
َأنا َجرُشأنا جرش
ٌة جليٍل واعٍد حقيبٌة تعليمَيّ



أَنا َجرُش
 

َحِقيْبٌَة تَْعلِيِْميٌَّة َعن َمْوِقعِ َجرََش األثَِريِّ
 للَصَفْ ِ ِ الّساِدِس والّساٍبع 

مصدٌر تعليمٌي الستخداِم املُعلمَ  واملُعلِّ�ِت
   

لُْجَنُة الّتألِِيِف

د. أروى بدران (رَئِيُس اللُّْجَنِة)

إ�ان عويس خولة القسوس   
د. موفق الزعبي د. عبدالكريم الجرادات  

رشا دبابنة
 

التَّْدِقيُق الِعلِْميُّ

د. جاك سي ِّ
د. إينا ك§ب§غ

أ.د. زيدان كفايف
أ.د. آالن واملزيل

د. نايف القسوس
جوليان باورش
كاترينا ح�رنة

   
التَّْحِريُر اللَُّغويُّ

د. محمد الهدرويس

التَّْصِمْيُم

حن  أرناؤوط

  ٢
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إْخالُء الَْمْسُؤولِيَِّة

ْورَِة آَراُء  ُ َنَها، َوهي لَيَْسْت بَالرضَّ الُْمَؤلُِّفْوَن ُهْم الَْمْسُؤْولُْوَن َعن اْخِتيَاِر الَْحَقائِق ِالَْوارَِدة ِِيف َهِذِه الَْحِقيْبَِة الْتَْعلِيِْميَِّة، َوَعرِْضَها، َوَعْن اآلَراِء الَِّتي تَتََضمَّ
َجانِِب  ِمْن  كَاَن  َمْهَ�   ، َرأْيٍّ ِأَيَّ  َنان  يَتََضمَّ الَْمطْبُْوَعِة، ال  َهِذِه  أْجزَاِء  َجِميْعِ  الَْ�َدِة ِيف  َوَعرَْض  املُْستَْخَدَم،  التَّْصِميَم  املَُنظََّمة، إنَّ  تُلْزُِم  (اليونسكو) َوال 

(اليونسكو)، ِفيَْ� يَتََعلَُّق ِبالَْوْضعِ الَْقانُْوِ°ِّ ألَيِّ بَلٍَد، أَو أَرٍْض، أَو َمِديَْنٍة، أَو َمْنِطَقٍة، أَو أَيٍّ ِمْن ُسلُطَاتَِها، أَو ِفيَْ� يَتََعلَُّق ِبتَْعيªِِّ ُحُدْوِدَها أَو تُُخْوِمَها.

ن  َاِث األُرُْدنِيَِّة، َوِبَدْعٍم ِمْن َمْكتَِب اليونسكو – َع�َّ أُنِْتَجْت الَْحِقيْبَة ُالْتَْعلِيِْميَِّة ِبإْرشَاِف َجْمِعيَِّة أَْصِدقَاِء اآلثَاِر َوالرتُّ

ُوِ°ٍّ  َن، َواليَُجوُز إَعاَدُة طَبْع َِهَذا الِْكتَاِب أَو أَيِّ ُجزٍْء ِمْنُه ِبأَيِّ َشْكٍل ِمَن األَْشَكالِ أَو ِبَوِسيْطٍ إلِكُرتُّ َجِميُْع ُحُقْوقِ الطَّبْعِ َمْحُفْوظٌَة لَِمْكتَِب اليونسكو – َع�َّ
أَو ِميَْكانِيÍٍِّْ أَو َغËِِْه ِبُدون ِ إْذن ٍ كِتَاÉٍِّ ِمن َمالِِك َحقِّ الطَّبْع 

ُن 2012 © َمْكتَُب اليونسكو – َع�َّ



حْيِم ْحَمِن الرَِّ ِبسِم اِهللا الرَّ

قاَل َتَعاَلى: (وَأْن َلْيَس لإلْنَساِن إالَّ َما َسَعى(٣٩) وأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى(٤٠))
                                                                                                                                                        

    

َصَدَق اُهللا الَعِظْيُم

 ُسْوَرُة:النَّْجُم /اآليتان:٣٩-٤٠      

  ٤
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Foreword:

Dear teachers and dear students,  
 
A part of a country’s identity is the preservation of its heritage by its people. �is would help the understanding of the 
country identity and shape the good citizenship of generations to come.  Teaching young people to appreciate and care for 
this country heritage will create a generation of adults aware of the value that heritage bring to the country identity. �is 
understanding of heritage will be the basis for its preservation and conservation. �e heritage of a country is something to 
be proud of, it is something that helped forging the present and contributes to understanding the past. 
 
�is tool kit which is devoted to Jerash, the most visited site by school children in Jordan at present time, wants to be a 
contribution to help the young students to understand the site beyond its stunning beauty.   
 
�e kit it is an instrument that will enable teachers to present and explain the site and will encourage students to explore 
it and look at it through the lens of cultural understanding.  �e kit wishes to provide innovative and hands on activities 
that could be performed in class and while visiting the site, to engage the student in an active participation in understand-
ing the site itself. Only if a site is appreciated for the ample information it could provide to enrich students understanding 
of their history, it will be treated with the respect it deserves. 
 
UNESCO is happy to have contributed to this vision and approach to heritage in Jordan and it is sure that with the commit-
ment of the Ministry of Education and of Tourism and Antiquities, this approach to cultural heritage in schools will be 
pursued so that new generation become aware of the meaning and value of their past.
 
My deep thanks and appreciation  go to the FOAH represented by Sharifa Nofa Bint Naser who gave her best attention to 
this project and supported the UNESCO objectives towards heritage preservation and to prepare future  generation to 
conserve their identity through the care and love for their past.  
 
Our deep thanks goes to H. E. the Minister of Education for encouraging the idea of curriculum enrichment through 
heritage education.  
 
We thank the local team of educational and cultural experts, and in particular the coordinator, Dr Arwa Badran, for their 
generosity, experience, commitment and enthusiasm in preparing this kit since without their contribution, this achieve-
ment would have never been possible.
 

Dr. Anna Paolini

Head of UNESCO O�ce in Amman

UNESCO Representative in Jordan 
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ُشكٌْر َوتَْقِديٌْر

ْكِر َوالِْعرْفَانِ ،إىل كُلِّ الِْجَهاِت الَْداِعَمِة لَِهَذا الَْمْرشُوع، َوالَْعاِملِْ�َ ِفيَْها لَِ� كَاَن لَُهْم ِمْن َدْوٍر فَاِعلٍ  ِيف إنَْجاِز َهِذه الَْحِقيْبَِة التَّْعلِيِْميَِّة،  ُم ِبَجِزيْلِ الشُّ نَتََقدَّ
َونَُخصُّ ِمْنَها : 

ِْبيَِة َوالتَّْعلِيْم َِوالُْمَمثَّلَُة ِ�ََعاِيل الَْوِزيِْر َوزَارَُة الرتَّ
ُن َمْكتَُب اليونسكو/َع�َّ

َاِث األُرُْدنِيَُّة َجْمِعيَُّة أَْصِدقَاِء اآلثَاِر َوالرتُّ
اللُّْجَنُة الَْوطَِنيَُّة األُرُْدنِيَُّة لِلَْرتِْبيَِة َوالثََّقافَِة َوالُْعلُْوِم

ِة َدائِرَُة اآلثَاِر الَْعامَّ
يَّاِت ُمتَْحُف الْبَْنِك األَْهِيلِّ األُرُْدِ¬ِّ لِلَْنمِّ

ُمتَْحُف األُرُْدنِّ
َمْكتَُب آثَاِر َجرََش َوُمتَْحِفَها

َرْوَضة ُ َوَمْدرََسُة الُْهَدى الَْنُمْوَذِجيَُّة / َجرَُش

ُموا النُّْصَح واملَُشْورََة لِتَْحِسيِنَها، وباألخص الُْمَعلِِّمْ�َ َوالُْمَعلَِّ�ِت  ُكُر َمْوُصوٌل أَيَْضاً لِلَّذيَن َشاَركُوا ِيف َعَملِيَِّة تْقِييِم الَْحِقيْبَِة التَْعلِيِْميَِّة ِيف َجرَِش أوقَدَّ َوالَشُّ
َوطَلَبَِتِهْم ِمن الَْمَدارِس ِاآلتِيَِة:

َمْدرََسُة َوَرْوُضُة الُهَدى النَُّمْوَذِجيَُّة
اِملَُة لِلْبََناِت ِو الثَّانَِويَُّة الشَّ ْ َمْدرََسُة ظَْهِر الرسَّ

اِملَة ُللبَِنْ� ِ َمْدرََسُة َزيٍْد ِبن ِ الَْحارِثَِة الثَّانَِويَُّة الشَّ
اِملَُة لِلْبََناِت َمْدرََسُة الطَّيِّبَِة الثَّانََويَُّة الشَّ

َمْدرََسُة َجْعَفِر الطَّيَّارِالثَّانَويَُّة لِلْبَِنْ� ِ
َمْدرََسُة الّشِميَْساِ¬ِّ الَغْرÆِِّ األَساِسيَُّة لِلْبََناِت

َمْدرََسُة املَْنَهِل الَعالَِميَُّة 

َمتُْه ِمْن َدْعم ٍ َوتَْوِجيَْهاٍت ِإلْخرَاج ِ َهَذا الَْعَمل ِ ِبُصْورَتِِه النِّهائيَِّة َهِذه.  وِع ِ؛ َعَىل َما قَدَّ َة ِبَهَذا الَْمْرشُ ْكِر اللُّْجَنة َ االْسِتَشاِريَّة َ الَْخاصَّ كََ� نَُخصُّ ِبالشُّ

ْكِر َوالتَّْقِديِْر إَىل كُلِّ َمْن َساَهَم ِيف إْخرِاج ِ َهِذِه الَْحِقيْبَِة إىل َحيِِّز الُْوُجْوِد. م ُ ِبالشُّ َوِيف الِْختَام ِ، نَتََقدَّ

الُْمَؤلُِّفْوَن



املُقَدَمةُ      
ملحٌة تاريخيٌّة عن َجرَش          

َخارِطٌَة لِموِقعِ جرِش األَثَري
                    

الوْحَدُة األٌوَىل: اآلثارُ                                     
: اآلثاُر وُمْستكِشفوها الّدرُس األولُّ

          
الوْحَدُة الثانية: َمَساِرٌح َخالَِدٌة                              
: املرسُح الجنو�ُّ                                الّدرُس األولُّ

�يلُّ                                  رُس الثّاِ�: املرسُح الشَّ الدَّ
الّدرُس الثّالُث: ميداُن سباِق الخيل

                          
الوحدُة الّثالثُة: ُملَتَقى الَحَضاَرات                           

: التَّ�زُُج الثَقايفُّ يف الَحضارِة الِهلِنستيِة         الّدرُس األولُّ
اُر يف الَحَضارَِة الرومانيَة                 الّدرُس الثَّا�: الَفخَّ
رُس الثَّالُث: الُفَسيِْفَساُء يف الَحَضارِة البيزنطيَِّة         الدَّ
رُس الرَّابُع: الّنقوُد األمويُة يف الَحَضارَِة اإلسالمية      الدَّ

املَراجُع 
                                                          

أنِشطَُة الطَّلبةُ 
َخارِطٌة ملَوقعِ َجرٍش األثَريِّ 

قصٌة أنَا َجرُش 
قصٌة يوٌم يف حيَاِ± مع َعاِ° اآلثارِ 

آَداُب ِزيَارَِة الَْمَوِقعِ األَثَِريِّ 
أنشطُة  درُس اآلثاِر وُمْستكِشفوها 

أنشطُة  درُس املرسِح الجنو�ِّ 
�يلِّ  أنشطُة  درُس املرسِح الشَّ

أنشطُة  درُس التَّ�زُِج الثَقايفِّ يف الَحضارِة الِهلِنستيةِ 
اِر يف الَحَضارَِة الرومانيَةِ  أنشطُة  درُس الَفخَّ

أنشطُة  درُس الُفَسيِْفَساِء يف الَحَضارِة البيزنطيَّةِ 
أنشطُة  درُس الّنقوِد األمويِة يف الَحَضارَِة اإلسالميَّةِ 

قاِ�َُة املُْحَتوياِت
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أنا َجَرُش
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املُقَدَمُة

ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

 ، ِر الَحَضاِريِّ عوِب، يف َميَاِديِن الُفُنوِن والعلوِم واآلَداِب، َوَمَدى إْسَهاِمِه يف التَّطَوُّ َقُه كُلُّ ُشعٍب ِمَن الشُّ اِث تُعطيَنا ُصورًة واضحًة َع�َّ حقَّ إنَّ املعرفَة بالرتُّ
يََّة الُْمْجتََمَعاِت َوالَْحَضاَراِت الَْقِدْ®َِة الَِّتي َوَصلَتَْنا أَْخبَارَُها، َوَوجْدنَا آثَارََها الَفنِّيَِّة والثََّقاِفيَِّة، َويْشَهُد َعىل َذلَِك َمتَاِحُفَنا الزَّاِخرَُة  فَلَيَْس ُهَناَك َمْن يُْنِكُر أََهمِّ
َاِث َوِزيَارَُة املَواِقعِ األثَِريَِّة  ُعوُب َجِميُْعَها ِبِصيَانَِة الَُّرتاِث واملَُحافَظَِة َعلَيِه َوأَْصبََحْت ِدَراَسُة الرتُّ ِت الشُّ ِبرُُسوٍم َوأَْشَكاٍل َوفُنوٍن َورِثَْناَها َعْنُهْم، لَِذلَِك اهتَمَّ
Áَِثَابَِة تَْعِريٍْف بتاريِخ األَْجَداِد َوُجُهوِدِهْم، ألنَّ قُْدرََة األَْجيَاِل الَْقاِدَمِة َعىل ِبَناِء الُْمْستَْقبَِل تَْعتَِمُد َعىل َمْعرِفٍَة ِعلِْميٍَّة ِبُرتَاِث أَْسَالِفِهْم، الَِّذي يَُعدُّ أََساَساً 

لِلَْحاِرضِ وُذْخرَاً َونََواَة إبَْداٍع نَْحَو الُْمْستَْقبَِل.

َهْت  عوِب التي عاَشْت يف األردنِّ أو مرَّْت عليِه، ووجَّ اِث الثََّقاِيفِّ والَحِضاِريِّ للشُّ باِب عىل الرتُّ ساُت الرتبويَُّة بتعريِف الشَّ لذا، اهتمْت املدارُس واملؤسَّ
ساُت طلبَتََها إىل زيارِة هذه املَواِقعِ، وعىل الّرغِم ِمن َذلك الزال الكثÈُ ِمن هؤالِء الطَّلبِة يجهلوَن أهميَّة هذا الرتاِث وكيفيَِّة  هذه املدارُس واملؤسَّ

ٍن أو تقديٍر. التعامِل مَعُه والحفاِظ عليِه، وانَّ القليُل منهم يُدرُك دالالِت القطعِ واملباÎِ األثريَِّة وج�ليَّاتَِها، فَيَُمرُّوَن عليها دوَن Íََعُّ

عَم للمدارِس واملؤسساِت الرتبويَِّة بهدِف Íَِكيِنَها  َمت ُمنظَّمُة األُمِم املُتَّحدِة للرتبيِة والُعلوِم والثقافَِة (UNESCO) الَربَاِمَج والدَّ ولِهذه األسباِب قدَّ
اِث وصيانِتِه والِحفاِظ عليِه  ِمن إعداِد الربامِج والنََّشاطاِت الهادفَِة إىل تَوِعِيِة الطَّلبِة وتنميِة معارِِفِهم وترسيِخ القيِم االيجابيَِّة لديِهم نَحَو أهميَِّة الرتُّ
ِتِهم وعراقِة حضارتِها. ك� أنَّ تربيََة الطَّلَبِة وتوعيِتِهم بأهميَِّة دورِِهم يف الِحَفاِظ عىل تُراِث بلِدِهم يُْسِهُم  كشاهٍد عىل َعظََمِة تاريِخ وطِنِهم وأمجاِد أمَّ
يَاِحيَِّة التي أصبََحْت َمْورَِداً اقتصاديَّاً غنياً للوطِن. وِمن ُهنا برزْت فكرُة إطالِق مرشوٍع تربويٍّ تَُقوُم ِبِه جمعيَُّة أصدقاِء اآلثاِر  َناعِة السِّ يف تنميِة الصِّ
بيَِة و التَّعليِم ِمن ِخالِل إعداِد حقيبٍة تعليميٍَّة عن موقَع جرَش األثريِّ تُسهُم يف  اِث األردنيَِّة بدعٍم من (UNESCO ) وبالتعاوِن مع وزارِة الرتَّ والرتُّ

 . زيادِة الوعيِّ بأهميَِّة تراثِِهم الَوطَِنيِّ

أهداُف الحقيبِة التعليميَِّة:

نِة فيها، فَِمن أبرِز أهداِفَها ما  روِس، واألنشطِة املُتضمَّ تربُز أهميَُّة الَحقيبَِة التَعليميَِّة من خالِل األهداِف التعليميَِّة، التي يُتوقَُّع تَحِقيُقَها يف نِهايِة الدُّ
:Øيأ

. اِث الثقايفِّ والَحَضاريِّ إكساُب الطَّلبِة َمَعارَِف ومهاراٍت وِقيٍَم جديدٍة، تتعلُق بأهميَِّة اآلثَاِر والرتُّ  •
َعٍة، والتفاعِل مع بيئَِهم الحضاريَِّة. متكنُي الطلبِة من تطبيِق مهاراٍت ُمتنوِّ  •

متكنُي الطلبِة واملعلمنَي من مامرسِة األنشطِة الرتبويَِّة َوتَطِْبيِقَها، وتصميِم نشاطاٍت ُمَشاِبَهٍة، تهدُف إىل صقِل   •
.ِÈاملواهِب، والقدرِة عىل التَّعب             

اِث وصيانَِتِه والِحفاِظ َعليِه. تكويُن اتجاهاٍت ايجابيٍَّة لدى الطلبِة نحَو أهميَِّة الرتُّ  •
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الِفَئُة املُسَتهَدَفُة:

َراساِت االجت�عيَِّة، كالتاريِخ والجغرافيا والرتبيِة الوطنيَِّة ،والكتُب املدرسيَُّة الحاِملُة ملفاهيِم  تمَّ تصميُم هذه الحقيبِة التعليميَِّة ليَستَخدُمَها معلمو الدِّ
املناهِج  األساسيَِّ�، وفَق  ابعِ  ادِس والسَّ السَّ فِ�  الصَّ املُقرتَحِة يف  التَّعليميَِّة  روِس واألنشطِة  الدُّ القد¡ِة، يف تطبيِق  الحضاراِت  الثََّقايفِّ، وتاريِخ  اِث  الرتُّ
ُمَ�ثِلٍَة  الرتبويَِّ� إلعداِد وتطويِر حقائَب  بَ�  املناهِج، واملدرِّ مي  ملَُصمِّ أُْ®ُوذَجاً  الحقيبُة  ُم هذه  تَُقدِّ كََ�  األردنيَِّة،  الرتبيِة والتَّعليِم  املُقرَّرِة يف وزارِة 

لتدعيِم وإثراِء املناهِج املدرسيَِّة وتعزيِز االتجاهاِت والقيِم الوطنيَِّة لدى الطَّلبِة.

تَْصِمْيُم الَحِقيَبِة و إْخَراُجَها:
بيَِة والتَّعليِم بإعَداِد الحقيبِة وتصِميِمَها بعَد القياِم باإلجرَاَءاِت اآلتية: ِصَ� ِيف التَّاِرِيِخ واآلثَاِر والرتَّ قاَم فريٌق ِمن املُتََخصِّ

إجرَاُء مسٍح تحلييلٍّ َعن حقائٍب تعليميٍَّة ، تَمَّ إْخراُجها َمَحليَّاً وعامليّاً، إلصداِر حقيبٍة ضمَن ُمواصفاٍت َمنَهجيٍَّة وِمعيَاريٍَّة   •
.ِّÃِا             ِعلِميٍَّة، تَستِنُد عىل تََصاميِم التَّدريِس التََّفاُعيلِّ القائِم عىل النَّشاطاِت، والتَّعلِم التَّفاعيلِّ والذَّ

الُّرجوُع إىل املصادِر والوثائِق التَّاريخيَِّة املُتَعلَِّقِة باملادِة العلميَِّة، وبآثاِر ّجرَش، والقياُم بزياراٍت َميدانِيٍَّة للمواقعِ   •
             التاريخيَِّة، واألثريَِّة يف جرَش، والتَّحدُث مع خرباٍء، قاُموا بإجراِء عمليَّاِت تنقيٍب، وترميٍم يف املَوِقعِ.

بيِة  نَي يف التَّاريِخ واآلثاِر والرتَّ دٍة أوليٍَّة لنامذِج دروٍس ونشاطاٍت تعليميٍَّة وعرُضَها عىل ِعيَنٍة ِمن املَُختصِّ إعداُد ُمسوَّ  •
             واملعلمَ� واملعل�ِت والطَّلبِة يف عدٍد من املدارِس من أجِل تقييِمَها وتقديِم التَّغذيَِة الرَّاِجَعِة تَِجاَه ُمْحتَويَاِت الحقيبِة وآليَِّة 

              تِطبيِقَها.
إجراُء تَْجِربٍة لتَطِْبيِق الحقيبِة التَّعليميَِّة يف َجرََش، وإرشاُك ِستِّ َمَدارَِس يف تطِبيِقَها، ِمن َوَسِط اململََكِة وشاملَِها وجنوِبَها،  •

كِل املَْعُروِض.               وتوظيُف النَّتائِج يف التَّعِديالِت، وتحسِ� املادِة وإخراِجها وطباَعِتَها بالشَّ

ُمْحَتَوى الَحِقيَبِة:

ابعِ  والسَّ ادِس  السَّ فِ�  الصَّ يف  الوطنيَِّة)  بيِة  والرتَّ والُجْغرَافيَا،  (التَّاريِخ،  االجت�عيَِّة،  راساِت  الدِّ مناهِج  الحقيبِة عىل  واألنشطُة يف هذه  ُروُس  الدُّ بُنيْت 
األساسيِِّ� ِبناًء عىل اسرتاتيجياِت التَّدريِس الحديثِة التي تُركُِّز عىل تنميِة مهاراِت الطَّلبِة يف التفكÚِ والبحِث واالكتشاِف والتَّحليِل واإلبداِع يف َضْوِء َمنَحى 
َم ُمحتََوى الَحِقيبَِة بنمطيٍَّة واحدٍة حيُث تَبَدأُ ِبلَْمَحٍة تاريخيٍَّة عن مدينِة جرٍش تَْهدُف إىل إثراِء  اÃِِّ، وقَد ُصمِّ التََّعلُِّم املُستَِنِد عىل التََّفاُعِل والتَّعلِِم الذَّ

:Ãَِْمْعرفِة املَُعلِِّم والطَّلَبَِة َعن املَوِقعِ  لِيتبَُعَها ثالثُة وحداٍت ِدَراسيَّة ٍكََ� يَأ

ُعوِب املَاِضيِة وأهميَِّة املَُحافَظِة عىل تلك اآلثاِر. ُن التَّعرَف بعلَم اآلثاَر وَدورِِه يف دراسِة حياِة الشُّ الوحدُة األوَىل "اآلثار": وتتَضمَّ  •
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مٍة، وعَدٍد من الّدروِس الّصفيَِّة بأَهداٍف تعليميٍَّة، و ُرشُوحاٍت، وأسئلٍة، وتُرَاِفُقَها أنشطٌة تطبيقيٌَّة،  وتشتمُل كلُّ وحدٍة من هذه الوحداِت عىل ُمَقدِّ
ُن الحقيبُة أيضاً الكثَ¥ من املعارِِف، والرُّسوماِت، واألشكاِل، باإلضافِة إىل أس�ِء املصادِر واملراجعِ اإلثرائيَِّة،  وأوراُق َعَمٍل، و¯اذٌج لتقييِم الطَّلبِة،وتتضمَّ
َصٍة  التي ُ·ِكُن الرُّجوُع إليها ِمن قبِل املُعلِم والطَّلبِة، كََ� تَشتَِمُل الحقيبُة التّعليميَُّة عىل َمجاالِت أنشطٍة تربويٍَّة ُمختلَِفٍة، َوَمْعلوماٍت، ومعارَف ُمتََخصِّ

وعامٍة، ُ·كُن االستفادُة ِمْنَها يف إثراِء مناهَج أُخرى للطَلبِة يف مراحٍل تعليميٍَّة ُمختلَفٍة.

إرشاداُت تَطبيِق الحقيبِة: 

ِة، وللُمعلِِّم  مْت هذه الحقيبُة التّعليميَُّة، لتكوَن بيِد املُعلِِّم، فيقوُم بتَوِجيِه العمليَِّة التَّعليميِّة التََّعلُّميِّة للطلبِة، للوصوِل إىل نتاجاِت الحقيبِة املَرجوَّ ُصمِّ
Äِأن يختاَر ما يشاُء من الدروِس ليقوَم بتطبيِقَها عىل ثالِث مراحٍل، وذلك عىل الّنحو اآل

: يقوُم املُعلُِّم بإجراِء ِحواٍر مع الطّلبِة مبنّي عىل األسئلِة املُقرتََحِة يف نهايِة كلِّ درٍس،  قبَل زيارِة موقعِ جرش األثريِّ  •
             لتحقيِق نتاجاتِِه، وتحِض¥ِهم للزيارِة، من حيُث الربنامِج، واألنشطِة التي سيتُم تطبيقها.

: يقوُم املُعلُِّم بتطبيِق أيٍّ من األنشطِة املُقرتحِة، واستخداِم أوراِق العمِل املُراِفَقِة لها. خالل زيارِة موقعِ جرش األثريِّ  •
: يقوُم املُعلُِّم بإجراِء حلقِة نقاٍش مع الطَّلبِة، تتناوُل ما تعلموه من زيارتِهم ملوقعِ َجرَش بعد زيارِة موقعِ جرش األثريِّ  •

، ويجُب عىل املُعلِِّم قياُس، وتقييُم معارَف الطَّلبِة، ومهاراتِهم،  ا بشكٍل فرديٍّ أو ج�عيٍّ ، وكتابِة تقريٍر ُمَميَِّز عنه، إمَّ              األثريِّ
رِس.             واتجاهاتِهم، ملعرفِة مدى استفادتِِهم من الدَّ

نُلفُت نظَر املُعلمنَي واملُعلامِت ِبرضورِة استْخداِم الفلم التّعليمي املُرفق مع هذِه الحقيبِة بعنوان "أنا َجرَُش".  •

روِس يف الحقيبِة، سيحتاُج ذلك إىل حصٍة صفيٍَّة واحدٍة إلعطاِء الَّدرِس وزيارٍة إىل موقعِ جرش األثريِّ لتطبيِق  ومن أجِل تحقيِق نتاجاِت أيٍّ من الدُّ
يارِة ومتابعِة  أنشطِتِه وُهَ� ُجزءاِن ال يتجزَّآِن، ومن املُستَحَسِن إعطاُء الطَّلبِة ملَحًة تاريخيًَّة عن جرَش وتشجيِعِهم عىل البَْحِث يف املوضوِع قبَل الزِّ
روِس يف هذه الحقيبِة خاليًة من النصوِص واألسئلِة لنعطي الفرصَة للمعلِّم املُبدِع  يارِة إْن توفََّر الوقُت لذلك، وقد تَرَكَنا لكم أحَد الدُّ أنشطِتِهم ما بعَد الزِّ

ليقوَم بوضِعَها وتصميِم أنشطٍة ُمراِفقٍة لَها.

وبَِقَي أن نُشَ¥ إىل أهميِّة االنطباعاِت واملُالحظاِت الشخصيِّة الواردِة من امليداِن الرتبويِّ يف تعديِل أي مادٍة دراسيٍَّة، وعليه فإنَُّه ·كنكم أن تَتَواَصلُوا 
(foah.jordan@yahoo.com) :Äاِث األردنيَِّة اآل َمعَنا وإبداء آرائُِكم عىل الربيِد اإللكرتوÙِّ لجمعيَِّة أصدقاِء اآلثاِر والرتُّ

الوحدُة الثَّانيُة "َمسارٌِح َخالَِدٌة": وتَْعرُِض بداياِت املََسارِِح األثَِريَِّة، وتَطَّورَِها، واسِتْخَداَماتَِها، وتُرِكُِّز عىل املَْرسََحنْيِ  الّشاميلِّ والّجنويبِّ ،   •
             ِوَميَْداِن ِسبَاِق الَخيِْل يف جرَش.

الوحدُة الثَّالثُة "ُملْتَقى الَحَضاَراِت": تَْعرُِض هذه الوحدُة أهميََّة التَّنّوِع الَحَضاريِّ لتاريِخ َجرش، وّكيَف استفاَدْت كُل حَضارٍة ِمن  •
             َسابَقِتَها، َوبََنْت عىل ُمْنَجزَاتَِها لتُسهَم جميُعها يف كتابِة تاريٍخ ُمرشٍِّف، يعكُس التَّطوِر الثَّقايفِّ للَمدينِة، وقد تمَّ اختياُر َحَضاَراٍت،

تََها من ِخالِل آثارَِها، التي ما زَالْت َماثِلًة للَعياِن يف َجرَش وهي (الِهلَنستيَُّة)، و(الرومانيَُّة)، و(البيزنطيَُّة) و(اإلسالميَُّة).               لَِنْحä قصَّ
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١٢

املُقَدَمُة
عزيزي املعلم /عزيز� املعلمة

َن مشاريَع فهٍم وعلٍم وتنميٍة للقدراِت الفكريَِّة،  َم املعلومَة للطلبِة يف قوالب تَُداِعُب أع�رَهم، لتستقَر يف ُعُقولِِهم بأبسِط الطُّرِق، وتُكَوِّ يجُب أن تقدَّ
ُر ما ورثه من الّشعوِب والحضاراِت الّسابقِة، ويُحافُظ عليِه. ولذا، إن نجاَح تطبيِق  ، ويُقدِّ واالستكشاِفيَِّة، وإيجاد طالٍب منتٍم انت�ًء أصيالً لَثقافِتِهِ
هذه الحقيبِة، يعتمُد عىل توف°ِ فرٍص لتفاعِل الطلبِة مع املُعلِّم، ومع الطَّلبِة أنفِسِهم، وتعزيِز قدراتِِهم عىل التََّعلُِّم الذا�ِّ، ومهاراِت الّتفك°ِ واإلبداعِ، 
َ̧ أيديكُم هذه الحقيبَة الّتعليميََّة، فإنّنا نثُق بالقدراِت واملهاراِت واملعارِف التي تتمتعوَن بها يف إنجاحِ  وفَق قدراتِِهم واهت�ماتِِهم، ونحُن إْذ نََضع ب

ريَن جهوَدكُم املثمرَة  لَِ� فِيِه مصلحة أبناِءنَا الطّلَبِة. ياِق, ُمَقدِّ هذه األهداِف، التي نسعى لتحقيِقَها يف هذا السِّ
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 حملٌة تاريخّيٌة عن

جرش

١٣
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١٤

ملحٌة تاريخّيٌة / جرش

تقُع محافظُة جرَش يف ش�ِل اململكِة، وتبعُد (٤٠ ) كيلومرتٍ عن ع�َن. �تاُز �وِقِعها اإلسرتاتيجيِّ املتوسِط ب� خمِس محافظاٍت، و تشكُل بذلَك همزَة 
وصٍل ب� ش�ِل اململكِة ووسِطَها، باإلضافِة إىل تنوِع تضاريِسَها وارتفاَعاتِها املختلفِة عن سطِح البحِر. وتُعُد محافظُة جرَش أصغَر محافظاِت اململكِة 

من حيُث املساحِة إذ تبلُغ مساحتَُها (٤٠٢) كيلو مرتٍ مربعٍ.

ُ�ثُّل مدينُة جرَش األثريةِّ ¼وذجاً متكامالً للمدن التي أنشأها الروماُن يف الفرتِة ما بَ� الَقرن� األوِل والرابعِ امليالديِ� ضمَن مخطٍط تنظيميٍّ للمدِن 
الرومانيِّة، حيُث ساهَم يف بنائِها سكانُها من العرِب، والذيَن كانوا يتكلموَن اللغَة اليونانية إىل جانب لغِتِهم املََحلِّيَِّة.

الربونزيِّ  العرصيِن  وخالَل  ق.م).   ٦٠٠٠ (سنة  الحجريِّ  العِرص  منُذ  جرَش  مدينِة  يف  االْسِتْقرَاِر  َعَىل  والحفرياُت  األثريَُّة  املُُسوحاُت  دلّْت  وقد 
(٣٥٠٠-١٢٠٠ ق.م)، والحديدي(سنة ١٠٠٠ – ٥٣٩ ق.م)، ُعرِفَْت جرُش كقريٍة صغÑٍة �تعْت باملناِخ املعتدِل واملياِه العذبِة والغزيرِة. وقد تمَّ العثوُر 

اِريَِّة  واملوجودِة اآلن يف ُمتحِف آثاِر جرَش . عىل الكثÑِ من اللقى األثريِّة التي تعوُد لهذه الفرتِة مثل األباريِق والصحوِن واألرسجِة الَفخَّ

ودخلْت مدينُة جرَش مرحلًة جديدًة من تاريِخَها، بسيطرِة اليوناِن عىل أراضيها، ونتيجٌة للت�زِج الثقايفِّ ب� الغرِب والرشِق، ُسّميَْت الفرتُة التي َحَكَم 
) (٣٣٢ق .م ــ٦٤/٦٣ ق.م ). وكانْت مدينُة جرَش ِعبَارًة عن قَْريٍَة َصِغÑٍَة حتى سنة (١٠٦ ق .م)، ثم أصبحْت  بها اليوناُن املنطقَة بالعِرص (الهلنستيِّ
املدينُة تُعرُف باسَم (أنطاكيَة) الواقعَة عىل نهِر الذهِب،  نسبًة إىل النهِر الغزيِر والنقيِّ الذي كاّن ãرُّ يف املدينِة. وقد تمَّ الكشُف من خالِل الحفريّاِت 
اِريَِّة، والِقطَعِ النَّْقِديَِّة) التي  األثريِّة عىل العديِد من املعاåِ األثريِّة (حجارٍة عليها زخارٌف تعكُس الحضارَة الهلنستيِّة)، واللقى األثريِّة (كاملصابيِح الَفخَّ

تعوُد إىل هذه الفرتِة وتوجُد اآلَن يف ُمتحِف قبو (زيوس) وُمتحِف آثاِر جرَش.

انيَّة ِمن َجرََش تَعوُد للُعُصْور ِالَحَجِريَِّة / ديفيد كينيدي أدواٌت صوَّ زََخارٌِف ِمْعِ�ريٌَّة ِهلِنسِتيٌَّة َمْعُروَضٌة ِيف ُمتَْحِف قَبِْو (ُزيُوس)/ دائرة اآلثار العامة 
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ملحٌة تاريخّيٌة عن َجرَش

لقْد كاَن النهياِر الدولِة اليونانيَِّة وازدياِد القّوِة العسكريِّة لإلمرباطوريِّة الرومانيِّة وطموحاتَِها يف التّوسعِ، أن �كنْت الجيوُش الرومانيُّة بقيادِة الج�اِل 
(بومباي) سنَة ٦٣ للميالِد، من الّسيطرِة عىل سوريا الُكْربَى، ومن ِضْمِنَها جرش. فأصبحْت جرش ِمن املدِن الرئيسِة التي ُعرِفَْت باسِم املدِن العرشِة 
لحلِف (الديكابوليس)، وهو عبارٌة عن تحالٍف ب²َ عرشِة مدٍن، يُْعتََقُد أنَّها تحالفْت اقتصاديّاً وثقافيّاً. وِمن املدِن التي دخلْت يف هذا الحلِف، مدينُة 

(فيالدلفيا)وهي ع¹ُن حالياً، و (بيال) وهي طبقُة فحٍل حالياً، و(جدارا) وهي أمُّ قيس حالياً، و(كابيتولس) وهي بَيَت راس حالياً.

�تعْت جرُش بفرتِة هدوٍء وازدهاٍر يف مجاالِت التجارِة والزراعِة والحرِف املِْهِنيَِّة ،وذلَك بعَد أن �كَن اإلمرباطوُر الروما¼ُّ (تراجان) سنَة ١٠٦ للميالِد 
ِمن إخضاِع األنباِط والسيطرِة عىل طُرِق التجارِة. فانعكسْت هذه الظروُف ايجابياً عىل الحركِة املع¹ريَِّة يف املدينِة خالِل النصِف األوِل من القرِن الثا¼ 
، حيُث كاَن لتأثÒِ الحضارِة الرومانيَِّة أثٌر كبÒٌ يف ُمَخطِط بناِء جرَش، والذي كاَن عىل طراِز املدِن اليونانيِّة والرومانيِّة، من حيُث شوارِِعها املُزْدانِة  امليالديِّ
، الذي Õتدُّ جنوباً وش¹الً يف وسِط جرَش، حوايل ( واحد  بأعمدٍة ضخمٍة،  تَُكلّلَُها تاجياٌت نُِحَت علَيَْها أجمُل الرموِز. ويبلُغ طوُل الّشارٍع الرئييسِّ

كيلومرت).

أم قيس

سوسيتا

القنوات

جرش

عمان

  طبقة فحل
بيسان 

القويلبة 

كابيتولس

تل عشانة 

القدس

دمشق

سوريا

األردن

فلسط²

البحر األبيض
املتوسط

،Úََخارطٌَة لَِمنِطَقِة ِبالِد الّشاِم تَظَْهُر ِفيَْها ُمدُن( الديكابولس)/ املعهُد الفرنيسُّ للرشِق األد
َملُحوظَة:ٌ ُهَنالَِك آراٌء متعددٌة حوَل أيٍّ ِمن املُدِن تُعدُّ ِمن ِضْمِن ُمِدن ِ (الديكابولس)، 

. وَعَدِدَها الَفْعِيلِّ
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ملحٌة تاريخّيٌة عن َجرَش

َماٍت رومانيٍَّة، ونواف�  �ثلْت معا�ُ مدينِة جرَش الرئيسِة  بوجوِد ثالثِة مسارٍح ومعبديِن، معبُد (زيوس) ومعبُد (أر�يس)، وسوٍق تجاريٍَّة، وثالثِة َح�َّ

املاِء، ويُحيُط بها سوٌر ضخٌم يبلُغ طولُُه (٣،٤٥٦ كم)، ويقُع ميداُن سباِق الخيِل (Hippodrome) ومرسُح الربكتِ� خارَج أسواِر املدينِة. واكتسبْت 

يَْت بعُض معالِِمها بأس�ئهم، كبوابِة (هادريان) التي بُنيْت  جرُش شهرًة كب�ًة ملوقِعها االسرتاتيجيِّ املعروِف ،حيُث زارََها بعُض األباطرِة الروماِن، وُسمِّ

¾ناسبِة زيارِة اإلمرباطوِر (هادريان) جرَش.

اإلمربَاطُوُر (هادريان(/ TGIGreeny ، َحَكَم ِمن َسَنة١١٧ -
َفَر، وُمَشاَهدَة كُلِّ األَماكِن ِالتي قََرأ َعْنَها. ١٣٨ ميالديِّة و كاَن  يُحُب السَّ

 :ِّÈُمتَُوفِّرٌة َعَىل املوقع ِ اإللكرتو

اإلمربَاطُوُر (تراجان)/ mharrsch، َحَكَم ِمن َسَنِة ٩٨-١١٧ ميالديَّة  ،ِ
َوَشارََك ِ¾ُْعظَِم الَحَمالِت الَعْسَكِريَِّة

 :ِّÈُمتَُوفِّرٌة َعَىل املوقع اإللكرتو

http://www.flickr.com/photos/mharrsch/12375914/
sizes/m/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/tgigreeny/
3369298630/sizes/m/in/photostream/ ،
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ملحٌة تاريخّيٌة عن َجرَش

�اِت السياسيَِّة، والدينيَِّة، والحضاريَِّة، والتفاعِل معها، حيُث تعرَّضْت اإلمرباطوريُّة الرومانيُّة لالضطراباِت السياسيِّة،  واستمرْت املدينُة باستقباِل املُتَغِّ
وبدأْت املسيحيُّة ©دُّ جذورََها وتَُوّسُع انتشارََها، وُسّميْت بالفرتِة البيزنطيِّة ( ٣٣٠م -٦٣٢م )، وهي امتداٌد للُحْكِم الروما�ِّ بطابعٍ دينيٍّ مسيحّي. 
وأَنَْشأْت العديَد من الكنائِس، حتى بلَغ عَدُدها إحدى وعرشين كنيسٍة منترشٍة داخِل وخارِج أسواِر املدينِة، وأُنِْشئ معظَُمَها يف القرِن الخامِس، وبدايِة 
. وكانْت هذه الكنائُس ذاَت أرضياٍت فُسيِفَسائيٍّة جميلٍة، حيُث َعَكَسْت زخارٍفَُها الحياَة اليوميَّة واملعتقداِت الدينيّة السائَدَة يف  القرِن الّسابعِ امليالديِّ

تلك الفرتِة. وتعرََّضْت األرضيّاُت الُفسيِفَسائيُّة للخراِب خالَل االجتياِح الفاريسِّ للمنطقِة بÄَ عاِمي (٦١٤م - ٦٣٠ م).

، دخلْت جرُش مرحلًة جديدًة، تحمُل ُهويّتَها العربيّة، حيُث فتَحها القائُد العرÍُّ ُرشحبيل بن حسنة سنَة (٦٣٥م).  ويف القرِن الّسابعِ امليالديِّ

َوَدبَّْت الحياُة من جديٍد يف املدينِة، عىل أثِر معركِة 
مركِز  تثبيُت  تمَّ  أن  وبعَد  (٦٣٦م)،  عام  ال�موِك 
برزْت  (٦٦١م).  عاَم  دمشَق  يف  األمويَِّة  الخالفِة 
َخاِر،  جرُش مدينًة  تعتمُد عىل الزراعِة وصناعِة الفَّ
الطَّريِقِ  من  ِبالُقرِب  مْوِقعها  ذلك  يف  ساَعَدَها 
×كَة  دمشَق  يربُط  الذي  الحجِّ  ودرِب  التّجارّي 

واملدينِة.

جرَش  إعÛِر  مرشوِع  وضمَن  (١٩٨٢م)،  سنة  ويف 
ِة بالتعاوِن مع عدًد  والذي أطْلََقتُْه َدائِرَُة اآلثاِر العامَّ
من البعثاِت األجنبيِّة، تمَّ الكشُف عن العديِد من 
املعاãِ األثريَِّة التي أُنِْشأْت منُذ العِرص اليونا�ِّ حتى 
األمويِّ  العِرص  وباألخصِّ   املبكرِة،  اإلسالميّة  الفرتة 
اسُم  وظهَر  الُعْملَِة،  لصكِّ  مركزاً  كانْت جرُش   Äح
مدينِة الرضِب جرش مكتوباً بالعربيِّة، وكذلك كانْت 
األوا�  لصنعِ   ،ًÛمه مركزًا  الفرتِة  هذه  يف  جرُش 
ظهَر عىل  التي  ِرساج)،  (جمُع  واألرسجِة  َخاريَِّة  الفَّ

بعِضها اسُم جرَش إىل جانِب اسِم الّصانعِ.

ُمها الّدكاكÄُ التي تفتُح عىل الّشارِع املُعبَِّد. ويف عام (٢٠٠٢ م)، كُِشَف عن مسجٍد يقُع إىل الغرِب من نقطِة تقاطعِ  كÛ تمَّ اكتشاُف مبا� أمويّة تتقدَّ
، وتمَّ العثوُر عىل أوا�، وأرسجٍة فَّخاِريٍّة، وِقطَعِ الُعْملَِة الربونزيَِّة، التي تؤكُد نسبَة هذه األبنيِة للعِرص األمويِّ . الّشارِع الرئييسِّ

ِة. األرِضيَّة الُفَسيِْفَسائِيَُّة لِكنيَسِة ( كوزموس ودميانوس) / َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ
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١٨

ملحٌة تاريخّيٌة عن َجرَش

ياِيسِّ  ، حتَّى َوجَدْت َجرُش نَْفسها بَِعيدًة َعن الَعاِصمِة بَْغداِد، َمرْكِِز الَقراِر السِّ ولَُة الَعبَّاِسيَُّة، يف ُمْنتصِف الَقرِْن الثَّامِن املِيالديِّ َولَِكْن َما أَْن قَامْت الدَّ
اجعِ ، َوِخالِل ُمْنتصِف الَقرِن الثّامِن تََعرّضْت املَديَنُة لِِهزَّاٍت أرضيٍَّة َعنيَفٍة َهّدَمت الَكثْ�َ ِمن مبانِيَها  الجدِيِد، وبدأَْت أَوضاُعَها االقِتصاديَِّة ِيف التَّْغّ�ِ والرتَّ
وُمْنشآتَها ،وَما أْن دخَل القرُن التَّاسُع حيُث ُهجرَْت جرُش، وكاَن الفصُل األِخُ� من تَاِريِخ َجرَش الطَّويِل يف عاِم ١٨٧٨ للميالِد ،,َ¦ركََز الّرشْكَُس يف جرَش، 
وقعِ جرَش، وأجراِء الَحفِريَّاِت األثَريَِّة،  ِ̧ وبعَد الَحرِب العالَميَِّة األوَىل أصبَح األُردنُّ ُجزًء ِمن َمْنطقِة االنِتداِب َعىل ِفلِْسِطَ«، وبدأْت َدائرُة اآلثَاِر األردنيَِّة  

ديقِة . يانَِة، بَالتَّعاَوِن َمع الّدوِل الصَّ وأعÃِل الّرتميِم والصِّ

وَهكَذا فانَّ َمديَنِة جرَش ِبأَبِنيِتها، َومتاِحَفها تَحÉ يف كُلِّ زَاويٍة ِمن زواياَها ِقّصَة اإلنساِن ،ِ َعْربِ ُعصور تَاِريخيٍَّة ُمْختلِفٍة، فَهي ليَْسْت ُمجرََّد معالٍِم أثِريٍَّة 
وِء َعَىل مراِحَل تَاريخيٍَّة ُمختَلَفٍة، لِحضاَراٍت زالَْت، وبقيَْت َمَعالُِمها األثَِريَِّة  تَُذكْرُنَا بها . نعتَُز ِبوُجوِدَها، َولكْن َمرْكِزاً ثقاِفيّاً صاِمتْاً يَلَْقي الضَّ



أنا َجَرُش

التَّقسيُم الزَّمنيُّ للَفرتاِت األثريَّة والتَّطورات يف تَاريخِ األُْردِن

١٩

   الّتطّوراُت املُهّمُة / الّشخصّياُت التاريخّيُة التََّواِريُخالفرتُة األثريُّة
   / األماكُن الّتاِريِخّيُة:

عاَش اإلنساُن صيّاداً، جامعاً للقوِت، ومتنقالً، أقاَم ١٢٠٠٠٠٠-٨٥٠٠ ق.مالعُرص الحجريُّ القديُم
زمنيٍَّة  لفرتاٍت  مخي�ٍت  يف  الفرتِة  هذه  نهايِة  يف 

متفاوتٍة، ومتقطّعٍة. وصنَع أدواٍت َحَجِريَّة.

العُرص الحديديُّ

َعرفوا ٨٥٠٠-٤٥٠٠ ق.مالعُرص الحجريُّ الحديُث إذ  الّسنِة.  أيّاِم  طيلَة  قرى  يف  الناُس  عاَش 
األوا¨  استُخِدَمْت  الحيواناِت،  وتربيَة  الزراعَة 
³ثاٍل  أقدُم  ق.م)،   ٥٥٠٠) مرٍّة  ألّوِل  اِريِّة  الَفخَّ
 ِ́ ع موقعِ  يف  واكْتُِشَف  اإلنساُن،  صنَعُه   ٍّ ِجيصِّ

غزاٍل/عّ�ن.

النُّحاِس، ٤٥٠٠- ٣٥٠٠ ق.مالعُرص النُّحايسُّ معدِن  من  وأوا¨  أدواٍت  الّناُس  صنَع 
الباحثون  ،واكتشف  الحجريِّة  أدواتِِه  إىل  إضافًة 
تليالت  َها  أهمِّ من  األردنِّ  غوِر  يف  كبÄًة  قرى 

الغسوِل، ش�ل رشقي البحِر امليِّت.

تحّولْت بعُض القرى إىل مدٍن، وساَد نظاٌم ِسيَاِيسٌّ 
هو دولة املدينة، أي أن كلَّ مدينٍة تحكُم نفَسها 
مثل  بأسواٍر  املحصنُة  املدُن  وظهرْت  بنفِسها، 
(جاوه)، و(خربة الزيرقون)، و(خربة البرتاوي)، و 
لساِن  منطقِة  يف  العدِد  كبÄِة  مدافَن  عىل   َÕُع

البحِر امليِّت (باب الذراع).

٣٥٠٠- ١٢٠٠ ق.مالعُرص الربونزيُّ

 Ùجنو) أدوم  �Ûلك  ممثلة  األمِة  دولِة  ظهوُر 
وادي الحسا)، مؤاب (ب´ وادي املوجب والحسا)، 
ظهور  املوجب).  ووادي  الزرقاء  (نهر  ب´  عمون 

اإلمرباطورياِت األشوريِّة والبابليِّة.

١٢٠٠ – ٥٣٩ ق.م

األنباُط الفارسيوَن ورشَع  األردنَّ  فارسيوَن  قادٌة  حكَم 
. باالستقراِر يف جنوÙِ األردنِّ

٥٣٩ – ٣٢٢ ق.م

غزا جيُش االسكندِر األكِرب املنطقَة. وذاعْت شهرُة ٣٣٢ – ٦٣ م.قاإلغريُق
والهندسِة  التجارِة،  مجاالِت  يف  عاملياً  األنباِط 
 ) الجميلُة  عاصمتُُهم  اشتهرْت  ك�  والفنوِن، 

البرتاُء).

قيِق للفرتات التاريخيَِّة، فيَُجزِّئوَن كلَّ فرتٍة إىل  نظراً الستمراِر ظهوِر األدلِة وتطوِر التّفسÄاِت، يختلُف عل�ُء اآلثاِر أحياناً يف تحديِد التَّأريِخ الزمنيِّ الدَّ
أجزاٍء أصغر، لكلٍّ ِمْنَها َخَصائُِصُه املَُميَّزَُة، تُعدُّ الَّتقسي�ُت اآلتيُة عامًة إىل حدٍّ بعيٍد، وِمن املمكِن أْن تختلَف قليالًَعن تقسي�ٍت أخرى قد تَِجُدَها يف 

مراِجَع أُخرى: 
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التَّقسيُم الزَّمنيُّ للَفرتاِت األثريَّة والتَّطورات يف تَاريخِ األُْردِن
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   الّتطّوراُت املُهّمُة / الّشخصّياُت التاريخّيُة التََّواِريُخالفرتُة األثريُّة
   / األماكُن الّتاِريِخّيُة:

األمويوَن

63 ٦٣ ق.م – ٣٢٤ماألنباُط والروماُن عاِم  يف  (بومباي)  الروما�ُّ  اإلمرباطوُر  احتلَّ 
106م  عاَم  املنطقِة،وبحلول  أرجاِء  معظَم  ق.م 
قد  كانَت  التي  األنباط  ومملكُة  البرتاُء  سقطْت 
ست ُمنُذ القرِن الثَّا� قبَل امليالِد عىل األَقل،  تَأسَّ
وأصبحْت األردُن جزًء َمن إقليِم روما العر¦، و 
ضمِنَها  ومن  الَعُرش،  الرومانيُّة  املدُن  تأسسْت 

جرش، وطبقة فحل، وأم قيس وع±ن.

أصبحْت املسيحيُّة الّديانُة الرسميُّة للمنطقِة.٣٢٤ – ٦٣٦ مالبيزنطيوَن
فحٍل  طبقة  مثَل  مدٍن  يف  الّسكاِن  أعداُد  زادْت 
(قسطنط¸)  اإلمرباطوران  وحكم  وغºها. 
القسطنطينيِّة  من  املنطقَة  و(جستنيان) 

(اسطنبول).

والقادِة  الصحابِة  أرضحُة  األردنِّ  يف  انترشْت 
َ̧  بالقرِب من (مؤتَة، طبقة فحل وش±يل  املسلم

وادي األردن)ِ.

٦٣٦ – ٧٥٠مصدُر اإلسالِم والدولُة األُمويَّة

الدواويُن  بَْت  وُعرِّ العاصمَة،  دمشُق  أصبحْت 
والنقوُد، و بنيْت القصوُر الصحراويّة واملساجد.

٦٦١ – ٧٥٠م

كانْت العباسيونَ  حيُث  بغداَد  إىل  العاصمُة  انتقلْت 
الُحَميَمُة يف جنوِب األردنِّ مركَز انطالِق الخالفِة 

العباسيِّة  

٧٥٠ – ٩٦٩ م

كانْت العاصمُة القاهرة/ش±ل أفريقياالفاطميوُن ٩٦٩ – ١١٧١م

بُنيْت األيوبيوَن الفرتِة  هذه  ويف  القاهرة  العاصمُة  كانْت 
قلعُة عجلون.

١١٧٤ – ١٢٥٣م

كانْت العاصمُة القاهرةامل±ليُك ١٢٥٠– ١٥١٦م

كانْت العاصمُة اسطنبولالعث±نيّوُن ١٥١٦ – ١٩١٨م

١٩٢١ – الحارضاألردنُّ الحديُث واملعاُرص
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ِة. احة ُالبيَضاِويَّة/ َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ ِة.١   السَّ ِة.٢   َشارُع األْعِمَدِة/ َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ ٣   ُمْعبَُد (زيوس)/ َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ

٦   املرسُح الَجُنوِ�ُّ/ ديفيد كينيدي٥   َميداُن ِسبَاِق الخيِل/ ديفيد كينيدي٤   َمْعبَُد (آرتيمس)/ ديفيد كينيدي

�ِيلُّ/ ديفيد كينيدي / آلن واملزيل٧   املرسُح الشَّ ٩   كنيسة ُ (كوزموس ودميانوس)/٨   املَْسِجُد األَُمِويُّ
ِة.  َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ

ابَة ُ الّشَ�ليَّة/ ديفيد كينيدي١١  قوُس (هادريان)/ كيث بارو١٠  ُمتَْحُف آثاِر َجرََش/ أروى بدران ١٢  البوَّ

/ د.إينا ك±برغ  ِة.١٣  ُسوُر َجرََش األثَِريِّ ١٤  سبيُل الُحوريَّاِت/ َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ

َمَعالٌِم َرئِْيَسة ٌِيف َمْوِقعِ َجرََش األثَِريِّ



 الوحدُة اُألوَلى

اآلثاُر اآلثاُر

٢٣



األرُض كتاُب تَارِيخٍ َمفُتوح

األرُض كتاُب تَارِيٍخ َمفتُوٍح، فاألرُض تَحتَِفُظ يف داِخلَِها ِبذاكِرٍَة َهائِلٍَة 
األوَّلوَن  لَنا  تَرَك  ولَقْد  األْجداِد،  وتارِيِخ  الَعِيِش  ِبأَسالِيِب  لٍَة  ُمَحمَّ

شواهَد، تٍُشُ� إىل َهويَِّتِهم وآمالِِهم وإنْجاَزَاتِِهم .

َر ِقيَْمة َاملَاِيض وَموُروثَاتِِه ِمن ِخالِل التَّعرُِّف عىل  ونَحُن نَتعلَُّم أن نَُقدِّ
ِعلِم اآلثاِر، وَدْورِِه ِيف الَكْشِف َعن الَحيَاِة يف املَاِيض،  َوَذلَِك  لَغْرِز روِح 
ُهويَِّتَنا،  عىل  والِحَفاِظ  َعليِه،  واملُحافظِة  الطَّيِِّب  البَلَِد  لَِهَذا  ء  َ̧ االنتَ
يَِة كُُنوزِِه األثَِريَِّة،  وإنََّنا ال نَُحاِفُظ  إال َعىل ما نُِحُب ِمن األْشيَاِء،  َ̧ وِح

وال نُِحُب ِمن األْشيَاِء إال َما نَْفَهْم.

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر

َما هو ِعلُم اآلثَاِر

 َ̧ يَُعرُِّف دليُل أكسفورد لِِعلِم اآلثار ِعلَْم اآلثَاِر بأنَُّه ِدراَسُة املاِيض كَ
ِدراَسُة  فهو  التَّاِريُخ  ا  أمَّ الَُمتَواِفرَِة،  املَاديَِّة  البََقايَا  ِخالِل  ِمن  يَتََجىلَّ 
ُء  َ̧ فُعلَ املَْكتُوبَِة،  الَوثَائِِق  يف  الَوارَِدِة  املَعلُوَماِت  إىل  باالسِتَناِد  املاِيض 
يَْستَُقوَن  أنَُّهم  إال  الَ¸ِيض  ِدَراَسِة  يف  اْشَرتَكُوا  واْن  واملؤرخون  اآلثَاِر 

َمْعلوَماتِهم ِمن َوسائٍِل وَمَصاِدٍر ُمْختَلَِفٍة. 

َما أهداُف علِم اآلثَاِر 

اِبَقِة، وتفسرِيِِه. ُعوِب السَّ فَْهُم تاِريِخ الثََّقافَاِت والشُّ  •
عوِب، وكيفيَِّة االسِتَفاَدِة ِمَنها، واسِتْمرَاريَِّة التَّطّوِر الَحَضاِري. الكشُف عن تَرَاكُاَمِت تَجارِِب الشُّ  •

التَّعرُُّف عىل ُهويَِّة قَاِطِني املََكاِن.  •
اِبقِة، وَمعرفَِة األحَداِث التي َمرَّْت بها، فأَدَواُت الحيَاِة  فَهُم أسلُوِب حياِة النَّاِس، وِبيئَاتِِهم، وطَِريَقِة َمِعيَشِتِهم يف العُصوِر السَّ  •

قٍة عن طبيعِة الحياِة يف الَ¸ِيض .            اليَوميَِّة تزّوُدنَا Ìعلوماٍت جديدٍة وُمَشوِّ
، واملَُحافَظَِة َعلَيَِه. تَْقديُر اإلرِث الَبرشيِّ  •

٢٤



هي فََرتَاٌت َحَصلَْت يف املَاِيض وتَْنقسُم إىل قسم� رئيس� ه� :

•        ُعُصوُر ما قبَل التَّاريِخ : وهي الَفَرتَاُت الزمنيَُّة التي َسبََقْت اخرتَاَع الِكتَابَِة، َواْعتُِمَد عىل دراسِة تلَْك الَفَرتاِت ِمن ِخالِل 
َواِن والبيوِت واملََساكِِن             الطََّعاِم الذي كَاَن يَأُكُلُه إنَساُن تلَك الّفْرتَِة، واألَدَواِت التي َصَنَعَها ِمن الطَِّبِيَعِة ِمثل استخداِم حجِر الصَّ

          التي سكَنَها وكيَف تفاعَل مع الِبيئَِة واستَْخَدَمَها لَِسدِّ احتياَجاتِِه .

•        العصوُر التَّاريخيَُّة : وهي الفرتاُت الزمنيَُّة التي َجاءْت بعَد اخِرتَاِع الِكتَابَِة يف بالِد الرَّاِفديِْن  َسَنَة (٣٤٠٠ ق.م) واعتََمَد 
         عىل ِدَراسِة إنساِن تلَك الَفْرتَِة ِمن ِخالِل النُُّقوِش واللَفائِِف  والُكتِب والِكتَابَاِت التي كَانْت تَظَهُر عىل املُْكتََشَفاِت األثريَِّة ِمثل 

اِر والُعْملَِة .           الرُُسوَماِت الِجَداِريَِّة والنُُّقوِش عىل الِحَجارَِة والرَُّخاِم واألرِضيَّاِت الُفَسيِْفَسائيَِّة والَفخَّ

املَوِقُع األثريُّ

ن� وأحياناً  يَتشكَُّل املَوِقُع األثريُّ َعَرب الزَّمِن، ِمن ِخالِل تَراكُِم املَُخلََّفاِت الّناتَِجِة َعن األنشطِة اليوميَِّة، التي كَاَن Åُارُسَها اإلنساُن عىل َمدى ِمئاِت السِّ
ِة طَبََقاٍت ُمختلَِفٍة، حيُث أنَّ كلَّ  عىل آالِف السن�، وترتاكُم هذه املَُخلََّفاُت عىل َشْكِل طبََقاٍت فوَق بعِضَها البَعِض، عىل ِغرَاِر الَكعكِة املَْصُنوَعِة ِمن ِعدَّ
قَنا يف هذه  ُ عن فرتٍة زمنيٍَّة ُمختلَِفٍة، ومْع ُمروِر الزَّمِن، تُصبُح هذه املُخلَفاُت َمْدفُونًَة يف طبقاِت األرِض إىل أن يَِتمَّ الكشُف عنها، وكُلََّ� تََعمَّ طبقٍة تَُعربِّ

 . الطَّبقاِت نَسُ× َعَرب الزَّمِن إىل الوراِء، ونَبْتَِعُد أكÖَ َعن الَحاِرضِ

اِر، والزَُّجاِج، والِقطَعِ املَعدنيَِّة، وبقايا الطَّعاِم، واملواِد الُعضويَِّة، واآلثاِر َغ× املَنُقولًٍة،  ُع املُخلَّفاُت األثريَُّة يف املوِقعِ، ما بََ� اآلثَاِر املَنُقولَِة، ِمثل الَفخَّ تَتَنوَّ
التي يصعُب نَقلَُها ِمن مكانَِها،  ألنََّها تَتَسبَُّب يف َدماِر املَوِقعِ، وتََغي×ِ معالِِمِه، ِمثل الّجدَراِن، واألقَواِس، واألدَراِج، واآلبَاِر، والُقبُوِر، واألرِضيَّاِت، وقَد يََكوُن 

املُوِقُع عبارًة َعن َمدينٍة كب×ٍة، أو قريٍة صغ×ٍة، أو كَهٍف أو قٍَرب.

ماذا نَْعِني بالَفَرتَاِت الزََّمِنيَّة؟

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر

٢٥



. يُدرُِك الطَّالُب أهميََّة اآلثاِر يف َمعرِفِة الَحَضاَراِت التي َمرَّ بَها األرُدنُّ  -
يَكِتشُف الطَّالُِب أهميََّة َدوِر َعالِِم اآلثاِر يف البَْحِث والتَّنِقيِب والتَّوثِيِق.  -

ليَل الَحيَّ عىل  ُر الطَّالُِب ِقيمَة املاِيض وَمورُثاتِِه باعتِبارِِه: ُ�ثُل الُهويََّة الَحضاِريَِّة للُشُعوِب، والدَّ يُقدِّ  -
             ُمساهَمِة األَجداِد يف بناِء الحاِرض واملستقبِل. 

مساعدُة الطَّالِب عىل تَْقِديِْر املَاِيض واسِتكشاِفِه وتَخيُّلِِه.  -
َاث الحضاريِّ والُمحافظِة علِيِه. تَعزيُز اتِّجاهاِت الطلبِة نحو الرتُّ  -

العمُل امليدا¬ُّ:

هو الوسيلُة الرَّئِيسُة التي يَعتمُد عليها عالُِم اآلثاِر يف البحِث واالْسِتقَصاِء والتَّأريِخ للبََقايا األثريَِّة 
وإْخراِجَها إىل َحيِِّز الوجوِد.

ُخطواُت العمِل املَيَداِ¬ِّ  األثريِّ

١.  قبَل التَّنِقيِب / تَحديُد املوِقعِ 

َا تكوُن املواقع ُ يُعدُّ تحديُد املوقعِ  الُخطوَة األوىل التي يَِجُب عىل َعالِِم اآلثاِر القياُم بها، ور¹َّ
ُد بسهولٍة، ألنَّها تُشاهُد بالعِ« املجرََّدِة،  األثريَُّة موجوَدًة  فوَق سطِح األرِض وظاهرًة، فتتحدَّ

: Âوقَد تَكوُن تحَت سطِح األرِض وُ�ِكُن تعقُب أثرََها من ِخالل ما يأ

•   األوصاُف التي َوردْت َعنَها يف الرِّواياِت القدميِة أو السجالِت التَّاريخيَِّة. 
اِر أو البََقايا الِجَداِريَِّة. •   العثوُر عىل لَُقى أثريٍَّة عىل سطِح األرِض كالَفخَّ

دفِة أثناَء شقِّ الطُّرِق أو إقاَمِة األبنيَِّة. •   املَواِقُع التي تُكتشُف بالصُّ
طِح، والتي تَتَشكَُّل بسبِب وجوِد أبنيٍة     •   شكُل سطِح األرِض وُمالَحظَِة بعِض التَّعرُّجاِت عىل السَّ
    أو جدراَن أثريٍَّة تحَت سطِح األرِض. ويف بعِض األحياِن، ُ�كُن رؤيُة هذه التَّعرَُّجاِت بشكٍل 

يَِّة.    وِر الجوِّ     واِضٍح من ِخالِل الصُّ
•   اعتامُد ُعلاََمِء اآلثَاِر عىل املعلوماِت املتواِفرِة لديِهم َعْن البيئِة القدميِة، وتَوزيعِ املصادر

    الطَّبيِعيَِّة الكتشاِف َموقعٍ أثريٍّ جديٍد. فمثالً، املنطقُة التي تَْحِوي يف مصادَر مياٍه َعذبٍة ومواَد 
    غذائيٍَّة، تَكوُن موقعاً مثالياً يَختارُُه الناُس للعيِش والعمِل املَاِيض والَحاِرضِ .

َعالَِمُة آثاٍر/ رَْسمٌة تَوِضيِْحيٌَّة.

نَتاجاُت الدرِس:

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر
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: اآلثاُر وُمْستكِشفوها الّدرُس األولُّ

أثناُء التَّنِقيِب :

• املسُح: 
قبَل الِبدِء بالتَّنقيِب، تتُم دراسُة املنطقِة من خالِل املسِح س�اً عىل األقداِم. ومن خالِل 
التََّعرُِّف  اريَِّة، بهدِف  الَفخَّ أثريٍَّة، كالِكَرسِ  أدلٍة  عمليَِّة املسِح، يبحُث عل�ُء اآلثاِر عن 
املوقعِ  مكاِن  تفصيليٍَّة عن  تسجيِل مالحظاِت  ثمَّ  وتَأْريخِه، ومن  املوقعِ  عىل طبيعِة 
وِر ورَسُم الخرائِط، باإلضافِة إىل  واألدلِة التي وجدْت عىل سطِحِه. ك� يَتمُّ التقاُط الصُّ
ذلك تُستخدُم الكواشُف املَعدنيَُّة ،ملعرفِة إذا ما كانْت هناَك أدواٌت معدنيٌَّة َسبََق أْن 

ُدفنْت يف األرِض. 

• التنظيُف:
، ويُستحسُن َعَدُم   يتمُّ يف هذه املرحلِة تعشيُب املوقعِ وتنظيُفُه من كلِّ ىشٍء غَ� أثريٍّ
طِة والكب�ِة، فقْد تكوُن ذاَت مدلوٍل. وتُعدُّ هذه الطبقُة األُْوَىل  تَْحِرِيِك الِحَجارَِة املتوسِّ
يَِّة  الالِت عىل أهمِّ طحيَِّة فهي أُْوَىل الدِّ اِر السَّ ِمن املوقعِ. ومن األنسِب جمُع كَِرسِ الَفخَّ

املوقعِ وتاريخِه

•تقسيُم املوقعِ: 
بواسطِة  (١٠م×١٠م)،  أو  م)  تساوي(٥م×٥  بأبعاٍد  مربعاٍت  بتحديِد  اآلثاريوَن  يقوُم 
اِب  غ�ِة أو األسياِخ ، ويَفِصُل بÏَ املربعاِت حواجٌز ِمَن الرتُّ الخيوِط املربوطِة باألوتاِد الصَّ
ونقِل  واملُراقبِة  املربَّعاِت   Ïَب املُروِر  عمليَِّة  تسهيِل  بهدِف  تقريباً،  واحٍد  ِمرتٍ  بعرِض 

األتربِة.

• الحفُر: 
تتمُّ متابعُة عمليَِّة الحفِر لكلِّ طبقٍة  بصورٍة منفردٍة، لكونِها تختلُف عن التي تليها من 

ٍة تحمُل رق�ً لها.  حيُث لوِن الرتبِة ونوعها، ويتمُّ Óييُز كل منها ببطاقاٍت خاصَّ

املُكتشَفاُت األثريَُّة: 
اٍت لقطَعٍة أثريٍَّة، يجُب عدُم نَزِْعَها من األرِض قَبَل أْن يتمَّ  يف حاِل العثوِر عىل ُمؤرشِّ
نقلَِها  أو  إخراِجَها  عنَد  للكِرس  تَعرُِّضَها  حاِل  يف  موِقِعَها  لتحديِد  رسُمَها،  أو  تصويرَُها 
واألرضيَّاِت  كالُجدراِن  َمْنُقولٍة  غَ�  آثاٍر  عىل  الُعثُوِر  حاِل  ويف  املُتَْحِف.  أو  للَمْختَربِ 

الُفسيِفَسائيَِّة أو اآلباِر، يجُب توثيُقها عن طريِق الرسِم والتَّْصويِر.

 

١. ُمربَُّع الَحْفريَّة األثريَّة َوتَرِْقيُم طَبََقاِت األرْض/ مرشوُع دراسِة 
/ إينا ك�برغ وِر األثريِّ السَّ

َحْفِريٍَّة   ِ ُمربَّع  يف  اكْتُِشَقْت  أثريٍَّة  ٌملُكتََشَفاٍت  ٌرأسيَّة  رَْسَمة   .٢
وِر األثريِّ / إينا ك�برغ  أثريٍَّة / مرشوُع دراسِة السَّ

مرشوُع  أثريٍَّة/  َحْفِريٍَّة  ِيف  اكْتُِشَقْت  اِريَّة  فَخَّ َجرٍَّة  تَْصويُْر   .٣
وِر األثريِّ / إينا ك�برغ   دراسِة السَّ

/البعثُة  األَُمِويِّ املسِجِد  يف  الُفَسيِْفَسائِيَِّة  األرضيَِّة  تنظيُف   .٤
الداáاركيَّة/ آلن واملزيل 

 

الوحدُةُ اٌألوَلى: اآلثاُر

٢٧



يَّة ملوِقع ٍ أثَِريٍّ تحَت صورٌة جوِّ
َسطِح األرِض يف َجرََش/ ديفيد كينيدي

: اآلثاُر وُمْستكِشفوها الّدرُس األولُّ

بعُض األدواِت التي يستخدُمها عالُِم اآلثاِر:

للرسِم، وِمعَوالً للحفِر، وَمسطريناً   لتدويِن امللحوظاِت اليوميَِّة، ودفرتاً  يستخدُم عالُِم اآلثاِر دفرتاً 
اِب وإزالِتِه، وفرشاًة لتنظيِف أسطِح الطَّبقاِت من أجِل تصويرِها، وكام�ا ومقياساً للرسِم  لكشِط الرتُّ
 ، يتمُّ استخداُمُه عنَد التَّصويِر، وعرباٍت، ومجارَف، وقففاً مطاطيًة لنقِل األتربِة إىل خارِج املوقعِ 
غ�ِة الَحْجِم، وَصَناِديٍق وأكياٍس  اِب وتسهيِل عمليَِّة العثوِر عىل الِقطَعِ األَثَِريَِّة الصَّ ُمنخالً لتنخيِل الرتُّ
َناِديِق، وتُوَضُع َمْعلُوَماٍت  بالستيكيٍَّة لوضعِ الِقطَعِ األثريَِّة، والِبطَاقَاِت، لِيَِتمَّ َربْطَُها باألكْيَاِس، والصَّ

تَتََعلَُّق بالِقطَعِ األثَِريَِّة، الَِّتي تَمَّ الُعثُوُر َعلِيَْها.

الحفريَّة ُ األثريَّة وتظهُر ِفيها طبقاُت األرِض وبََقايَا أثريَّة/ رَسَمة ٌ تَوِضيِحيَّة

أدواُت َعالِِم اآلثاِر/ رَسَمة ٌ تَوِضيِحيَّة.

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر
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٣. بَعَد التّنِقيِب

•  التَّوثِيُق:
 وهو االحتفاُظ باملُْكتََشَفاِت األثريَِّة وتسِجيلَُها، حيُث يقوُم عل�ُء اآلثاِر بوصِف وتصويِر وإْحَصاِء الِقطَعِ األَثَِريَِّة ، ثمَّ يقوُموَن بتصنيِفَها إىل مجموعاٍت 
وفقاً ألنواِعها واألماكِن التي وجدْت فيها، تراِفُقَها بطاقاٌت يُكتُب عليها املعلوماُت الكاملُة لهذه املُْكتَشفاِت. وثمَّ تُْنقُل الِقطَُع األثَِريَُّة إىل املَْختَربِ امليدا�ِّ 

اِر باملاِء والفرشاِة النَّاعمِة تحاشياً إلزالَِة أيِّ رسوماٍت أو ألواٍن عليها . ُة طرٍق للتنظيِف، ومثاٌل عىل ذلك يتمُّ تنظيُف الَفخَّ للتنظيِف، وهناَك عدَّ

ميُم :  •  الرتَّ
يأÅ دوُر املُرّمُم بعَد أْن تتمَّ دراسُة املَْعلَِم األثريِّ من خالِل نتائِج الحفريَِّة ودراسِة املُخطَّطاِت، لِيتمكََّن من رَْسِم تََصّوٍر لَِ� كاَن عليِه املَبَْنى، قبَل أْن 
. وتكوُن هذه العمليَُّة يف بعِض  ِم إْن ُوِجَدْت، إلعادتِِه إىل أقرِب ما يكوُن إىل شكلِِه األصيلِّ يتعرََّض للهدِم، وإعادِة بنائِِه باستخداِم حجارِة املبنى املَُهدَّ
اريَِّة ببعِضها  ُم أيضا برتِميِم املُْكتَشفاِت األثريَِّة، كإلصاِق الِكَرسِ الَفخَّ ا عدة سنواٍت. ويقوُم املُرمِّ َّÐاألحياِن يف غايِة الصعوبِة، وقَْد تَأُخُذ وقتاً طويالً ر

. البعِض ليعوَد شكُل اإلناِء إىل أقرِب ما يكوُن ِمن شكلِِه األصيلِّ

ور األثريِّ /  تصنيُف وتصويُر املُْكتََشَفاِت األثَِريَّة/ِ مرشوُع دراسِة السُّ

إينا كÕبرغ
وِر األثريِّ / إينا كÕبرغ اِريٍَّة أثريٍَّة/ مرشوُع دراسِة السُّ تَرِْميُم َجرٍَّة فَخَّ

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر 

: اآلثاُر وُمْستكِشفوها الّدرُس األولُّ
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هل
؟تعلم

اعِة  السَّ  ُ ُمؤرشِّ هي  اِريَِّة  الَفخَّ الِكَرسِ   
التي ِمْن خاللَِها تُؤرَُّخ الطَّبقاُت األثريَُّة. 
أو  ُعملٍة  َوجِه  َعْن  الكتابِة  ففي غياِب 
هي  اريَِّة  الَفخَّ الِكَرسُ  تكوُن  ما،  نَقٍش 
تاريٍخ تَقريبيٍّ عىل  املُْعتـَمَدُة يف وضعِ 
خمسَ�  وبحدوِد  األثريَِّة،  املُكتشفاِت 
َسنٍة أو أقل. كاَن الَعالُِم (فلندر بيرتي) 
فرتٍة  لكلِّ  أن  اكتشَف  َمْن  أوَُّل  هو 
عن  ُ±يُّزها  الذي  ارها  فَخَّ لها  تاريخيٍَّة 
التَّصنيعِ  طُرِق  خالِل  ِمن  سواَء  غ·ِها، 

أواملواِد املُستخدمِة أوالزََّخارِِف.

: اآلثاُر وُمْستكِشفوها الّدرُس األولُّ

راَسُة والتَّحليُل: •  الدِّ
 يقوُم عل¾ُء اآلثاِر بدراسِة األدواِت والظواهِر وتحليْلَِها بُغيَة الحصوِل عىل معلوماٍت عن الحياِة االجت¾عيَِّة واالقتصاِديَِّة التي كانْت قا«ًة يف األزمنِة 
اُر التي يُعÄُ عليها يف أحِد القبوِر عىل  َ عدَد النَّاِس الذيَن كانُوا يعيشوُن يف بيٍت واحٍد، وتدُل املالبُس والُحّيل والَفخَّ القد±َِة. فحجُم البيوِت ±كُن أْن يُبَ�ِّ
ا بقايا الطَّعاِم وُحبوِب اللُّقاِح فتكشُف عن نوٍع الغذاِء الذي كاَن الناُس يتناولونَُه وَما إذا كانُوا  الطبقِة االجت¾عيَِّة التي ينتمي إليها الشخُص املَدفوُن، أمَّ
ِصَ� يف الُحُقْوٍل األَْخرى، فعل¾ُء الَحيََواِن  ينتُجوَن املحاصيَل أو يجمعوَن النباتاِت الربيََّة. َويَُقوُم عل¾ُء اآلثاِر ِبتَْفِس·ِ الّدلِيِْل األثريِّ Ðساعدِة املُتخصِّ
يُساِعُدوَن يف التَّعرُِّف عىل ِعظاِم الحيواناِت ، وطرِق الذبِح التي كانْت سائدًة، ك¾ يقوُم عل¾ُء النباِت بتحليِل البذوِر، للحصوِل عىل معلوماٍت حوَل 

النشاطاِت الزراعيَِّة القد±َِة .

•  املُْتَحُف: 
تنقُل القطُع بعَد دراسِتَها إىل املُتْحِف لتكوَن مصدراً من مصادِر املعلوماِت، والتَّعرِف عىل تاريِخ البلِد. ويعدُّ هذا من أهمِّ دواعي دراسِة اآلثاِر والرتاِث 
ٍة بعَد أْن تُعطَى أرقاماً ُمتحفيًَّة ،ويتمُّ  ٍت خاصَّ ، برشِط توف·ِ األجواِء املناسبِة للحفاِظ عىل القطعِ األثريَِّة يف املُتَْحِف. ويَتمُّ توثيُق القطعِ األثريَِّة بسجالَّ

وصُفَها بشكٍل دقيٍق ورسُمها ثمَّ تصويرُها.

•  النَُّرش: 
ًة جداً، حيُث أنَُّه من خاللِها يستطيُع املجتمُع أن يتابَع آخَر املُكتشفاِت األثريَِّة. وتتبنى العديُد من الجامعاِت  تعدُّ عمليَُّة النَِّرش والتَّوعيِة األثريَِّة ُمِهمَّ

العالَميَِّة عمليََّة التنقيِب والدراسِة، وِمن ثمَّ نُرش الدراسِة ضمَن َمنُشوراتِها.

اريَِّة والزَُّجاِجيَِّة عىل شكِل كٍَرس؟ استنِتْج:  ملاذا تَصلَُنا ُمعظُم األواá الَفخَّ

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر 
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تناوَل كتاُب تاريِخ حضاراِت الَعالَِم القد�ِة – الصُف السابُع األسايسُّ موضوَع العصوِر التاريخيَِّة والفرتاِت الزمنيَِّة.  -

تناوَل كتاُب الرتبيِة الوطنيَِّة واملَدنيَِّة – الصُف السادُس موضوع َآثاِر مدينِة جرش.  -

تناوَل كتاُب الرتبيِة الفنيَِّة – الصُف العاُرش موضوَع تاريِخ الفِن واآلثاِر والحرِف الشعبيَِّة.  -

تناوَل كتاُب العلوِم – الصفان الخامُس والثامُن مواضيَع مثُل األحاف�ِ وطبقاِت األرِض.  -

تناولْت كتُب اللغِة االنجليزيَِّة - الصفان السابُع والثامُن موضوِع اآلثاِر والعصوِر الرومانيَِّة.  -

تناوَل كتاُب علوِم األرِض – املرحلُة الثانويَُّة - املُستوى الثالُث - موضوَع األحاف�ِ واملُكتشفاِت األثريَِّة.    -

الرتابُط مع املنهاِج املدريسِّ

عوِب املاضيَِة، واالستفادِة من هذا  قْم ¾حاورِة الطلبِة إليصاِل األفكاِر الرئيسِة للدرِس، بهدِف تعريِف الطالِب بعلِم اآلثاِر وَدورِِه يف معرفَِة حياِة الشُّ
الرتاِث لبناِء حاِرضِنَا ومستقبَلَِنا من خالِل طرِح األسئلِة اآلتيِة:

ما هو املايض، وملاذا نهتُم بدراَسِتِه ؟

ما عالقَُة املايض  باآلثاِر التي نَرَاها اليوَم؟  •
مًة، وُمعظُمَها يكوُن تحَت سطِح األرِض قبَل اكتشاِفها؟ لاِمذا تبدو جميُع املواقعِ األثريَِّة ُمَهدَّ  •

هْل تعتقُد أنَّ ُهناَك آثاراً ما زالْت مجهولًة بالنسبِة لََنا؟ كيَف ميكُن العثوُر عليها؟  •
؟ ما دوُر َعامِل اآلثاِر  يف املوقعِ األثريَّ  •

كيَف يبحُث َعالُِم اآلثاِر عن القطعِ األثريَِّة ، وماذا يفعُل بها؟  •
كيَف لَنا أْن نعرَف عن املايض من خالِل املُكتَشفاِت األثريَِّة؟  •

ما االختالُف بنَي بلٍد ميلُك العديَد من الحضاراِت واملََواِقعِ األثريَِّة وبنَي بلٍد ال ميلُك ذلك؟  •
لاِمذا عليَْنا املحافظُة عىل اآلثاِر؟  •

قبَل الّزيارِة ملوقعِ جرَش األثرّي

n

٣١

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر 
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خالَل الزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ

سوَف يقوُم الطلبُة بالتَّعرُِّف عىل علِم اآلثاِر وطبيعِة العمِل امليدا�ِّ من حيُث الخطواِت املُتَّبعِة واألدواِت املُستَعَملِة،  ويتمُّ تشجيُع الطلبِة عىل تدويِن 
َملُحوظَاتِِهم، وأخُذ الصوِر خالَل الزيارِة، م¤ يساعُدُهم عىل االستكشاِف والتََّعلُِّم الذا�ِّ عن املُوقعِ، و�كُن اختياُر أي من األنشطِة األربعِة املَطْروحِة، 
لِتَحقيِق أهداِف الدرِس، ومن املُهِم أْن يقوَم املعلُم بتحض°ِ الطلبِة مسبقا للزيارِة امليدانيَِّة، من حيُث توضيِح برنامِج الزيارِة وأهداِفها، والطلِب منهم 

بأْن يقوموا بجمعِ املعلوماِت عن املوقعِ املراِد زيارتِِه.

نشاط ١:  صندوُق َجدي                                       (مرفق رقم ١)
 

يَّتها كأدلٍة تُساعُد يف َفْهِم الحياِة االجت�عيَِّة يف املَاِيض. يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطالِب بكيفيَِّة تفس�ِ املُكَْتَشَفاِت األثريَِّة، وَمدى أََهمِّ

لتنفيِذ النََّشاِط سوَف نحتاُج إىل األدواِت اآلتيِة ¼ا يتناسُب واعداِد الطلَبَِة:
ي (مرفق رقم ١) أقالُم رصاٍص ، ورقُة َعَمِل َصْنُدوِق َجدَّ

ويتمُّ العمُل بَُخطُواِت النََّشاِط اآلتيِة:

ًة َدْوِر َعالِِم اآلثَاِر يف تَْفِسْ°ِ االكِْتَشافَاِت األَثَِريَِّة.  رِس وخاصَّ تَْذكِْ°ُ الطالِب باملََواِضيْعِ التي Çََّْت ُمَناقََشتَُها يف الدَّ  .١

، وإنَّنا ِمن ِخالِل ُمْحتََوياتِِه َسْوَف ْنُدوَق يَُخصُّ الَجدَّ ْنُدوِق وإْخبَاِر الطُّالِب بأنَّ هذا الصُّ اإلَشارَُة إىل ُصْورَِة  الصُّ  .٢

             نتمكَُّن ِمَن الوّصوِل إىل   َمْعلُوَماٍت َعْن َحيَاتِِه.               

ْنُدوِق، ثمَّ ُسؤاُل الطَّلَبِة َعن الَِّذي يْعنِيِه َذلَِك الَْمْشَهُد.  اإلَشارَُة إىل َما يف َداِخِل الصُّ  .٣

، ِمن خالِل ُمْحتَويَاِت ُصْنُدوِقِه، وهذا  يُْشِبُه ما يَْفَعلُُه ُعلََ¤ِء  ْورَِة، َعْن َشْخصيَِّة الَجدِّ إْخبَاُر الطَّلَبَة ، ِبأَنَُّه يَِتّم تَْكِويُْن الصُّ  .٤

             اآلثَاِر، يف كَيِْفيَِّة تَْكِويِن ُصْورٍَة ،َعن الَْ¤ِيض، ِمن ِخالِل بََقايَا، َوآثَاِر الَْحضاراِت.

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر 
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نشاط  ٢: أدواٌت ِمْن الَْحْفِريَِّة األَثَِريَِّة                                         (مرفق رقم ٢)
 

يهدُف هذا النشاُط إىل تَْعِريِف الطَّالِِب بأََهمِّ األََدَواِت الَِّتي يَْسَتْخِدُمَها َعالُِم اآلثَاِر ِيف الَْحْفِريَِّة األَثَِريَِّة.

ِتَْنِفيِذ النََّشاِط َسْوَف نَْحتَاُج إىل األَدواِت اآلتِيَِة ِ�َا يَتََناَسُب َمْع َعدِد الطَّلَبِة :
أقالُم رََصاٍص ، َورَقُة َعَمِل أَدَواِت َعالِِم اآلثَاِر (ُمرْفَق ٢)

يتمُّ الَعَمُل ِبُخطُواِت الََّنشاِط اآلتيِة:

سؤاُل الطَّلبِة َعن األَدَواِت الَِّتي يَْستَْخِدُمها َعالُِم اآلثاِر َخالِل الَْحْفِريَِّة.  .١
توزيُع أوراِق عمِل النََّشاِط عىل الطَّلَبَِة وأطْلُُب ِمْنُهم الِبْدَء ِبَحلَِّها.  .٢

. ُمناقََشُة الطَّلَبَِة َحْوَل أَدَواِت َعالِِم اآلثَاِر، وَكَيِْفيَِّة اسِتْخَداِمَها َداِخِل الَْموِقعِ األثريِّ  .٣

ار                                     (مرفق رقم ٣) نشاط  ٣: تَرِْميُم الَْفخَّ
 

اِر. يَْهِدُف هذا النشاُط  إىل  تَعِريِف الطَّالِِب ِ�ََراِحِل تَرِْميِم الَْفخَّ

لِتَْنِفيِذ هذا النََّشاِط سوَف نَحتاُج إىل األََدَواِت اآلتية ِ ِ�َا يَتََناَسُب َمْع عدِد الطَّلَبَِة:
اِريٌَّة (َجرٌَّة واحدٌة لكلِّ َخْمَسِة أطَْفاٍل)، ِصْمٌغ (UHU) َسائٌِل، الِصُق َوَرٍق، ِمطْرَقٌَة، َوِقطَْعُة ِق²ٍَش. َجرٌَّة فَخَّ

يَِتمُّ تنفيُذ النََّشاِط بالُخطُواِت اآلتَيِة:

رِس، وخاصًة َدْوِر َعالِِم اآلثاِر بعَد التَّنِقيِب. تَْذكÁُِْ الطَّلِبِة باملواضيعِ التي َ¾َّْت ُمَناقََشتَُها يف الدَّ  .١
اِريَِّة ِبِقطَْعِة الِق²َِش، وَكَْرسَِها ِبَواِسطَِة املِطْرَقَِة، َوفَْصِل الِكَرسِ الَكِيْربَِة عن الُفتَاِت املُتَبَقِّي. الِقيَاُم ِبلَّف الِجرَِّة الَفخَّ  .٢

ْمغِ  توزيُع الطَّلبِة يف َمْجموعاٍت، لِتَُقوَم كُلُّ َمْجُموَعٍة ِبَرتِْميِْم َجرٍّة، ابِْتَداًء ِمن الَقاِعَدِة ،وانِْتَهاًء ِبَفِم الّجرَِّة، ُمْستَْخِدمÊَ ذلَك الصِّ   .٣
ْمغِ.                   لتَثِْبيِت القطَعِ، والِصِق الورِق لتَثِْبيِت الِقطَعِ بَْعِد إلَْصاِقَها بالصِّ

اِر. ْمغِ بÊَ كَِرسِ الَفخَّ تَْنِبيُه الطَّلَبَِة برضورِة نزِع الالِصِق الورقيِّ بعَد َجَفاِف الـصِّ  .٤
ا برتكَِها ك²ََ هي أو  ارَِة، فيقوُم إمَّ أُخُرب الطَّلبَة بأَنُّه يف بعِض األحياِن ال يتمكُن َعالُِم اآلثاِر ِمن إيجاِد جميعِ قطعِ الَفخَّ  .٥

             ِملء الفراغاِت �ادٍة ُ¾َيّزَُها عن القطعِ األصليَِّة ِمن خالِل اللوِن أو الس²كِة.

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر 

أنشطُة درُس اآلثاِر وُمْستكِشفوها

٣٣



يَارَِة:  اْمِتَداُد الََّنشاِط بعَد الزِّ

كِتَابَُة َما ال يَِقلُّ َعْن (٣٠٠ ) كَلَِمٍة َعْن تَْجِربِة الطَّالِِب وهو يزوُر الَحفِريَِّة األثريَِّة.   •
ُد اآلثاَر والطُّرِِق املُقَرتََحِة للِحَفاِظ َعلَيَْها. كِتَابَُة مقالٍة قصريِة َعْن الَعواِمِل الَِّتي تُهدِّ  •

الَّتِْنسيِق لِِزيَارَِة أَيٍّ ِمْن كُلِّيَاِت وَمَعاِهِد اآلثاِر املَْوُجْوَدِة يف الَجاِمَعاِت األُرُْدنيَِّة (الجامعة األردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة  •
ِث إىل طَلَبَِة الُْكلِّيَاِت               ال�موك، جامعة مؤتة، جامعة الحس³ بن طالل)، ليَتَعرََّف الطَّلَبُة أك±َ عىل ِعلِْم اآلثَاِر من ِخالِل التََّحدُّ

             وُمَدرِِّسيَها، والقياِم بجولٍة داخِل الُكلِيَِّة  لُِرْؤيَِة املَرَاِفِق املُختَلِفِة كاملُْختََربَاِت واملَتَاِحِف.

بَْعد الزيارِة ملوقعِ َجرََش األثَِريِّ

نشاط ٤: الَحْفِريَُّة األثريَُّة                                   
 

يهدُف هذا النشاُط  إىل  تعريِف الطاِلِب بكلِّ ما يتعلُق بالَحْفِريَِّة األثريَِّة، من الطُّرِق املُتََّبَعِة يف الحفِر، والطبقاِت الُرتابيَِّة، والتعامِل مع 
املُكتشَفاِت األثريَِّة. 

اٍل عىل استيعاِب الطلبِة لَِمْفُهوِم  لتنفيِذ النشاِط سوَف تحتاُج إىل تنظيِم زيارٍة َميَْدانيٍَّة ألحدى الَحْفريَّاِت األثريَِّة ، لÀِ لها من أثٍر إيجا¿ٍّ فَعَّ
: Æِقٍَة عىل أرِض الواقعِ ، وذلك من خالِل اآل الَحْفِريَِّة األثريَِّة، وأهميَِّة املُحافظِة عىل اآلثاِر بطريقٍة ُمَشوِّ

يَارَِة. االتصاُل بدائرِة اآلثاِر، لَِمِعرفَِة مواقعِ الحفرياِت األثريَِّة وَمَواِسِمَها، ليتمَّ اختياُر إْحَداَها للزِّ  .١
يَارَِة والهدُف ِمْنَها. يَارِة: املوقُع، عدُد الطلبِة، تَاِريُْخ الزِّ إرساُل كتاٍب رَْسميٍّ إىل دائرِة اآلثاِر يَْحتَِوي تََفاِصيَل الزِّ  .٢

يَارَِة. يارِة، وتَْحِديِد أعÀِر الطَّلبِة َوَعَدِدِهم، والهدِف ِمن الزِّ التنسيُق مْع ُمِديِر الَحْفِريَِّة ِمْن أَْجِل تحديِد ساعِة الزِّ  .٣
ِح، وعدِم َمًة، َعن املَْوِقعِ املُراِد ِزيَارَتِِه، َمْع َحثِِّهم عىل االلِتزَاِم بالُهُدوِء واالْسِتÀَِع إىل الرشَّ إعطاُء الطَّلبِة ُمَقدِّ  .٤

             االقرتاِب ِمن ُمَربََّعاِت الَحْفِريَِّة، أو الْتقاِط أيِّ ِقطَْعٍة دوَن إِْذٍن ُمْسبٍَق. 
يَِّة. فِّ ِح، وتَْذكِْ�ُ الطَّلَبَِة باملَواِضيعِ الَِّتي َدرَُسوَها ِيف الُْغرفَِة الصَّ ْ ِزيَارَُة املَوِقعِ واالْسِتْمتَاُع بالرشَّ  .٥

الوحدُة اُألوَلى: اآلثاُر

أنشطُة درُس اآلثاِر وُمْستكِشفوها

٣٤



انيُة الوحدُة الَثّ

َمَساِرٌح َخاِلَدةمسارح خالدة

٣٥
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٣٦

عوِب  الشُّ لَِحَضاَراِت  واِضَحًة  ُصورًَة  التّاريِخ  عْربَ  الَعَ�رُة  َشّكلْت 
وإنََجازَاتَِها، ومنُذ آالِف الّسنِ� كانْت املَسارُح واملدرّجاُت األثريَُّة 
عوِب ،  انِب الثقايفِّ لدى الشُّ ذاَت دوٍر حضاريٍّ هاٍم يف إبْرَاِز الجَّ
ِخالِل  من  الفنّي  الّجانِب  تعزيِز  يف  تُساهُم  كانْت  حيُث 
ك�  يَاضيَِّة،  والرِّ واملوسيقيَِّة  ْعِريَِّة  والشِّ الَخطَاِبيَِّة  املَهرََجانَاِت 

ؤوُن اإلداريَُّة للمدِن القدµَِْة. كانْت املكاَن الذي تُداُر منه الشُّ

من سكاِن  ممكٍن  عدٍد  أكُرب  فيها  تتجمُع  أماكٌن  فاملسارُح هي 
خاٍص،  أو  عاٍم  نشاٍط  أو  حدٍث  ومشاهدِة  للمشاركِة  املدينِة 
َر دوُر  الثقافيَّة للمدِن، وتطوَّ بَعد لتصبَح املراكُز  وتطّورْت في� 
ِيف  يِنيَِّة،  الدِّ الّشعائِر  إقاَمِة  يف  إياُه   اْسِتْخَداِمِهم  ِمن  املرسِح 
الَحَضارَِة اليونانيِّة، ليتخَذ أبعاداً اجت�عيًَّة ،وإداريًّة، وثقافيًَّة إىل 

. جانِب البعِد الدينيِّ

املع�ريَّ  الّشكَل  أنَّ  إذ  الّصوِت،  نظاُم  املسارَح  µُيُِّز  ما  وأهمُّ 
عىل  الّصوِت  بانتشاِر  سمَح  للمسارِح   َّÍالحلزو دائريِّ  الّنصَف 
مقاعُد  وكذلك  املرسِح،  أرجاِء  بكافِّة  دائريٍّة  أمواٍج  شكِل 
املُتفرِّجَ� مبنيٌة بشكٍل متدرٍج، وانسياÒٍّ، بحيُث ال تشكُل عائقاً 
مغطاٌة  منها  الّصغÔُة  املسارُح  وكانِت  وتيَِّة،  الصَّ األمواِج  إماَم 

Õِظَّالٍت.

املََسارُِح ِيف الَحَضارَِة اليُونَانِيَِّة:

أماَم  النَّاِس  تجمعِ  أماكَن  اليُونانِيِة  الحضارِة  يف  املسارُح  كانْت 
امليالِد  قبَل  اِدِس  السَّ القرِن  وِيف  ينيَِّة.  الدَّ الّشعائِِر  إلقامِة  املعابِد 
عىل  بنيْت  حيُث  مختلفاً  مع�ريَّاً  بعداً  تأخُذ  املسارُح  بدأْت 
املنحدراِت إىل جانِب املعابِد، وكاَن يتوسُط املرسَح مذبٌح إلحدى 
القرِن الخامِس قبَل امليالِد،  أتّخَذ شكالً مع�ريّاً يف  أْن  اآللهِة إىل 

وأصبَح يتكوُن من ثالثِة أجزاء :



انيُة: َمَساِرٌح َخاِلَدٌة الوحدُة الَثّ

٣٧

املََسارُِح يف الَحَضارَِة الرُّوَمانِيِّة: 

كاَن الرُّوماُن عىل درايٍة كاِملٍة بالفنوِن واألع�ِل املَرسحيِّة، وأقدُم األدلِّة 
عىل ذلك مرسحُ (بومباي) الّصغُ�، والذي يُعدُّ أوُل مرسٍح أقاَمُه الرُّوماُن 

عاَم خمسٍة وخمسَ�  قبَل امليالِد يف مدينِة روما. 

لقد اختلَف املرسُح الروما�ُّ يف شكِل بنائِِه عن املرسِح اليونا�ِّ، لتصبَح 
(االوركسرتا) نصَف دائريٍّة، ويجلُس بها كباُر الدولِة. و¦يَّز املرسُح بأنُّه 
ولقد  باملدرِج،  متصلٌة  (اإلسكينا)  أَن  بحيُث  متكاملٌة،  مع�ريٌّة  وحدٌة 
قُّسَم املدرُج يف املرسِح الروما�ِّ إىل أجزاٍء بواسطِة أدراٍج صاعدٍة، وذلك 

لتسهيِل عمليَِّة دخوِل املتفرجَ� وُخُروِجِهم ِمن املَْرسِح. 

املََسارُِح يف الَحَضارَِة اليُونانِيِة: 

ِح ،وكانَْت واجهتَُها  ١.  اإلسكينا: وهي منصُة الّتّمثيِل أو خشبُة املَْرسَ
    ُمزَْخرَفًَة بأَْعِمَدة و¦اثيَل وأشكاٍل مع�ريٍّة ومناظَر طبيعيٍّة، وكاَن يتمُّ 

    خلَفها تغّ�ُ مالبِس املُمثِّلَ� .

٢.  املدرُج: وهو مكاُن جلوِس املُتَفرِّجَ�.

٣.  االوركسرتا: وهي املساحُة الّدائريُّة الفاِصلُة بَ� (اإلسكينا) واملَدرِج، 
طَُها املذبُح      والّتي كانْت تُستَْخَدُم َمن ِقبَِل الرَّاِقِصَ� والعازفَ�، و يتوسَّ

ينيّة).       (وهو عبارٌة عن نصٍب حجريٍّ تُقدُم عليه القرابَ� الدِّ

مخطط املرسح اليونا�

مخطط املرسح الروما�

٢

٣

١

٢

٣

١
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٣٨

وُع (أثينا) َمْرشُ

طَيِّة، تحَت ِمظلِة برنامِج  أختَ� األُردُن لتنسيِق مرشوِع «أثينا»، وقياَدتِِه، وهو واحٌد من مرشوعاِت املبادراِت األوروبيِّة املُتَوسِّ
ِط، وتوثيِق عالقَِتَها  الرتاِث األورو¤ِّ املتوسطيِّ الرَّاِبعِ، والهادِف إىل تَْعِظيْم ِقيَم املََسارِِح القد�ِة يف دوِل حوِض البحِر األبيِض املُتَوسِّ
ِط،  . وتكمُن أهميُّة املسارِح القد�ِة يف أنها تلعُب دوراً أساسيّاً، يف تراِث دوِل حوِض البحِر األبيِض املُتَوسِّ °ؤسساِت املجتمعِ املحيلِّ
. قد اختاَر املرشوُع خمَس دوٍل، لتطِوِيِر مسارِِحَها  وثقافَِتِه، وتطويِر املواقعِ األثريِّة، وتحسيِنَها سيزيُد من دورِها كمقصٍد سياحيٍّ
 ، القد�ِة، وهي األردنُّ وايطاليا وتونُس والجزائُر واسبانيا، واختَ� مدرُج البرتاِء ومدرج ُجرِش الجنو¤ِّ كمواقَع للعمِل يف األردنِّ

:Áاآل ِّÃحيُث سيتمُّ تنفيُذ املرشوِع ِمن ِخالِل دائرِة اآلثاِر العاّمِة. لِمزيٍد من املعلوماِت، قْم بزيارِة املوقعِ اإللكرتو
http://www.euromedheritage.net/intern.cfm?menuID=12&submenuID=13&idproject=41

أضف إلى معلوماتك

وعىل الّرغِم من استخداِم سفوِح الّجباِل أحياناً، لبناِء املدرجاِت يف 
بإقامِة  بعُد   Îفي املسارُح  هذه  Ðيزْت  الرومانيَِّة،  املسارِح 
فوقَها  تحمَل  أن  تستطيُع  بحيُث  وأقبيٍة،  عقوٍد  عىل  مدرجاتَِها 

املباÃِ، التي ترتفُع إىل ثالثِة طوابٍق أو أربعة.
 

بازدهاِر  امليالديِّ مزدهراً   Ãِالثا القرِن  العمراÃُّ يف  الّنشاُط  وكاَن 
يف  الِم  والسَّ باالستقراِر  Ðتعْت  والتي  الرُّومانيَِّة،  الفرتِة  يف  الحياِة 
املسارِح  عدُد  بلَغ  حيُث   ،Ùَوِفلِْسِط وُسوِريَّا،  َولُبَْنان،   ، األردنِّ
أربعÙَ مرسحاً تقريباً، وُوِجَد منها يف األردنِّ ثالثَة عَرش مرسحاً. 
وقْد كاَن يُرَاَعى يف بناِء املسارِح املوقُع الّصحيُح، والَِّذي بَِقَي ِيف 
بَْعِض األَْحيَان كÎَ ِيف املََسارِِح اليُونَانِيِّة، بجانِب املَْعبَِد ، َويَُوّجه 
ُح َحسب َحرَكِة الّشمِس، وكان االهتÎُم بأساساِت املرسِح،  املَْرسَ
ألنه كاَن يُبَنى مستقالً عىل أرٍض مستويٍة يف كث�ٍ ِمن األْحيَاِن ، 
عمليُّة  لتتمَّ  املرسِح،  ومخارَج  °داخَل  يعتنوَن  الروماُن  وكاَن 
الّصوِت  َدرَُسوا هندسَة  أنُّهم   Îالدخوِل والخروِج منُه. ك تنظيِم 
بشكٍل جيٍد يف املسارِح، وكانوا يهتموَن بوضعِ التÎّثيِل والزخارِف 

التي كانْت منترشًة يف ذلك الوقِت . 

هل
؟تعلم

إىل  مدرجاُت مرسِح(بومباي)  واتّسعْت 
°ِظلٍة  وُغطَِّي  شخٍص،  آالِف   خمسِة 
واملطِر،  مِس  الشَّ من   Ùَالجالس ليْحِمَي 
مشاهدِة  مع  املزيِد  قراءَة  وُ�ِكُنَك 
العامليِّة  الّشبكِة  خالِل  من  الّصوِر، 

للمعلوماِت (اإلنرتنت).
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يتعرُف الطالُب مميزاِت املرسِح الجنو�ِّ وخصائَِصُه.  -
يبُ� الطالُب العالقَة بَ� بناِء املسارِح، والحياِة الدينيِّة يف العِرص الرُّوما�ِّ.  -

يكتشُف الطالُب ميزاِت الفنوِن األدائيَِّة الرومانيَِّة.  -
يتعرُف الطالُب طبيَعة َمالبِس املَُمثِّلَ� والَغرََض ِمنَها.  -

يشعُر الطالُب بأجواِء املَْرسِح االحتفاليِّة، وتفاعِل الُجْمُهوِر َمع الَعرِْض.     -

نتاجاُت الّدرس:ِ

ُّ�: املرسُح الجنو الّدرُس األولُّ

٣٩

، واكتمَل  امليالديِّ األوَِّل  الَقرِْن  أواخِر  ِيف  ُنوِ�ِّ  الجَّ ِح  املَْرسَ ِبِبَناِء  الرُّوَماُن   قاَم  
َويَتَِّسع  جرَش،  مدينِة  يف  مرسٍح  أضخُم  وهو   ، املِيالِديِّ الثَّاِ�ِّ  القرِن  يف  ِبَنائُُه 
لِثَالثِة آالِف مشاهٍد، ويتكّوُن من طابق�: يوجُد يف الطابِق األوِل ثالثُة ممراٍت، 
تُحيُط بها حنايا كانْت تُوضُع فيها التÁثيُل، وتُحيُط بهذه الحنايا أزواٌج من 
الّنرص،  نُِصَب Äثاُل  الباِب الرشقّي للمرسِح  الداخِل من   �ِÈ األعمدِة، وعىل
 Êُحسَب ما تش (Domitian)وأقيَم هذا التمثاُل يف زمِن اإلمرباطوِر دوميتان

لنا الكتابُة األثريُّة عىل طوِل الجداِر.

أفضِل  من  جرَش  يف  الروما�ُّ  الجنو�ُّ  املرسُح  يعُد 
مسارِح األردنِّ وأجملها، إذ يُعدُّ بناؤه مكتمالً بأجزائِِه 
الثالثِة الرئيسِة، حيُث أن نصَفه السفيلَّ يَقُع عىل تلّة، 
ا النِّْصُف الُعلِْوي ،فهو مبنيٌّ عىل املَْدَخِل َعىل َشْكِل  أَمَّ
املََواِقعِ  ِمْن  نو�ِّ  الجَّ ِح  املَْرسَ َمْوقُع  ويُعدُّ   ، أقَْواٍس 
املُنتقاِة واملثاليَِّة يف املُِدِن الرُّومانيَِّة، حيُث أنّه يقُع إىل 
جانِب معبِد (زيوس)، مÁ يدُل عىل مكانتِه الدينيِّة، 
إذ كاَن الشخُص يخرُج من املعبِد مبارشًة إىل املرسِح 
غالباً  تنتِهي  كانْت  التي  الدينيِّة  للطقوِس  إكÁالً 

باملرسِح. 

 

صورٌة جويٌَّة للمرسِح الَجَنوِ�ِّ وإىل َجانِِبِه َمْعبَُد (زيوس)/ 
ديفيد كينيدي 

/ رسمة توضيحيَّة. وماِنيِّ استخداُم األقِنَعِة في الَتْمِثيليَِّات في المسرِح الجنوبيِّ في العصِر الرَُّ
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الدينيِّة والحياِة االجت�عيِّة، وكاَن هنالك ثالثُة أنواٍع من  استُخِدَم املرسُح الجنو�ُّ بشكٍل خاصٍّ إلقامِة املرسحياِت التي ارتبطْت موضوعاتَُها باألموِر 
املرسحياِت: تراجيديٌَّة، وكوميديٌَّة، والساخرُة. وقد ±يّزْت أزياُء املمثل¬ بأنّها كانْت فضفاضًة وسهلَة الخلعِ، ألنّه كاَن عىل املمثِل أن يقوَم بتمثيِل أك� من 
دوٍر خالَل املرسحيِّة. وقد اشتملْت العروُض املرسحيُّة عىل رقصاٍت احتفاليٍّة بحسِب املناسباِت، وبألواٍن مختلفٍة بحسِب العمِر، والطّبقِة االجت�عيَِّة، 
، والبنفسجيُّ يرمُز إىل الغنى واألحمُر إىل  باِب، واألصفُر يرمُز إىل الحظِّ ، وامللوُن بعدِة ألواٍن، يرمُز إىل الشَّ نِّ حيُث كاَن اللوُن األبيُض يرمُز إىل كَِربِ السِّ

الفقِر، ك� استُخدِمت األقنعُة يف هذه املَْرسَِحيَّات، للتعبÈِ عن األدواِر التي كاَن  يتقّمُصها املمثلون.

أّما تذاكُر الدخوِل فكانْت قطعٍ معدنيٍّة أو فَّخاِريٍَّه صغÈٍة مستديرِة الشكِل، وعليها شخصياٌت دينيٌّة أو سياسيٌّة، كاإللِه أو الحاكِم.

هل
؟تعلم

هل
؟تعلم

/ جاك سي¬ تذاكُر دخول ٍ للَمَسارِح ِ "معروٌض ِمثلها ِيف ُمتَْحِف َجرََش األثريِّ

الفرتِة  تلك  يف  املرسحياُت  تُصمُم  كانْت 
بشكٍل يثÈُ متعَة الجمهوِر وح�َسُه، حيُث 
بعدِة  املرسِح  إىل  املمثِل  دخوُل  يتم  كاَن 
طُرٍق، كالظهوِر من أسفِل خشبِة املرسِح، 
رافعٍة  باستخداِم  األعىل  من  النزوِل  أو 
الخلفياِت   Èيدويٍّة، وكذلك كاَن يتمُّ  تغي
فصوِل  حسب  العرِض  أثناَء  املرسومِة 

املرسحيِّة.

مقاعِد  عىل  اليونانيُة  الحروُف  نُقشْت 
الصِف السفيلِّ من الطرِف الغر�ِّ للَمدرِج، 
ولكن  اليونانيِّة،  األرقاِم  إىل  ترمُز  وهي 
لدى  مجهوالً  يبقى  وجوِدها  من  الهدَف 

عل�ِء اآلثاِر حتى يوِمَنا هذا.

 
ِقَناُع اْستُْخِدَم يف التَّمثيِل ِيف َجرََش يف

 العِرص الرُّوماÚِِّ / جاك سي¬
ِقَناُع اْستُْخِدَم يف التَّمثيِل ِيف َجرََش يف

 العِرص الرُّوماÚِِّ/ ُمتَْحِف َجرََش األثريِّ / 
رشا دبابنة
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الرتابُط مع مناهجِ الدراساِت االجت	عّيِة
( تناوَل كتاُب الرتبيِة الوطنيِّة واملدنيِّة – الصف السادس األسايس/ج2 - الوحدة السادسة (يف الس�ِة الحضاريَِّة لألردنِّ  -

             درساً خاصاً حول مدينِة جرَش، تضمن إشاراٍت واضحٍة إىل املََسارِح. 
تناول كتاُب تاريِخ حضاراِت العاِ¢ القد�ِة – الصف السابع األسايس/ج2 – الوحدة السابعة (الحضاراُت العامليُّة خارج الوطِن العر�ِّ) درساً     -

             خاصاً عن الحضارِة الرومانيَِّة ، إذ تناوَل مواضيَع التطوِر التاريخّي للحضارِة الرومانيِّة، ومواضيَع الفنِّ واألدِب والحياِة الدينيَِّة.     
   

الرتابُط مع املناهجِ األخرى:
  ، ) درساً بعنواِن الفنِّ اإلغريقيِّ والروما»ِّ يف األردنِّ -  تناوَل كتاُب الرتبيِة الفنيِّة – الصف العارش األسايس/ج2 – الوحدة الخامسة (تاريُخ الفنِّ

ة ًمن النَّاحيِة الفنيِّة والعمرانيِّة.                               إذ تضمَن معلوماٍت عن مدينِة َجرََش، وِفيِه َوْصٌف َدِقيٌق، لِِتلَك املََسارِِح، َوَخاصَّ
َن،  ابعُ (كِتاُب الطَّالِِب) - الَفْصُل الثَّالُِث ( ِزيَارَُة األَماكِن)، َوِفيِه نصاً َعن ِزيَارَةِ املَْرسحِ الرُّوَماِ» ِِّيف َع·َّ ُف السَّ تََناَوَل كتاُب اللَُّغِة االنِجلِيزيَِّة – الصَّ  -

ح ِوأقَساِمِه.  ُن ُصَوراً َعن املَْرسَ              يَتََضمَّ
ُن ُصَوراً لَِمِديَنِة  ُف التَّاِسُع (كِتاُب الطَّالِِب) - الوحدُة الثَّانِيَة ُ( َحْوَل الَعالَم ِ) درَس(املَِديَنة املَْخِفيَّة ُ)، َضمَّ تََناَوَل كتاُب اللَُّغِة االنِجلِيزيَِّة – الصَّ  -

             َجرََش، َوِفيِه أْسِئلَة ٌَعن َعَمل َِعالِم ِاآلثَار.          
اً َحْوَل ِمْهرََجان َجرََش، َوِفيِه َمْعلُوَماٌت َعن  ُف الَعاِرشُ (كِتاُب األنِْشطَة) - الوحدُة الثَالِثَة ُ( الثََّقافَة) نصَّ تََناَوَل كتاُب اللَُّغِة االنِجلِيزيَِّة – الصَّ  -

             َمِديَنِة َجرََش َوآثَارَِها. 

قُْم بحواٍر مع الطلبِة، إليصاِل األفكاِر الرئيسِة للدرِس، حوَل ما يعرفونَُه عن مسارَح حديثٍة قاموا بزيارتِها ،واربطَْها Íسارِح جرَش األثريِّة. ويتمُّ عرُض 
وأهميِّة  واستخداماتها،  وتاريِخها،  القد�ِة،  املسارِح  بأشكاِل  الطلبِة  تعريِف  إىل  الحواُر  ويهدُف هذا   . الصفيِّ الحواِر  درٍس خالَل  لكلِّ  املرفقِة  الصوِر 

املحافظِة عليها، وذلَك من خالِل طرِح األسئلِة اآلتيِة:

ما هو املرسُح؟   •
هل شاهدَت حضوراً فنياً عىل أحِد املسارِح؟ أو هل مارست عمالً فنياً عىل أحِد املسارِح؟ صف شكَل املرسِح واملالبُس   •

؟              التي استَخَدمتُها أثناَء العرِض املرسحيِّ
هل احتجَت لتذكرِة دخوٍل لحضوِر املرسحيِّة؟ ما هو شكلُها؟  •

هل استخدمت أجهزًة خاصًة بالصوِت؟   •
هل حرضَت فعالياٍت يف مسارِح جرَش؟ هل تعلم بأنَّها استخدمْت لالحتفاالِت قبَل ألفي سنٍة ؟  •

ما وجُه الشبِه بنَي مسارِح جرَش القدميِة واملسارح الحديثِة؟  •
ما استخداماُت املرسِح الجنويبِّ؟ وكيَف عرفنا ذلك؟  •

كيَف استخدمت األقنعُة واأللبسُة يف تقمِص الشخصياِت يف املرسحيِّة؟  •
تخيْل أنَّك ممثٌل قبَل ألفي سنٍة ، ما الوسائُل التي سوَف تستخدمها إلبراِز دورِك؟  •

ملاذا يجُب علينا املحافظُة عىل هذه  اآلثاِر املميزِة؟ وكيَف؟  •

الرتابُط مع املنهاِج املدريسِّ

قبَل الّزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ

n
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سوَف يقوُم الطلبُة بالدخوِل إىل عاِ� املسارِح والفِن الروما�ِّ، وذلك من خالِل زيارِة املسارِح الرومانيِّة والتعرِف عىل أهمِّ األقنعِة واأللبسة، التي كان 
الزيارِة م� يساعُدهم عىل االستكشاِف  يرتِديَها الروماُن عىل هذه املسارِح الخالدِة، ويتمُّ تشجيُع الطلبِة عىل تدويِن مالحظاتِهم وأخِذ الصوِر خالل 
والتعلِم الذا²ِّ عن املوقعِ. وِمن املُهمِّ أن يقوَم املعلُم بتحض¯ِ الطلبِة للزيارِة امليدانيِّة من حيُث توضيِح برنامِج الزيارِة وأهداِفها، والطلُب منهم بأن يقوموا 
بجمعِ املعلوماِت عن املوقعِ املراِد زيارتِِه، وللُمَساَعَدِة ِيف إيَْجاِد َمَكاٍن لِتَطِْبيِق النََّشاِط، و¹ُِْكُن االْسِتَعانَُة ِبَخارِطَِة َجرََش، املَْوُجوَدِة يف ِبَدايَِة الَحِقيْبَِة، أَو 
اِر َجرََش، و ¹كُن اختيار أّي ِمن األنشطِة الثالثِة املطروحِة لتحقيِق أهداِف الدرِس، ويبدأُ العمُل بخطواِت األنشطِة عنَد الوصوِل  االْسِتْفَساِر ِمن َمرْكِِز ُزوَّ

.ِّÇإىل املرسِح الجنو

نشاط  ١: األقنعُة الرُّوَمانيُّة                                       (مرفق رقم ١ و ٢)
 

وَمانيَِّة واستخدامها يف الّتمثيِل عىل املسارحِ يف تلَك الفرتِة. يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطلبِة بأشكاِل األقنعِة الرُّ

ولتنفيِذ النشاِط سوَف تحتاُج إىل األدواِت اآلتِيَة، وËا يتناسُب مْع َعَدِد الطَّلَبَِة: 
اٌت، ِعِيصٌّ خشبيٌّة بحجِم املِْسطَرَِة، ورقُة َعَمِل (الِقَناُع الرُّوماِ�ُّ / ُمرْفَُق ١ و ٢) أقالُم رصاٍص، ِمَقصَّ

عنَد الوصوِل إىل املرسحِ الجنوِ�ّ، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتيِة:

القياُم بجولٍة يف املرسِح وتذك¯ِ الطلبِة بالدرِس والحواِر الذي تمَّ من ِخاللِه.  .١
وتوزيُع ورقِة العمِل عىل الطلبِة والطلُب منهم أْن يقصوا القناَع.  .٢

التفاعُل مع الطلبِة خالَل عمليَِّة ُصنعِ القناِع من ِخالِل طرِح األسئلِة اآلتية:  .٣
      •  ِصْف هذا الِقَناع؟ َما املَشاعُر التي يعُرب عْنَها الِقَناُع؟

؟ ملاذا اْسِتْخِدَمْت األقنعُة خالَل العمِل املَْرسَِحيِّ  •      
ملاذا كاَن املمثلوَن يف تلَك الفرتِة يستخدموَن أسلوَب اإلمياءاِت؟  •      

ما الفرُق بنَي لغِة الّجسِد ولغِة اللّساِن يف هذه الحاالِت؟  •      
ما أهميَُّة التناُسِق بنَي اللغتنِي يف إنجاِح العرِض املَْرسَِحيِّ ؟  •      

وِت       الرشح والتوضيح: يعتمُد عىل الرّقِص وحركاِت اليِد وتعاب°ِ الَوْجِه واألزياء لتقديِم املرسحيَِّة، دوَن الَّرتكيِز املَُباِرشِ عىل الصَّ
. َµِْالَخاِرجِ من املَُمثِّل     

بعَد انتهاِء الطلبِة ِمْن ُصنعِ أقِْنَعِتِهم، يَتَوزَُّع الطلبُة يف َمجموَعاٍت، وتقوُم كلُّ َمْجُموعٍة بتأليِف َمرسحيٍَّة وáثيلها.   .٤
ه إىل ُمتَْحِف آثاِر جرَش لرؤيِة األقنَعِة التي كانْت تُستخدُم من ِقبَِل املمثلÞَ يف العِرص الروَماِ�ِّ. التَّوجُّ  .٥

 خالل الزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ
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ِّ�أنشطُة درُس املرسحِ الجنو

٤٣

نشاط ٢: تذاكُر املسارِح الرُّوَمانيِّة                      (مرفق رقم ٣)
 

يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطَّلبِة بتذاكِر دخوِل املسارحِ الرومانيَِّة يف جرَش، وأشكالَِها واملواِد املَْصُنوَعِة منها.

ولتنفيِذ النشاِط سوَف تحتاُج إىل األدواِت اآلتية، َوِ�َا يتناسُب َمع َعَدِد الطَّلبِة:
أقالُم رصاٍص، ورقُة عمِل (تذاكُر الدخوُل / ُمرْفَُق ٢)

عنَد الوصوِل إىل املرسحِ الجنو�ِّ، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتيِة:

القياُم بجولٍة يف املرسِح، وتذكُ¥ الطلبِة بالّدرِس والحواِر الذي تمَّ ِمن ِخاللِه.  .١
ُه إىل ُمتْحِف آثاِر جرَش،وتذكُ¥ الطلبِة �وضوِع تذاكِر الدخوِل إىل املرسِح الروماِ¬ِّ. التوجُّ  .٢

الطلُب من الطّلبِة البحَث َعن التذاكِِر يف املُتْحِف.  .٣
توزيُع أوراِق عمِل النشاِط عىل الطلبِة، والطلُب منهم البدء بحلِّها بالرجوِع إىل التذاكِر التي وَجُدوَها يف املُتَْحِف   .٤

             والتفاعل معهم خالَل هذه العمليَِّة.
بعَد انتهاِء الوقِت، يتجمُع الطلبُة يف الّساحِة الخارجيَِّة للُمتَْحِف ملُناقشِة أسئلِة ورقِة العمِل.  .٥

نشاط  ٣: أزياٌء ِمن املََسارِِح الرومانيَِّة                     (مرفق رقم ٤)
 

يهدُف هذا النشاُط إىل إدخاِل الطلبِة إىل عاِ© املرسحِ الروماِ¡ِّ وذلك ِمن ِخالِل تعريِفِهم بالزيِّ الروما¡ِّ (Toga )الذي كاَن يرتِديِه املَُمثُل 
وكيفيِة طريقِة ارتدائِِه.

لتنفيِذ النشاِط سوَف تحتاُج إىل األدواِت اآلتية، و�ا يتناسب مع عدد الطلبِة:
قطعُة قÊٍش (م٢×٢م)، ِمَقّصاٌت، الصٌق، صورٌة للباٍس روماِ¬ٍّ، ورقُة عمِل (اللِّبَاُس الرُّوَماِ¬ُّ / مرفق ٤)

ُنوِ�ِّ، يبدأُ العمُل بخطواِت النَّشاِط اآلتيِة: ِعنَد الُوُصوِل إىل املرسحِ الجَّ

القياُم بجولٍة يف املرسِح وتذكُ¥ الطلبِة بالدرِس والحواِر الذي تمَّ من ِخاللِه.  .١
 Ëَُه إىل ُمتَحِف آثاِر جرَش، ومن ثم تجميُع الطلبِة، والطلُب منهم الجلوس، وتذك¥هم �وضوِع أزياِء املمثل التوجُّ  .٢

             يف املسارِح الرومانيِّة.
عرُض صورٍة للباِس الروماِ¬ِّ، تشِبُه ما استَْخَدَمه املمثلوَن عىل املرسِح الروماِ¬ِّ ومناقشِة شكِل اللباِس، وكيفيَِّة ارْتَِدائِِه.  .٣

الطلُب من أحِد الطلبِة الوقوِف عىل املَِنّصِة وعرِض طريقِة ارتداِء الّلباِس الروّماِ¬ِّ.  .٤
توزيُع الطلبِة يف مجموعاٍت، وتوزيُع أوراِق عمِل النشاِط عىل كلِّ مجموعٍة.  .٥

الطلُب من الطلبِة البدِء بحلِّ ورقِة النشاِط باالستعانِة بالِقطَعِ والتÊثيِل الرومانيَِّة املوجودِة يف املُتحِف والتفاعل  .٦
             معهم ِخالِل هذه العمليِّة.  

بعَد انتهاِء الوقِت، يتجمُع الطلبُة يف الّساحِة الخارجيِّة للُمتحِف ملناقشِة أسئلِة ورقِة العمِل.  .٧
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٤٤

امتداُد النشاِط إىل ما بعد الزيارِة: 

كتابُة ما ال يقلُّ عن ٣٠٠ كلمِة عن تَْجربَِة الطالِب، و هو يزوُر جرَش.  .١
 . كتابُة مقالٍة قص�ٍة عن ُمَدرََّجاٍت ُروَمانِيٍَّة أخرى موجودٍة يف األردنِّ  .٢

عمُل أقنعٍة بأشكاٍل وتعاب�ِ مختلفٍة ،وإقامِة َمْعرٍض يف املدرسِة، لعرِض أع�ِل الطلبِة.  .٣
عمُل مرسحيٍَّة مدرسيٍَّة تُستَْخَدُم فيها األقنعُة واأللبسَة الرومانيَُّة.  .٤

زيارُة موقعِ مرشوِع (أثينا) اإللكرتو¶ِّ، والتعرِف أك´ عن املسارِح يف الحضارِة الرومانيِّة.  .٥

بَْعد الزيارِة ملوقعِ َجرََش األثَِريِّ
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  ٤٥

املَوقُع واملَُمّيزاُت:

شارِع  امتداِد  من  الغرِب  إىل  الّش�يلُّ  املرسُح  يقُع 
أّما  جرَش،  يف  املُعبُّد  الرّئييسُّ  الّشارُع  وهو  (الكاردو)، 
مستوياِت  يف  ارتفاعاٍت  مع  دائرّي،  نصُف  فهو  شكلُُه 
ألعضاِء  ُمَخّصصًة  األوىل  الصفوُف  كانْت  حيُث  املقاعِد، 
ِعلْيَِة  ِمن  الّرشِف  وأصحاِب  واملُستشاريَن  األّمِة  مجلِس 
املُخّصصِة  الُعلويِّة  املقاعِد   ªَوب بينهم  ويَْفِصُل  القوِم، 

لعاّمِة الّشعِب حاِجٌز، تكاُد أْن تكوَن بقايَاُه ظاهرًة.

صورٌة جويٌَّة للمرسِح الّش�يل/ ديفيد كينيدي 

مراحُل بناِء املرسحِ
ُح الّشَ�ِيلُّ َعىل مرحلتªِ ُهَ�:  بُِنَي املَْرسَ

املرحلُة األوىل: 
ِبِه أربَعَة عَرش صّفاً من املقاعِد، تتسُع إىل ما  ( سنَة ١٦٥ ميالديّة):  بُنَى 
يُقاُرُِب ٥٠٠ شخٍص، وكاَن الوصوُل إليِه َعن طريِق درٍج ِمَن الّساحِة األماميِّة.

املرحلُة الّثانيُة: 
(سنَة ٢٣٥ ميالديّة): أُضيفْت َعليِْه صفوُف مقاعَد جديدٍة يف الّجزِء العلوّي 
من املرسِح، فأصبَح يتّسُع إىل ما يُقاُرُِب ١٦٠٠  شخٍص، وأُِضيف اثناِن من 
إىل  للوصوِل  وأقبيٌة  َمَمرَّات  بُِنيَْت  ك�  (األوركسرتا)،  مع  لتتصَل  األقبيِة 

املقاعِد الُعليَا. 

رِس: نتاجاُت الدَّ

يتعرُّف الطّالُب مميزاِت، وخصائَص املرسِح الّش�يلِّ.   -
يكتشُف الطّالُب أهمَّ مزايا الفِن الروماÔِّ، الذي كاَن يُقاُم عىل املرسِح  الّش�يلِّ.  -

.ِّÔيتعرُّف الطّالُب دوَر املرسِح الّش�يلِّ، يف الحياِة الّسياسيِّة يف العِرص الروما  -
يتعرُّف الطّالُب األبجديَّة اليونانيََّة، وذلك ِمْن خالِل النُّقوِش املَوُجَودِة يف املرسِح.  -

ِح. يكتشُف الطّالُب بعضاً من اآلالِت املوسيقيَِّة املُستَخَدَمِة يف املََسارِح الرومانيِّة، ويشعُر بالجو االحتفايلِّ للَمْرسَ  -
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  ٤٦

الجت�عاِت  اْستُْخِدَم  قد  املرسِح  هذا  أّن  يبدو 
مجلِس املدينِة والخطِب الرسميِّة يف املرحلِة األوىل 
املقاعِد أس�ُء  نُِقَشْت عىل بعِض  بنائِه، حيُث  من 
وعددها  املجلِس،  أعضاَء  ُ�َثُّل  كانْت  التي  القبائِل 

١٢ قبيلًة. 

أّما بعد أْن �ّْت توسعُة املرسِح يف املرحلِة الثانيِة 
املوسيقيِّة، حيُث  لالحتفاالِت  استُخدَم  فقد  لِِبَنائِِه، 
آدميٍّة  بأشكاٍل  (االوركسرتا)  حجارِة  بعُض  ُزيّنْت 
لشخٍص  �ثاٍل  عىل  العثوُر  ،وتمَّ  مبدعَ·  لراقصَ· 
القيثارِة، وآخَر يرقُص ويعزُف عىل آلٍة  يعزُف عىل 
تُشبه آلَة الدِف املستخدمِة يف وقِتَنا الحاِرض. وقد 
من  قطعِ  عبارًة عن  كانْت  Àِظالٍت،  املرسُح  ُغطِّي 
املرسِح  فوَق  امتدْت  بحباٍل  تعليُقها  تمَّ  الق�ِش، 

 . بشكٍل أفقيٍّ

هل
؟تعلم

الّنصِب  عىل  الكتاباِت  جميَع  أّن 
التّْذكاريِّة واملباÈ كانْت تُكتُب بالّلغِة 
اليُونَانيَِّة، وهذا يَُدلُّ عىل مدى امتداِد 
الحضارِة  اليونانيِّة عىل  الَحَضارَِة   ِËتأث

الرومانيِّة.

 

ي هذا املرسُح عىل غراِر املسارِح الرومانيِّة الصغËِة حج�ً بـ (األود يون) (ODEON)، ك� يَظهُر عىل نقٍش كاَن موجوداً خلَف خشبِة املرسِح،  وُسمِّ
موا الدعَم لبناَء املرسِح أيضاً. الذي يذكُر أس�َء املتربعَ· الذيَن قدَّ

وأجريْت الحفرياُت األثريُّة يف املوقعِ منُذ عاِم ١٩٨٢ميالديٍَّة، حيُث تّم العثوُر عىل أدواٍت فَخاريٍّة كاألرسجِة (املصابيح) تعوُد إىل القرِن الثّالِث للميالِد، 
ك� تّم العثوُر عىل نقوٍد تعوُد إىل فرتاٍت تاريخيٍّة مختلفٍة (الروماÈ والبيزنطي واإلسالمي). 

ك� أُجريْت العديُد من الرتمي�ِت (إعادُة إْعَ�ٍر) عىل املرسِح، نتيجًة تعرضِه للتدمËِ ِبَسبَب الزالزِل الذي تعرَضْت له مدينُة جرَش يف منتصِف القرِن 
. الثامِن امليالديِّ

نحٌت لشخص ٍ يَعزُِف عىل آلٍة
�يلُّ /   تُْشِبُه الِقيْثَارََة/ املرسُح الشَّ

ِة. َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ

نقٌش السِم قبيلٍة كانْت تُشارُك يف َمْجالِِس املَِديَْنة
�يلُّ / جاك سي· ِ ِيف الَعْرصِ الرُّوَماÈِِّ/ املرسُح الشَّ

نحٌت لشخص ٍ يَعزُِف عىل
�يلُّ/  َف/ املرسُح الشَّ آلٍة تُْشِبُه الدَّ

أروى بدران
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الرتابُط مع مناهجِ الدراساِت االجت�عّيِة

( تناوَل كتاُب الرتبيِة الوطنيِّة واملدنيِّة – الصف السادس األسايس/ج2 - الوحدة السادسة (يف الس�ِة الحضاريِّة لألردنِّ  -
             درساً خاصاً حول مدينِة جرَش، وتََضّمَن إشاراٍت واضحًة إىل املََسارِِح. 

تناوَل كتاُب تاريِخ حضاراِت العاِ� القد�ِة – الصف السابع األسايس/ ج2 – الوحدة السابعة (الحضاراُت العامليُّة خارج   -
ِّ̈) درساً خاصاً عن الحضارِة الرومانيِّة، إذ تناوَل مواضيَع التطوِر التاريخيِّ للحضارِة الرومانيِّة ومواضيَع               الوطِن العر

             الفنِّ واألدِب والحياِة الدينيِّة.   

قم بإجراِء حواٍر مع الطلبِة إليصاِل األفكاِر الرئيسِة للدرِس حوَل ما يعرفونه عن مسارَح حديثٍة قاموا بزيارتِها، واربطها ®سارِح جرَش األثريِّة. ويهدُف 
هذا الحواُر إىل تعريِف الطالِب بأشكاِل املسارِح القد�ِة، وتاريِخها، واستخداماتِها، وأهميِّة املحافظِة عليها  وذلك من خالِل طرِح األسئلِة اآلتيِة:

ما هو املرسُح؟  •
هل شاهدَت حفالً غنائياً عىل أحِد املسارِح؟ وهل مارسَت عمالً فنياُ عىل أحِد املسارِح؟  •

ما اآلالُت املوسيقيُّة التي استخدمْت أثناء العرِض؟ هل استخدمْت أجهزٌة خاصٌة بالصوِت؟  •
هل شاهدَت شخصيًة مميزًة قامْت بافتتاِح إحدى املرسحياِت ؟ هل الحظَت أيَن كاَن جلوُسُهم؟  •

عّربّ عن رأِيك: ما مدى وضوح الصوِت الذي كاَن يَصلَُك؟  •
هْل شاهدَت قاعَة االجتامعاِت يف الربملاِن األردينِّ؟ برأيك ما وجه الشبِه بيَنَها وبنَي املسارِح األثريَِّة؟  •

هْل حرضَت فعالياٍت يف مسارِح جرَش؟ هل تعلَم بأنّها استُْخِدَمْت قبَل ألفي سنٍة لالحتفاالِت؟  •
ما وجُه الّشبِه بنَي مسارِح جرَش القدميِة واملسارِح الحديثِة؟  •

ما استخداماُت املرسِح الشاميلِّ وكيَف عرفَْنا ذلك؟ لَِم أضيفْت إليِه صفوُف املقاعِد وكْم وصَل عدُدَها؟  •
ملاذا يجُب علينا املحافظُة عىل هذه اآلثاِر املميزِة؟ وكيَف ؟  •

كÖ أُجريْت العديُد من الرتميÖِت (إعادُة إْعÖٍَر) عىل املرسِح، نتيجًة تعرضِه للتدم�ِ ِبَسبَب الزالزِل الذي تعرَضْت له مدينُة جرَش يف منتصِف القرِن 
. الثامِن امليالديِّ

الرتابُط مع املنهاِج املدريسِّ

قبَل الّزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ

n
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٤٨

الرتابُط مع املناهجِ األخرى:

) درساً بعنواِن الفنِّ اإلغريقيِّ  تناوَل كتاُب الرتبيِة الفنيِّة – الصف العارش األسايس/ج٢ – الوحدة الخامسة (تاريُخ الفنِّ  -
، إذ تضمَن معلوماٍت عن مدينِة جرَش، وفيِه وصٌف لتلَك املسارِح وخاصًة من الناحيِة الفنيِّة               والروما¤ِّ يف األردنِّ

             والعمرانيِّة.
ابع ِ(كتاب ُالطّالَِب) - الفصُل الثالُث ( زيارُة األَماكِِن) وفيِه نصٌّ َعن ِزيَارَِة تََناَوَل كتاُب اللَغِة االنِْجلِيِزيِّة – الصفِّ السَّ  -

ِح وأقَْساِمِه.    ُن ُصَوراً َعن املَْرسَ ِح الرُّوَماِ¤ِّ ِيف ع¹َّن، يَتََضمَّ              املَْرسَ
تناوَل كتاَب اللَغِة االنِْجلِيِْزيَِّة – الصفِّ التَّاِسعِ (كتاُب الطَّالِِب) - الوحدُة الثَّانِيَِة  ( حوَل الَعالَِم) درساً بعنواِن (املَِديَْنِة املَْخِفيَِّة)  -

َن صوراً ملَِديَنِة َجرََش، وفيِه أسئلٌة َعن َعَمِل َعالِم ِاآلثَاِر.                                               تَضمَّ
تََناَوَل كتاُب اللَغِة االنِْجلِيِزيَِّة – الّصفَّ الَعاِرشِ (كتاُب األنِْشطَِة) - الوحدُة الثَّالِثَُة ( الثََّقافَُة) نصاً حوَل َمْهرََجاِن َجرََش، وفيِه   -

             َمعلُوَماٍت َعن َمِديَنِة َجرََش َوآثَارَِها.            

الرتابُط مع املنهاجِ املدريسِّ n



انيُة: َمَساِرٌح َخاِلَدٌة  الوحدُة الَثّ

�يلُّ أنشطُة درس املرسُح الشَّ

  ٤٩

سوف يقوُم الطالُب بالتعرِف عىل أهميِّة املسارِح والغرِض من بناِءها وتشييِدَها، وذلك من خالِل زيارِة الطلبِة للمرسِح الش�يلِّ يف جرَش وتعريفهم عىل 
أهمِّ ما ªيُز هذا املرسِح من نقوٍش و§اثيَل. ويتمُّ تشجيُع الطلبِة عىل تدويِن مالحظاتِهم و أخِذ الصوِر خالَل الزيارِة م� يساعُدُهم عىل االستكشاِف 
والتّعلُِّم الذا¸ِّ عن املوقعِ. ومن املُهمِّ أن يقوَم املعلُم بتحض³ِ الطلبِة مسبقاً للزيارِة امليدانيِة من حيُث توضيِح برنامِج الزيارِة، وأهداِفها، والطلِب منهم 
بأْن يقوموا بجمعِ املعلوماِت عن املوقعِ املراِد زيارتِِه، وللُمَساَعَدِة ِيف إيَْجاِد َمَكاٍن لِتَطِْبيِق النََّشاِط، وªُِْكُن االْسِتَعانَُة ِبَخارِطَِة َجرََش، املَْوُجوَدِة يف ِبَدايَِة 
اِر َجرََش، وªكُن اختيار أي من النشاطÆ املطروحÆ لتحقيِق أهداِف الدرِس، ويبدأُ العمُل بخطواِت األنشطِة عنَد  الَحِقيْبَِة، أَو االْسِتْفَساِر ِمن َمرْكِِز ُزوَّ

الوصوِل إىل املرسِح الش�يلِّ.

نشاط ١:اآلالُت املوسيقيُّة يف املسارِح الرومانيِّة                                     (مرفق رقم ١)
 

يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطلبِة بأهمِّ األدواِت املوسيقّيِة التي كانْت مستخدمًة يف املسارحِ الرومانيَِّة.

ولتنفيِذ النشاِط سوَف تحتاُج إىل األدواِت اآلتيِة Íا يتناسُب مع عدِد الطلبِة:
أقالُم رصاٍص، (شلمونات)، ِمقٌص، ورقٌة عمِل (اآلالِت موسيقيِة / مرفق ١)

عنَد الوصوِل إىل املرسحِ الش�ّيل يف جرَش ، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتيِة:

القياُم بجولٍة يف املرسِح وتذك³ِ الطلبِة بالدرِس، والحواِر الذي تمَّ من ِخاللِِه.  .١
مشاهدُة الت�ثيِل املوجودِة عنَد منصِة املرسِح، ثمَّ طرُح األسئلِة اآلتية:  .٢

ِة؟ ما الذي يدُل عىل وجوِد التامثيِل عىل هذه املِنصَّ  •     
ما الذي تْحِملُُه هذه التامثيُل؟ عالم يدلُّ ذلك؟  •     

هل هنالك تشابه بنَي اآلالِت املوسيقيِّة التي استعملها الروماُن واآلالُت املوسيقيَُّة يف وقِتَنا الحاِرض؟  •     
الطلُب من الطلبِة أن يصنعوا آالٍت موسيقيٍّة، وذلك من خالِل قّص الّشلَُمونَِة (حسب ورقة عمل النشاط).  .٣

 Æَِة لتجريِب آالتِِهم املوسيقيِّة، ويتخيلوا أنْفَسهم عازف توزيُع الطلبِة يف مجموعاٍت، والطلُب منهم الصعود إىل املِنصَّ  .٤
.ِّÜمن العِرص الروما              

التّوجُه ملُتحِف آثاِر جرَش، ورؤيُة القطعِ األثريِّة التي اكتُِشَفْت يف املرسِح الش�يلِّ.  .٥

 خالل الزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ
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  ٥٠

نشاط ٢: نقوٌش يف املسارِح الرومانيَِّة                                     (مرفق رقم ٢)
 

. يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطالِب باألبجديِّة اليونانّيِة وذلك من خالِل النقوِش املوجودِة يف املرسحِ الش�يلِّ

ولتنفيِذ النشاِط سوَف تحتاُج إىل األدواِت اآلتية �ا يتناسُب مع عدِد الطَّلَبَة:
أقالُم رصاٍص، ورقُة عمِل (اسِمي باللغِة اليونانيِّة / مرفق ٢). 

عنَد الوصوِل إىل املرسحِ الش�يلِّ، يبدأُ العمُل بتنفيِذ خطواِت النشاِط اآلتية:

القياُم بجولٍة يف املرسِح وتذك¦ِ الطلبِة بالدرِس والحواِر الذي تمَّ من ِخاللِِه.  .١
اإلشارُة إىل النقوِش املوجودِة عىل املدرجاِت السفليِّة للمرسِح وذلك من ِخالِل األسئلِة اآلتيِة:  .٢

ما هذه النقوُش؟  •     
بأي لغٍة كُتبْت؟  •     

ملاذا كُِتبَْت عىل هذه املقاعِد فقط؟  •     
تُوزُّع أوراُق عمِل النشاِط عىل الطلبِة والطلُب منهم كتابة أس½ئهم باللغِة اليونانيِّة باستع½ِل جدوِل األبجديةِّ   .٣

             اليونانيِّة.
التوضيُح للطلبِة بأنَّ هذه النقوَش كُِتبَت باللغِة اليونانيِّة، وهي أس½ُء قبائٍل رومانيٍّة كانت تجتمُع مع بعِضها يف هذا   .٤

             املرسِح للمناقشِة وحلِّ القضايا التي تتعلُق باملدينِة.
:Ìتوزيُع الطلبِة يف مجموعاٍت، والطلُب من كلِّ مجموعٍة ما يأ  .٥

نسُخ اسِم قبيلٍة عىل قَُصاصٍة من الورِق.   •    
سحُب الُقصاصِة والبحُث عن االسِم الذي يَظَهُر عليها عىل مدرجاِت املرسِح.  •    

الجلوُس عىل مكاِن النقِش الذي يَحمُل اسَم القبيلِة التي كانوا يبحثوَن عنَها، وكأنَّهم ممثلني لرؤساِء القبائِل الرومانيَِّة    •    
             يف تلك الفرتِة.

طرُح موضوٍع للنقاِش وكأنّها يف ِجلْسٍة برملانيٍَّة.  •    
التوجه ملتحف آثار جرش لرؤية قطع أثرية اكتشفت يف املرسح الش½يل.  .٦
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  ٥١

يقوُم املعلُم بإدارة نقاٍش مع الطلبِة عند وصولِِهم إىل املدرسِة، حوَل دوِر املسارِح يف حياِة الشعوِب يف املايض والحاِرض. ثم يطرُح األسئلَة اآلتيَة إلثارِة 
فضوِل الطلبِة ملعرفِة املزيِد عن مسارِح جرَش األخرى:

هْل يوجُد مسارح أخرى يف جرَش؟ ما السبب وراء وجوِد أكª من مرسٍح يف املدينِة؟ هل يختلُف حجُمَها أو شكلَُها عن هذا املرسِح؟ 
ومن ثم بتم تشجيَع الطلبِة عىل البحِث ملعرفِة املزيِد عن هذا املوضوِع، أو ´كُن للمعلِم أن يقوَم بتطبيِق الدروِس األخرى يف وحدِة (مسارٌح خالدٌة).

امتداُد النشاُط إىل ما بعَد الزيارِة: 

كتابُة ما ال يقلُّ عن ٣٠٠ كلمٍة عن تجربة الطالِب و هو يزوُر جرَش.  •
كتابُة مقالٍة قصريٍة عن اآلالِت املوسيقيِّة التي كانْت تُستعمُل يف العِرص الرومايِنِّ.   •

إقامُة َمْعرِِض صوٍر أو رسوماٍت للمرسٍح الشاميلِّ يف املدرسِة من قبِل الطلبِة.   •
زيارُة موقعِ مرشوع ِ(أثينا) اإللكرتوينِّ والتعرُف أكرث عن املسارِح يف الحضارِة الرومانيِّة.  •

بَْعد الزيارِة ملوقعِ َجرََش األثَِريِّ

Éيلِّ ِيف الَعْرصِ الرُّوَماِ¿ِّ/ ُصورٌة تَوِضِيِحيَّة. اْجتÉَُْع َمْجلس ِ املدينِة يف املَْرسح الشَّ
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، ويبدُو أنَّ الغرَض من  ُح يف الَقرِْن الثاِ� املِيْالديِّ يََقُع َميَداِن ِسبَاِق الَخيِْل �حاذاِة الطّريِق املُمتِد ما بَ� بوابِة (هادريان) وأْسَواِر املَِديَنِة، أُنِْشَئ هذا املَْرسَ
بنائِِه هو أنَّ األباطرَة عندَما كانوا يزوروَن جرَش، وبعَد االسرتاحِة ِمن سفرِِهم قليالً، كانوا يتجولوَن ملُشاهدِة بعض األلعاِب، كسباِق الخيِل، واملبارياِت 
أشهِر  من  أيضاً، وهي  العسكريِّة  والتشكيالِت  القتاِل،  فنوِن  استعراُض  املرسِح  يَتمُّ يف هذا  وكان  تَُقاُم عىل رشِفِهْم.  كانْت  والتي  نويَِّة،  والسَّ الدوريِّة 

الّريَاَضاِت يف العِرص الروما�ِّ، ويُعتقُد أنَّ هذه الرياضَة كانْت موجودًة قبَل ظهوِر األلعاِب األوملبيَِّة يف اليوناِن.

يعدُّ ميداُن سباِق الخيِل من أضخِم املنشآِت القاÁِة يف جرَش. ويَتَِّخُذ هذا املَْعلَُم 
يَِّق، وتُقّدُر مساحتُُه بـطوِل٢٤٤م  وبعرِض ٥٢ م، ويُِحيُط ِبِه  كَل البيضاويَّ الضَّ الشَّ
حيُث  بَرِْمِيليٍَّة،  بأقبيِة  مغطاِة  ُغرٍف  فوَق  أُقيمْت  الحجريِّة  املقاعِد  من  ١٦ صفاً 
استعمَل بعُضَها كإسطبالٍت تُوَضُع فيها الخيوُل. وقد كانْت تتسُع هذه املدرجاُت 

لحوايل ١٥٠٠ متفرٍج.

يوميٍّة  ِبُعروٍض  واآلثاِر،  الّسياَحِة  وزارِة  مع  وبالتَّعاوِن  ٌة،  خاصَّ اليوَم رشكٌة  وتقوُم 
بتفاِصيلِِه، حيُث  الحدَث  لنعيَش  املاِيض  إحياِء  بهدِف  والجمهوِر،  املدارِس  لطلبِة 
 ßبعرٍض لفنوٍن القتاِل، وسباِق الخيِل التي تَُجرُّ الَعَربَاِت، ك �يقوُم عدٌد من املمثلَ
كاَن يتمُّ يف جرَش يف العِرص الروما�ِّ. كß يضُم العرُض تشكيالِت الّجيِش الروما�ِّ، 
والتي وإْن áْ تكْن تقاُم عىل هذا املضßِر باألْصِل، إال أنّها تُْضِفي جواً ُمثàاً وممتعا،ً 
التي  والهجوِم  الّدفاِع،  وأساليِب  الروما�ِّ،  الّجيِش  بلباِس   �املتفرجَ ويَُعرُّف 

. استعَملَها ِيف َذلِك الَعْرصِ

ذلك  ويتضّمُن  الخيِل  سباِق  ميداِن  درِس  بتصميِم  القياَم  املعلِِّم  عىل  نَْقَرتُح 
الخطواِت اآلتية:

إثراُء الّدرِس من خالِل القياِم بالبحِث حوَل َميداِن سباِق الخيِل .  •
تحضريُ نتاجاِت الّدرِس وأهَداِفِه بناًء عىل املُحتوى العلميِّ للّدرِس  •

كتابُة أسئلٍة للنقاِش بناًء عىل أهداِف الّدرِس املَرُْجّو تحقيقها.  •
تصميُم األنشطِة وأوراِق العمِل مبا يتناسُب و ُمحَتَوى وأهداِف الّدرِس.  •

الّدرُس الّثالُث: ميداُن سباِق الخيِل

٥٢



الوحدُة الّثالثُة

ُملَتَقى اَحلَضاَراِتملتقى احلضارات

٥٣



يجُب عليَنا جميعاً أْن نُدرَك مدى أهميِّة التّواُصِل والتََّفاُعِل 
قامْت  ملَا  والتّفاعُل،  االتّصاُل  هذا  ولوال  الَحَضاراِت،  بَ� 
الّشعوِب،  بَ�  مشرتٌك  قََدٌر  فالحضارُة  وازدهرْت،  الحضارُة 
وال يجوُز لشعٍب أْن يفخَر ِبنفِسِه دوَن اآلخر، بأنَُّه وْحدُه 

َصانُِع الَحَضارَِة.

ِبِه  أسهَم  م§  ُهويّتََها  تستمُد  جميعاً  األرِض  شعوَب  إّن 
أبناؤها، ِعْربَ العصوِر من إنجازاٍت ثقافيٍّة، وحضاريٍّة، وِمن 
من  ونبيٌل  مرشٌق  هو  ما  كّل  واستلهاِم   اْسِتلَْهاِمها  ثّم 
طواَل  اإلنسانيُّة  فالتَْجِربُة  األُخرى،   الّشعوِب  إسهاماِت 
دون  جيٍل  أو  آخِر،  دوٍن  قوٍم  عىل  ِحكرَاً  تكْن   ¼ عهوِدها 
منها  ويستفيُد  للبرشيِّة جمعاء،  ُملٌك  إÀَّا هي  آخِر،  جيٍل 

البُرش جميعاً .   
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ٍع، وتضاريَس َجميلٍَة ، وانَّ املوقَع  لقد كُرِّمْت منطَقتَُنا بطبيعٍة معطاٍء، ومناٍخ  ُمتنوِّ
البرشيِّة  لألفواِج  معرباً  جعلََها  أفريقيا،أوروبا)  (آْسيَا،  قاّراٍت  ثالِث  بَ�  َط  املتوسِّ
والتّبادِل  أرِضِه،  الحضاراِت عىل  لقاِء  األكُرب يف  الدوُر  له  فكاَن  التِّجاريَِّة،  والَقَواِفِل 

الثّقايفِّ بينهم.

سيطرِة  فبعَد  وثقافَِتَها.  آثارَِها  خالِل  من  جرَش،  مدينِة  يف  واِضَحاً  ذلك  ظهَر  وقد 
الحكِم  واستقراِر  امليالِد،  قبَل  الرَّابعِ  القرِن  يف  املنطقِة  عىل   Ñّاملقدو (االسكندر) 
، م§ أّدى إىل اختالِط الّشعوِب الّرشقيِّة مع  اليوناÑِّ، فُتحْت مجاالُت التّبادِل التجاريِّ
وِعنَد  (الهلنستية).  الحضارُة  عنه  نتَجْت  والذي  الثّقافتِ�،  بَ�  والتّ§زُِج  الغربيَِّة، 
وا إىل الّس×ِة الحضاريِّة للمنطقِة، وأكملوا عىل ما أنجزَُه َمْن  َمِجيِء الرومان، انضمُّ
املدِن  مخططاِت  نسِق  عىل  للمدينِة  مع§ريٍّ  مخطٍط  بوضعِ  فقاُموا  َسبََقُهم، 
رومانيّاً،  طابعاً  عليها  وأضفوا  (الهلنستية)،   Ñّاملبا استع§َل  أعادوا  ك§  الرومانيِّة، 
كمعبد (زيوس). ومن الجديِر بالّذكِر أنّه قد تمَّ العثوُر عىل نقٍش يوناÑٍّ يذكُر اسَم 
الّساحِة  بناِء  الذي ساهَم يف  العرÝِّ (ديودوروس بن زبيداس)،  املهندِس املع§ريِّ 
كاَن املَحليُّوَن العرَب لعبوا دوراً كب×اً يف بناِء  األماميَِّة للمعبِد. ويَُدلُّ ذلك عىل أّن السُّ
والحضارِة  املحلي�  الّسكاِن  بَ�  الثقايفِّ  التواصِل  عىل  يَدلُّ  م§  جرَش،  مدينِة 

الرومانيِّة. 

/ ديفيد كينيدي يٌَّة لوسِط َمْوِقعِ َجرََش األثريِّ ُصورٌة َجوِّ

رَسمٌة لنقٍش ِمن َجرََش يَظَْهُر فيِه اسُم املهندِس
 املِْعَ§ريِّ العرÝِّ( ديودوروس بن زبيداس)/ جاك سي�

٥٤
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٥٥

وعندما أصدَر (قسطنطُ�) َمرُْسوَمُه الّشِهَ� الذي اعرتَف ِبِه بالّديانِة املسيحيِّة يف القرِن الرّاِبعِ امليالديِّ ،دخلْت الحضارُة الرومانيُّة مرحلًة جديدًة من 
لـ  استمرار  إال  هي  ما  (البيزنطية)  فالدولُة  (اسطنبول).  بـ  حالياً  يَُعرْف  ما  أي  (بيزنطة)،  العاصمِة  إىل  نسبًة  (البيزنطية)،  بـ  يَْت  ُسمِّ تارِيِخَها، 
(اإلمرباطورية) الرومانيِّة القد³ِة، حيُث َعدَّ (اإلمرباطور) نَْفَسُه حاك¬ً رومانيَّاً، أوخليفًة للقيِرص الروما©ِّ، وظلّْت التّقاليُد الرومانيَُّة يف الحكِم هي 
ْت (بيزنطُة) نفَسَها الَوِريثََة الوحيدَة للـ (اإلمرباطوريَِّة) الرُّومانيَِّة القد³ِة ،ولكْن مع مروِر األيّاِم كاَن يبدو واضحاً إّن  التقاليُد الَّسائدُة يف دولِتُهم، َوَعدَّ

هذه الدولَة كوَّنْت لنفِسَها شخصيًّة مستقلًة، لها معاملَُها املَُميَّزَُة. 

وبعَد معركِة ال�موِك عاَم ٦٣٦م، قامْت الخالفُة األمويُّة  بتثبيِت َمركِزها  يف دمشَق عاَم ٦٦١م، فحظي األردنُّ باهت¬ِم الخلفاِء األمويَ� يف القرِن الثّاِمِن 
، فأقاموا القصوَر واملساجَد واملباِ© التي تشهُد عىل قياِم حضارٍة ُمزَدِهرٍة وُمْستَِقرٍَّة. ففي جرَش، استخدموا حجارَة املبا© الرومانيَِّة، والبيزنطيِّة،  امليالديِّ
َّاٍ يف اآلثاِر األمويَِّة، واملساجِد يف تلَك الفرتِة. وقد تداوَل األمويوَن الّنقوَد البيزنطيَِّة يف معامالتِهم التَّجاريِّة، واستخدموا ُدوَر  وأعمدتََها، ك¬ يظهُر جليـ
مِل لِتَثِْبِيِت ُهويَِّتَها العربيَِّة اإلسالميَِّة، إىل أْن تمَّ تعريبَُها بالكامِل، وَحَملْت ُسَوَراً،  الّسِك (البيزنطيَِّة) إلصداِر الّنقوِد، حيُث أضيفْت عليها بعُض الجُّ

وآيَاٍت َعِطرًَة من القرآِن الكريِم.

وهكذا كانْت جرُش ُملَتَقى للحضاراِت عىل مرِّ الُعُصوِر، وتبقى اليوَم لُتَذكِّرُنَا بهذا التَّاريخِ الَعِريِق. فكاَن كلُّ جيٍل 
من األجياِل معني وُمكَلَّف بتعميِق ُهويَِّتِه، والتَّفاُعِل مع إنجازاِت أسالِفِه، وذلك بالتََّعرُِّف َعلَْيَها وِصَيانَِتَها، 

والوعّي ِبَها، والنَّهِل ِمْنَها َعطَاًء َمْوُصوالً ....
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رِس: نتاجاُت الدَّ

قيَِّة املََحليَِّة، الذي َ�َثَّل يف ظُُهوِر الحضارَِة الِهلَِنْسِتيَِّة.  يتعرُّف الطالُب التناغَم الثقايفَّ بَ  الحضارِة الغربيَِّة اليونانيَِّة والحضارِة الرشَّ  -
يتعرُّف الطالُب بعَضاً من آثاِر الحضارِة الِهلَِنْسِتيَِّة ، كألعاِب األطفاِل وزخارٍف مع�ريٍّة من َمعبِد (زيوس).  -

 . ، وذلك من خالِل بقايا حضاراتَِها الَخالَِدِةِ يكتشُف الطالُب َمَدى ِغَنى املُْحتََوى الحضاريِّ ملوقعِ جرَش األثريِّ  -

تَُعدُّ َمِديَنُة َجرَُش ِمن أهمِّ املُِدِن، التي تَأَثّرَْت، وتفاعلْت مع الحضارِة الِهلَِنْسِتيَِّة، والتي تَُشّكُل ³وذجاً للت�زِج الثّقاِيفِّ بَ  الّرشِق والَغرِْب، وقَْد تََجّسَد 
، تمَّ اكتَشافُُه ِخالَل حفريّاِت مرشوِع دراسِة الّجداِر األثريِّ ملَِديَْنِة جرَش يف عام ٢٠٠١ للميالِد، حيُث َعَ¾َ فريُق  هذا التّفاعُل ِمن ِخالِل قْربٍ ِهلِْنسِتيٍّ
ْخِر أْسَفَل الّجَداِر وقَْد أُْغلَِق َمْدَخلُُه بِحَجارٍَة، وِعْنَدَما تَمَّ إزَالتَُها ظََهرَْت بقايا َهيَْكٍل عظِميٍّ صغËِ الحْجِم، وبعَد  العمِل (اآلثاريوَن) عىل كَْهٍف ُحِفَر بالصَّ

َ أنُّه يَُعوُد لِِطْفٍل ُعْمرُُه بَ  ÔاÓ إىل عِرش َسَنواٍت تقريباً. دراسِة الِعظَاٍم تَبَ َّ

، والتي تَُعدُّ  َوقَْد ُعِ¾َ يف هذا الَقْربِ عىل َمْجُموَعٍة ِمَن الِقطَعِ األثَِريَِّة املُْختَلَِفِة كانْت قد ُوِضَعْت حوِل الَهيَْكِل العظميِّ للطّفِل، ُ�َثُِّل ألعاَب الطّْفُل املُتََوىفَّ
اِر، تَْحِمُل كلٌّ منها ِجرَاَرأً عىل جانِِبيَْها.  ، منها ثالثُة ِجَ�ٍل َمْصُنوَعٍة من الَفخَّ املُْكتََشُف األّوُل ِمن نَْوِعِه يف األردنِّ

فالَجَمُل هو سفينُة  ِقيِّة،  الرشَّ املََحليَِّة  اليُونَانِيَِّة والَعَناِرصِ  الثَّقافَِة  بَ   الفريِد  التَّ�زُِج  من  تَْعِكُس ³وذجاً  ِبأَنََّها  اريَِّة  الَفخَّ األلَعاِب  تعوُد أهميَُّة هذه 
الِجرَاِر  ِصَفاُت  فَلَها  الجراُر  أّما  كالبُّخوِر والتّواِبِل واألقِْمَشِة.  البََضائِعِ  الّسفِر وَحمِل  التَِّجاريَِّة يف  الَقَواِفُل  َعلَيِْه  اعتََمَدْت  العرِب، حيُث  الّصحرَاِء عنَد 
كالّزيِت  الّسَوائِِل   لِِحْفِظ  تُْستَْخَدُم  يَِّقِة، وكانْت  الضَّ َهِتَها  املُرتَِفَعِة وفُوَّ ِغËَِة  الصَّ بَقاِعَدتَِها  َ�يَّزْت  (األمفورِة)، حيُث  بـ  تََسّمى  اليُونَانِيِّة، والتي كانْت 

والّنِبيِذ. 

وِمن املُْحتََمِل أن يكوَن هذا الطّفُل ابناً ألَحِد تُّجاِر َمِديَْنِة َجرََش، كاَن يَتَنّقُل بَقَواِفلِِه التَِّجاِريَِّة َوقَْد َجلََب لَُه هذه األلَعاَب، وعندما تُويفِّ ابُنُه، َوَضَعَها 
َمَعُه يف قَْربِِه بسبَِب االْعِتَقاِد الذي كاَن َسائِداً يف ذلَك الزّمِن بوجوِد حياٍة بعَد املَْوِت.

وِر األثريِّ / / مرشوُع دراسِة السَّ القُرب الهلنسِتيُّ
 إينا كËبرغ

ِقطٌَع أثريٌَّة اكْتُِشَفْت يف الَقْربِ الهلنستي/ 
وِر األثريِّ / إينا كËبرغ مرشوُع دراسِة السَّ

إْحَدى ألَْعاِب الطّْفِل، التي اكْتُِشَفْت يف الَقْربِ الهلنستي/ 
وِر األثريِّ / إينا كËبرغ مرشوُع دراسِة السَّ

: التَّ�ُزُج الَثقايفُّ يف الَحضارِة الِهلِنستيِة الّدرُس األولُّ

٥٦



 الوحدُة الّثالثُة: ُملَتَقى اَحلَضاَراِت

: التَّ�ُزُج الَثقايفُّ يف الَحضارِة الِهلِنستيِة الّدرُس األولُّ

٥٧

بَِقي أْن نَُقْوَل بأَنّه أك�َ ما �َيّزَْت ِبِه الحضارُة الهلنستيَُّة هو بناُء املعابِد الَغِنيَِّة بالزََّخارِِف 
ذاِت الطّاِبعِ اليونا�ِّ و بأشَكاِل النَّبَاتَاِت والَحيَْوانَاِت املََحليَِّة، كَمعبَِد (زيوس)، الذي زُْخرِفَْت 
ِحَجارَتُُه إّما بأشكاٍل حيوانيٍّة ونَبَاتِيٍَّة، أوُغطّيَْت بطبقٍة من الِقَصارِة الِجّصيِّة، ُزيَّنْت بأشكاٍل 
هندسيٍّة ُملَّونٍَة باألحمِر والُربتُقاّيل واألزرِق. و»كُن مشاهدُة جميعِ هذه العناِرص املع¦ريَِّة 

ٍم كاِمٍل للَمْعبَِد يف قَبِْو َمْعبَِد (زيوس) الذي ُحوَِّل إىل ُمتَْحٍف يف عام ِ ٢٠٠٤ للميالِد. وُمجسَّ

وقَْد دلّْت الَحْفِريَّاِت األثريِّة يف موقعِ املَْعبَِد عىل أّن بناَء املَْعبَِد قد تَّم عىل مراِحٍل منُذ القرِن 
الّسادِس ق.م. بََدأَ البناُء بكهٍف وانتهى ببناِء املَْعبَِد بكامِل أجزائِِه، وما نَرَاُه اليوَم ِمن ِبناِء 

. املَْعبَِد ما هو إال ما بناُه الرُّوماُن عىل بقايا أساساِت َمْعبَِد (زيوس) الِهلِنْسِتيِّ

 

ِة. ١. َمْعبَُد (زيوس)/ َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ
٢. زََخارٌِف ِمْعَ¦ِريٌَّة ِهلنستيٌَّة َمعروَضٌة ٍيف ُمتْحِف (قبو 

ِة. زيوس)/ َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ
٣. زََخارٌِف ِمْعَ¦ِريٌَّة ِهلنستيٌَّة ِمن الِجبِْص َمعروَضٌة ٍيف 

ِة. ُمتْحِف (قبو زيوس)/ َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ

هل
؟تعلم

َهُة األمفورِة َضيَّقًة وقَاِعَدتَُها صغÎَة وُمرتِفَعًة ؟ استنتج:  ملاذا كانْت فوَّ
ابيِِّة.    حتّى تَُقلُِّل من نسبِة تبّخِر السوائِل التي ِبداِخلِها ولتَْسِهيِل تَثِْبيِْتَها باألَرِْضيِِّة الرتُّ

يُعدُّ (زيوس) كبÎُ اآللِة عنَد اليوناِن والروماِن، إذ كانوا يعتقدوُن بأّن لديِه القدرَة 
عىل تغيÎِ مجرى الكوِن بظواِهرِِه الطبيعيَِّة كاألمطاِر والريِح والّرعِد والربِق. وكاَن 
ُر يف الكثÎِ من األحياِن وبيِدِه َصاِعَقًة، تعبÎاً عن قُُدَراتِِه، وُ»ِْكُنَك الِقيَاَم ِ×َِزيٍد  يَُصوَّ
الَعالَِميِّة  بَكِة  الشَّ إىل  بالرُُّجوِع  الَفْرتِة  تلك  ِيف  ينيَِّة  الدِّ الَحيَاِة  ِحْوَل  البْحِث  ٍمن 

للَمْعلُوَماِت (اإلنَرتْنِْت). 

أِضْف إلى َمعُلوَماِتَك

من   ِÎالكث عىل  الِهلنستيِّ  القِرب  يف  العثوُر  تمَّ 
وثوٍر  نُُقوٍد  كقطعِة  األُْخَرى  األثريِة  الِقطَعِ 
كِمصفاٍة  يُستخدُم  كاَن  فَّخاِريٍّ  وإناٍء  فَّخاِريٍّ 
لتنقيِة املياِه، وأوراِق نباٍت ذهبيٍّة، رّ×َا كانْت 
َمْشُكوكًَة عىل مالبِس الطفِل، وقطعٍة معدنيٍّة 
النشاِط  انتهاِء  بعَد  تُستَْخَدُم  (َمْقَشطٍَة) 
الِجلِْد.  ِمن  املَتَعرّقَِة  الطّبََقِة  لَقْشِط  ياِيضِّ  الرِّ
الزَُّجاجيَِّة  القطعِ  من  َمْجُموَعٌة  ُوِجَدْت  كََ¦ 
ألعاِب  ِمن  آخَر  نوعاً  ُ�َثُِّل  ا  ُر×َّ الّصِغÎَِة 

األطَْفاِل.
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٥٨

الرتابُط مع منهاجِ الّدراساِت االجت�عّيِة:

) درساً خاصاً حوَل  -    تضمَن كتاُب الّرتبيِة الوطنيِّة واملدنيِّة – الصف السادس األسايس/ج٢ - الوحدُة الّسادسُة (يف الّس�ِة الحضاريَِّة لألُردنِّ
    مدينِة جرَش تضمنَّ َمْعلُوَماٍت وافيٍة حوَل تاريِخ املدينِة وآثَارِها. 

-   تضمَن كتاُب تاريِخ حضاراِت العاªِ القد¨ِة – الصف السابع/ج٢- الوحدُة الخاِمَسُة (حضارُة واِدي الّنيِل) درساً خاصاً عن الحياِة االجت¢عيِّة، 
   والّديِنيِّة لَِحضارَِة وادي الّنيِل، وفيِْه معلوماٌت عن الحياِة بَعد املوِت واملُْعتََقَداِت املُتََعلَّقِة ِبَذلَِك.  

 
الّرتابُط مع املناهجِ األُخرى:

   ، ) درساً عن الفنِّ اإلغريِقيِّ والروماِ°ِّ يف األُردنِّ -  تضمَن كتاُب الّرتبيِة الفنيِّة – الصف العارش األسايس/ ج٢ – الوحدُة الخامسُة (تاريُخ الَفنِّ
   وبروِز مدينِة جرَش كمديَنٍة للحضارِة الهلنستيِّة.  

ِبيِة الفنيِّة – الصف التاسع/ج٢- الوحدُة الخامسُة (الفنوُن اإلسالميُّة) درساً عن أصوِل الفنِّ اإلسالميِّ وَمَدى تأثّرِِه بالفنِّ  -  تضمَن كتاُب الرتَّ
   اإلغريقيِّ والبيزنطيِّ وخاصًة يف مجاِل البناِء والع¢رِة يف بناِء املساِجِد، وتصميِم األعمدِة. 

َراِيس:ِّ ابُط مع املِْنَهاِج الدِّ الرتَّ

، وربِطه بالتفاُعِل الحضاريِّ  قُْم بإجراِء حواٍر مع الطّلبِة، إليصاِل األفكاِر الرئيسِة للدرِس، حوَل ما يعرفونَُه عن  التفاعِل الحضاريِّ اإليجاÅِّ يف يوِمَنا الحاِرضِ
. ويهدُف هذا الحواُر إىل تعريِف الطّالِب بالحضارِة الهلنستيِّة، والتي تُعدُّ  وِر املُرْفََقة لكلِّ درٍس خالَل الحواِر الّصّفيِّ يف الفرتِة الهلنستيِّة، ويتمُّ عرُض الصُّ

Ùوذجاً للت¢زِج الثقاِيفِّ بَ× الّرشِق والَغرِب، وذلك ِمن ِخالِل طرِح األْسئلِة اآلتيِة:

؟ وما املواُد التي ُصِنَعْت ِمْنَها؟ تََخيّْل، كيَف كانْت األلعاُب يف العِرص الهلنستيِّ  •
هْل كانْت تُْشِبُه ألَْعابَُنا يف الوقِت الحاِرض؟ وملاذا؟  •

هْل ميكُن لهذه األلعاِب بأْن تَكوُن مفتاحاً لنا للكشِف عن التناغِم الحضاريِّ يف الفرتِة الهلنستيِّة يف جرَش؟  •
هل مُيكُن لنا التعرَف عىل هذا التامزِج الثقايفِّ من ِخالِل الزخارِف املِْعاَمريَِّة ملعابَد الحضارِة الهلنستيِّة؟  •

اخرتْ واحدًة من ألعاِبَك أو ممتَلََكاتَِك أو حتى واحدٍة من األكالِت التي تُِحبَُّها وفَّكْر للحظٍة، كيَف تتمثُل ثقافَتَُك العربيُّة فيها؟  •
            هْل فيها ما يعّربُ عن ثََقافَاٍت أُْخَرى؟  

قبَل الّزيارَِة ملوقعِ جرَش األَثَِريِّ

n
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يارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ خالَل الزِّ

سوَف يقوُم الطّلبُة بالتّعرِف عىل التّ�زِج الثقاِيفِّ املُتَمثِّل بالحضارِة الهلنستيِّة عن طريِق دراسٍة شيَّقٍة، ملُْكتَشفاٍَت تعوُد لتلَك الفرتِة، كألعاِب األطفاِل 
والزخارِف املِْعَ�ِريِّة، ويقوُم املُعلُِّم بتشجيعِ الطّلبِة عىل تدويِن مالحظاتِهم، وأخِذ الصوِر خالِل الزيارِة، م� يَُساِعُدُهم عىل االستكشاِف، والتّعلُِّم 
يارِة امليدانيَِّة، من حيُث توضيِح برنامِج الزيارِة وأهداِفها، والطلِب منهم بأْن  الذا¼ِّ عن املوقعِ، وِمن املُهمِّ أن يقوَم املُعلُِّم بتحض«ِ الطلبِة قبَل الزِّ
يقوُموا بجمعِ املعلوماِت عن املوقعِ املراِد زيارَتِِه، وللُمَساَعَدِة ِيف إيَْجاِد َمَكاٍن لِتَطِْبيِق النََّشاِط، وُ¾ِْكُن االْسِتَعانَُة ِبَخارِطَِة َجرََش، املَْوُجوَدِة يف ِبَدايَِة 
اِر َجرََش، وُ¾ِكُن اختياُر أيٍّ من النشاطÃِ املطروحÃِ لتحقيِق أهداِف الّدرِس،  ويبدأُ العمُل بخطواِت األنشطِة  الَحِقيْبَِة، أَو االْسِتْفَساِر ِمن َمرْكِِز ُزوَّ

عنَد الوصوِل إىل املُتَْحِف.

ُة ألعاÉِ                                                  مرفق رقم ١ نشاط رقم ١: ِقصَّ

القِرب  قّصِة  خالِل  من  وذلك  املََحلّيِة،  الّرشقّيِة  والحَضاَرِة  اليونانّيِة،  الحضارِة  بَ�  الفريِد  بالتناغِم  الطالِب  تعريِف  إىل  النشاُط  هذا  يهدُف 
، واأللعاِب التي ُوِجَدْت ِفيِه. الهلنستيِّ

لتنفيِذ النشاِط، سوَف نحتاُج إىل األدواِت اآلتية، Êا يتناسُب مع عدِد الطلبِة:
أقالُم رََصاٍص، َورَقَُة َعَمِل (قّصُة ألعاÉِ / ُمرْفَق ١).

عنَد الوصوِل إىل ُمتحِف آثاِر جرَش، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتيِة:

 . ُه إىل قاَعِة املَْعرُوَضاِت يف املُتَْحِف، ليقوَم الطلبُة، بالبحِث عن ُمْكتشَفاِت القِرب الهلنسِتيِّ ١.        التوجُّ
بعَدَما يَْعÐُوَن عىل مكتشفاِت القِرب الهلنسِتيِّ ،يطلُب املعلُم من الطلبِة التّجّمَع والجلوَس، لس�ِع ِقّصِة الطّفِل وألَْعاِبِه:  .٢

ِقّصُة الطّْفِل وألعاِبِه

، يعيُش يف جرَش، وكاَن يتنّقُل بÃَ البُلَْداِن، لِيَُقْوَم ببيعِ البّّضائِِعِ وِرشَائَِها، وكلَّ� عاَد من إحَدى َجْوالتِِه،  كاَن يا مكان يف قديِم الزماِن تاجٌر هلنستيٌّ
َ الطّْفُل، وكاَن يف ِسنِّ الثّاِمَنِة من ُعْمرِِه، فََقاَم والُدُه ِبوْضعِ ألَْعاِبِه وُمْمتَلََكاتِِه  يَُفاِجُئ ِطْفلَُه الّصِغ«ِ، بالَهَدايَا واأللعاِب، ويف يوٍم من األياِم تُويفِّ
لِة لديِْه يف قَْربِِه، حيُث اعتقَد األبُّ بأنَّ ابَنُه سيَْحيَا بعَد املوِت، وِعْنِدَها ستكوُن أْغرَاُضُه وممتلكاتُُه مَعُه، ومن هذه املمتلكاِت  الخاّصِة املَُفضَّ
، وبَعَد ُمُروِر املِئاِت من السنÃِ، وبالُصْدفَِة Ýّكَن عل�ِء اآلثاِر  ، وبُوٍق فَّخاِريٍّ ألعابه الَفّخاِريَِّة، وِقطَْعٍة نَْقِديٍَّة، وأوراٍق نباتيٍّة ذهبيٍّة، وَخَرٍز زُجاِجيٍّ

. من العثوِر عىل قِرب الطّْفِل، واكتشاِف ُمْحتَوياتِِه، ووْضِعَها يف ُمتَْحِف َجرََش األثريِّ

الطلُب من الطّلبَِة االقرتاِب وُمَشاهدِة الِقطَعِ التي َوَجوُدَها، ووصُف كّل ِمْنها.  .٣
اإلشارُة إىل لُْعبَِة الّجمِل، وحواُر الطّلبِة حوَل التأث«اِت الفنيَِّة، والحضاريِّة، التي انعكسْت عىل ِصَناَعِة الُّلعبَِة.   .٤

تقسيُم الطلبِة يف َمْجُموَعاٍت، َوتَْوِزيُْع أوراِق الَعَمِل عىل كلِّ َمْجُموَعٍة.  .٥
بَْعَد االنِْتَهاِء، يَطْلُُب املُعلُِّم ِمن الطّلَبَِة التّْجَواَل باملُتَْحِف، والتَّمتَّع بسحِر َحَضاَراِت َجرََش املُتََعاِقبَِة.  .٦
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نشاط  رقم ٢:  نقوش من معبد زيوس                                   (مرفق رقم ٢)
 

، وتشجيعِ الِحسِّ الفِنيِّ لَديِْهْم،  يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطّلَبِة بالتََّ�ُزجِ الّثقاِيفِّ للزََّخارِف التي كانَْت تَُزيُّن َمْعَبَد (زيوس) الهلنستيِّ
وتقديرِِهم لَِجَ�ليَّاِت هذه الزََّخارِِف. 

ولتنفيِذ النشاِط، سوَف نحتاُج إىل األدواِت اآلتية، �ا يتناسُب مع عدِد الطلبِة:
قطٌع من الجبِص يتمُّ تحِض�َُها ُمْسبََقاً ، ِعِىص خشبيٌّة مدببٌة، ألواٌن

ويَْبَدأُ الَعَمُل بُخطُواِت الّنَشاِط اآلتيِة، عند الوصوِل إىل ُمْتَحِف قبِو َمْعَبِد (زيوس):
 

القياُم بجولٍة يف ُمتَْحِف قبِو َمْعبِد (زيوس).  .١
الطلُب من الطلبِة التمعِن باألحجاِر املُزَْخرَفَِة يف معبِد (زيوس)، وإجراِء حواٍر حوَل طابعِ الزخارِف اليونا©ِّ   .٢

             والنباتاِت والحيواناِت املَحليِّة التي تظهُر عليْها.
توزيُع قطعٍ من الجبِص، والعيصِّ الخشبيِّة، وألواٌن عىل الطلبِة.  .٣

اإلشارُة إىل الحجارِة املغطاِة بطبقٍة من الجبِص واملُزَْخرَِفِة بأشكاٍل هندسيٍّة، ويطلُب من الطلبِة القياَم بعمِل تصاميٍم   .٤
             مشابهٍة، باستخداٍم الِعِيصِّ الخشبيِّة للنحِت عىل قطعِ الجبِص، ثم تلوينها.

مناقشُة الطلبِة حوَل التصاميِم التي أنتُجوَها.   .٥

تتمُّ إدارُة نقاٍش مع الطلبِة عند الوصوِل إىل املدرسِة حوَل التÊزِج الثقايفِّ يف الحضارِة الهلنستيِّة، ثمَّ تُطرُح األسئلُة اآلتيِة إلثارِة فضوِل الطلبِة، و ملعرفِة 
املزيِد عن الحضاراِت األخرى التي مرَّْت عىل جرَش: 

هْل يُوجُد أثاٍر يف جرَش تعوُد إىل حضاراٍت أخرى؟ ما هي؟ كيَف تختلُف عن الحضارِة الهلنستيِّة؟   •

ومن ثم يتم تشجيَع الطلبِة عىل البحِث، إذا أرادوا معرفَة املزيِد عن هذا املوضوِع، أو Ðكُن للمعلِم أن يقوَم بتطبيِق الدروِس األخرى يف وحدِة ُملتقى 
الحضاراِت.

امتداُد النشاِط إىل ما بعَد الزيارِة: 
كتابُة ما ال يقلُّ عن ٣٠٠ كلمِة عن تَْجربَِة الطالِب وهو يزوُر جرَش.  •

، واإلجراءاِت الالزمِة للحفاِظ عليِه. كتابُة مقالٍة قصريٍة عن العواِمِل التي تُهدُد موقعِ جرَش األثريِّ  •
إقامُة معرِض صوِر أو رسوماٍت أو مناذٍج جصيٍّة يف املدرسة لزخارٍف من الحضارِة الهلنستيِّة.    •

القياُم بزيارِة مشغِل الفنوِن التّابعِ ملخزِن دائرِة اآلثاِر يف طرببوَر والتعرِف إىل أساليِب تشكيِل الجبِص.  •

بعد الّزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ

طريقُة صنعِ قطعِ الّجْبِص :

اخلْط ما يقارُب كوب واحد  من املاِء مع كوبáِ من الجبِص، ثمَّ حرِّك املزيَج جيداً (ممكن إضافُة ألواٍن مائيٍة عىل املزيِج لتلويِنِه). 
. اسكْب مزيَج الجبِص عىل شكِل قطعٍ ُمْنَفِصلٍة عىل كيٍس من النايلون، ثمَّ اترْك الجبص ملّدِة خمَس عرشَة دقيقٍة تقريباً حتى يجفَّ
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اَر يف الكشِف والتََّعرُِّف عىل املاِيض. يدرُك الطالُب أهميَة الَفخَّ  -
اِر الروما�ِّ. يكتشُف الطالُب أهمَّ مزايا الَفخَّ  -

اِر، واستْخَداَماتِِه يف الحياِة الرومانيِّة القد�ِة. يربُط الطالُب بَ� شكِل الَفخَّ  -
ار.ِ يتعرُف الطالُب كيفيَة تصنيعِ الَفخَّ  -

اِر. تنميُة الروِح اإلبداعيِّة عنَد الطالِب، وذلك من ِخالِل مشاهدِة ورسِم الزخارِف الرومانيِّة عىل الَفخَّ  -

أصبحْت مدينُة جرَش، من املراكِز العلميِّة والثقافيِّة الهاّمِة يف بالِد الشاِم، يف َضْوِء ازدهارِها، ِمن النَّاِحيَِتِ� االقِتَصاِديَِّة والِتَجاِريَِّة يف الفرتِة الرُّوَمانِيِّة، وقد 
اِر وتصديرِِه، والدليُل عىل ذلك اكتشاُف أعداٍد كب«ٍة من القطعِ و الكرس الَفّخاريِّة، وأفْرَاِن لّيش الَفّخاِر  Àيّزْت جرُش يف تلك الفرتِة باألخِص بتصنيعِ الَفخَّ

. يف موقعِ جرَش األثريِّ

لَصال) ِمْن منطقِة نهِر الزرقاِء ووادي جرَش،  فيخلطُوُه ببقايا   وكاَن يتمُّ تصنيُع الَفّخاِر عىل عدةِّ مراحٍل، فكاَن سكاُن جرَش يجمعوَن الطَّ� اللزَج (الصِّ
ُصُخوٍر َمسحُوقٍَة أو كَِرسِ فَّخاِريٍّة مسحوقٍة، ويف بعِض األحياِن بالقِش، أو القليِل من الرماِل، ويعجنونَُه باملاِء بأرجلِِهم، لِيُصِبَح أقرب إىل املعجوِن يف 
Àََاُسِكِه، وقْد ساَعَدْت هذه الَخلطاُت عىل Àاسِك األوا� خالَل شيِّها. وِمن ثمَّ يقوموَن بتشكيِل األوا�، إّما يدوياً أو بواسطَِة َعَجلَِة الّدوالِب التي تُْشِبُه 
الَفّخاِريِّة. بعَد االنتهاِء من عمليَِّة تشكيِل  تلَك املُستَْعَملَِة يف يوِمَنا هذا، واستُخدمْت القوالُب أيضا لتشكيِل األْرسَِجِة، وطوِب البناِء، وأنابيِب املياِه 
اِر، يجعلوَن سطَْحُه أملساً، ويقومون بزخرفَِتِه، ويرتكونَُه ليجفَّ تحَت أشعِة الّشمِس، وِمن ثمَّ يقوموَن بحرِقِه يف أفراٍن خاصٍة لساعاٍت طويلٍة، وعىل  الَفخَّ

درجاِت حرارٍة عاليٍة.

وقد ُصّممْت بعُض أفراِن الَفّخاِر يف جرَش عىل شكِل نصِف قُبٍّة مصنوعٍة من الطّوِب، وُمَقّسمٍة من الّداِخِل إىل قسمِ�: مْوِقُد يف األسفِل بأرضيٍة ُمَقّعرٍة 
اِر الروماِ�ِّ انّه عايل الجودِة، من حيُث نوعيِّة عجيَنِة  لوضعِ الحطِب املُْشتَِعِل، تعلوُه ُحْجرٌَة تُوَضُع فيها األوا� الُفخاريَة لشيها ّ. من أهّم ُمميِّزَاِت الَفخَّ

. ِّ الَفّخاِر، وطريقِة الزّْخرَفَِة واليشَّ

نتاجاُت الّدرس:ِ

اُر يف الَحَضاَرِة الرومانَيِة الّدرُس الثَّا�: الَفخَّ

٦١

اِر يف الَعِرص الرُّوَماِ�ِّ/ رَسَمة تُوِضيِْحيَّة ُخطُواُت ِصَناَعِة الَفخَّ
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اُر يف الَحَضاَرِة الرومانَيِة الّدرُس الثَّا�: الَفخَّ

٦٢

اِر بأنَُّه استُْخِدَم منُذ العصوِر الَقِدْ�ِِة بسبِب وفرِة املواِد الخاِم، وقلِّة  وتَْكُمُن أهميُّة الَفخَّ
تَْكلَُفِتَها، وسهولِة تشكيلِها حسب الحاجِة. وقد ساعِد الفخاُر عل�َء اآلثاِر عىل تأريِخ 
استع�التُُه،  تعددْت  ولقْد  يتالىش.  ال  ولكّنُه  ينكُرس  فهو  ودراَسِتها،  الشعوِب  حياِة 

واختُلَِف يف شكلِِه وزخرفِتِه ولونِِه وطرِق صناعِتِه باختالِف العصور.

ارتَبَطْت  التي  تلك  جرَش،  يف  انتشاراً  الرُّوَمانِيَّة  الَفّخاريِّة  الصناعاِت  أنواِع  أك´ِ  من 
بالطّعاِم، فظهرْت لدينا بأحجاٍم مختلفٍة منها:

١.  أوا« الطبِخ الَعِميَْقِة ،التي لها مقابٌض.
٢.  صحوُن، وزبادي ذاُت قواعٍد.

٣.  أباريٌق لها ٍمْقبٌَض من جهٍة، و فُّوهٌة من الجهِة األخرى، لسكِب السوائِل.
٤. ِجراُر التّخزيِن كبÊُة الحجِم، بفوهٍة واسعٍة، لتسهيٍل عمليِّة إخراِج الطّعاِم. 

كذلك تمَّ الكشُف عن أنواِع فَّخاٍر أخرى باستع�الٍت متعددٍة منها:

اِريَِّة اعتََمَد عليها السكاُن يف اإلنارِة، شكلَُها دائرّي،    ١. أعداٌد كبÊٌة من املصابيِح الَفخَّ
   ولها فُّوهٌة واسعٌة يف الوسِط لوضعِ الزيِت، وفوهٌة صغÊٌة يف الطرِف لوضعِ الفتيلة

   التي Öتصُّ الزيَت، وتبقي الشعلُة مضاءًة إىل أن تنتهي كميُّة الزيِت. فكانْت املصابيُح     
 .    أشبََه بالَشمعِة يف وقِتَنا الحاِرضِ

٢. Öاثيٌل صغÊٌة، والتي رÚّا استُْخِدَمْت للّزيَنِة يف املََنازِِل أو كألعاِب لألطفاِل.   
َعٍة استُخدُمْت يف التمثيِل يف مسارِح جرَش. ٣. أقنعٌة ذاُت تعابÊٍ ُمتََنوِّ

َمْت لتوصيِل املياِه للمنازِل والنوافÊِ والح�ماِت. اريٌَّة ُصمِّ ٤ . أنابيٌب فَخَّ
اِريٌّة اْستُْخِدَمْت ألسُقِف املنازِل . ٥.  ألواٌح فَخَّ

خطوٍط  كتحزيِز  الَفّخاِر،  واستع�الِت  أشكاِل  باختالِف  متعددٌة  زخارٌف  وظهرْت 
ُمتعّددٍة بأداٍة حاّدٍة عىل الزباِدي و األباريِق، وَجْعِل أسطِح أوا« الطّبِْخ ُمتََعرَِّجة. أّما 
وأقواٍس  وأُفُِقيٍَّة  َعُموِديٍّة  ُمَكونٍَة من خطوٍط  بأشكاٍل هندسيٍَّة  زُِخرفَْت  فقْد  األرسجُة 
فهي  اْستُْخِدَمْت  التي  األلواُن  أّما  أحياناً.  الصانعِ  ختُم  عليها  وظهَر  بارزٍة،  وحبيباٍت 

األحمُر والربتقايلُّ والرماديُّ الّداكُن.
اِريٌّ َروماِ«ٌّ اكْتُِشَف ِيف َجرََش/ متحف األردن ١. أبْريٌق فَخَّ
اِريٌّ َروماِ«ٌّ اكْتُِشَف ِيف َجرََش / إ�ان عويس ٢. ِمْصبَاٌح فَخَّ
اريَّة رومانيَّة اكْتُِشَفْت يف َجرََش / إ�ان عويس  ٣. َجرٌَّة فَخَّ

اريَّة رومانيَّة اكْتُِشَفْت يف َجرََش /  ٤. أنَاِبيُب ِميَاٍه فَخَّ
   رشا دبابنة
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اُر يف الَحَضاَرِة الرومانَيِة الّدرُس الثَّا�: الَفخَّ

٦٣

راساِت االجت�عيَِّة: ابُط مْع ِمْنَهاجِ الدِّ الرتَّ

) د حوَل مدينِة جرَش   تناوَل كتاُب الرتبيِة الوطنيِّة واملدنيِّة – الصف السادس األسايس/ج٢ - الوحدُة الّسادسُة (يف الس�ِة الحضاريِّة لألردنِّ  -
             تضّمَن معلوماٍت حوَل تاريِخ املدينِة وآثارِها. 

تضمَن كتاُب تاريِخ الحضارِة العربيِّة اإلسالميِّة – الصف التاسع/ج٢ - الوحدةُ الخامسُة (الفنُّ والع�رَُة اإلسالميُّة) دروساً حوَل الفنِّ اإلسالميِّ    -
             والزخرفِة والتصويِر والكتابِة والخطوِط العربيِّة. 

تََضّمَن كتاُب تَاِريِْخ َحَضاَراِت الَعالَِم الَقِدªَِْة – الصف السابع األسايس/ج١ - الوحدُة األُوَىل (أُِسُس الَحَضاَراِت الَقِدªَِْة) درساً ِبعنواِن                              -
اِريَِّة ِيف الُعُصْوِر الَقِدªَِْة. َناَعاِت الَفخَّ اِر والصِّ َن َمْعلُوَماٍت قَيِِّمًة َعن اْسِتْخَداِم الَفخَّ              (َمْفُهوُم َما قَبَْل التَّاِريِْخ) تََضمَّ

اِبَعُة (الَحَضاَرات ِالَعالَِميَِّة َخارُِج الَوطِْن الَعَر¹ِِّ) -           تََضّمَن كتاُب تَاِريِْخ َحَضاَراِت الَعالَِم الَقِدªَِْة – الصف السابع األسايس/ج2 - الوْحَدُة السَّ
             درساً َعن الَحَضارَة ِالُروُمانِيِّة.

 
الرتابُط مع املناهجِ األخرى:

) درساً عن حضارِة األنباِط، وفيه معلوماٌت عن فنِّ  تضمَن كتاُب الرتبيِة الفنيِّة - الصف العارش -ج٢ – الوحدُة الخامسُة (تاريُخ الَفنِّ  -
.             صناعِة الَفَخاِر وزخرفته. وكذلك درساً عن الفنِّ اإلغريقيِّ والروماِ¾ِّ يف األردنِّ

-           تضمَن كتاُب الرتبيِة الفنيِّة – الصف التاسع – ج١- الوحدُة الثانيُة (التصميُم) درساً عن أثِر التصميِم يف تطوِر الصناعاِت، وفيه معلوماٌت عن  
            صناعِة الَفّخاِر وصوٍر آلوا¾ فَّخاِريَِّة.

قُْم بإجراِء حواٍر مع الطّلبِة، إليصاِل األفكاِر الرئيسِة للدرِس، حوَل ما يعرفونَُه عن الفخاِر وفوائِِده، وربِط أشكاِل واستخداماِت الفخاِر بالعِرص الروماِ¾ِّ 
الروماِ¾ِّ  بالَفّخاِر  الطّالِِب  الحواُر إىل تعريِف  . ويهدُف هذا  يِّ فِّ الصَّ الحواِر  املُرفقِة لكلِّ درٍس خالَل  الصوِر  الحاِرض. ويتمُّ عرُض  الوقِت  Óا يواِزيَْها يف 

وأهميِّتِه يف تأريِخ حياِة الشعوِب ودراسِتَها، وذلَك ِمن ِخالِل طرِح األسئلِة اآلتية:

اُر؟ َما ُهو الَفخَّ  •
اِريَِّة عىل األرِض ِيف املَْواِقعِ األثريَِّة؟ وَعىل َماَذا يَُدلُّ َذلَِك؟ ملاذا تَْكرُثُ الِكَرسِ الَفخَّ  •

اِر يف الَعْرصِ الرُّوَمايِن؟ ِيف َرأِْيَك، َما هي األْشيَاُء الِتي ُصِنَعْت ِمن الَفخَّ  •
؟ َما هي  َهل كَاَن ُسكَّاُن َجرََش يف الَعْرصِ الرُّوَمايِنِّ يَْستَْخِدَموَن أََوايِن َمْنِزلِيًَّة، كَِتلَْك الِّتي نَْستَْخْدُمَها نَحُن ِيف َوقِْتَنا الَحاِرضِ  •

           الُفُروق ُ؟ وَما هي أوُجُه التََّشابُُه ِيف أْشَكالَِها، واسِتْخَداَماتَِها؟
اِر ِيف الَعْرصِ الرُّوَمايِن؟ كيَف كاَن يَِتمُّ تَْصِنيُع الَفخَّ  •

اِر ِمن ِقبَِل الّشُعوِب املَاِضيَِة؟ وَما هي فَائَِدتُُه لُِعلاََمِء اآلثَاِر اآلَن؟ لَِم انتََرشَ اسِتْخَداُم الَفخَّ  •
اِريَِّة يف الَفْرتَِة الرُّوَمانِيَِّة َوَما ِهي أنَْواِع هذِه الزّْخرَفَِة؟ لاَِمّذا زُْخرِفَْت األََوايِن الَفخَّ  •

الرتابُط مع املنهاِج املدريسِّ

قبَل الّزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ

n
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٦٤

نشاط ١: ِمْصاِبيُْح تُِضُئ َشَواِرَع َجرََش                                      (مرفق رقم ١)
 

وَمانِيَِّة، َوِكْيِفيَِّة اْسِتْخَدِمَها يف الَحَياِة الَيوِميَِّة آنََذاْك. يَهدُف هذا الَّنَشاِط إىل تَْعِريِْف الطَّالِِب بَاملِْصاِبْيحِ الرُّ

ولتنفيِذ النَّشاِط، َسْوَف نَْحتَاُج إىل األَدَواِت اآلتِيَِة، ِ�َا ِيِتَناَسُب َمع َعَدِد الطَّلَبَِة:
أقْالُم رََصاٍص، َورَقَُة َعَمٍل (املََصاِبيُْح املُِضيئَُة/ ُمرْفَُق ١).

ِعْنَد الوُصوِل إىل ُمْتَحِف آثاِر َجرََش، يبدأُ الَعَمُل ِبُخطُواِت النََّشاِط اآلتَِيِة:

رِْس. تَْذكُِ© الطَّلَبَِة باملََواِضيْعِ التي َ¦َّْت ُمُناقَُشتَُها يف الدَّ  .١
اِريٍَّة تَُعوُد إىل الَعْرصِ الرُّوَماِ¬ِّ. الطَّلَُب ِمن الطَّلَبَِة أْن يَُقوُموا بَالبَْحِث َعن َمَصاِبيَح فَخَّ  .٢

تَْوِزيُْع أوَراِق َعَمِل النََّشاِط َعَىل الطَّلَبَِة، والطَّلَِب ِمْنهم الِبْدِء ِبَحلَِّها ِمن ِخالِل الرُُّجوِع إىل املََصاِبيِْح الرُّوَمانِيَِّة التي   .٣
             َوَجُدوَها ِيف املُتَْحِف، َويَِتمُّ ِخاللََها التََّحّدُث َمع الطَّلَبَِة َعن أْشَكاِل املََصاِبيِْح الرُّوَمانِيَِّة، والزََّخارِِف املَْوُجوَدِة َعَىل

             َسطِْحَها.
اِريَِّة الرُّوَمانِيَِّة، َوَمَصاِبيَح أْخَرى يقوُم املَُعلُِّم بإَدارَِة ِحَواٍر َمع الطَّلَبَِة َعن االْخِتالِف يف األْشَكاِل ِبÆَْ املََصاِبيِْح الَفخَّ  .٤

ِميَْل، ألْشَكاِل املََصاِبيِْح  ُروا التَّطَّوَر الَواِضَح والجَّ ، َحتَّى يَْستَِطيَع الطَلَبَُة أْن يَُقدِّ              أقَْدُم ِمْنَها، تَُعوُد إىل الَعْرصِ الَحِديِْديِّ
اِريَِّة َعْربَ الزََّمِن.              الَفخَّ

اريَِّة الرُّوَمانِيَِّة، َوفََوائِِدَها، وِمن ثمَّ الِقيَاِم ِبَجولٍَة ِيف  يقوُم املَُعلُِّم بإَدارَِة ِحَواٍر َمع الطَّلَبَِة، حوَل تََصاِميِم املََصاِبيِح الَفخَّ  .٥
اِريَّاٍت ُروَمانِيٍَّة أُْخَرى ِمن َجرََش.              املُتْحِف، للتعرُِّف َعَىل فَخَّ

 خالل الزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ

اِر الروماِ¬ِّ لتََعلُِّم أشكالِِه واستعÖالتِِه وطرِق صناعِتِه وزخارِفِه، َويَِتمُّ تشجيُع الطلبِة عىل تدويِن مالحظاتِهم  سوَف يقوُم الطلبُة بالدخوِل إىل َعالَِم الَفخَّ
يارِة امليدانيَِّة،  وأخِذ الصوِر خالَل الزيارِة، مÖ يساعُدهم عىل االستكشاِف والتَّعلُِّم الّذاِ×ِّ عن املوقعِ. وِمن املُهمِّ أن يقوَم املُعلُِّم بتحض©ِ الطلبِة قبَل الزِّ
من حيُث توضيِح برنامِج الزيارِة وأهداِفها، والطلِب منهم بأْن يقوُموا بجمعِ املعلوماِت عن املوقعِ املراِد زيارَتِِه، وللُمَساَعَدِة ِيف إيَْجاِد َمَكاٍن لِتَطِْبيِق 
 Æِاملطروح Æِكُن اختياُر أيٍّ من النشاطÛاِر َجرََش، و النََّشاِط، وÛُِْكُن االْسِتَعانَُة ِبَخارِطَِة َجرََش، املَْوُجوَدِة يف ِبَدايَِة الَحِقيْبَِة، أَو االْسِتْفَساِر ِمن َمرْكِِز ُزوَّ

لتحقيِق أهداِف الّدرِس، ويبدأُ العمُل بخطواِت األنشطِة عنَد الوصوِل إىل املُتَْحِف.
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اِر يف الَحَضاَرِة الرومانَيِة أنشطُة درُس الَفخَّ

٦٥

اِر الرُّوَماِ�ِّ                                       (مرفق رقم ٢) نشاط  ٢: اْسِتْخَداَماُت الَفخَّ
 

وَماِ ِّ، واْسِتْخَداَماتِِه يف الَحَياِة الَيْوِميَِّة آنََذاْك. اِر الرُّ يَْهِدُف هذا النََّشاُط إىل تَْعِريِف الطَّالِِب بأَْشكَاِل الَفخَّ

ولتنفيِذ النَّشاِط، َسْوَف نَْحتَاُج إىل األَدَواِت اآلتِيَِة، ِ�َا ِيِتَناَسُب َمع َعَدِد الطَّلَبَِة:
اُر الرُّوَماِ�ُّ/ ُمرْفَُق ٢) أقْالُم رََصاٍص، َورَقَُة َعَمٍل (الَفخَّ

ِعْنَد الوُصوِل إىل ُمْتَحِف آثاِر َجرََش، يبدأُ الَعَمُل ِبُخطُواِت النََّشاِط اآلتَِيِة:

رِْس. اِر الرُّوَماِ�ِّ، وتَْذكِ¤ِ الطَّلَبَِة، باملََواِضيعِ التي َ�َّْت ُمَناقََشتَُها ِيف الدَّ الِقيَاُم ِبَجْولٍَة ِيف املُتَْحِف لُِرؤيَِة الَفخَّ  .١
تَْوِزيُْع أوَراِق َعَمِل النََّشاِط َعَىل الطَّلَبَِة، والطَّلَِب ِمْنهم الِبْدِء ِبَحلَِّها ِمن ِخالِل الرُُّجوِع إىل الِقطَعِ األثَِريَِّة الّرومانيِّةِ التي   .٢

             َوَجُدوَها ِيف املُتَْحِف.
اِر الرُّوَماِ�ِّ املَْعُروِض ِيف املُتَْحِف. ُمُناقََشُة األْجِوبَِة َمع الطَّلَبَِة بَْعَد االنتَهاِء ِمن َحلِّ َورَقَِة َعَمِل النََّشاِط َمع اإلَشارَِة إىل الَفخَّ  .٣

الِقيَاُم ِبَجْولٍَة ِيف املُتَْحِف لُِرْؤيَِة ُمْكتََشَفاٍت أُْخَرى ِمن َجرََش.  .٤

تتمُّ إدارُة نقاٍش مع الطلبِة عند الوصوِل إىل املدرسِة حوَل أشكال الفخار الروما� و إستخداماته،  ثمَّ تُطرُح األسئلُة اآلتية إلثارة فضوِل الطلبِة، وملعرفِة 
املزيِد عن الحضاراِت األخرى التي مرَّْت عىل جرَش: 

هْل يُوجُد آثاٍر يف جرَش تعوُد إىل حضاراٍت أخرى؟ ما هي؟ كيَف تختلُف عن الحضارِة الرومانيَِّة؟   •

ومن ثم يتم تشجيَع الطلبِة عىل البحِث، إذا أرادوا معرفَة املزيِد عن هذا املوضوِع، أو Íكُن للمعلِم أن يقوَم بتطبيِق الدروِس األخرى يف وحدِة ُملتقى 
الحضاراِت.

امتداُد النشاِط إىل بعد الّزيَارَِة: 

كتابُة ما ال يقلُّ عن ٣٠٠ كلمِة عن تَْجربَِة الطالِب وهو يزوُر جرَش.  •
كتابُة تقريٍر قصريٍ عن بداياِت صناعِة الَفّخاِر من ِقبَِل اإلنساِن قَِدمْيَاً.  •

اِر، إّما باليِد أو باستخداِم َعَجلِة الّدوالِب، وإقامِة َمْعرٍِض يف  التواصُل مع ُمتَْحِف األردنِّ للمشاركَِة يف ورَشاتِهم لِِصَناعِة الَفخَّ  •
             املدرسِة ألعÕِل الطّلَبَِة.

ّخاِر الروَمايِنِّ. عمُل لوحِة حائٍط تَْعرُِض خطواِت صناعِة الفَّ  •

بَْعد الزيارِة ملوقعِ َجرََش األثَِريِّ
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رِس: نتاجاُت الدَّ

ُر الطّالُِب أهميََّة جرَش يف الفرتِة الِبيزنِطيَِّة، واملُتََمثِّلِة بك�ٍة الَكَنائِِس. يَُقدِّ  --
يَتعرُّف الطّالُِب أجزاَء الَكِنيَسِة، َوَوِظيَْفِة كلِّ جزٍء ِمنَها.  -

َ�ِيلِّ والَفنِّيِّ للَحَضارَِة الِبيْزَنِْطيَِّة. انِِب الجَّ يَتََعرُّف الطّالُِب َماِهيَّة فَنِّ الُفسيِفَساِء، وَدْورَُه يف إبْرَاِز الجَّ  -
يَْكتشُف الطّالُِب دوَر الّلوَحاِت الُفَسيِفَسائِيِّة يف نقِل ُصوٍر للبيئِة الَحيَِويِّة والطبيِعيَِّة، والتي كانْت ُمنترشًة يف   -

           الفرتِة الِبيزَنْطيِّة.

رُس الثَّالُث: الُفَسْيِفَساُء يف الَحَضارِة البيزنطيَِّة الدَّ

٦٦

املَِسيحيَِّة،  النِْتَشار  كَاَن  كََ�  ُمكثََّفاً،  استيطاناً  البيزنطيَِّة  الفرتِة  خالَل  جرُش  َشهدْت 
بناِء  يف  الحاِسُم  التّأث³ُِ  الفرتِة   هذه  يف    ، االقتصاديِّ واالزدهاِر   ،ِّºِكا السُّ واالستقراِر، 
الكنائِِس، التي َوَصَل عدُدَها إىل ¾اº عرشَة كنيسًة، ُزيَِّنْت بْعُضَها بأرِضيّاٍت فَُسيِْفَسائِيٍَّة 
جميلٍة. ومن أشهِر األرضيّاِت الُفَسيِْفَسائِيَِّة التي اكتُشفْت يف جرَش َموُجوَدٌة يف كنيسِة 
(جيونيسيوس)، وكنيسِة (اشعياء)، وكنيسِة (ماريانوس)، وكنيسِة (كوزموس ودميانوس).

لقْد اخَرتْنَا أْن نقدَم لكْم كَِنيَْسَة (كوزموس ودميانوس)، ملا تحتِويِْه أرضيّتَُها الُفَسيِْفَسائِيَِّة 
الَكِنيَسُة  هذه  كُرَِّسْت  فَقْد  البَِديَعِة،  والزَّخارِف  وِر  والصُّ الكتاباِت،  من  خليٍط  عىل 
يُساعداِن  ُسوِريَّا، وكانا  الطَّب يف  َدرََسا  ،الََّذيِْن  ِ (كوزموس ودميانوس)  التّوأَِم  لألَخويِْن 

مرَضاُهم ويَُعالَِجانِهم مجاناً. 

(يوحنا   Éِيِس الِقدِّ وكنيسِة  (جورج)  القّديِس  كنيسِة  جانِب  إىل  الكنيسُة  هذه  بُنيْت 
يكوَن  أن  ُروِعي  أنُّه  ويُالحُظ  ُمتَالِصقٍة.  كنائٍس  ثالُث  يضُم  َمْجَمعاً  ليَُشّكلُوا  وبطرس)، 
املَُخطَُّط اإلج�يلُّ للَمْجَمعِ ُمْنَسِجَ�ً، حيُث أنَّ أطواَل الكنائِس الثالث ُمتَساِويٌة، Íقياِس 

٢٨ مرتاً لكلِّ ِمْنَها.

رواٌق،  َجانِبَيَْها  من  كلٍّ  وعىل  ُوْسطَى  صالٌة  أقساٍم:  أربعِة  من  الكنيسِة  مبنى  يتألُف 
. بين� كانْت الّصالُة الوسطى ورواقاها تُستَْخَدُم من  وتنتهي الّصالُة Íحراٍب نصِف دائريٍّ
ِقبَِل املَُصلÉّ، استُْخِدَم املِحراُب من قبِل األَساقفِة إلقامِة الّشعائِر الدينيِّة، وهو املَنطقُة 
ي  ، ُسمِّ األك�ُ قُْدسيًّة يف الكنيسِة. ويفصُل بÉَ القاعِة الُوْسطى واملحراِب حاجٌز رخاميٌّ

بالهيكِل، Ûْ يَتَبََق لَنا ِمنُه اليوَم إال املكاَن الذي كاَن يُوَضُع ِفيِه.

ُمَزيَّنٌة  فَُسيِفَسائيٌّة  أرضيٌّة  دميانوس)  و  (كوزموس  لكنيسِة  الُوْسطَى  الّصالَة  تَُغطِّي 
بالزَّخارِِف، والِكتَابَاِت املُتَنّوَعة، مثل:

ِة. َمْجَمُع الَكَنائِس ِالثالِث / َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ

األرضيَّة الُفَسْيِفَساِئيَّة لكنيسِة
ة ( كوزموس ودميانوس)/ َداِئَرُة اآلَثاِر الَعامَِّ
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رُس الثَّالُث: الُفَسْيِفَساُء يف الَحَضارِة البيزنطيَِّة الدَّ

٦٧

تَُغطِّي الّصالَة الُوْسطَى لكنيسِة (كوزموس و دميانوس) أرضيٌّة فَُسيِفَسائيٌّة ُمَزيَّنٌة بالزَّخارِِف، والِكتَابَاِت 
املُتَنّوَعة، مثل:

البَسيطَِة من مربعاٍت، ودوائٍر، وَمِعيَناٍت، وأشكاٍل متشابكٍة، ومجدولٍة،  بأشكالَِها  الهندسيِّة  الزّخارِف 
وُمتََداِخلٍَة.

املََشاِهِد الَربّيَِّة: 
واألرنِب،  (كالطاووِس،  والَربِيِّة  منها  َنِة  املَُدجَّ الفرتِة،  تلك  يف  ُمتواِجدُة  كانْت  وطّيوِر  لحيواناِت  ُصَوِر 

يِك، والكلِب، والثّوِر، والخروِف). والغزاِل، والفيِل، واألسِد، والنَِّمِر، والدِّ

املَشاهِد الّنَباتّيِة:
كنباِت الَكرَْمِة، الِخْنَشاِر، والُوَريَْداِت املُْختَلَِفِة.

الِكَتابَاِت التي يرافُقَها أشكاٌل آدمّيٌة:
ُ تَاِريُخ بناِء الكنيسِة  والتي ُوِجَد منها ثالُث كتاباٍت باللغِة اليونانيَِّة، ُشكِّلَْت بالِحَجارَِة الُفَسيِْفَسائِيَِّة، تُِب®َّ
سنَة (٥٣٣ للِميالِدي)، وتَْذكُُر أس¶َء رِِجاِل الّديِن (األََساِقَفِة)، واملُتََربِّعَ® لِلَْكِنيَْسة، وصورِهم كـ (ثيودور)، 

َر حاِمالً َمبَْخرًَة، وزوَجِتِه (جورجيا) التي تَظَْهُر ِبيََديِن ِ َمْمُدوَدتَْ®ِ ِ، تَْعِب¾اً عن التّربُِّع. الذي ُصوِّ

وقْد أُجريْت عىل األرِضيَِّة الُفَسيِْفَسائِيِّة للكنيسِة بعُض عملياِت التوثيِق والتنظيِف والرتميِم عاَم ٢٠٠٧ 
ارسَ® والزواَر من االطالِع عليها. للميالِد، والتي حافظْت عىل بقائَِها ومكََّنْت الباحثَ® والدَّ

 

هل
؟تعلم

باٍت  ُمَكعََّ عن  ِعبارٌة  الُفَسْيِفَساءهي 
َصِغيرٍة من الِحَجارِة الُمُلَوَنِة بصورٍة 
من  طبقٍة  على  َرْصُفَها  تمَّ  طبيعيٍّة، 
الُمْطَفأ،  ير  الجِّ الُمكوِن من  اإلْسِمنِت 

ماِد. والَممُزوِج بالرََّ

كتاباٌت يونانيٌّة َعَىل األرِضيَِّة الُفَسيِْفَسائِيَِّة
 لكنيسِة (كوزموس ودميانوس)/

ِة  َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ

أن اتجاَه ِمْحَراَب الكناِئِس يكوُن 
رق. دائمًا إلى الشِّ

         ُاْنِشَئْت في مادبا مدرسٌة ُتْعَنى بشؤوِن تدريِس 
جْت المهنيَّين القادريَن على ابتكاِر  َفنِّ الُفَسْيِفَساِء، َخرَّ
من  للمزيِد  الَماِضي،و  على  والِحفاِظ  الجديِد، 

المعلوماِت، ُقْم بزيارِة الموقِع اإللكترونيِّ اآلتي: 

http://www.jordanjubilee.com/hcrafts/-
schoolmos.htm

أضْف إلى معلوَماِتَك

ُصورُة (ثيودور) َعىل األرِْضيَِّة الُفَسيِْفَسائِيَِّة 
لكنيسِة (كوزموس ودميانوس)/

ِة َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ
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رُس الثَّالُث: الُفَسْيِفَساُء يف الَحَضارِة البيزنطيَِّة الدَّ

٦٨

الرتابُط مع منهاجِ الّدراساِت االجت�عّيِة:

) درساً عْن مدينِة  تضمَن كتاُب الّرتبيِة الوطنيِّة واملدنيِّة – الصف العارش األسايس/ج٢- الوحدُة الثّامنُة ( يف الّس�ِة الحضاريِّة لألردنِّ  -
             مادبا واملواقعِ األثريِّة فيها، وخاصًة الكنائِس والّلوحاِت الُفَسيِفَسائِيِّة.

تضمَن كتاُب تاريِخ الحضارِة العربيِّة اإلسالميِّة – الصف التاسع األسايس/ج٢ - الوحدُة الخامسُة (الفنُّ والع¤رُة اإلسالميُّة) دروساً   -
.             حوَل الفنِّ اإلسالميِّ والزَّْخرَفَِة والتّْصِويِر والكتابِة والخطوِط العربيِّة واستخداِم الُفَسيِفَساِء يف العِرص اإلسالميِّ

الّرتابُط مع املناهجِ األُخرى:

تضمَن كتاُب الّرتبيِة الفنيِّة – الصف العارش األسايس/ ج٢– الوحدُة الثّالثُة (التّشكيُل والّرتكيُب والبناُء) درساً كامالً بعنواِن الُفسيفساِء،   -
            وِفيِه معلوماٍت وافيٍة عن الُفسيفساِء، وأنواِعها واملواِد الّالزَِمِة لعمِل الُفسيفساِء و·اذَج منها.  

َن كتاُب اللّّغِة االنِجلِيِزيِّة – املَرْحلُة الثّانَويَُّة (١٢) / الَفْصُل الثّالُِث - الوحدُة التُاِسَعُة (َ·َُط الحيَاِة) نصاً َحْوَل الّصَناَعاِت اليََدويَِّة،  -           تضمَّ
            والِحرِْفيَِّة يف َماَدبَا، َوِفيِه َمْعلوَماٌت َعن الُفِسيِْفَساُء.

: َراِيسِّ ابُط مع املِْنَهاِج الدِّ الرتَّ

وِر املُرْفََقةِ   قُْم بإجراِء حواٍر مع الطّلبِة، إليصاِل األفكاِر الرئيسِة للدرِس، حوَل ما يعرفونَُه عن الُفِسيِفَساِء، وأماكِن وجوِدها، والهدِف ِمْنها، ويتمُّ عرُض الصُّ
،و يهِدُف هذا الِحواُر إىل تعريِف الطّلِبِة بأهميِّة فَنِّ الفسيفساِء يف إبراِز بعٍض من مزايَا الحضارِة الِبيزَنِطيَِّة، ونقِل ُصورٍَة  ، لكلِّ درٍس خالَل الِحواِر الّصّفيِّ

انِب الج¤يلِّ والفنيِّ لهِذِه الحضارِة، وذلك من خالِل األسئلِة اآلتية: عن الجَّ

َمْن ِمْنُكم شاهَد لوحًة فَُسيِفسائِيًَّة ؟ أيْن شاَهْدÖُُوَها؟   -
ملاذا ارتبطْت الُفِسيِفساُء ِبتَْجِميِل أرضياِت الكنائِس القدØِة؟  -

ِم¤َّ كانْت تتكوُن الّلوحاُت الُفَسيِْفَسائِيُّة؟  -
َهْل تَْعلَم كيَف ُصِنعْت الّلوحاُت الُفَسيِْفَسائِيُّة ؟ وما هي املواُد التي استُْخدَمْت يف صناَعِتَها؟  -

-  ما هي العناُرص الزُّْخرُِفيَُّة التي قْد تَظَْهُر يف األرضياِت الُفَسيِْفَسائِيِّة ؟
كيَف Øكُن لألشكاِل والكتاباِت التي تَظهُر عىل الُفَسيِفَساِء، أْن تَُدلَّنا عىل الحياِة التي سادْت يف فَْرتَِة تَْصنيِعَها؟  -

قبَل الّزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ

n
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أنشطُة  درُس الُفَسْيِفَساِء يف الَحَضارِة البيزنطيَِّة
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يارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ خالَل الزِّ

، واحتوائِِه عىل تََصاِويٍْر، تُْخِربُنَا ِعن الَحيَاِة ِيف  سيقوُم الطلبُة خالَل زيارتِهم ملوقعِ جرَش األثريِّ بالتّعرُِّف عىل ج�لياِت فنِّ الُفسيفساِء يف العِرص البيزنطيِّ
تِلَْك الَفْرتَِة. ويقوُم املُعلُِّم بتشجيعِ الطّلبِة عىل تدويِن مالحظاتِهم، وأخِذ الصوِر خالِل الزيارِة م� يَُساِعُدُهم عىل االستكشاِف والتّعلُِّم الذا¡ِّ عن املوقعِ. 
يارِة امليدانيَِّة من حيُث توضيِح برنامِج الزيارِة وأهداِفها، والطلِب منهم بأْن يقوُموا بجمعِ املعلوماِت  وِمن املُهمِّ أن يقوَم املُعلُِّم بتحضºِ الطلبِة قبَل الزِّ
عن املوقعِ املراِد زيارَتِِه. وللُمَساَعَدِة ِيف إيَْجاِد َمَكاٍن لِتَطِْبيِق النََّشاِط، وُ¿ِْكُن االْسِتَعانَُة ِبَخارِطَِة َجرََش، املَْوُجوَدِة يف ِبَدايَِة الَحِقيْبَِة، أَو االْسِتْفَساِر ِمن َمرْكِِز 
اِر َجرََش، و¿كُن اختياُر أيٍّ من النشاطÆِ املطروحÆِ لتحقيِق أهداِف الّدرِس، ويبدأُ العمُل بخطواِت األنشطِة عنَد الوصوِل إىل كنيسِة (كوزموس و  ُزوَّ

دميانوس).

نشاط  ١:  لوحاٌت فَُسيِفَسائِيٌَّة                                      (مرفق رقم ١)
 

يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطّالِب َفّن الُفَسيِفَساِء، ودوَرُه يف نقِل صوٍر عن الحضاراِت القد ِة، وخاصة الحضارة البيزنطّية التي اشتهرْت 
. بهذا الفنِّ

ولتنفيِذ النشاِط سوَف نحتاُج إىل األدواِت اآلتيِة، Êا يتناسُب مع عدِد الطلبِة:
أقالُم رصاٍص، ِمَقّصاٌت، ألواُن، صمٌغ، ورقُة عمِل (اْصَنْع لوحًة فُِسيِْفٍسائِيًَّة/ ُمرْفَُق ١).

عنَد الوصول إىل كنيسِة (كوزموس و دميانوس)، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتيِة:
 

الِقيَام ِبَجْولٍَة يف كَِنيَسِة (كوزموس و دميانوس)، وتذكºُ الطلبِة باملواضيعِ التي Ñَّتْ مناقََشتُها يف الّدرِس.  .١
تجميُع الطَّلَبَة عنَد اللوحاِت الُفسيفسائيِّة لكنيسِة (كوزموس و دميانوس)، وإجراُء حواٍر حوَل  األْشَكاِل، والرسوماِت   .٢

           الُفسيفسائيِّة التي يشاهُدونََها. 
توزيُع أوراِق عمِل النشاِط عىل الطلبِة، والطلُب منهم القياِم بتشكيِل صوٍر فَُسيِفَسائِيٍّة مستوحاٍة من األرضيِّة   .٣

           الُفسيفسائيِّة لكنيسِة  (كوزموس و دميانوس). 
مناقشُة  الطلبِة حوَل األشكال، والرسوماِت الُفسيفسائيِّة التي أنتَُجوها، ومن ثمَّ التّوّجِه إىل كنائٍس أخرى أو إىل   .٤

.            املُتَْحِف، ملشاهدِة املزيِد من اللوحاِت الُفسيفسائيِّة التي تعوُد إىل العِرص البيزنطيِّ
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نشاط  ٢:  الحياُة الربيَِّة يف جرَش البيزنطيِّة                                    (مرفق رقم ٢)
 

وِر التي تَظهُر عىل اللوحاِت الُفسيفسائّيِة. ، من خالِل الصُّ يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطالِب بالحياِة الربيِّة يف جرَش يف العِرص البيزنطيِّ

ولتنفيِذ النشاِط سوَف نحتاُج إىل األدواِت اآلتيِة، �ا يتناسُب مع عدِد الطلبِة:
أقالُم رصاٍص، ورقُة عمِل (حيواناٌت ونباتاٌت من جرَش / مرفق ٢).

عنَد الوصول إىل كنيسِة (كوزموس و دميانوس)، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتيِة:

الِقيَام بجولٍة يف كنيسِة (كوزموس و دميانوس)، وتذكªُ الطلبِة باملواضيعِ التي ¥َّتْ مناقََشتُها يف الّدرِس.  .١
٢.        تجميُع الطَّلَبَة عنَد اللوحاِت الُفسيفسائيِّة لَِكِنيَْسة (كوزموس و دميانوس)، وإجراُء حواٍر حوَل  الَحيََوانَات والنباتاِت 

           التي تظهُر عىل األرضيِّة الُفسيفسائيِّة التي يَُشاهدونَها.
تقسيُم الطلبِة إىل مجموعاٍت، و توزيُع أوراِق عمِل النشاِط عىل كلِّ مجموعٍة، ليقوموا ِبَحلِّها.  .٣

ِه إىل املُتْحِف ملشاهدِة املزيِد من الَّلْوَحات الُفسيفسائيِّة البيزنطيِّة، والتي  ُمَناقََشة  الطّلَبَِة َحْوَل أجوبَِتهم، ومن ثمَّ التوجُّ  .٤
           يُظهُر عليها مشاِهٌد من الحياِة الربيِّة يف جرَش.

 تتمُّ إدارُة نقاٍش مع الطلبِة عند الوصوِل إىل املدرسِة حوَل جÆليّاِت األرضيّاِت الُفسيفسائيِّة يف كنائِس جرَش،  ثمَّ تُطرُح األسئلُة اآلتية إلثارة فضوِل 
الطلبِة، و ملعرفِة املزيِد عن الحضاراِت األخرى التي مرَّْت عىل جرَش: 

هْل يُوجُد أثاٍر يف جرَش تعوُد إىل حضاراٍت أخرى؟ ما هي؟ كيَف تختلُف عن الحضارِة البيزنطيَِّة؟   •
ومن ثم يتم تشجيَع الطلبِة عىل البحِث، إذا أرادوا معرفَة املزيِد عن هذا املوضوِع، أو ميكُن للمعلِم أن يقوَم بتطبيِق  •

             الدروِس األخرى يف وحدِة ُملتقى الحضاراِت.

امتداُد النشاِط إىل ما بعَد الزيارِة: 

كتابُة ما ال يقلُّ عن ٣٠٠ كلمِة عن تَْجربَِة الطالِب، و هو يزوُر جرَش.  •
. كتابُة مقالٍة قصريٍة عن العوامٍل التي تهدُد األرضياِت الُفسيفسائيِّة املنترشِة يف املواقعِ األثريِة يف األردنِّ  •

، أو ُمتَحِف السياراِت املليكِّ، للمشاركِة يف َورَْشاتِِهم لرتكيِب الفسيفساِء، وإقامِة َمعرٍِض يف املدرسِة ألعامِل الطّلبِة. التواصُل مع ُمتحِف األردنِّ  •
زيارُة مدرسِة مادبا للفسيفساِء، والتّعرُِّف عىل الطُّرِق املُتّبعِة يف عمِل الفسيفساِء، واألدواِت واملواِد املُستَْخدَمِة.  •

بَْعد الزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ
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يكتشُف الطّالُِب ازدهاَر الحياِة االقتصاديِّة يف جرَش يف الَفْرتَة األَُمِويِّة، وذلَك من ِخالِل النقوِد التي تركََها   -
             لَنا األجداُد يف تلَك الفرتِة.

يدرُك الطالُِب أهميَّة النقوِد األمويِّة يف التّعرُِّف عىل الحياِة يف تلَك الفرتِة.  -
يتعرُف الطالُب االهت¢َم الذي حضيْت ِبِه جرُش يف الَفْرتَة األمويِّة.   -

يدرُك الطالُب أهميَّة بناِء املساجِد يف الدولِة اإلسالميِّة.  -

بين¢ كانْت اآللياُت تقوُم بالتّجريِف يف جرَش يف عاِم (٢٠٠٦ م)، بهدِف الربِط بَ° املوقعِ األثريِّ وبَ° مدينِة جرَش. ظهرْت بالصدفة مجموعٌة كب©ٌة من 
النقوِد الفضيِّة، باإلضافَِة إىل غمِد سيٍف مصنوٍع من حديِد وإبريٍق وزبديٍَّة برونزيٍّة وعظاِم إنساٍن. فأمَىض عل¢ُء اآلثاِر وقتاً يف تحليِل ودراسِة هذه 
، حَ° كانْت مدينُة جرَش  املُكتشفاِت، ُمتَسائِلَ° عن سبِب وجوِدَها يف هذا املكاِن. فاستطاعوا من ِخالِل النقوِد تأريَخ املوقعِ بدقٍة إىل العِرص األمويِّ
مزدهرًة اقتصاديّاً، لُقْرِبَها من الخِط التجاريِّ الذي امتدَّ بَ° الجزيرِة العربيِّة ودمشَق، وأن هذه العظاَم قْد تعوُد إىل تاجٍر عاَش يف تلك الفرتِة، وأنّه تُويفِّ 

نتيجَة سقوِط أعمدِة الشارِع عليِه ِعنَدَما رضَب املدينَة زلزاٌل قويٌّ عاَم (٧٤٩م). 

وهكذا، فإنَّ النقوَد تساعُد عىل معرفِة التأريِخ الدقيِق لكلِّ عٍرص من العصوِر التاريخيَِّة، واالمتداِد الجغرايفِّ لكلِّ دولٍة. 

 

هل
؟تعلم

للتأكِد  زجاجيٌّة  وزنٌة  تُستعمُل  كانْت 
قبَل  املعدنيَِّة  القطعِة  وزِن  دقِّة  من 
ِك، وُ×ِكنَك مشاهدُة الوزنِة  عمليِّة السَّ
كتاباٌت  وعليها  جرَش  آثاِر  ُمتَحِف  يف 

باللغِة العربيِّة.

الشعوِب  لحياِة  املختلفِة  الجوانِب  ملعرفِة  النُُّقوِد  َعَىل  تَظَْهُر  التي  والّصوِر  الكتاباِت  عىل  االعت¢ُد  ×كُن  كَيَْف  استنتج: 
يَاِسيِّة واالقتصاديِّة والفنيَِّة؟ االجت¢عيَِّة والسِّ

هْل تعلُم أّن مخطَط املسجِد األمويِّ يف 
ٍر  ُمَصغَّ ُمَخطٍَّط  عن  عبارٌة  هو  جرَش، 

للمسجِد األمويِّ يف دمشَق

نتاجاُت الّدرس:ِ
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طُرُُق سكِّ النقوِد:

ى هذه النقوُد باملسكوكاِت. فكاَن يتمُّ تَسِخُ� قرٍص معد�ٍّ ،ثمَّ يوضُع بَ�  استُْخِدَمت القوالُب ذاُت الكتاباِت والرموِز لسكِّ النقوِد املعدنيِّة، ولذا تَُسمَّ
قالبِ�، ويُْرضُب عليِه بشّدٍة، فتظهُر عليِه هذه الكتاباُت والرموُز، وبهذا تُصِبُح القطعُة النقديُّة بشْكلَِها النها£ِّ. وكاَن االهت¡ُم كب�اً بالنقوِد من حيُث 
نوعيِّة املََعاِدِن الجيدِة، والدقِة يف َرضِب النقوِد، واملراقبِة عىل عمليِّة َسكِّ النقوِد الذهبيِّة والِفضيِّة من ِقبِل الخليفِة واألمراء، للمحافظِة عىل جودتَِها، 

ألنَّها تشكُل القوَة االقتصاديَّة للدولِة.

فئاُت النقوِد األمويِّة:

استمرَّ العرُب املسلموَن خالَل الفتوحاِت اإلسالميِّة، وبدايَة الخالفِة األمويَِّة بالتداوِل بنقوِد الدوِل املجاورِة، وأضافوا عليها كل¡ٍت باللغِة العربيِّة. فقْد 
، وعباراٍت مثل (بسِم الله )، و(ولله الحمُد ) عىل الّدرهِم الساسا�ِّ.  ُسّكْت كلمُة (طيٌب) عىل الديناِر الذهبيِّ البيزنطيِّ والفلِس الربونزيِّ البيزنطيِّ

، قاَم الخليفُة عبُد امللِك بن مرواَن بتعريِب الدواويِن، وَسكِّ الُعْملََة َذاِت الِكتَابَاِت العربيِّة الخالصِة، وهي الديناُر  ويف نهايِة القرِن الّسابعِ امليالديِّ
 . ، والفلُس الّنحايسُّ ، والّدرهُم الفيضُّ الّذهبيُّ

أضْف إلى َمْعُلوَماِتَك

كاَن وزُن الديناِر الذهبِيّ في تلَك الفترِة يساوي 
ستًا وستيَن حبَّة شعيٍر، وهو ما يَُقّدُر بـ (٤.٢٥) 
جراٍم من الذهِب، أّما وزُن الدرهِم الفضِيّ فكاَن 
يساوي ستًا وأربعين َحب�ِة شعيٍر، وهو َما يَُقد�ُر بـ 
(٢.٩٧) جراٍم من الذهِب، وكاَن الدرهُم الفضي� 

يساوي ثمانيًة وأربعين  فلسًا نحاسيًّا. 

١٢٣

الَقالُِب الُعلِويُّ

فيلُّ الَقالُِب السٌّ

/ رَسَمة تُوِضيِْحيَّة   طَريقُة َسكِّ الُعْملة ِ يف العِرص األَُمِويِّ

نقوٌد َمعدنيَّة ٌ أَُمويَّة (فلٌس، درهٌم، وديناٌر)/ نايف القسوس
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تختلُف الكتاباُت عىل القطعِ النقديِّة بحسِب نوِع املعدِن وحجِم القطعِة واملوقعِ الجغرايفِّ للمنطقِة والحاكِم.  فمثالً كانْت الكتابُة عىل الّدراهِم 
الفضيِّة تكتُب بخطٍّ كويفٍّ بسيٍط خاٍل من التنقيِط ، ُرضَِب عىل وْجِه النقِد، ويف الوسِط نُص الّشهادِة 

قَْت بإطاٍر يحمُل ُجملُة (بسِم اللِه ُرضَِب هذا الدرهُم سنَة... ªديَنِة...)، أّما ظهُر الّنقِد، فكاَن يُكتُب يف َوَسِطِه  يَك لَُه)، وطُوِّ ( ال إلَه إال اللَه وْحَدُه ال َرشِ
سورُة اإلخالِص.

َمُد (٢) لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد (٣) َولَْم يَُكْن لَُه كُُفًوا أََحٌد (٤))، وطُّوقَْت بإطاٍر، يَْحِمُل ُجْملََة: (قُْل ُهَو اللَُّه أََحٌد (١) اللَُّه الصَّ
، ليُظهرَُه عىل الّديِن كُلِِه، ولو كَرَِه املُْرشِكُْوَن). (محمٌد رسوُل اللِه، أرَْسلَُه بالُْهَدى، وديِن الحقِّ

Æتعْت جرُش باالستقراِر وزيادِة عدِد سكانِها بازدهاِر التجارِة وازدياِد القّوِة االقتصاديِّة للدولِة األُمويِّة ، وقَْد كشفْت الحفرياُت األثريُّة منُذ بدايِة 
الثÊنيناِت عىل مساكِن األَُمويÍَ إىل جانِب الّشارِع الرئييسِّ لجرَش الحتواِء هذه األعداِد. كÊََ اقتضْت الحاجُة إىل بناِء املساِجِد حيُث كشفْت الحفرياُت 
، تَمَّ إنشاؤه يف نفِس املنطقِة. وتشÒُ األدلُة األثريُّة املُْكتََشَفُة عىل أن املسجَد تمَّ بناؤه يف َعهِد الخليفِة األُمويِّ هشاِم بِن عبِد  مؤخراً عىل َمْسِجٍد أُمويٍّ

امللِك ( ٧٢٤ – ٧٤٣ ِميْالِديٍَّة / ١٠٥ – ١٢٥ ِهْجِريٍَّة)، واستمرَّ استخَداُمُه قُرَابَة (٥٠٠َ) َعاٍم.

/ آلن واملزيل املَسِجُد األَُمويُّ

ُمتَْحٌف بال ُحُدوٍد       

. ويهدُف هذا املرشوُع  هو مرشوٌع مموٌل من االتحاِد األوروáِّ، ويشارك فيه ١٤ دولًة، من دوِل البحِر األبيِض املتوسِط، ومن ِضمِنها األردنُّ
إىل إنشاِء أرشيٍف إلكرتوäٍّ ضخٍم، يقدُم معلوماٍت وفÒٍة عن العديِد من املواقعِ والقطعِ األثريِّة، التي تعوُد إىل الفرتاِت اإلسالميِة (من الفرتِة 
األمويِة إىل نهايِة الفرتِة العثÊنيِّة). ويستطيُع الزائُر من خالِل هذا األرشيِف، والذي ُسّمي ªُتحٍف بال حدوٍد، التعرَف عىل الحضارِة اإلسالميِّة 
وصوٍر  بألعاٍب  ٍم  ُمدعَّ  ٍÒمث تعليميٍّ  ªحتوى  األرشيِف  هذا  من  كامٍل  جزٍء  تصميُم  تمَّ  قْد  بأنّه  بالذكِر  الجديِر  ومن  وعÊرتِها.  وفنونِها 

www.discoverislamicart.org   :èاآل ِّäالستخداماِت املعلِم وطلبِة املدارِس، وللمزيِد من املعلوماِت، قْم بزيارِة املوقعِ اإللكرتو

أضْف إلى َمْعُلوَماِتك

 

األرضيَّة الُفَسيِْفَسائِيَّة يف املَسِجِد األَُمويِّ / آلن واملزيل
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الرتابُط مع منهاجِ الدراساِت االجت�عّيِة:

/ج١ – الوحدُة الثانيُة (الحياُة االقتصاديُة يف الدولِة  تضّمَن كتاُب تاريِخ الحضارِة العربيِّة اإلسالميِّة – الصُف التاسُع األسايسُّ  -
            اإلسالميِّة) درساً بعنواِن وارداِت الدولِة املاليِّة ونفقاتِها وفيه معلوماٌت وافيٌة عن النقوِد يف العِرص األمويِّ وفئاتِها وصوٍر لتلك النقوِد. 
) درساً عن مدينِة  تضّمَن كتاُب الرتبيِة الوطنيِة واملدنيِة – الصف الثامن األسايس/ ج١ – الوحدة الثالثة (يف الس£ِة الحضاريِّة لألردنِّ  -

            اربَد، تناوَل معلوماٍت عن العِرص األمويِّ ووجوِد املساجِد اململوكيِّة فيها.

الرتابُط مع املناهجِ األخرى:

) درساً بعنواِن الفِن اإلغريقيِّ والروماªِّ يف -           تناوَل كتاُب الرتبيِة الفنيِّة – الصف العارش األسايس/ج٢ – الوحدة الخامسة (تاريُخ الفنِّ
            األردّن، إذ تضمِن معلوماٍت مناسبٍة عن َسكِّ العملِة يف العرصين اليوناªِّ والروماªِّ وصوٍر لقطعٍ نقديٍة عديدٍة يف مدينِة (جدارا)   

            ومدينِة (فيالدلفيا).

 

الرتابُط مع املنهاِج املدريسِّ

 . قُْم بإجراِء حواٍر للطلبِة، إليصاِل األفكاِر الرئيسِة للدرِس حوَل ما يعرفونه عن النقوِد يف الوقِت الحاِرض، واربطَْها بالنقوِد التي ُسّكْت يف العِرص األمويِّ
، ودورِها يف إبراِز القوِة االقتصاديِّة  . يهدُف هذا الحواُر إىل تعريِف الطالِب بالنقوِد األمويةِّ ويتمُّ عرُض الصوِر املرفقِة لكلِّ درٍس خالل الحواِر الصفيِّ

وِء عىل التوسعِ العمراªِّ، وإنشاِء املساجِد يف جرَش يف تلك الفرتِة، وذلك من خالِل طرِح األسئلِة اآلتية: للحضارِة األمويِة مع تسليِط الضَّ

متّعْن يف النقوِد املعدنيَِّة التي تستخدمها اليوَم، مام ُصِنَعت وما الذي كُتَب عليها؟  •
برأيك، هل هنالك فرٌق بنَي النقوِد املعدنيِة التي نستخدمها يف الوقِت الحايلِّ و النقوِد املعدنيِة التي استُْخِدَمْت يف الفرتِة األمويِّة؟   •

ما أنواُع املعادِن التي تُستخدُم يف َسكِّ النقوِد املعدنيِة، وكيَف يكوُن شكلُها؟  •
ما الفئاُت النقديُة التي اْستُْخِدُمت يف الفرتِة األَُمويِّة ؟  •

ماذا ُرضَِب عىل النقوِد املعدنيِّة األَُمويِّة ؟   •
ما أهميُّة الكتابِة املوجودِة عىل النقوِد املعدنيِّة التي استُْخدمْت يف الفرتِة األَُمويِّة ؟  •

مباذا ميكُن لعامِل اآلثاِر أْن يستدَل من خالِل دراستِه للنقوِد املعدنيِّة القدميِة عن الحياِة يف تلك الفرتِة؟  •
ما داللُة وجوِد املساكِن األمويِة واملسجِد األموي يف جرَش؟  •

قبَل الّزيارِة ملوقعِ جرَش األثرّي

n
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خالل الزيارِة ملوقعِ جرَش األثريِّ 

 سوَف يقوُم الطلبُة بالتعرِف عىل النقوِد األمويِّة، وفئاتِها من الديناِر والّدرهِم والفلِس، وطرِق سكِّها، والكتاباِت التي ظهرْت عليها. ويتمُّ تشجيُع الطلبِة 
عىل تدويِن مالحظاتِهم وأخُذ الصوِر خالَل الزيارِة، م¨ يساعدهم عىل االستكشاِف، والتَّعلُِّم الذا¤ِّ عن املوقعِ، ومن املهِم أن يقوَم املعلُم بتحض�ِ 
املراِد زيارتِِه،  املوقعِ  املعلوماِت عن  بأْن يقوموا بجمعِ  ،والطلِب منهم  الزيارِة وأهدافَها  برنامِج  امليدانيِّة، من حيُث توضيِح  للزيارِة  الطلبِة مسبقاً 
اِر َجرََش، و¸كُن  ِْكُن االْسِتَعانَُة ِبَخارِطَِة َجرََش، املَْوُجوَدِة يف ِبَدايَِة الَحِقيْبَِة، أَو االْسِتْفَساِر ِمن َمرْكِِز ُزوَّ ُ̧ وللُمَساَعَدِة ِيف إيَْجاِد َمَكاٍن لِتَطِْبيِق النََّشاِط، و

اختياِر أي من األنشطِة الثالثِة املطروحِة لتحقيِق أهداِف الدرِس، ويبدأُ العمُل بخطواِت األنشطِة عنَد الوصوِل إىل املُتحِف

نشاط رقم ١: كتاباٌت مسكوكٌة عىل النقوِد األمويِّة                                        (مرفق رقم ١)
 

يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطالِب بالكتاباِت التي كانْت تظهُر عىل النقوِد األمويِّة وأهميتها.

ولتنفيِذ النشاِط، سوَف نحتاُج إىل األدواِت اآلتية Éا يتناسُب مع عدِد الطلبِة:
أقالُم رصاٍص، ورقُة عمِل (كتابات عىل النقوِد األمويِّة / مرفق رقم ١)

عنَد الوصوِل إىل ُمتحِف آثاِر جرَش، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتية:

تذكُ� الطلبِة باملواضيعِ التي Îََّْت مناقشتُها يف الدرِس.  .١
. الطلُب من الطلبِة أن يقوموا بجولٍة رسيعٍة يف املُتحِف، والبحِث عن النقوِد التي تعوُد إىل العِرص األُمويِّ  .٢

توزيُع أوراِق العمِل عىل الطلبِة، والطلُب منهم البدء بحلِّها بالرجوِع إىل النقوِد األمويِّة التي وجدوها يف املُتحِف.  .٣
إجراُء حواٍر مع الطلبِة عن الكتاباِت التي ظهرْت عىل النقوِد يف العِرص األمويِّ ،وأهميتها.    .٤

القياُم بجولٍة يف املُتحِف ملشاهدِة قطعٍ أخرى معروضة، ومن ثم زيارِة املسجِد األمويِّ يف جرَش.  .٥

الوحدُة الّثالثُة: ُملَتَقى اَحلَضاَراِت

أنشطُة درُس الّنقوِد األمويِة يف الَحَضاَرِة اإلسالميَِّة
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نشاط  رقم ٢: الديناُر والدرهُم  والفلُس األمويُّ                                     (مرفق رقم ٢)
 

يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطالِب بفئاِت النقوِد التي كانْت تُستعمُل يف العِرص األمويِّ وأوزانها.

ولتنفيِذ النشاِط، سوَف نحتاُج إىل األدواِت اآلتية  ا يتناسُب مع عدِد الطلبِة:
أقالُم رصاٍص، ورقُة عمل (الديناِر والدرهِم والفلِس األمويِّ / مرفق رقم ٢)

عنَد الوصوِل إىل ُمتحِف آثاِر جرَش، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتية:

تذكُ¥ الطلبِة باملواضيعِ التي َ�َّْت مناقشتُها يف الدرِس.  .١
. الطلُب من الطلبِة أن يقوموا بجولٍة رسيعٍة يف املُتحِف، والبحِث عن النقوِد، التي تعوُد إىل العِرص األُمويِّ  .٢

توزيُع أوراِق العمِل عىل الطلبِة، والطلُب منهم البدء بحلِّها بالرجوِع إىل النقوِد األمويِّة، التي وجدوها يف املُتحِف.  .٣
إجراُء حواٍر مع الطلبِة عن الكتاباِت التي ظهرْت عىل النقوِد يف العِرص األمويِّ (مº ُصنعْت و ما الفرُق بيَنها)،   .٤

             والطلُب منهم البحِث يف ُمتحِف آثاِر جرش عن الوزنِة، التي كانْت تُستعمُل يف العِرص األمويِّ للتأكِد من دقِة وزِن 
             القطعِة املعدنيِة قبَل َسكَِّها.

٥.           القياُم بجولٍة يف املُتحِف، ملشاهدِة قطعٍ أخرى معروضة، ومن ثم زيارِة املسجِد األمويِّ يف جرَش.

نشاط  رقم ٣: سكُّ النقوِد األمويَِّة                                        (مرفق رقم ٣)
 

 . يهدُف هذا النشاُط إىل تعريِف الطلبِة بخطواِت َسكِّ النقوِد يف العِرص األمويِّ

ولتنفيِذ النشاِط، سوَف نحتاُج إىل األدواِت اآلتية  ا يتناسُب مع عدِد الطلبِة:
قطٌع نقديٌة حديثٌة، معجونٌة، أقالُم رصاٍص، ورقُة عمِل (طريقِة َسكِّ النقوِد األمويَِّة / مرفق رقم ٣)

عنَد الوصوِل إىل ُمتحِف آثاِر جرَش، يبدأُ العمُل بخطواِت النشاِط اآلتية:

تذكُ¥ الطلبِة باملواضيعِ التي َ�َّْت مناقشتُها يف الدرِس.  .١
. الطلُب من الطلبِة أن يقوموا بجولٍة رسيعٍة يف املُتحِف، والبحِث عن النقوِد، التي تعوُد إىل العِرص األُمويِّ  .٢

إجراُء حواٍر مع الطلبِة عن اختالفاِت فئاِت النقوِد األمويّة،ِ والكتاباِت التي تظهُر عليها، وأهميتها.    .٣
توزيُع أوراُق العمِل واملعجوِن عىل الطلبِة ليقوموا بضغِط قطعٍ نقديٍة حديثٍة عليها، ويتمُّ خاللها التحدُث مع الطلبِة   .٤

ِك من الداخِل.              حوَل طرِق َسكِّ العملِة ،وأشكاِل قوالِب السَّ
القياُم بجولٍة يف املُتحِف، ملشاهدِة قطعٍ أخرى معروضة، ومن ثم زيارِة املسجِد األمويِّ يف جرَش.  .٥

الوحدُة الّثالثُة: ُملَتَقى اَحلَضاَراِت

أنشطُة درُس الّنقوِد األمويِة يف الَحَضاَرِة اإلسالميَِّة
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تتمُّ إدارُة نقاٍش مع الطلبِة عند الوصوِل إىل املدرسِة حوَل النقوِد األمويِّة والكتاباِت التي ُسكّْت عليها، ومن ثم تُطرُح األسئلُة اآلتيُة إلثارِة فضوِل 
الطلبِة ملعرفِة املزيِد عن الحضاراِت األخرى التي مرّْت عىل جرَش:

 
هْل يوجُد أثاٍر يف جرَش تعوُد إىل حضاراٍت أخرى؟

َما ِهي َهِذِه الَحَضاَراُت ، َوَما َمَدى أْخِتالِفَها َمعِ الَحَضارِِة األَُمويِّة؟ 

ومن ثم يتم تشجيَع الطلبِة عىل البحِث، إذا أرادوا معرفَة املزيِد عن هذا املوضوِع، أو �كُن للمعلِم أن يقوِم بتطبيِق الدروِس األخرى يف وحدِة ُملتقى 
الحضاراِت.

امتداُد النشاِط إىل ما بعد الزيارِة: 
 

كتابُة ما ال يقلُّ عن ٣٠٠ كلمِة عن تَْجربَِة الطالِب وهو يزوُر جرَش.  •
كتابُة مقالٍة قصريٍة عن املسجِد األمويِّ يف دمشَق.  •

، والتي تُستعمُل يف الوقِت الحاِرض. عمُل لوحِة حائٍط تقارُن فئاِت النقوِد املعدنيِة، وأوزانِها التي كانْت تُستعمُل يف العِرص األمويِّ  •
زيارُة موقعِ ُمتحٍف بال حدوٍد اإللكرتوينِّ، وتجربِة األلعاِب املوجودِة فيه.  •

، للتعرِف عىل املزيِد من املعلوماِت عن النقوِد اإلسالميِّة. ، أو املركزيِّ زيارُة ُمتحِف النمياِت يف البنِك األهيلِّ  •

بَْعد الزيارِة ملوقعِ َجرََش األثَِريِّ

الوحدُة الّثالثُة: ُملَتَقى اَحلَضاَراِت

أنشطُة  درُس الّنقوِد األمويِة يف الَحَضاَرِة اإلسالميَِّة
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ِة.  َدائِرَُة اآلثَاِر الَعامَّ
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َمَعالٌِم َرئِْيَسة ٌِيف َمْوِقعِ َجرََش األثَِريِّ
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ْوِء َوتََسلُْسُل ُسْبَحِة الَربَكَِة، ِجْئُت إِلَْيكُْم َقْبَل أَْن يَْبَدأَ الَْتاِريُْخ ِبالتَّْسِجْيِل، ِجْئُت إِلَْيكُْم َوَمِعي كُلُّ  أَنَا َجرَُش أَُعرُِّفكُْم ِبَنْفِيس ... ِمْثُل ِعْقُد الضَّ

ْرُع، الَْ�ُء . َماِت الَْحَياِة ... األَْرُض، الزَّ ُمَقوَّ

، واْجِتَهاِدي َواِضٌح  َوأََدَواِ� تَْنُمو نَْحَو  كَّاُن الَْعرَُب َوِبتُّ ِمْن أَْقَدِم الُْمْسَتْوطََناِت ِيف الَْعْرصِ الُْربُُونِْزيِّ أَنَا ُهَنا ُمْنُذ الّْعْرصِ الَْحَجِريِّ ... تََناَدى إَِيلَّ السَّ

َاَب َوَعَجْنُتُه ِبَيَديَّ َوَشكَّلُْتُه ِ·ََهاَرِ�، َواْسَتْخَدْمـُتُه ِيف طََعاِمِي َوَرشَا²َِ، َوأََقْمُت الَْبَوابَاِت الْكَِبْ±ََة ِيف  ْعُت الرتُّ اِريٍَّة، َفطَوَّ التَّكَاُمِل، ِمْن َحَجِريٍِّة إَِىل َفخَّ

.�ِ ، الَِّذي أَبَْدَع ِيف تَْجِمْيِل الَْمَواِقعِ َواْألََماِكِن ِيف َحاِرضَ يِّ الَْعْرصِ الَْحِديْدِّ

َن ٤٠ ِكْيلُو ِمْرت. َفأَنَا ابَْنُة اْألُْرُدِن، َوأَْصَغُر ُمَحاَفظَاتَِها، َوأَُشكُِّل َهْمزََة الَْوْصِل بÆََْ ِشَ�ِل الَْمْملَكَِة َوَوَسِطَها، َوَمْن يَْرَغْب ِ·َْعرَِفِتي َفأَنَا أَبِْعُد َعْن َع�َّ

 ٍّËَِاُزجٍ َحَضاِريٍّ َوِعْمَراÎٍَة، َخلِْيط ِمْن ثََقاََفاٍت ِعَدٍة، َو َوتََوالَْت األَْحَداُث َوالِْحكَايَاُت، َفِعْنِدَي أَلُْف ِقصَّ

ْوَمانِيَِّة، والِْبْيزَنِْطيَّة َواإلِْسَالِميَِّة. ِْقي َوالَْغْر²ِِّ،  والُيْونَانِيَِّة َوالرُّ َوثََقاِيفٍّ َما بÆََْ الرشَّ

أَنَا َعِشْقُت الِدÞُْْقَراِطيَِّة ،َوآَمْنُت ِباْحِرتَاِم الَثََّقاَفاِت  األُْخَرى، َعَىل يَِد  الَقائِد (بومبي) سنة ٦٣ ق.م، 

َعاتِِه ِيف َمْنِطٌقِة ُسوِريَّا، َواكَْتَسْيُت بالـّلَْوِن الُروَماËِِّ، َفأَلَْبُسوËِ التَّاَج َوَجَعلُوËِ أâُُْوَذَجاً َعَىل كُلِّ  َوتََوسُّ

ُسوٌر  وأََحاطَِني  الُروَح،  َوتُْفِرُح  النَّاِظَر،  تَُرسُّ  الرَّائَِعُة  األَْعِمَدُة  ْت  َفاْصطَفَّ طُرَُقاِ�،  لُِيِزيَُّنوا  األَْعِمَدِة 

َوَمَعاِبِدي التي  ُمَتَمتَِّعٌة ِ·ََسارِِحي  ِبَداِخِيل،  أَنَا َجرَُش َمْحِميٌَّة  ِألَبَْقى  َعِظْيٌم كَِسَواٍر َوِحلَْيٍة َجِمْيلٍَة، 

وَماِن يَأْتُوَن إَِيلَّ ُمْنَدِهِشÆَْ ِم�َّ أَنَا ِفْيِه، َحتَّى أَْن  أْسَموُهَم (زيوس) و(أرÎيس)، ِم�َّ َجَعَل أَبَاِطرََة الرُّ

أَْسَ�َءُهْم أُطْلَِقْت َعَىل بَْعِض املََعالِِم األَثَِريَِّة كََبوابَِة (هادريان) .

لُْت بÆََْ الُْعُصوِر آُخُذ َوأْعِطي ِمَن الثََّقاَفاِت، َحتَّى بََدأُْت أَْدُخُل َفْرتًَة َجِديَْدًة بَْعَد َوْهٍن ِسَياِيسٍّ  تََنقَّ

َشاِهَداً  لَِتكُْوَن  َوُفَسْيِفَساُؤَها،  َوكََنائُِسَها  املَِسْيِحيَُّة  َفظََهرَِت  وَمانِيَِّة،  الرُّ اإلْمَربَاطُوِريَِّة  ِيف ِجْسِم  َوَقَع 

ً أُِشعُّ ِبُنْوِر إÞَْاËِ ِيف  يِْنيَِّة ِيف تِلَْك الَْفْرتَِة، َحتَّى ُرصُْت أَنَا َجرَُش َمْرِكزَاً ِديَْنيَّاً ُمِه�َّ َعَىل الُْمْعَتَقَداِت الدِّ

كَافَِّة أَْقطَاِب األَْرِض.

اِريَّاُت  ْرُع َوَراَجِت الَفخَّ يَِّة َمْوِقِعي الرَّاِبِط بÆََْ ِدَمْشَق وَمكََّة الُْمكَرََّمِة َوالَْمِديَنة املنورة، كñََُ الزَّ َوِألََهمِّ

َمْت ِصَناَعُتَها. َوتََقدَّ

َوِيف َسَنِة  ٦٣٥م، أَْعلَْنُت ُعُرْوبَِتي َوَحَملُْت الُْهُويََّة الَْعَرِبيََّة َعَىل يَِد الَقائِِد الَعَر²ِِّ املُْسلِِم  ُرشَْحِبيَل 

ِبْن َحْسَنَة ، َوَحاَفظُْت َعَىل َمَحبَِّتي َواْحِرتَاِمي لِكُلِّ َمْن َسَبَق َوتََعايََش َمِعي .

أَنا َجرَُش
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، َوتَْشِكيْلَِة َشَوارِِعي املُْستَِقيَمِة الَِّتي قَطََعْت زََمَناً طَِويْالً لِيَظَْهَر َجَ�ِيلَ َوُحْسُن َمالِمِحي .أَنَا َجرَُش َصاِحبَُة األَبِْنيَِة الَِّتي َميَّزََها الَعْرصَاِن الُرْوَماِ�ُّ والِبيْزَنِْطيُّ

اِري الَِّذي ُزيَِّن ِبِكتَابَاٍت َعَرِبيٍَّة، أنَْعَشْت ُرْوِحي،  َوِيف الَْعْرصِ األَُمِويِّ  ُصكَّْت الُعْملَُة الَِّتي تَْحِمُل اْسِمَي ِبُحُروٍف َعَرِبيٍَّة، َوِألَوَِّل َمرٍَّة كََذلَِك اْستُْخدَم فَخَّ
َْنُح ُرْوِحي إْجالالً َ̄ .َوِم�َّ أْسَعَدِ� أنَّ َمْسِجَداً كاَن يَْجلُِس ُهناَك َعىل تََقاطُعِ َشَوارِِعي َمِهيْبَاً 

يَاِيسِّ إَِىل بَْغَداَد َمْت األَيَّاُم فَأَْحَسْسُت بالُغْربَِة والبُْعِد َوتَرَاُجعِ األَداِء بَْعَد ِقيَاِم الَدْولَِة الَعبَّاَسيَِّة وانِْتَقاِل َمرْكِِز الَقرَاِر السِّ .تََقدَّ
َر أَنَْحاÃِ َوقََىض َعَىل الَْكِثÀِْ ِمْن َمْكُنَوناِ¿ الُعْمرَانِيَِّة، َوبَْعَد الَْقرِْن التَاِسعِ اقَْفَل بَاُب الَْحَضارَِة، َوَغاَدَر بَِني زِلْزَاٌل َعِنيٌْف َسَنَة  ٧٤٩م، َهزَّ كَيَاِ� َوَدمَّ  َرضَ

يِْح، َوÊََّْت  كِتَابَُة النَِّهايَِة، تَاِريٌْخ طَِويٌْل، َوÊََّْت الِْهْجرَُة، وَكَاَدْت أَْن تَُكوَن نَِهايَِتي أَنَا َجرَُش .الَْفَرُح َواالْجِتَهاد ، َوبَِقيِْت الَْمِديَْنُة رَِهيَْنِة الرِّ

َء الَْكِثÀَْ، فَِفيَها ثََقافَُة َحَضاَراٍت،  َوَضُعْوِ� َعَىل قََوائِِم الْبَْحِث َوالتَّْفِتيِْش َعْن الَْ�ِيض َوأَْصبَْحُت أَنَا َجرَُش َهَدفَا لِلَْدارِِسÐَْ َوالبَاِحِثÐَْ ِألَنَّ ِيف َذاكَِرِ¿ اليشَّ
.َورُُموزَِها كَِثÀٍَْة َمْوُجْوَدٍة بÐََْ أَيِْديُْكْم

 َال تَْنَسْوِ� أَنَا َجرَُش، كُْنُت لَُكْم َوَسأَبَْقى، أْسَمُح أَْن تَُقاَم َعَىل َساَحاِ¿ اْحِتَفاالتُُكْم، ألَنُْقَل لَُكْم الَْ�ِيض، َوأُتَرِْجَم َحيَاَة أََوائَِل اْستَطَاُعوا أَْن يَْجَعلُوا َصِهيَْل
الِم .الـْلَيِْل ِيف ِخْدَمِة السَّ

لُْم ِيف ِبَناِء َحَضاَرٍة َوَحَياٍة، ال ِزلُْت  ِيف َجرََش تََداَخلَْت أَْصَواُت الَْمَعارِِك َوالُْعلُْوِم، لَِيُفْوَز الِْعلُْم َوالسِّ
أنَا َجرَُش.... ُرُمزََها

أَنا َجرَُش
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يَوٌم يف حَياِ� مع َعاِ� اآلثَاِر

، ِبيَْنَ� كَانَْت ُهَنالَِك لَْحظٌَة تُْشِبه املُوِسيَْقى ِبداِخلِِه، يراِفُقها نَِداٌء ُمَحبٌَّب لقلِبِه، يَْدُعوُه  كَاَن فجراً ُمْختَلَِفاً، انَْدفََع النَّهاُر يَطْرُُق بَاَب ِبيِْت َعالِِم اآلثَاِر َعديٍّ
لالْسِتيَقاِظ، لِلِقاٍء ُمِهمٍّ بانِْتظَارِِه. رِْحلٌَة اْسِتْكَشاِفيٌَّة إىل أرٍض َواِسَعٍة، وتلٌّ ُمرْتَِفعٍ َوفََضاٍء َواِسعٍ.

اِر، وأديٌب  َراَسِة، وَكََذلَِك تَْوِفيُْق، َوْهَو ُمْختٌَص ِبِعلِْم الَفخَّ أَحسَّ ُعديٌّ ِبَرْغبٍَة َشديدٍة ِبأْن يَْستَِحَث الَوقَْت لِهذا الِّلَقاِء، اتََّصَل َمع َعالٍء، وُهو زَِميٌْل لَُه بالدِّ
ا¹ُِّ التَّْصِويِر. أَِخصَّ

اِريَُّة املَْكُرسَُة؛  اِدَسِة َصبَاَحاً ِيف َجرََش، لِيَبَْدُؤوا ِيف اْسِتْكَشاِف َمْوِقعٍ قْد ظََهرَْت ِفيِْه بَْعُض الِحَجارَِة الَقِدْ¼َِة، والِقطَُع الَفخَّ اَعِة السَّ ِميُْع َعىل الَّلَقاِء السَّ اتََّفَق الجَّ
ا¹ُّ الِعظَاِم ُمَوفٌَّق، وُمِديُر الَحْفِريَِّة َخالُد.  ا¹ُّ النَّبَاِت عبُد الكريِم، أِخصَّ ِة، أِخصَّ َوَذلَِك Ëُِرَافََقِة فَِريٍْق ُمْختَصٍّ ِمن َدائِرَِة اآلثَاِر الَعامَّ

نَة،ٌ َشاَهَدَها َعَىل َسطِْح األَرِْض،  اِريٌة ُملَوَّ ِص املَْوِقعِ؛ فَأَثَاَر فُُضْوَل تَْوِفيٍق كِْرسٌة فَخَّ َوَما أْن َوَصلُوا َجِميُْعُهم إىل املَْوِقعِ، انْطَلََق تَوفيُق وَعالُء، لِيَُقوَماِن ِبتََفحُّ
َساً إىل َعالِء: أنظْر َما أْجَملََها! إنََّها قد¼ٌة جًدا، ال بَُد َوأَنََّنا نَِقُف َعَىل َمْوِقعٍ أَثَِريٍّ ُمِهمٍّ –َهيَّا- لَِنبَْدأَ ِبَدقِّ األَْوتَاِد ِيف األَرِْض لِتَْحِديِْد  فَالتَقطََها، َوَركَض ُمتََحمِّ

اَي َمَعاً. ُمَربَّعٍ نَبَْدأُ ِبالََحْفِر ِفيِْه. َوَما أَِن انْتََهى تَوِفيُق ِمْن ُمالَحظَاتِِه إِْذا ِبَصْوٍت يَُناِدي ِمْن بَِعيٍد، إنَُّه َعدي: َهيَّا لَِنْرشَب الشَّ



لبِة أْنِشطُة الَطّ

٨٨

يَوٌم يف حَياِ� مع َعاِ� اآلثَاِر

بَِة ِمْن َحْولِِهم،  ِم بالنَّْعَناِع، وأََخُذوا يَتََمتُّعوَن ِبالَْمَناِظِر الَخالَّ ايِّ املُطَعَّ َع األَْصْدقَاُء َحْوَل كَْوَمٍة ِمَن الَحطَِب املُْشتَِعِل، ُوِضَع َعلَيِْه إبِْريْق، ألْعَداِد الشَّ تََجمَّ
َويَتََحاَوَرْوَن َحوَل ُخطَِّة الَعَمِل لَِهَذا اليَوِم، َوأَثَْناَء ِجلَْسِتِهْم الَهاِدئَِة َهذِه، َسِمُعوا أَْصَواتًا تُرَدُِّد األَغاِ¤َ الَوطَِنيَِّة، فَالْتََفتَوا لَِ¡َوا َحاِفلََة َمْدرََسٍة تَْقَرتُِب ِمن 
املَْوِقعِ، َوَما أَْن تََوقََّفْت الَحاِفلُة َحتَّى َخَرَج ِمْنَها َمْجُمْوَعٌة ِمَن الطَّالِبَاِت َ¶ِْشµَْ نَْحَو املَْوِقعِ ِبَفَرٍح َغاِمٍر إىل أَْن َوَصلُوا َوَعرّفَوا بأنُْفِسِهم: َمرَْحبًا، نَْحُن طاَلِبَاُت 

نَاِدي اآلثَاِر ِجئَْنا لَِنزُوَر َمَواِقَع أَثَِريًة ِيف َجرََش.

َغاِر، لَُكْم ِباألَْسِئلَِة واالْسِتْفَساِر كÅََ تََشاءوَن، َوفُْجأًة قَاطََعتُْه الطَّالِبَُة ِسْ¡ِيُْن ِبُسؤَاٍل: أَنَا ال أََرى َشيْئَا  َ الصِّ ِّµَب َعِديٌّ ِباملَْجُموَعِة، َوقَاَل: أَْهالً بَاألَثَِري رَحَّ
؟ َحْوِيلَ... أَيَْن ُهَو املَْوِقُع األَثَِريُّ

فََقاَل لََها: إنَُّه تَْحَت قََدَميِْك، إنَُّه َمْوِقٌع َسَكَنُه النَّاُس َعَىل فََرتَاٍت ُمتََعاِقبٍَة َعْربَ الزََّماِن، فََرتَاكََمْت أَبِْنيَتُُه فَْوَق بَْعِضَها البَْعِض، َوَغطَّتَْها األَتْْربَُة، َوبَِقيَْت كََذلَِك 
: ِعْنَدَما نَُقْوُم ِبالَحْفِريَِّة األَثَِريَِّة، فَِإنََّنا نأََمُل بأَْن  َحتَّى اليَوَم إِىل أْن نَُقوَم نَْحُن ِبالَكْشِف َعْنَها، ثمَّ قَالَْت ِديَْنا: َولَِم تٌِريُْدوَن أْن تَْكِشُفوا َعْنَها؟ فأَجابََها َعِديٌّ
نَِجَد إجاباٍت ألَْسِئلٍَة كَِثْ¡ٍَة ِيف أْذَهانَِنا، َمْن ُهْم َهؤُالِء النَّاُس الَِّذيَن َعاُشوا ُهَنا؟ َماَذا كَانُوا يَأْكُلُوَن؟ َويَلْبَُسوَن؟ َوَما األََدَواُت الَِّتي اْستَْخَدُموَها؟ وَكَيَْف أَقَاَموا 
َهِذِه األَبِْنيََة؟ فََهَذا ُهَو ِعلُْم اآلثَاِر؛ ِدَراَسُة الَحَضاَراِت َوالثََّقافَاِت املَاِضيَِة، َوأُْسلوُب َحيَاتِِهم ِمْن ِخالِل البََقايَا الَِّتي نَْعÙُُ َعلَيَْها ِيف الَحْفِريَِّة األَثَِريَِّة. َعلَيِْنا أَْن 

َر إنَْجازَاِت األَجداِد، فَلَهْم الَفْضُل الَكِبْ¡ُ َعلَيِْنا لÅَِ نَْحُن َعلَيِْه اآلََن. نَُقدِّ
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ي.  ُدوِر ِمْن إِْرصَار،ٍ َوَصَل َحدَّ التََّحدِّ بًَة ِبَنا وَكَأَنََّها تَْعلَُم َما ِيف الصُّ ْهَشِة ِمن ِقبَِل املَُعلَِّمِة َحِنْ�ِ : تََنفَّسْت األَرُْض َوتََنهََّدْت ُمرَحِّ َعَال َصْوٌت يَرْتَِجُف َمِيلٌء بَالدَّ
ُ ِمَن األََدَواِت الَِّتي ُ¥ِْكُنُكم اْسِتْعَ¤لَُها. ابَْدُؤوا ِباملَْسطَِريِْن والُفرَْشاِة، َوَسَنُكوُن نَْحُن َمَعُكْم  ْ̈ ِهْل لََنا أَْن نَُساِعُدكُْم ِيف َعَملُِكم؟ فََقاَل َعالُء: طَبَْعاً! لََديَْنا الَكِث

لُِنَساِعُدكُْم، َونُِجيُْب َعَىل اْسِتْفَساَراتُِكْم.

ِة ِبُكلِّ فَْخٍر َواْعِتزَاٍز...  َاَب ِبحُنوِّ الزَّاِهِد، لِتَْكِشَف ُمْعطَيَاٍت وإَشاَراٍت ِمن املَاِيض، َوَوَدائُِع تُِشيُد ِبَهِذِه األُمَّ َعْت الطَّالِبَاُت َوَمَسَحْت كُلُّ َواِحدٍة ِمْنُهنَّ الرتُّ تَجمَّ
بََدأَ التَّْنِقيُْب، بََدأَ التَّْنِقيُْب.

لَْن  َويَُسجِّ املِْصبَاَح  ْصَن  يَتََفحَّ َحْولِِها  ِمْن  الطَّالِبَاُت  َعْت  فَتََجمَّ اِريًا.  فَخَّ ِمْصبَاًحا  َوَجْدُت  انْظُُروا!  انْظُُروا  َخْولَُة:  َرصََخْت  ِبالَحْفِر،  ِميُْع  الجَّ انَْهَمَك  َوبَيَْنَ¤ 
لُْحوظَاِت. فََجاَءُهْم أَِديُْب، َوقَاَل: لَِنَضَعُه ِيف َمَكانِِه َونَُصوِّرُُه َونَرُْسُمُه َحتَّى نَْستَِطيَع الِحَقاً أَْن نَْدرَُس الَعالقََة ِبْ�َ َمَكاِن ُوُجوِدِه َوَما يُِحيُْط ِبِه ِيف املَْوِقعِ  املـَ
وِيف الَحِقيَْقِة إنَّ َخْولََة لَْم تَُكْن املُْكتَِشَفُة الَوِحيَْدُة، فََها ِهي (تاال) قَاَمْت ِبإبْرَاِز ِجَداٍر، و(نَْوفَُة) َشاَركَْت ِبتَْنِظيِف املَْوِقد،ِ َوَساَعَدْت (لِيَْنا) ِبإبْرَاِز أَرِْضيَِّة 
اÎِّ النَّبَاتَاِت َعبُد الَكِريِْم،/ أَْن تَْستَْنِتَج  َمٍة، فاْستَطَاَعْت Ïَُِساَعدِة أَِخصَّ ُ فَتََعرَّفَْت َعَىل بُُذوٍر َسوَداَء، تَبُْدو وَكَأنََّها ُحبَيْبَاُت قَْمٍح أوَعَدٍس ُمتََفحِّ ْ̈ ا َعِب منزٍل، أَمَّ
َصَها،  اÎِّ الِعظَاِم ُمَوفَِّق لِيَتََفحَّ ا إْ¥َاُن، فَأََخَذْت ِببَْعِض الِعظَاِم الَِّتي َوَجَدتَْها إىل أَِخصَّ َماَذا كَاَن يَْزَرُع أَْجَداُدنُا الُقَدَماُء؟ َوَماَذا كاَنُوا يَْحُصُدوَن؟ َويَأْكُلُوَن؟ أَمَّ
َجاَج ِمن أَْجِل بَيِْضِه َولَْحِمِه. َوَهَكَذا، اْستََمرَّ الَعَمُل َعىل  فََقاَل: يَبُْدو ِيل أَنََّها ِعظَاُم َدَجاٍج، فََقْد تَُكوُن َهِذه ِدَاللٌَة َعَىل أَنَّ ُسكَّاَن َهذا املُوِقعِ كَانَوا يَُربُّوَن الدَّ
املَْوِقعِ و الطَّالِبَاُت يَُقْمَن ِبَنْقِل األَتِْربَِة َوتَْنِخيْلَِها بَاِحثَاٍت َعن لَُقى أَثَريٍَّة ،َوِمْن ثُمَّ َوْضِعَها ِيف َصَناِديَْق وأكياَس، وَربُْط ِبطَاقَاٌت َعلَيَْها تَْحِمُل َمْعلُوَماٍت 

َعْنَها.
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وأثناء العمِل، بدأَ خالُد مديُر الحفريِة يرشُح عن طبقاِت األرِض املتعاقبِة التي تدُل عىل التسلسِل التاريخيِّ للموقعِ. فقالت له مالٌك بح�ٍس: سنكوُن 
. استمرْت مالُك بالحديِث: كَْم َهَذا َجِميٌْل! نَْعَمُل َونَتََعلَُّم  ُح طبقاِت هذِه األرِض، لنذهَب يف رحلٍة عَرب الزمِن ونتعرَف عىل شعوِب املايضِّ أوَل َمْن يَتََصفَّ
ونَُصنُِّف  املعلوماِت،  ونَْجَمُع  املشاهداِت،  ونَُسّجُل  والِعظَاِم،  اِْر  والَفخَّ األَرِْض  طَبََقاِْت  نَُحاِْوُر  فََنْحُن  وأَرَْضاً،  ِمْعَوالً  رُْس  الدَّ أَْصبََح  َحتَّى  كِتَاٍب  ُدْوَن 
املوجوَداِت؛ لَِنْخُرَج Äعلوماٍت جديدٍة ومثÂٍة َعْن األَْجَداِد. فاألَرُْض كتاٌب مفتوٌح ميلٌء باملتعِة والدهشِة. األرُض طيبٌة أعطْت اإلنساَن الحياَة، وتُْعِطيِْه 

لٌَة ِبأََساْلِيِْب الَعيِْش وأَفْرَاِحِه وَهُمُوَمُه. َوثَاْئَِق الحياِة، َوِبَداِْخلَِها تَْحتَِفُظ ِبَذاْكِرٍَة َهاْئِلٍَة، ُمَحمَّ

َراَْسِة، كِتَاْبُِك األَرُْض، تَْعرِِفÎَْ أَْرسَاَْر  قَاْلَْت أَْرَوى ِبَحَ�ٍْس: ِعْنَدَما أَكُْربُ، أُِريُْد أْن أُْصِبَح َعاملَة آثاٍر، فََقاَل خالُد بابِْتَساَمٍة: َستُْصِبِحÎَْ إَذْن ِمْن أَْصَحاِب الِفْكِر والدِّ
.ِÂْاملَاِْيضَ َوِحَكاْيَاْتِِه بالتَّْنِقيِْب األَثَِريِّ والتَّْحلِيِْل والتَّْفِس

ِة  اَْعُة الَواِْحَدَة ظُْهرًا َحتَّى أََحسَّ الَجِميُْع بالَعطَِش َوالُجْوِع، فََقاَْم َعِديُّ ونادى َعَىل الَجِميْعِ: َهيَّا ِبَنا لَِنأْكَُل طََعاَْم الَغَداِْء بَِعيًْدا َعْن أَِشعَّ َوَما أَْن أَْصبََحْت السَّ
 . ايِّ َه الَجِميُْع إَِىل َخيَْمِة الَحْفِريَِّة َوبََدأوا يَلْتَِهُمْوَن الطََّعاَْم ِبَشِهيٍَّة: ُعلُُب التونِة، وأَْرِغَفُة الُخبِْز، وَرشَاْئُِح البََنُدْورَِة، وأَكَْواٌْب ِمْن الشَّ ْمِس الَحاْرِقَِة. فَتََوجَّ الشَّ

اَْر الَِّذِي َوَجْدنَاُْه ِيفْ الَْحْفِريَِّة؟، فَتَهاْفَتَْت الطَّاْلِبَاُْت: أَنَاْ، أَنَاْ. ثُمَّ َجاَْءُهْم تُْوِفيُْق لِيَْسأََل: َمْن ِمْنُكْم يُِريُْد أَْن يَْغِسَل الَفخَّ
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اَْر باملَاِْء َوالُفرَْشاِْة  اْبُْوُن؟ فََضِحَك تَْوِفيُْق: لَْن نَْحتَاَْج إِلِيِْه، َسَنْغِسُل الَفخَّ اِْر تَْغُمرَُها املِيَاُْه. فََسأَلَْت َهَال: أَيَْن الصَّ َجلََسْت الطَّاْلِبَاُْت أََماَْم أَْسطٍُل َملِيْئٍَة بَالَْفخَّ
ٌ َواِْضٌح  اِْر ُمَؤرشِّ اُْر املَْكُسْوُر لَِعاْلِِم اآلثَاِْر؟ فَرَدَّ تّْوِفيُْق قَاْئًِال: إِْن ِقطََع الَفخَّ النَّاِْعَمِة فََقْط. فََقاْلَْت َهَال ِبَدْهَشٍة: َولَِكْن لَِ°ْ َعلَيَْنا َغْسلُُه؟ َوَماَْذا يَْعِني الَفخَّ
اَْر كُلِّ َعْرصٍ َعَىلْ ِحَدى ِمْن َحيُْث طُرُِق تَْصِنيِْعِه َوَشْكلِِه  لِتَأِْريِْخ املَْوِقعِ األَثَِريِّ ِيفْ َحاِْل ِغيَاِْب الِكتَاْبَِة كالَْمْوُجْوَدِة َعَىل الُعْملَِة أَْو النَّْقِش. َوُ¿ِْكُن َ¾ْييُز فَخَّ
لَْصاِْل، فََقاْم ِبَسْحِقَها َوَعْجِنَها بَالَْ°ِْء لِتَْشِكيِْل  اِْر ِحَكايٌَة مَع التَّاِْريِْخ بََدأَْت أُْوَىل ُسطُْورَِها ِبتََعرُِّف اإلِنَْساِْن َعَىل َماَْدِة الصَّ والزََّخاْرَِف املَْوُجْوَدِة َعلَيْه. فالَفخَّ
أواٍن وأََدَواٍْت َوِمْن ثَمَّ َحرْقَُها بأَفْرَاٍْن لِتُْصِبَح َجاِْهزًَة لِالْسِتْعَ°ِْل. َوِفيَْ° بَْعُد اخرتَع اإلنساُن َعجلَة ُدَوالِب الَخزَّاِْف فَأََخَذ يَتََفَنُن ِيف تشكيِل قطعٍ ذاِت زخارَف 

وألواَن جذابٍة بدقٍة عاليٍة.

ْت طَالِبَاٌْت أُْخَريَاٌت إىل َعِديِّ وأَِديِْب لِيَقوْمَن ِبتَْصِنيِْف اللُقى األَثَِريَّة  اَْر َويَتََناْقَْشَن َمْع تَْوِفيِْق َعْن َخَصاْئِِصِه، وانَْضمَّ َجلََسْت بَْعُض الطَّاْلِبَاِْت يَْغِسلَْن الَفخَّ
األُْخَرى وتَْصِويْرَِها َوتَْوثِيِْقَها.



لبِة أْنِشطُة الَطّ

٩٢

يَوٌم يف حَياِ� مع َعاِ� اآلثَاِر

يَاْرَِة َوَعلَيَْنا الَعْوَدُة إَِىل املَْدرََسِة. َوبَيَْنَ� كَاْنَْت الطَّاْلِبَاُْت  َغاُر، انْتََهى َوقُْت الزِّ َوفَْجأًَة، َسِمَعْت الطَّالباُت َصَوَت ُمَعلَِّمِتِهنَّ تَُناِْدي: َهيَّا يَاْ أَِحبَّاِ�َ األَثَِريُّْوَن الصِّ
: ُشْكرًا لَِك َعْىلَ  تَْستَِعْدَن للرَِحيِْل، اقَْرتَبَْت رََشا ِمْن َعِديٍّ َوَسأَلَتُْه: لََقْد َوَجْدُت َهِذِه الُعْملََة ِخَالَْل الَحْفِريَِّة، َهْل أَْستَِطيُْع أَْن أَُخَذَها كَِتْذكَاٍْر؟فَأََجاْبََها َعِديُّ
أََماْنَِتِك، َولَْكِن إِْن فََعلِْت َذلَِك قَْد يَْنتَِهي ِبَنا األَْمُر إَِىل فُْقَداِن ُجزٍْء ُمِهمٍّ ِمْن التَّاِْريِْخ إىل األَبَِد كَالكتاِب الِّذي ُمزِّقَْت َصَفَحاْتُُه. َدِعيِْني أَُعرِّفَِك َعَىلْ آَدَم فَُهَو 
ُح لَِك َعْن أََهْميَِّة  َخِبÇُْ الُعْملَِة َوأََحُد أَْعَضاِْء الَفِريِْق الِربِيْطَاÃِْ، فَُهْم أَْصِدقَاٌْء لََناْ يَُشاْرِكُْوَن َداْئِرَِة اآلثَاِْر الَْعاَْمِة َوُمَوظَِّفيَْها ُدْوًما ِيفْ الَحْفِريّاِت األثََريَِّة وَسيَْرشَ
ِح لََهاْ َعْن الُعْملَِة وَكَيَْف أَنََّها Éَُثُِّل َدلِيْالً قَطِْعياً َعَىل تَاِْريِْخ الطَّبََقِة األَثَِريَِّة، وتَُعرِّفَُنا ِبأْسَ�ِْء َوُصَوَر  ْ الُعْملَِة. وبالِفْعِل َجلََسْت رََشا َمْع آَدَم الِّذي قَاََم بَالرشَّ
لِلُْملُوِك والخلفاَء الذيَن ِيف َعْهِدِهْم ُسكَّْت َهِذِه الُعْملَُة، وتَْعِكُس لََنا أَيَْضاً Íََاِْذَج َحيًَّة لُِفُنْونِِهْم َوَعَقاْئِِدِهْم َوأَْزيَاِْءِهْم. َوِيفْ النَِّهاْيَِة، َوقََف فَِريُْق الَحْفِريَِّة 
ِْميِْم َوِمْن ثُمَّ كِتَاْبَِة  اً، َسَنُقْوُم ِبِإكَْ�ِْل أَْعَ�ِْل الَحْفِر والرتَّ : أّنÒُْْ رائَِعاٌت، لََقْد َساَْعْدÉُُْونَا ِجدَّ . َوقَاَْل َعِديُّ لِيَُحيِّي َحَ�َس الطَاْلِبَاِْت َويَْشُكرُُهنَّ َعَىلْ ُمَشاَْركَِتُهنَّ

. التَّْقِريِْر النَِّهاِ�ِّ نََضُع ِفيِْه ُشْكرًا َخاًْصا لَُكنَّ َولُِجُهْوِدكُنَّ

َوقََفْت الطَّاْلِبَُة َعِبÇُْ ِبُكلِّ ثَِقٍة لِتَُقْوَل: ُشْكرًا لَُكْم. ِبَفْضلُِكم أَْمَضيَْنا َوقْتًا ُمْمِتًعا َوُمِفيًْدا. فَاليوَم تََفتَّحْت لََنا األَرُْض َوبَاَْن ِمْن ُشُقْوِقَها ِسِجلٌّ َهاْئٌِل. فَِبآثاِر 
فؤوِسِنا، َحاَْدثَْنا األَرَْض َوَعرَفَْنا أَنََنا ُجزٌْء ِمْن تُرُاٍْث كبÇٍ، فَلََقْد َرأَيَْنا املَاِْيض َونَْحُن نُِعدُّ لِلُْمْستَْقبَِل. اْستَطَْعَنا َمَعُكْم يَاْ ُعلََ�َْء اآلثَاِْر أَْن نَِعيَْش املَاِْيضَ َوَسَنِقُف 

َماِْر واالنِْدثَاِْر. َجَعلْتُُمْونَا نَْفَخُر ِبَحَضاَْراتَِنا َوأَْمَجاِْدنَا. ُدْوًما أَْصِدقَاَْء لَُكْم َولَِهَذا اِإلرِِث لََنْحِميَُه ِمْن الدَّ
. َÝُِّإَِىل َحاِْفلَتَِهَن ُسَعيَداْت يَُغن ÝَِْضÞَ ََّق الَجِميُْع لَها َولَوََّحْت الطَّالِبَاُت لَِفِريِْق الَحْفِريَِّة بالَوَداِْع َوُهن فََصفَّ

آثَاُْرنَا  اِإلْرُث والُهِويَُّة... َفلُْنَحاِْفَظ َعلَْيَها



َوِقِع اَألَثِرّي آَداُب ِزَياَرِة اْملَ

: �كُْن َعْنَد ِزيَاَرتَِك لِلَموِقعِ األثَِريِّ َمَثالً َوُقْدَوًة يَْحَتِذى ِبَك اآلَخُرْوَن، َوَذلَِك بأتَِّباعِ َما يَأِ

• َعَدُم الِكتَابَِة عىل الّجدَراِن الَقِدميَِة أو الِحَجارَِة أو الِقطَعِ األَثَِريَِّة وَعَدُم َخْدِشَها أو َسْكُب الّسَواِئِِل َعلَيَْها.
• االبِْتَعاُد َعْن تَُسلُِّق الّجْدَراِن الَقِدمْيَِة أو الِحَجارَِة يف املَْواِقعِ األَثَِريَِّة أو االتَِّكاِء َعلَيَها وتََجّنُب الّسريِ عىل األرِضيَّاِت الُفَسيِْفَسائِيََّة.

ُب ِبَها ُعلاََمِء اآلثَاِر. • االلِّتزَاُم مِبََمرّاِت املَِّسرِيِ، واالبِْتَعاُد َعن الُحَفِر، َواملََناِطِق الِتي يَُنقِّ
• إلَْقاُء ُمْهَمالتَِك يف َسلَِّة الُقاَمَمِة، أو أَْخُذَها َمَعَك لتّتَخلُِّص ِمْنَها بَِعيَداً َعِن اآلثَاِر.

• اْحِرتَاُم الِبيْئَِة الطِّبيِْعيَِّة املُِحيطَِة ِباآلثَاِر، َوَعَدُم االْعِتَداِء َعلَيِْها، أَو املَسِّ بالَنبَاتَاِت، َوأْشَكاِل الَحيَاِة الّربِّيَِّة، التي تُِحيُط باملَواَِقعِ األثَريَِّة.
يَِّتَها يف تَأِْريِْخ املَْنِطَقِة. اِريٍَّة، ِبَعَدِم تَْجِميِعَها، وأْخِذَها ِمن املَْوِقعِ ،ألهمِّ • التََّحيلِّ ِبُروِح املَْسُؤولِيَِّة، يف َحاِل الُعثوِر عىل ِقطَعٍ فَخَّ

• اْحِرتَاُم الزَّائِِر ألنَّ املَوِقَع األثَِريَّ َمْنَربٌ لِتَالِقي الَحَضاَراِت وحوارَِها.
اِر وإرَْشاِدِهم. يَن، ُوِجُدوا لِِخْدَمِة َجِميعِ الزُّوَّ ِ • التََّعاوُن مع ُمَوظَِّفي املَوِقعِ األثَِريَّ واملُتَْحِف، باْعِتبَارِِهم ُميَرسِّ

• َعَدُم التَّْصِويِر، أَو لَْمِس الِقطَعِ األَثَِريَِّة يف املُتَْحِف إال ِبإْذٍن ُمْسبٍَق.
بَِة واألطِْعَمِة َداِخِل املُتَْحِف. • َعَدُم تََناوِل األْرشِ

لِيُْل أَو املَُعلُِّم ِبُهُدوٍء، ثُمَّ اطَْرْح أْسِئلًَة تَُساِعُدَك أَنَْت واآلَخِريَْن َعَىل الُوُصول إَىل فَْهٍم أَفَْضل.ِ  • البََقاُء ِضْمَن َمْجُموَعِتَك، واالْسِتاَمِع إىل َما يَْرشَحُه الدَّ

٩٣



لبِة أْنِشطُة الَطّ

٩٤

االسُم:

التاريُخ:

أنشطُة  درُس اآلثاِر وُمْستكِشفوها

 ِ َوَرَقُة َعَمِل صندوِق الَجدَّ

ُمرفق َرقم ١



لبِة أْنِشطُة الَطّ

٩٥

االسُم:

التاريُخ:

أنشطُة  درُس اآلثاِر وُمْستكِشفوها

َوَرَقُة َعَمِل أدواِت َعالِِم اآلثاِر

ُمرفق َرقم ٢

 

َما األََدَواُت الَِّتي يَْسَتْخِدُمَها َعالُِم اآلثَاِر ِخالِل الَحْفِريَِّة، َوَما اْسِتْخَداُم  كُل ِمْنَها؟



لبِة أْنِشطُة الَطّ

٩٦

ِّ�أنشطُة  درُس املرسحِ الجنو

 ُّ
القناُع الروما

ُمرفق َرقم ١

-----------
---

---
---

-------------------- --------------
---

---
---
-----------------------

-----
--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

----
---

---
---

---
---

---
---

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

---
---

---
---

---
---

---
---

َصا
الَع

ُع 
َض

ُتو
نا 

ُه



لبِة أْنِشطُة الَطّ

٩٧

ِّ�أنشطُة  درُس املرسحِ الجنو

 ُّ
القناُع الروما

ُمرفق َرقم ٢
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لبِة أْنِشطُة الَطّ

٩٨

ِّ�أنشطُة  درُس املرسحِ الجنو

ُخول ورقُة عمِل تََذاِكُر الدُّ

ُمرفق َرقم ٣

ُخوَل إىل املََسارِِح يف العِرص الُّروَماِ�ِّ؟ َهْل كَاَن جميُع الّناِس يَْستَِطيُعون الدُّ  .١

..............................................................................................................................................

َهْل يُوَجُد تَْذكِرَة ُدُخوٍل لِلَمَسارِِح يف الَعْرصِ الرُّوَماِ�ِّ؟  .٢

..............................................................................................................................................

إذا كاَن هنالك تَْذكِرَُة ُدُخوٍل، ف� املََواُد التي ُصِنَعْت ِمْنَها؟  .٣

..............................................................................................................................................

ما الرُُّسوَماُت التي كانْت تَْحوِيَها تذاكُر املرسِح يف العِرص الرُّوَماِ�ِّ؟ وملاذا – باْعِتَقاِدَك- ُوِضَعْت   .٤
          َهِذه الرُُّسوَماُت؟

 
..............................................................................................................................................

                                                    
ارسْم واحدًة ِمن التََّذاكِِر املَوُجوَدِة يف املُتَْحِف  .٥

االسُم:

التاريُخ:



لبِة أْنِشطُة الَطّ

٩٩

ِّ�أنشطُة  درُس املرسحِ الجنو

ورقة عمل اللباِس الروما�ِّ

ُمرفق َرقم ٤

االسُم:

التاريُخ:

ابحْث يف املُْتَحِف عىل �ثاٍل لشخٍص يلبُس اللباَس الروماّ�:

ِصْف اللبَاَس الروماّ�؟ ما الفارُق بَ� مالِبِسَك واملالبِس الرُّومانيَِّة؟  .١

ما نوُع الحذاِء الذي تراُه يف قََدِم التّمثَاِل؟  .٢

 
ما لوُن اللبَاِس الذي كاَن يَرْتَِديِه املمثلون يف املسارِح الرُّومانيَِّة؟ وملاذا؟  .٣

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

٤.        ملاذا باْعتَْقاِدَك كانْت مالبُس املمثلَ� يف العِرص الروماِ�ِّ فَْضَفاَضًة ؟
 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٠

ِّ�أنشطُة  درُس املرسحِ الجنو

ورقة عمل اللباِس الروما�ِّ

ُمرفق َرقم ٥

االسُم:

التاريُخ:

ُقْص وَركِّْب





لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠١

�يل أنشطُة  درُس املرسحِ الشَّ
ورقُة عمِل اآلالِت املوسيقيِةِّ

ُمرفق َرقم ١

االسُم:

التاريُخ:

ْم آلًة ُموِسيِقيًَّة (ِمزَْمار) َصمِّ

أنُْفْخ ُهنا



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٢

�يلِّ أنشطُة  درُس املرسحِ الشَّ

ورقة عمل اسمي باللغِة اليونانّيِة

ُمرفق َرقم ٢

االسُم:

التاريُخ:

قُْم بكتابِة اسِمَك باللغِة اليونانيِّة حسَب جدوِل األبجديِّة اليونانيِّة السابق:

        

Z

إبَدأ ِمن ُهَنا

بَْعُض الُحُروِف اإلنِْجلِيِزيَِّة ال يُوَجُد لََها ُمرَاِدٌف باألبَْجِديَِّة اليَونَانِيَِّة، 

ُعن َصْوِت اْسُمَك لَِذاَعليَْك يف بَْعِض األْحيَاِن أَْن تَْختَاَر ُحُروفاً تَُعربٍّ

F

HE

قص�ة

طويلة



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٣

أنشطُة  درُس التَّ�ُزجِ الَثقايفِّ يف الَحضارِة الِهلِنستيِة

 َوَرَقُة َعَمٍل ِقّصُة ألعاِ�

ُمرفق َرقم ١

االسُم:

التاريُخ:

ورُتَْ�ِ َخْمُس فُُروٍق، َهْل تَْستَِطيُع أَْن تَِجَدَها يُْوَجُد ِبْ�َ َهاتِِ� الصُّ



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٤

أنشطُة  درُس التَّ�ُزجِ الَثقايفِّ يف الَحضارِة الِهلِنستيِة

َوَرَقُة َعَمل الكل�ُت املَُتَقاِطَعُة

ُمرفق َرقم ٢

االسُم:

التاريُخ:

ك      ي       ن س  ه  ر  ج  آ  ر  ا  م  س  م 

ق       م م  ا  م  ض  ع  م  ت  ل  ز  ا  ب 
ي      ا م  ت  ه  ا  س  ف  ي  س  ف  ر     ا 

ز      ر ف  م  ع  ت  و  ب  ا  ت  و  ك     ا 
و        ا        و ث  ق  ع  ا  ن  ق  د  ن  و  ب 
ر       ن        ر ا  ي  ب  ه  ذ  ج  ز  ق  ب  ر 
ه       ث       ه ل  ق  ف  ا  ن  ش  ج  و  م  ي 
م        م       ر م  ب  ط  ق  ل  م  ا  ش  ع  ق 
ح       ش     ج ح  ر  ج  ا  ر  س  ج  ر  د  ت 
ا        ك       ر ق  و  د  و  ق  ن  ك  خ  ن  م 
ر       ه       س ه  ن  د  ي  د  ح  ن  ا  ف  ذ 
ر       ة       ش ن  ر  ن  ا  و  ص  ز  م  ح  ب 
خ       ا        ر ف  ت  ا  و  د  ا  ن  ح  ص  ح 

يحتوي املُتحُف عىل أدواٍت أثريِّة مختلفِة منها الَفّخاريِّة، و املعدنيَِّة الحجريِّة والزجاجيِّة، والتي كانْت تٌستخدُم 
فيالعصوِر القد�ِة، باإلضافِة إىل معروضاٍت أُخرى موجودٍة يف املُتَْحِف ،حاول إيجاَدَها يف املربعاِت، ثم كَوِّْن 

الجملَة املناسبَة من األحرَف املتبقيِة،يف الجدول اآل¢:

ِ�َْثاُل: األشكاُل اآلَدِميُّة، والَحيْوانِيُّة، الَِّتي كَانَْت تَُشّكُل َعن طَِريِق الّنْحِت بالِحَجارَِة أو الرَُّخام.
اِريٌَّة كَانَْت تٌستَْخَدُم لِإلنَارَِة ِيف املََنازِِل. ِرسَاٌج: أَداٌة فَخَّ

ِقيَقِة. ، يُْستَْخَدُم لِِحْفِظ املَوادِّ الدَّ اِريٍّ َقاُرْوَرٌة: ِعبَارٌَة َعن إنَاٍء زَُجاِجّي، أو فَخَّ
نُُقوٌش: الِكتَابَاُت املَْنُقوَشُة بالَّغِة اليُونَانِيَِّة، أَو الّالتِيِنيَِّة َعَىل الِحَجارَِة، أَو الرَُّخام.

َعِقيٌق: ِعبَارٌَة َعن َحَجٍر كَِريْم.
بُرونْز: َمْعدٌن يُْنتَُج ِمن اْمِتزَاِج َمادَِّ¢ النُّحاِس والَقْصِديِر.

، أو َعاِجيٍَّة، كانَْت تَْستَْخِدُمَها الّنَساُء، لِتَْزيِ¾ الَعْ¾ِ ِبَوْضعِ الُكْحِل َداِخلَِها . ِمْرَوٌد: ِعبَارٌَة َعن أََداٍة َمْعٍدنِةٍّ
ِة. لَّونَُة ،الِّتي كَانَْت تُْستَْخَدُم ِيف تَْزيِ¾ األَرِْضيَّاِت، َوُجْدَراِن املََنازِِل واملَبَاِ¿ املُِهمَّ ُفَسْيِفَساٌء: هي الِحَجارَُة املـُ

اٌن: هو نَْوُع ِمن الِحَجارَِة استَْخَدَمَها اإلنَْساُن األَوَُّل. ُصوَّ
اِريٌَّة يُوَضُع ِفيَْها الّرسَاُج لإلنارَِة، تَُعلَُّق يف البَيِْت، وتَْحتَِوي ثُُقوبَاً. ِمْشكَاٌة: هي أَداٌة فَخَّ

بَائُِح. َمْذبٌَح: وهو ِقطَْعٌة ِمن الَحَجِر أو الرَُّخاِم كانْت تَُقّدُم عليها الذَّ
اريٌّ كبÉٌ يُوَضُع ِفيِه َعِصÉُ الِعَنِب لِيَْختَِمَر. أْمُفوَرٌة:هو إنَاٌء فَخَّ

يُة تُْوَضُع عىل األنِْف. ِشَناٌف: هي ُحلْيٌَة ذهبيٌَّة، أَو ِفضِّ
َمَحاٌر: هو َصَدُف يُْستَْخَرُج ِمن الِبَحاِر.

بَاِزلٌْت: هو نَْوٌع ِمن الِحَجارَِة لَْونُُه اْسَوٌد.
َاِب، تُْعَجُن، وتَُشكَُّل، ثُمَّ تُوَضُع ِيف فُرٍْن ،حتى  اٌر: هي املَاَدُة التي كَانَْت تُْستَْخَدُم يف ِصَناَعِة األواِ¿، َوِهي ِعبَارٌة َعن َمِزيٍج ِمن الرتُّ َفخَّ

تَِجُف.

 إبِْريٌق، َجرٌّة، كَْنٌز، ِفّضٌة، َذَهٌب، ِقَناٌع، ِمْسَ�ٌر، ِمْيزَاٌن، َحِديٌْد، ُرَخاٌم، َعاٌج، تَابُوٌت، َعظٌْم، ِمْحَقاٌن، أَدَواٌت، ُزَجاٌج، نُُقوٌد، كُوٌب، َصْحٌن،
.ِملَْقٌط، َمْعدٌن



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٥

اِر يف الَحَضاَرِة الرومانَيِة أنشطُة  درُس الَفخَّ

ورقة عمل املََصاِبْيُح املُِضْيَئُة

ُمرفق َرقم  ١ أ

االسُم:

التاريُخ:

قُْم بالبحِث عن املََصابيِح الرومانيَِّة باملُتَْحِف، كيَف تَِصُف لََنا شْكلََها، وما الزَّخارُِف املَوُجوَدُة َعلَيَها؟   .١

كيَف كانَْت تَتمُّ إضاءُة املََصاِبيِح الرُّوَمانِيِّة؟ ِبَرأْيَك، ِيف أيِّ الحاالِت استَْخَدَمَها الّناُس يف ذلَك الزّماِن، وما   .٢
           الَّذي أََراُدوا إَضاَءتَُه؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

تََخيّْل أنََّك فَنَّاٌن ُروَماِ¬ٌّ، قْم ِبزَْخرَفِة هذا املِْصبَاِح، ثُمَّ أَِضْف الزَّيَت والَفِتيْلََة املُْشتَِعلََة، اْستَْخِدْم        .٣
          َمْعلُوَماتَِك الِتي تََعلّْمتَُها ِخالَل الّدرِْس.

       
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٦

اِر يف الَحَضاَرِة الرومانَيِة أنشطُة  درُس الَفخَّ

ورقة عمل املََصاِبْيُح املُِضْيَئُة

ُمرفق َرقم  ١ ب

االسُم:

التاريُخ:

الَفاِرُق  َما  ؟  ِبرَْسِم ِمْصبَاٍح يعوُد إىل العِرص الروَماِ�ِّ، وِمْصبَاٍح يعوُد إىل العِرص الَحِديِْديِّ الِقيَاَم  َهْل تَْستَِطيُع 
بَيَنُهَ�، ولَِم يَْختَلَِفاِن؟ 

الَعْرصُ الَحِديِْديُّ

الَعْرصُ الرُّوَماِ�ُّ



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٧

اِر يف الَحَضاَرِة الرومانَيِة أنشطُة  درُس الَفخَّ

اُر الروما�ُّ ورقة عمل الَفخَّ

ُمرفق َرقم  ٢

االسُم:

التاريُخ:

اقرأ النصَّ اآل�، ثُمَّ أِجْب َعْن األسئلِة التي تَلِيِه:

اُر عن الحياِة الرومانيِّة اليوميِّة بإسهاٍب، فأشكاُل الَفّخاِر وزََخارِِفِه عرّفّتَْنا عىل طعاِمِهْم وَرشَاِبِهْم  لََقْد حّدثََنا الَفخَّ
اِريَّة غَ¡ ُمْكتَِملٍَة وأجزائَِها َمْفُقوَدًة،  وفُنونِِهم يف ذلك الزمِن. ويف ُمعظِم األْحيَاِن، يَِجُد عل¦ُء اآلثاِر األوا¤ الَفخَّ
، والذي يَُدلُّ يف الكث¡ِ ِمَن األحياِن  فيقوموَن ِبرَْسِمَها مع األْجزَاِء املَُفُقوَدِة · يستطيعوَن َمْعرِفَِة شْكلَِها األصِيلِّ

عىل كَيِْفيِّة اسِتْخَداِمَها.
 

َن  تَُخمِّ أْن  حاَِوْل  ثمَّ  اآلتيِة،  املَْكُسورِة  األوا¤  املَْفُقوَدِة من  األْجزَاِء  ِبرَْسِم  قُْم  آثَاٍر،و  َعالُِم  أنََّك  تََخيَّْل   .١
اْسِتْخَداِم كُل¾ ِمْنها:



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٨

اِر يف الَحَضاَرِة الرومانَيِة أنشطُة  درُس الَفخَّ

اِر نََشاُط تَرِْميِم الَفخَّ

ُمرفق َرقم  ٣

االسُم:

التاريُخ:

ُخطَُواُت الّنَشاِط

اريَِّة  اِريٌَّة، ِقطَْعُة ِقاَمٍش كَِبريَُة الَحْجِم، ِمطْرَِقٌة، ِصْمٌغ َسائٌِل، الَصٌق ورِقيٌّ يَِتمُّ لَفُّ الّجرَِة الَفخَّ • األَدَواُت الالزَِمُة: َجرٌَّة فَخَّ
َة َمرّاٍت إىل أْن تَتََحّوَل إىل كَْرسٍ بَُها باملَطْرَقَِة ِعدَّ بالِقَ�ِش َوَرضْ

ِغريَِة ِجّداً  اريِّة الصَّ اِريَِّة عن الُفتَاِت والِقطَعِ الَفخَّ • يَِتمُّ فَْصُل الِكَرسِ الَفخَّ
ْمَغ عىل َجميعِ َحَواِف الِكَرسِ املَرَاِد إلَْصاِقَها اريَِّة فََنَضُع الصِّ رِة الَفخَّ • تَبَدأُ َعَملِيَُّة الّرتِْميِْم أّوالً ِبَقاِعَدِة الجَّ

ْغِط ِمن الَجانِِبنِي  اريٍّة عىل األُْخَرى َمع الضَّ • يَِتمُّ تَركيُب كِْرسٍَة فَخَّ
ْمغِ لإلبَْقاِء عىل مَتَاُسِكَها  • يَِتمُّ وْضُع الالِصِق الَورَِقيِّ عىل َمَناِطِق الَكْرسِ التي ثمَّ إلَْصاقَُها بالصِّ

ِة  َهِة وبنفِس الطَّريَقِة َمع اإلنتظارِِعدَّ اريَِّة بتسلسٍل ِمن الَقاعَدِة وَحتَّى الُفوَّ • يَِتمُّ إلَْصاُق الِقطَُع األُْخَرى للَجرَِّة الَفخَّ
اريَِّة َمع بَْعِضَها البعض ْمُغ وتتَ�َسُك القطُع الَفخَّ دقائٍق بµَ الَفيَْنِة واألُْخَرى ليجفَّ الصِّ

ْمُغ وعنَدَها يَِتمُّ نزُع الالِصِق الورِقيِّ َعن ِجْسِم  َمُة لفرتٍة قَصريٍة، حتَّى يَِجفَّ الصِّ اريَِّة املُرَمَّ رَُّة الَفخَّ • ِعْنَد االنتهاِء، تُْرتَُك الجَّ
اِريَِّة  رَِة الَفخَّ الجَّ

، وميكُن أْن يَِتمَّ ِملُء أَماكِِن الِقطَعِ النَّاِقَصِة مِبْعُجوِن  ارََة تعوُد إىل أقرِب ما مُيِْكُن ِمن َشْكلَِها األصِيلِّ • َوَهَكَذا، فإنَّ الَفخَّ
األطَْفاِل أَو الّجبِْص 



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١٠٩

أنشطُة  درُس الُفَسْيِفَساِء يف الَحَضارِة البيزنطيَّة

ورقُة عمِل إصنْع لوحًة ُفَسْيِفَسائِيًَّة

ُِمرفق َرقم   ١ أ

: اإلسُمُ

التاريُخ :

ها. ١. قُْم بتلويِن املَُربََّعاِت اآلتيِة بألواٍن ُمْختَلَِفٍة، ثُمَّ قُصَّ



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١١٠

أنشطُة  درُس الُفَسْيِفَساِء يف الَحَضارِة البيزنطيَِّة

ورقُة عمِل إصنْع لوحًة ُفَسْيِفَسائِيًَّة

ُمرفق َرقم   ١ ب

: اإلسُمُ

التاريُخ :

٢. ارسم لوحًة أعجبتك، من خالِل ُمشاَهَداتَِك لألرضيات الُفسيفسائيِّة املَْوُجوَدة يف كَِنيَْسِة (كوزموس و دميانوس)

، ومن ثم الِْصْق املَُربَّعاِت امللونِة،واْمألْ الفراغاِت داخِل الرَّسمِة، ك� تراه مناسباً.



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١١١

أنشطُة  درُس الُفَسْيِفَساِء يف الَحَضارِة البيزنطيَّة

َوَرَقُة َعَمٍل حيواناٌت ونباتاٌت من جرَش

ُِمرفق َرقم   ٢

: اإلسُمُ

التاريُخ :

١. ِبرأِْيَك، ملاذا انتَرش َفنُّ الُفَسْيِفَساِء بك�ٍة يف الفرتِة البيزنطّيِة؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

٢.  ما أنواُع الحيواناِت والّنباتاِت التي تراها يف األرضيَّاِت الُفسيفسائّية؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

َن طبيعَة الحياِة الربيَِّة (أنواُع الحيواناِت والنباتاِت) التي كانْت موجودًة يف الفرتِة  ٣.  هْل تستطيُع أْن تَُخمِّ
البيزنطّيِة ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ْ أنواَع الحيواناِت  ٤.  قارْن ب²َ أنواعِ الحيواناِت والنباتاِت التي عاشْت يف جرَش يف الفرتِة البيزنطّيِة وب²َّ
والنباتاِت املوجودِة 

     يف جرَش يف الوقِت الحايلِّ:

أنواُع الحيواناِت والنباتاِت يف الوقِت الحايلِّ أنواُع الحيواناِت والنباتاِت يف الفرتِة البيزنطّيِة            



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١١٢

أنشطُة  درُس الّنقوِد األمويِة يف الَحَضاَرِة اإلسالميَِّة

ورقة عمل ِكَتابَاٌت عىل النُُّقوِد األَمِويَِّة

ُمرفق َرقم  ١  أ

: اإلسُمُ

التاريُخ :

ْن بها جيداً، َهْل تستطيُع أْن تكتَب خمساً من  ١.  ُقْم بجولٍة يف املُْتَحِف، وابَحْث عن نقوٍد أمويٍّة، و�عَّ
الكل©ٍت التي تَظْهُر َعلِْيَها؟

---------------------------------------------  -

---------------------------------------------  -

---------------------------------------------  -

---------------------------------------------  -

---------------------------------------------  -

٢.  ِبَرأِْيَك، عىل َماذا ªُكُن أن تَُدلََّنا النقوُد القدªُة؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

٣. ارسْم واحدًة من النقوِد األُمويَِّة التي وجدتََها يف املُْتَحِف:



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١١٣

أنشطُة  درُس الّنقوِد األمويِة يف الَحَضاَرِة اإلسالميَِّة

ورقة عمل كتابات عىل النقود األموية

ُمرفق َرقم  ١  ب

: اإلسُمُ

التاريُخ :

ائِرَِة بناًء عىل الرُُموِز املَْوُضوَعِة يف كُلِّ منها. بعَد االنتهاِء من التَّلِْويِن، َضْع  ْن الَفرَاَغاِت املَوُجوَدِة داِخَل الدَّ ٤. لَوِّ

ورقاً شفافاً  احمَر فوقََها (كيس بالستيك أحمر). ماذا تََرى؟ 

Red  احمر   R
Purple  بنفسجي  P

Green   أخرض  G
Orange  برتقايل  O

Yellow  اصفر   Y
Blue  أزرق  B



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١١٤

أنشطُة  درُس الّنقوِد األمويِة يف الَحَضاَرِة اإلسالميَِّة

ْرَهُم والِفلُْس األَُمويِّ يَناُر والدِّ ورقة عمل الدِّ

ُمرفق َرقم  ٢

: اإلسُمُ

التاريُخ :

؟ ١. َعدْد أنواَع الفئاِت النقديِّة التي َشاَهْدتََها يف ُمْتَحِف َجرََش األثريِّ
------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

يِة اآلتيِة: ٢.  كَْم يَُساوي وزُن كّل ِمن الفئاِت النَّقديَِّة األَُموَّ

يَناِر األَُمويِّ       ---------- غرام      -------------  حبة شع£    َوْزُن الدِّ

   َوْزُن الّدْرَهِم األُمويِّ       ---------- غرام      -------------  حبة شع£

ِع£ِ كَاِة هذه ، ُقْم بإْحَصائَِها ِبِوْحَدِة الغراِم  وِبَعَدِد حبَّاِت الشَّ ٣. كَْم  تَزُِن كُلٌّ ِمَن أكياِس الزَّ

---------- الوزُن  بالغراِم

ِع£ِ ----------  الوزُن بعِدِد حّباِت الشَّ

---------- الوزُن  بالغراِم

ِع£ِ ----------  الوزُن بعِدِد حّباِت الشَّ

ِدْرَهَ·ن وثَالثٌَة َدنَانِ£ٍ ِدْرَهٌم وثَالثٌَة ُفلُوٍس



لبِة أْنِشطُة الَطّ

١١٥

أنشطُة  درُس الّنقوِد األمويِة يف الَحَضاَرِة اإلسالميَِّة

ورقة عمل طريقُة َسكِّ النقوِد األُمويِّة

ُمرفق َرقم  ٣

: اإلسُمُ

التاريُخ :

يُوَضُع قرٌص َمْعد�ٌّ بعد
َ تسِخيِنِه بَ قَالَِبِ

تَْسِخُ املَْعَدِن عىل َدرََجِة
اً  تُْرتَُك املَْسُكوكَُة حتّى تَْربَُد  َحرَارٍَة َعالِيٍَة ِجدَّ

يُْرضَُب عىل الُقرِْص املَْعَدِ�
ٍة فَتَظَْهُر هذه الِكتَابَات ِّ ِبِشدَّ

ُ والرُُّموُز
يَِتمُّ نَْزُع املَْسُكوكَِة ِمن الَقالَِب 

خطوة رقم   خطوة رقم   خطوة رقم   

خطوة رقم   خطوة رقم   

: ١.  َرتِّْب ُخُطَواِت َسكِّ النُِّقود في الَعْصِر اُألَمويِّ

٢. هْل تعلُم كيَف كاَن شكُل قَالَِب َسكِّ الّنُقوِد ِمن الّداِخِل؟

ِك، قُْم بضغِط قطعٍة نقديٍّة عىل معجونِة أطفاِل، ثمَّ أزلها. لَِنُقْم ِ½َا هو عكُس عمليِّة السَّ

•  ماذا تُالحُظ عىل املكاُن الذي ُضِغطَْت عليِه قطعُة الّنقِد؟ 
•  هْل تَستَِطيُع رؤيَة أشكاٍل وكتاباٍت َغائِرٍَة يف املَْعُجونَِة؟

•  لَِم تظهُر هذه األشكاُل و الِكتَابَاُت َمْعُكوَسًة؟


	a(1-50).pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	33.pdf
	34.pdf
	35.pdf
	36.pdf
	37.pdf
	38.pdf
	39.pdf
	40.pdf
	41.pdf
	42.pdf
	43.pdf
	44.pdf
	45.pdf
	46.pdf
	47.pdf
	48.pdf
	49.pdf
	50.pdf

	b(51-100).pdf
	51.pdf
	52.pdf
	53.pdf
	54.pdf
	55.pdf
	56.pdf
	57.pdf
	58.pdf
	59.pdf
	60.pdf
	61.pdf
	62.pdf
	63.pdf
	64.pdf
	65.pdf
	66.pdf
	67.pdf
	68.pdf
	69.pdf
	70.pdf
	71.pdf
	72.pdf
	73.pdf
	74.pdf
	75.pdf
	76.pdf
	77.pdf
	78.pdf
	79.pdf
	80.pdf
	81.pdf
	82.pdf
	83.pdf
	84.pdf
	85.pdf
	86.pdf
	87.pdf
	88.pdf
	89.pdf
	90.pdf
	91.pdf
	92.pdf
	93.pdf
	94.pdf
	95.pdf
	96.pdf
	97.pdf
	98.pdf
	99.pdf
	100.pdf

	c(101-115).pdf
	101.pdf
	102.pdf
	103.pdf
	104.pdf
	105.pdf
	106.pdf
	107.pdf
	108.pdf
	109.pdf
	110.pdf
	111.pdf
	112.pdf
	113.pdf
	114.pdf
	115.pdf


