mairreM teem nac uoY .esrevinu
.مريم العجلية التي كانت تصنع أجهزة لدراسة الفلك
:ti sI ?dellac si srats fo yduts eht tahw wonk uoy oD

.cibarA ni ffo detrats snoitalletsnoc eht fo seman eht fo ynaM

إلعب لعبة النجوم – كم تستطيع أن تجد من الربوج؟
rof eman hsilgnE eht dniF 2
.لها أسامء عربية.nالربوج
rettap من
hcaكثري
e

.اذكر اسامء ثالثة منها

2

 كيف يعمل جهاز االرشاد إىل الطريق (ساتناف)؟3
:ti seoDمواقع
?krowأساس
vaNtaعىل
S a يعمل
seod w
النجوم؟
هلoH ). أ3
?srats eht fo noitisop eht esU )a
?g؟niالخيط
rts fo eيستخدم
ceip a esهل
U )b).ب
?cigيعمل
am eهل
sU )c).ج
بالسحر؟
krow ewنحدد
wohكيف
wonkتعلم
uoy هل
oD ?ميالدك؟
yadhtribعيد
ruoيحل
y si nمتى
ehW
التاريخ؟
eht nopu desab si radnelac ruo woN ?etad eht tuo
املسلمني
 لكن،إننا نستخدم هذه األيام السنة الشمسية
rebmun eht tuo krow ot nooM eht esu smilsuM .nuS
أيامonلحساب
ot ،السنة
nehw w
k ot deeالقمرية
n yeht eالسنة
suaceيستخدمون
b raey a ni sكانوا
yad fo
.
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وذلك ألنهم كانوا يحتاجون ملعرفة أوقات الصالة
uo.األعياد
y did ynومواعيد
am woH
?eerhأجبت
t fo tuoهل
teg
إجابة صحيحة
عىل أي من السؤالني؟
1. a 2. Aries, Cancer, Leo. 3. a
ا
 األسد، الرسطان،ال َح َمل
ا
ط

3
2
1

اإلجابات

?dnfi uoy na

1

:اسم العلم الذي يهتم بدراسة النجوم؟ هل هو
)هلa 1
ymoتعرف
nortsA
ygolo-alliV notsA )b
ygالفلك
olotnعلم
A )c).أ
) علم األندية الرياضية.ب
c )snrettap rats( snoitalletsnoc ynam woH – emag ratS eht yalP
) علم املقتطفات األدبية.ج

Answers

89

ابن الهيثم

فاطمة الفهري

أحمد بن ماجد

الجزري

الزهراوي

العجلية األسطرالبية

استمتعت بصحبتك حول املعرض .خذ معك هذه النرشة تذكارا .لرمبا تحب
أن تلونها فيام بعد .رسرت بالتعرف إليك ،وإذا أحببت أن تراين مرة أخرى
www.1001inventions.com
فيمكنك زيارة موقعنا عىل االنرتنت www.1001inventions.com
Ibn Battuta
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