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أين تختبئ الحيوانات؟
الحياة السرية للحيوانات
في متحف الفن
اإلسالمي

تستخدم ورقة العمل هذه خالل جولة الحيوانات في متحف الفن
اإلسالمي .تقدم الورقة بعض األنشطة ونقاط للمناقشة لكم
ولمجموعاتكم لما قبل الزيارة وبعدها.
تحضيرات لما قبل الزيارة –
أنشطة لما بعد الزيارة

• جولة حيوانات متحف الفن اإلسالمي
هي رحلة اكتشاف في عالم
الحيوانات ،وقصص من مجموعة
المتحف.

ً
• أثناء الزيارة تشاهدون عددا من
معروضات متحف الفن اإلسالمي في
صاالت العرض الدائم .وقد ترغبون
بعد ذلك بإمضاء بعض الوقت في
يمكن لهذه
الصف للتجهيز للرحلةً .
األنشطة أن تستخدم أيضا بعد زيارة
المجموعة.

نقطة نقاشية – ما هو المتحف؟
ُ
• المتحف هو مكان تحفظ فيه
القطع التاريخية ّ
القيمة كي
يستطيع الناس مشاهدتها واالطالع
على األماكن التي أتت منها.
• يعتني األشخاص العاملون في
المتحف بالقطع ،فيعرضونها
ّ
التعرف على
ويساعدون الزوار في
كل واحدة منها .يطلق على هؤالء
األشخاص اسم المرممين واألمناء.
• يحرص زوار متحف الفن اإلسالمي
على العناية بمقتنيات المتحف من
خالل التجول بهدوء في الصاالت
وعدم لمس القطع.
• النظر إلى القطع مثير ّ
وشيق.
فنحن نستطيع أن نعرف الكثير عن
أشخاص ينتمون إلى أماكن بعيدة من
خالل تأمل القطع الفنية.

لمزيد من المعلومات حول التعلم في متحف الفن اإلسالمي يرجى التواصل على educationmia@qma.org.qa

كلمات الجولة

فخار – ذهب – ياقوت – فهد –
شنتماني  -صقر

للحصول على مزيد من المعلومات
حول زيارتكم إلى متحف الفن
اإلسالمي زوروا
،mia.org. qa/learning/teachers
كما تتوفر معلومات حول مقتنيات
متحف الفن اإلسالمي على الموقع:
mia.org.qa/collections

طبق من الخزف
القرن السادس عشر الميالدي
إزنيق – تركيا
MIA PO.124

نقاط نقاشية

الطابق الثاني ،صالة الشخوص
في الفن

• كيف هو ملمس الفهد؟

• ما هذه القطعة؟ هذا طبق خزفي،
مصنوع من الفخار ،مطلي بألوان
جميلة ومشوي في فرن كي يتصلب.

• هذا الفهد مربوط بسلسلة تمنعه من
مهاجمة الناس.

• ُصنع الطبق في تركيا في مدينة
ُ
تدعى إزنيق.

• الفهود الحقيقية لها لون أسمر
مع بقع بنية غامقة .ما لون الفهد
المرسوم على الطبق؟ لديه الكثير
من البقع.

• الطبق مستدير كالدائرة وفيه
صورة لحيوان يشبه القطة الكبيرة
اسمه الفهد.
ً
كان فنانو تركيا غالبا
• في الماضي ً
ما يرسمون صورا لفهود تشبه هذا
الفهد.
كان الملوك األتراك يشاهدون
• ً
أحيانا الفهود البرية أثناء رحالت الصيد
التي يقومون بها في األرياف.
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• ما هي القطط الكبيرة األخرى التي
تعيش في الغابة؟
• ما األلوان األخرى الموجودة في
الطبق؟
• ما األلوان التي ستستخدمها لتلوين
قطتك الكبيرة؟
ً
• ما هي الحيوانات التي تراها أحيانا
عندما تكون في الخارج؟

رأس نافورة برونزي
القرن العاشر الميالدي
قرطبة – إسبانيا
MIA MW.7

الطابق الثاني ،الصالة التعريفية

القطعة؟ ُصنعت هذه األيلة
• ما هذه ً
لتكون جزءا من نافورة مياه .أي أن
المياه كانت تخرج من فمها كل يوم
لتصب في بركة الماء.
• ُصنعت هذه األيلة في بلد بعيد اسمه
إسبانيا.
• منذ زمن بعيد أقام المسلمون
مملكة في إسبانيا أطلقوا عليها اسم
األندلس.
• عاش الكثير من الناس في األندلس
وساهموا في جعل مدنها وقصورها
ملوكهم .ولهذا
جميلة من أجل
ً
السبب استخدموا قطعا جميلة مثل
هذه التي بين يدينا.
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نقاط نقاشية

• منذ زمن بعيد أنشأ الملوك النوافير
التي كانت المياه تخرج منها.
• ما هي استخداماتك للمياه؟
• أين تجد الماء في البيت؟

نشاط
ً
يطلق الناس أحيانا على هذه المخلوقة
اسم جميلة .هل تستطيع أن تؤلف
قصة حول جميلة وملوك إسبانيا؟

بالطة جدارية خزفية
القرن السادس عشر الميالدي
تركيا
MIA TI.2

الطابق الثاني ،صالة األنماط

نشاط

• البالطة هي قطعة مسطحة من
الفخار تشوى في الفرن ثم ًتستخدم
لتزيين الجدار أو األرض ،تماما مثل
جدران مطابخنا وحماماتنا في البيوت.

• يحمل النمط المرسوم على البالطة
اسم شنتماني ،حاولوا أن تلفظوا هذه
الكلمة بهدوء :شنتماني ،شنتماني،
شنتماني...

• انظر إلى األنماط المرسومة على
البالطة.

• ما األشكال الموجودة على البالطة؟
هل تستطيع أن ترسم هذه األنماط
في الهواء باستخدام االصبع؟

• البقع والخطوط هي مثل بقع
الفهد وخطوط النمر.

• اسأل أصدقاءك إذا كانت الخطوط
تتراقص ،كيف تفعل ذلك؟ حاول أن
تتمايل مثل الخطوط!
ً
• ما الحيوانات األخرى التي تحمل بقعا
ً
وخطوطا؟
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ّ
المرصع
الصقر
القرن السابع عشر الميالدي
الهند
ذهب ،مينا ،ياقوت ،زمرد ،ماس ،زفير،
عقيق
MIA JE.69

الطابق الثالث ،الهند صالة
القرون من السادس عشر إلى
الثامن عشر الميالدية

• ما هذا الحيوان؟ يطلق على هذا
الطائر اسم الصقر.
• ُصنعت هذه القطعة منذ  350سنة.
أي قبل اختراع التلفزيون والسيارة
والبطاطا المقلية.

• من كان يمتلك هذه القطعة برأيك؟
كانت هذه القطعة تخص شاه
جهان ،وهو ملك هندي عظيم.
• شاه جهان وغيره من ملوك المغول
كانوا يحبون الجواهر .وقد جمعوا
الكثير من الجواهر التي ال تعد وال
ُ
تحصى.

• ما األلوان التي تراها على الصقر؟
• الصقر مصنوع من مواد مختلفة.
الياقوت هو حجر كريم أحمر،
والذهب معدن ثمين أصفر .انظر
كيف تلمع الجواهر.
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نقاط نقاشية

• إلى أي رقم تستطيع أن تصل
بالعد؟
ً
ً
• كم لونا مختلفا تستطيع أن تعد
في الصقر؟
• أين توجد الصقور في قطر؟
• هل كل الطيور مثل الصقر؟
• ما الطيور األخرى الموجودة؟

