
 المملكت العربٍت السعودٌت-الثقافت 

ومنبع الحضارات اإلسالمٌة ,كونها مهبط الوحً, تدرن المملكة العربٌة السعودٌة  مكانتها الرفٌعة وتمٌزها
التً لامت على أرضها فً تتابع تارٌخً تسجله أثارها الشامخة وٌعد الموروث الثمافً جزء أساسً من 

خادو انحشمٍه انششٌفٍه مساساً تاسٌخٍاً نهؼىاٌت بانتشاث التنمٌة  وٌمثل آبار نفط غٌر ناضبة  وٌمود  

انحضاسي َانتاسٌخً انسؼُدي، حٍج تششف انذَنت ػهى بشوامج َطىً شامم إلػادة استكشاف انتشاث 

انُطىً َتشمٍمً َتطٌُشي َجؼهً جزءاً مه حٍاة انمُاطه َااللتصاد انُطىً انمحهً، َما ٌؤكذ رنك أن 

انذَنت استخمشث مبانغ طائهت فً تطٌُش انمُالغ األحشٌت َانتشاحٍت ًٌَ مستمشة فً رنك بشكم أكبش فً 

انمستمبم، خصُصاً مغ تأكٍذ انذَنت انمحافظت ػهى انمُاسد انتشاحٍت َتىمٍتٍا باػتباسٌا جزءاً أساسٍاً مكُواً 

   .نهتىمٍت انمستذامت

   

  

  

 :-المتاحف

كونها من أهم المؤسسات الثمافٌة التً من خاللها , أدركت المملكة العربٌة السعودٌة مكانة وأهمٌة المتاحف
ٌتعرف الناس على الموروث الثمافً للشعوب والعادات والتمالٌد، فضالً عن رسالتها التربوٌة والتعلٌمٌة 

 ولذا فانها اولت اهمٌة كبٌرة للمتاحف  كونها  .إلى جانب دورها فً تنمٌة روح االنتماء للوطن, والتثمٌفٌة
تلعب المتاحف دورا هاما  فً  التعرٌف بالبعد التارٌخً  كماتشتمل على معلومات تارٌخٌة وحضارٌة، 

, والحضاري للمملكة العربٌة السعودٌة  وما تمتلكه من مخزون تراثً وما تموم علٌه من حضارات متعالبة
وتعكس المشاركة الفاعلة إلنسان هذه األرض عبر العصور فً صنع التارٌخ اإلنسانً، ودوره فً االلتصاد 

العالمً عبر العصور والتأثٌر فً الحضارات انطاللا من المولع الجغرافً الممٌز للجزٌرة العربٌة التً 
كانت محورا رئٌسا ومجال للعاللات السلمٌة والثمافٌة وااللتصادٌة بٌن الشرق والغرب، وجسر للتواصل 

 .الحضاري بٌنها

  

  



 

 

 

  

  

 :-المالبس واالزٌاء الشعبٍت 

 : اللباس الرجالً

ٌتكون الزي الرجالً فً المملكة العربٌة السعودٌة سواء عند البدو او الحضر، من الثوب والعمال والغترة 
وبالرغم من ان جمٌعها تعتمد الرداء كلبس اساسً، إال انها تتماٌز فٌما بٌنها فً التفصٌل . والكوفٌة

  .والتطرٌز



 : اللباس النسائً

اشتهرت شبه الجزٌرة العربٌة منذ ولت طوٌل بأزٌائها الفضفاضة واالنٌمة التً كانت ومازالت تحتفظ 
ٌتمٌز . ٌعتبر ثوب النشل النجدي من اشهر وارلً المالبس النسائٌة فً المملكة. بشكلها مع بعض التغٌٌرات

بمصته الواسعة وحٌاكته الرلٌمة من الخٌوط الذهبٌة المطرزة بشكل انٌك، عادة ما ٌصنع هذا الثوب فً الهند 
تتمٌز : منطمة عسٌر. وٌعتبر اللون االسود المطرز بالذهبً من ارلً االثواب. وباكستان والبحرٌن والكوٌت

الدراعة المبلٌة بخٌوطها المتوازٌة المحاكة بالماكٌنة، حٌث تكثر هذه الخٌوط علً الجانب االسفل من 
 .وٌندر وجود هذه الدراعة اآلن وذلن لصعوبة اجادة حٌاكتها وارتفاع ثمنها. الدراعة

 :منطمة الجنوب

ٌتمٌز ثوب منطمة الجنوب بأنه فضفاض بتطرٌز متمن علً الصدر واالكمام، وبأن لطعة المماش العلوٌة 
وغالبا ما ٌكون احمر كما ٌصنع من اللون . الصر بملٌل من السفلٌة وذلن الظهار النموشات التً فً الذٌل

 .االخضر احٌانا

  

  

 



 

 

 الرقصاث الشعبٍت

ٌعد التراث والثمافة ممومات أساسٌة فً النسٌج االجتماعً لشعب المملكة العربٌة السعودٌة، وٌُعّد الرلص 
الشعبً السعودي من الفنون التراثٌة الثمافٌة غٌر الشفهٌة التً تعبر عن كل ما ٌتعلك بالجماعة ونشاطها 
وتفاعلها وتأثٌر بٌئتها لما ٌتضمنه من العناصر الثمافٌة،وبما أن المملكة العربٌة السعودٌة كبٌرة مترامٌة 

األطراف متعددة المناطك واألعراق والثمافات،بلد تشبه لارة فً حجمها وتنوع أطٌافها، فان كل مدٌنة 
المزمار رلصة فلكلورٌة شعبٌة من منطمة غرب .بالسعودٌة تمتاز برلصتها الشعبٌة الخاصة بها

الشعبٌة مرتبطة بالمنطمة  "الدّحة"السعودٌة،تشتهر العاصمه السعودٌة برلصةالعرضة النجدٌة،رلصة 

الشمالٌة،أما بالنسبة للمنطمة الجنوبٌة فلدٌهم رلصة الخطوة والعرضة الجنوبٌة، رلصة السٌف والعرضة فً 
مناطك الوسط ،ومن أهم فنون البادٌة هً رلصة الرزٌف،وهنان رلصات متنوعة اخرى منها،رلصة 

 .السامري، رلصة العزاوي،الزٌفة،وغٌرها من الرلصات الشعبٌة

  



 

 

 

  

 الماكوالث الشعبٍت

ٌعتبر المطبخ السعودي نتٌجة المتزاج عدد من الثمافات، فأهل الصحراء اعتمدوا باألساس على التمر ولحم 
الجمل والماعز إلى جانب منتجات األلبان، ومع التجارة تعرف سكان الجزٌرة العربٌة على توابل المطبخ الهندي 

 . تحدٌدا نتٌجة التبادل التجاري بٌن البلدٌن وعلى الوصفات الغربٌة

 

 

وعادة ما تأتً اللحوم . ٌستعمل أهل السعودٌة المرفة كمكون أساسً لتتبٌل اللحوم والزعفران حتى فً الحلوٌات
 :ومن انواع االكالت الشعبٌة .مع األرز على رأس األكالت األساسٌة وعلى رأس أي مائدة



 : الكبسة

 

وكذلن تحضٌرها ٌعد سهالً للغاٌة وكثٌراً من الناس ال ٌستغنً عن أكل  السعودٌة تعد الكبسة من أشهر األكالت
 ً ومن االكالت االخرى العصٌدة والدغابٌس والعٌش ولرصان الملعمة   . الكبسة وٌعتبرها الغذاء الرئٌسً ٌومٌا

 واللبزة  والغلف والمثرٌة  (المٌفا  )والخبزة ولرصان التنور 
 

 

  

 

http://forum.hawahome.com/t1117.html
http://forum.hawahome.com/t1117.html


 

  

 

 الفن المعماري

تتمتغ انممهكت انؼشبٍت انسؼُدٌت بأوُاع ػذٌذة َمتىُػت مه االوماط َاالشكال انمختهفت مه انؼماسة ػهى وحُ 

فانبىاٌاث انُالؼت فً انمىاطك انساحهٍت َانجبهٍت َانسٍهٍت متمٍزة . ٌفُق اي بهذ آخش فً شبً انجزٌشة انؼشبٍت

 .تماما ػه غٍشٌا َتكتسب انطابغ انمحهً انخانص انزي ٌمٍزٌا ٌَتٍح سصذ خصائصٍا

  

  

 



 

 

 



  -:للمسٌد ٌرجى اتباع الرابط التالً لمشاهدة الفٍدٌو

http://www.youtube.com/watch?v=ZGRPjjyK9w0 

  

  

  

  

    

http://www.youtube.com/watch?v=ZGRPjjyK9w0

