
    تمثااااااااا

ألساام ماا  

البرونااااااا  

ماااااااااااااااااا  

العصااااااااار 

 .الف طمي



   مبخاااااار

علي هيئة 

ببغاا م ماا  

البرونااااااا  

ماااااااااااااااااا  

العصااااااااار 

 .الف طمي



   تمثااااااااااا

لعق ب م  

البرونااااااا  

يعااااااااااار  

بعقااااااااااا ب 

 –بيااااااااا ا 

العصااااااااار 

 الف طمي



وهاي  الك ميوسا نتويوجم فوق أروقة ك   

مقاا بر بممينااة بياا ا فااي  يط لياا   ونقاا   لاا  

  ويعاام هاالا التمثاا   ماا  مليااوبيرامتحاا  

أشاااااامر التم ثياااااا  البرون يااااااة المجوفااااااة 

وأكبرهااااا  التاااااي وصااااالتن  مااااا  العصااااار 

سااو وطولاا  105الفاا طمي  يبلاات ارتف عاا  

سو  يق   أن  جلب م  حلة  ل   يط لي  85

علاا  ياام عمااورب ملاام بيااي المقاام  فيماا  

  ويااارجن أنااا  كااا   ه 569:  559باااي  

 ج ًما م  فوارة م ئية



عب رة ع  جسو أسم ل  رأ  نسار ولا  وهو 

جن ح   يغطي عنق  وجن حي  م  يشب  قشور 

السمم  وبمن  يغطي  ويكسو   خ ر  نب تياة 

وهنمسااية وكت باا ي باا لخط الكااوفي  ورسااوو 

وي ي  أرجل  من طق لو ية . طيور وحيوان ي

الشك  نقش عليم  رساوو صاقور وساب ي فاي 

خطاااااوط حل ونياااااة والكت بااااا ي حاااااو  رقباااااة 

الحيااااوا  وعلاااا  ج نبياااا  تت اااام  نصااااو  
نعماة  –بركاة ك ملاة : مع ئية لص حب التحفاة

شااا ملة  ونجااان الفنااا   فاااي  كسااا ب التحفاااة 
 .قسًط  وافًرا م  الحيوية واالت ا  والروعة



ب إل ااا فة  لااا  التحااا  والتاااي 

تمثاا  صااور لحيواناا ي وصااور 

توجااام تحااا  تممياااة تمثااا  مااا  

البرون  لسيمة في متحا  الفا  

/ ه 5اإلساااااااااهمي ب لقااااااااا هرة 

ويعاار  بتمثاا    اا ربة الاام   

يمثاا  ساايمة تجلاا  القرفصاا م 

تع   عل  م   يغطاي رأسام  

عم ماااااة لاي نتاااااوماي بااااا ر ة 

مليااااا  علااااا  الجاااااواهر التاااااي 

ترصعم   ولم   ف ئر مجمولاة 

متمليااة علاا  كتفماا   و مرهاا   

ويااا ي  جيااامه  قاااهمة  خلخااا   

 .حو  س قم 



محفااااو  منماااا  شاااامعما  

بمتحااا  الفااا  اإلساااهمي 

ق عمتااا  يااا ي  ب لقااا هرة  

رسااااوو نب تيااااة وكت باااا ي 

كوفيااة ماخاا   طاا ر ياامور 

حااااو  أ ااااهي الق عاااامة  

ويشاااااتم  علااااا  قااااار  

علوب يوجم عليم  كت باة 

كوفية تشم  اسو الص نع 

 (. عماااااا  اباااااا  المكااااااي)
 



 

 

 

 الصواني -3



 حلقمالية 

عبااا رة عااا  

قاار  لهااب 

م خااااااااااار  

... ب لميناااااااااا 

متحاا  الفاا  

 اإلسهمي
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 سوارا  م  اللهب م  العصر الف طمي


