ألف اختراع واختراع
لنستكشفماضينا..ونلهممستقبلنا

صفحة النشاط التفاعلي لطالب المدارس
السالم عليكم.
انا مخرتع ،واسمي الجزري .تعالوا معي
نستكشف هذا املعرض الجميل و نستمتع
باإلجابة عىل األسئلة.
ألق نظرة رسيعة عىل األجنحة السبعة ثم
اذهب أوال إىل أقلها ازدحاما .فذاك يعني أن
تأخذ األمور برفق.
عندما تصل إىل الجناح افتح الصفحة
املناسبة يف دلييل وأجب عىل األسئلة.
تغش! اإلجابات موجودة يف نهاية كل قسم.
ال ّ
إن أحببت أن تسجل الدرجات التي
تحصل عليها فال بأس .وإال
فاستخدم األسئلة
لتتذكر بعض أهم الجوانب
يف املعرض .وليس من
الرضوري أن تجيب عىل كل األسئلة ،ولكن ال
بأس أن تحاول.
ال تنس أن تشاهد فلمي :ألف اخرتاع واخرتاع
ومكتبة األرسار.

1

جناح الهندسة
يظهر جناح الهندسة بعضاً من االنجازات التي حققها عدد من علامء الحضارة اإلسالمية
كالجزري يف مجال الهندسة.
 1ألديك ساعة يد؟ كيف تعمل؟

شاهد ساعة الفيل التي صنعتها .كيف تعمل؟
انظر إىل هذه الصورة لساعة الفيال كتب اسم الحضارة التي ميثلها كل جزء من أجزاء
الساعة .وليك أساعدك وضعت سهام عىل كل جانب ميثل حضارة مختلفة.
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 3أ) العنقاء – مرص ،ب)السلطان – عريب ،ج) التنني
الصيني ،د) سائق الفيل ،ه) الفيل الهندي
 1اكتشف كيفية رؤيتنا لألشياء
 2باملـاء

اإلجابات

2

يف النشاط التفاعيل الخاص بجناح املنزل ،حدد
األشياء التي تأثرت بالحضارة اإلسالمية.
هناك  20شيئا ميكنك اكتشافها،
فكم اكتشفت يف الوقت املحدد؟

جناح المـدرســة
مرحبا بكم يف جناح املدرسة حيث ستتعرفون عىل فاطمة الفهري .فاطمة من أشهر النساء
من الحضارة اإلسالمية .حاول أن تعرف:
1

ما هو البناء الذي أنفقت عليه ثروتها؟

2

متى بُني؟

3

أين بني؟

4

هل كانت للبنات فقط ؟

5

اذكر ثالث مواد ت ُعلم هنا:
كانت يف بغداد مكتبة تضم  400000كتاب ،وكانت تعترب من
أكرب مكتبات العامل عام .1250
اذهب إىل اآللة التي لها أزرار تيضء لغات مختلفة .إنها تيضء
بعض الكلامت االنكليزية وتبني لك بعض الكلامت التي
تستخدم يف الحديث العادي والتي جاءت من العربية أو من
لغات أخرى لتجد طريقها إىل االنكليزية .من املفيد أن تقولها
بصوت عال لتتبني التشابه .هل فوجئت بهذا الرتابط؟ ملاذا؟
هنا يشء من األشياء التي أفضلها .ابحث عن
العجلة ذات املقبض ،وأدر العجلة برسعة!
ماهي الكلامت األربع التي أضيئت؟

6

من أين جاءت الكلمة االنكليزية  chemistry؟

7

ارسم الزوايا يف هذه األرقام:

8

اذكر عدد الزوايا يف كل رقم – كم نسبتها يف كل رقم؟

3

Answers
1.
for boys and girls. 5.
politics and economics 6.
as the number shown

 (1واحدة من أقدم الجامعات يف العامل  )2بنيت يف القرن التاسع  )3يف فاس باملغرب )4 .ال .كان التعليم للبنات
واالوالد عىل السواء )5 .أي ثالثة من :الطب ،الجغرافيا ،الطبيعيات ،الرياضيات والهندسة ،التاريخ ،اللغة ،السياسة
 )8عدد الزوايا يف كل رقم يدل عىل الرقم نفسه
واالقتصاد )6 .كلمة "الكيمياء" العربية )7

اإلجابات

3

ألف اختراع واختراع ومكتبة األسرار
أنا بطل الفلم .ما رأيك يف متثييل؟ هذه خمسة أسئلة عن الفلم .بعض اإلجابات ميكن أن
تؤخذ بسهولة من الفلم ،وهذه إما أن تكون صحيحة أو خاطئة .أما األسئلة األخرى فتحتاج
إىل بعض التفكري ،وليست لها إجابة صحيحة متاما.
 1ما الذي نسيه عباس بن فرناس عندما حاول الطريان ؟ هل لديك فكرة ملاذا هو مهم
جدا إلمكانية الطريان؟
2

3

4

ما هي املادة التي نستخدمها يف املستشفيات عندما نحتاج إىل خياطة الجروح،
والتي طورها الزهراوي ؟
ما هو أهم اخرتاعايت؟ ملاذا تظن أين
كنت فخورا جدا به؟

ملاذا يف رأيك قال الولد إنها ساعة
األمم املتحدة؟

 1زعنفة الذيل – فهي مهمة يف الهبوط
 2األوتار  3نظام ذراع التدوير وقضيب الوصل واألسطوانة الذي يحول
الحركة الدائرية إىل حركة طولية – وهو مهم جدا يف املضخات واملحركات
 4ألنها تشتمل عىل عنارص متثل عدة ثقافات

اإلجابات

4

جناح المـســتـشــفى
هل دخلت املستشفى؟ آمل أن ال تكون قد احتجت إىل ذلك .مسكني عباس بن فرناس
(أتذكره؟) فقد اضطر إىل الدخول إىل املستشفى بسبب كرس بعض عظامه عندما حاول
الطريان .ولكن من حسن طالعه أن املعالجة يف املستشفيات كانت مجانية كام هي اليوم.
تقابل يف منطقة املستشفى أناسا مثل الزهراوي ،كانوا قبل قرون يعملون عىل تحسني
الرعاية الصحية .هل تستطيع اإلجابة عىل األسئلة التالية؟
 1هل أصبت بكرس يف أحد العظام ،أو تعرف أحدا أصيب بكرس؟ كيف أصلح الطبيب
الكرس؟ كيف كانت كسور العظام تعالج يف العامل اإلسالمي يف القرن الحادي عرش؟
2

ضع عالمات عىل أربعة أشياء متامثلة بني األطباء أدناه.

3

هل تتذكر أيا من األمراض التي يعترب التطعيم رضوريا
للوقاية منها؟

4

يف أية سنة بدأ التطعيم يف انكلرتا؟

5

من أين جاءت فكرة التطعيم؟

 1نستخدم جبرية من صفيحة رقيقة وجص .وقد استخدم ابن سينا األسلوب نفسه ،وأوىص كذلك أن يرتك العظم
ميكن أن تذكر
املكسور خمسة أيام قبل تجبريه  2ملبضع ،الخياطة باألوتار ،األقراص ،استخدام كتب الطب
السل ،شلل األطفال ،الحصبة  3النكاف ،الحصبة األملانية ،أو أي مرض من مجموعة كبرية من األمراض
 5 1724 4جاءت الفكرة من استانبول يف تركيا ،وكذلك بواسطة عبد افريقي يف أمريكا

اإلجابات
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جناح العــالـم
مرحبا مرة أخرى .فلنمض اآلن إىل جناح العامل .ارتحل املسلمون يف معظم أنحاء العامل
واحتاجوا إىل تطوير اآلالت املالحية ورسم خرائط دقيقة .هذا أحمد بن ماجد ..من أمهر
البحارة الذي سربوا أغوار الخليج العريب
 1أين ولد الربان العريب ابن ماجد؟
2

ماذا صنع املسلم الصيني زينغ هي؟

3

اذكر أسامء بعض من أهم الرحالة الذين سمعت عنهم؟

4

5

كتاب من هذا؟ ع ّم كان يكتب ؟

اذكر ثالثة أديان عاشت جنبا إىل
جنب يف العامل اإلسالمي.

) 1جلفار (رأس الخيمة
 2أبحر حول العامل يف سفينة خشبية ضخمة
 3ابن بطوطة
 4ابن بطوطة .وصف رحلته يف العامل اإلسالمي وافريقيا والصني
 5اليهود والنصارى واملسلمون والصابئون

اإلجابات

6

جناح الـكــون
فلننظر اآلن إىل جناح الكون التي لعلها أعجب املناطق .وفيها نتعرف كيف أسهم علامء
الحضارة اإلسالمية يف معرفتنا عن الكون .نلتقي مع مريم العجلية التي كانت تصنع األسطرالب.
 1أين كانت مريم تعمل؟
2

ماذا كانت تصنع؟

3

اذكر أمرين يستخدم األسطرالب ملعرفتهام؟

العب لعبة النجوم – كم مجموعة
من النجوم ميكنك أن تحدد؟
جاءت أسامء كثري من الربوج الساموية أصال من
اللغة العربية
4م اهو االسم االنكليزي لكل عالمة.

متى يحل عيد ميالدك؟ هل تعلم كيف نحدد التاريخ؟ إننا
نستخدم هذه األيام السنة الشمسية ،لكن املسلمني كانوا
يستخدمون القمر لحساب عدد أيام السنة.
 5يعترب القمر ذا أهمية خاصة للمسلمني .ملاذا؟
 6ما هو اليشء الرائع الذي قدمه شلبي للسلطان مراد
الرابع يف عيد ميالده؟
 2اإلصطرالب
 1حلب يف سوريا
 4الحمل ،والرسطان واألسد
 3املالحة وتحديد الوقت يف النهار والليل
 5يستند التقويم إىل دورة القمر ،ويستخدمه املسلمون ليعرفوا املناسبات الدينية مثل شهر الصيام وشهر الحج
 6أطلق صاروخا بوقود من البارود ليحمله يف السامء

اإلجابات

7

الجزري

ابن الهيثم

فاطمة الفهري

الزهراوي

أحمد بن ماجد

ابن بطوطة
عباس بن فرناس

مريم العجلية

أخريا اذكر خمسة أشياء تعلمتها اليوم عن إسهام الحضارة اإلسالمية يف عاملنا الحديث

استمتعت بصحبتك حول املعرض .إذا أحببت ميكنك أن تجمع ما حصلت عليه من درجات.
خذ معك هذه النرشة تذكارا .رسرت بالتعرف إليك .إذا أحببت أن تراين مرة أخرى فيمكنك
زيارة موقعنا عىل االنرتنت www.1001inventions.com
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