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                                                                                النــــــــــــ      

 دـاجـــري منها المسـبناء أث ةــمائة، حيث يوجد بها حوالي ـــــاني األثرية اإلسالميـــبالمبحافلة مدينة القدس  ①

 ها ـــــها. ونظرا ألهميتـــــــفي التاريخ وقد زالت معالم ذكرتوالعديد من المباني األخرى التي ، و المدارس و الزوايا... 

و قيمتها الدينية فقد اهتم الوالة المسلمون على مر العصور بتشييد المباني الفخمة لخدمة الحجيج و المتعبدين المقيمين 

 بجوار المسجد.

فهي مهد المسيحية، وأولى القبلتين و ثالث  ،أنظار البشرية منذ العصور األولى محطة كانت هذه المدين ②

من أهم معالمها التاريخية و الحضارية نجد المسجد األقصى هللا عليه و سلم.  سرى النبئ صلىو م ،الحرمين الشريفين

 قبة الصخرة.مسجد و

احتله الصليبيون، لكن  يقع المسجد األقصى داخل البلدة القديمة في مدينة القدس، يعتبر أحد أقدم المساجد في العالم،

، ووضع له منبرا مرصعا سيفساءوكسا قبته بالفصالح الدين األيوبي استرده و أمر بإصالحه، حيث جدد محرابه، 

 بالعاج، مصنوعا من خشب األرز.

أما مسجد قبة الصخرة، فيعتبر تحفة هندسية معمارية رائعة، لما تشتمل عليه جدرانه و أعمدته و سقوفه من نقوش 

 العالم بأسرهمنحوتات فنية، دفعت بالكثير من الباحثين األجانب إلى اعتباره أجمل بناء في سائية وففسي

 وقد سمي بمسجد الصخرة نسبة إلى الصخرة الجرداء التي تتوسط المسجد.

نقف صفا واحدا  جدا، ولها أهمية تاريخية و دينية و ثقافية، لكنها اآلن تنزف دما، فليتنا مدينة جميلة القدس ③

 .لتبقى القدس عربية حرة

 بتصرف 17ع  "آفاق"   مجلة                                                                                                                          
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 أسطر. أربعةتحدث عن هذه المعلمة األثرية في حدود طلب منك أستاذك إنجاز ملف حول معلمة أثرية ببالدك، 
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 هذه خطوات أساسية ستعتمد عليها في  إنجاز الملف لكنها غير مرتبة، أعد ترتيبها حتى يكون ملفك منظما ومقبوال :
 

 تقسيم الموضوع إلى محاوره. ✓ .تنظيمها في ملف متكامل ✓

 البحث عن المعلومات و الوثائق. ✓ فرز واختيار المناسب منها. ✓
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