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 ِمن إبداعات التالميذ

ةهدف  الي   :الفع 

  ق ب "عملية اإلبداع تالميذالأن يمارس
ّ
مدينة اورشليم  ات بما يتعل

 ."القدس

 

ةسير  الي   :الفع 

ويكتب عليها عبارات  ن لوحات البريستول يحضر املربي مجموعة مِ  .1

 ورشليم القدس، مثل:أمختلفة عن 

 .أورشليم القدس مدينة السالم 

 .أورشليم القدس مدينة اآلالم 

 .القدس أولى القبلتين 

  ّة.القدس ملتقى الديانات السماوي 

 .القدس عاصمة الدولة 
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العبارة كلمات مختلفة ويكتبونها على لوحة البريستول  ن  مِ  تالميذاليشتق  .2

 ة مختلفة.ة وهندسيّ إبداعيّ  بأشكال

 

 

 
ً

 :مثال

 القدس مدينة السالم
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 مقترحات:

ن نقاط مراقبة، مثل جبل ة : من الضروري أن نبدأ جميع املسارات مِ مالحظة عاّم 

 املكبر )قصر املندوب السامي( ، برج داوود، وكنيسة أوغوسطا فيكتوريا.

 

ة ف على األماكن املهّم والتعرّ  ن هذه البداية رؤية املدينة بشكل عامّ الهدف مِ 

دة حسب املسارات املقترحة أو ماكن املحّد األ لزيارة  االنطالقوالضواحي املختلفة ثم 

 .تالميذهلأي مسار يختاره املرشد 

 

 ل:املسار األو  

حيث يمكن مشاهدة جبل الزيتون، كنيسة ، ن جبل املكبرمراقبة مِ  .1

ة الصخرة مدينة داوود، قبّ اوغوسطا فكتوريا ، وادي كيدرون، سلوان، 

 كنيسة، ثار ملسجداآللى قبر داوود حيث إبعد املراقبة نتوجه  ،وغيرها

 ة الثالث.ة املكان للديانات السماويّ وكنيس بدليل أهميّ 
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ن أقدس األماكن للمسلمين ويحتوي زيارة الحرم الشريف الذي يعتبر مِ  .2

األماكن، مثل: املسجد األقص ى القديم والحديث )نسبًيا(  ن  على الكثير مِ 

ة النبي، ة املعراج، قبّ دة )قبّ ة الصخرة، إسطبل سليمان وقباب متعّد وقبّ 

وأخرى(، باب األسباط، باب  نسليماة ة السلسلة ، قبّ ة الخضر، قبّ قبّ 

 الرحمة، باب القطانين، باب السلسلة.

 

القدس حيث توجد عروض تصف ه إلى متحف تاريخ بعد الحرم التوّج  .3

ة املراقبة مكانيّ إى يومنا هذا، مع ة وحتّ يّ الكنعانالفترة  ن  تاريخ املدينة مِ 

ثار اآلسوار وجولة في حديقة األ من برج القلعة على املدينة داخل وخارج 

 ة مختلفة.ن فترات تاريخيّ ورؤية بقايا أثرية مِ 
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 املسار الثاني:

جولة على األسوار التي بناها السلطان بعد املراقبة من جبل املكبر،  .1

م .  4300طولها  – 1542ى حتّ  1535ن سنة التركي سليمان العظيم مِ 

م.  وفي نهايته العليا  3مك السور في القاعدة م.  س   15-5االرتفاع من 

. بني السور لحماية املدينة وللمحافظة على ابرًج  35م. وعلى السور  1.6

 – الساهرة ثم العمود ثّم  الخليلن باب مِ األماكن املقدسة. البداية 

 .والرحمة – املغاربة – األسباط

 

 زيارة  الحرم الشريف. .2

 

ة واألسواق القديمة ومن حيث تظهر املباني اململوكيّ  –سالمي اإل الحي  .3

ة، ها خان السلطان، الطشطمورية )سبيل وقبر(، مكتبة الخالديّ أهّم 

التنكيزية( باب السلسلة، وساحة ة، املحكمة )املدرسة املدرسة الطازيّ 
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ام العين، وسوق السلسلة، األشرفية، مبنى "حراس األسوار"، حّم 

 القطانين شارع باب الحديد، شارع عالء الدين وغيرها.

 

 

 املسار الثالث:

 (2جولة على األسوار. أنظر رقم ) .1

سالمي اإل ه إلى املتحف ( ثم التوّج 1الحرم الشريف .... أنظر مسار رقم ) .2

 ومقر رئيس الدولة وزيادة الكنيست.

 

 

 املسار الرابع:

لى كنيسة اوغوسطا فيكتوريا، إن هناك ( مِ 1ر أنظر رقم )جبل املكبّ  .1

د املسيح الشعوب حيث مكث هناك السيّ  الجامعة املرمونية، كنيسة كّل 
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ه إلى التوّج  ة قبل محاكمته، ثّم حسب الديانة املسيحيّ )عليه السالم( 

ه إلى التوّج  د ذلكبعحيث القبور املنحوته في الصخر،   وادي كيدرون

 الحرم الشريف.

 

 


