


اللباس التقليدي :
ــك  ــياتهم ، وكذل ــدد جنس ــعوب ويح ــة الش ــز لهوي ــو رم ه

أصولهــم. يشــير اللبــاس التقليــدي لدولــة اإلمــارات إلــى 

الهويــة العربيــة، ويجمــع بيــن األصالــة القديمــة والمعاصرة.





زي الرجال:

غطاء الرأس.

لبس الجسم.

1- القحفيـــة : قبعـــة   بيضـــاء مســـتديرة علـــى قمـــة 

الـــرأس، وتلبـــس عليـــه أواًل.

ـــن  ـــض وم ـــون األبي ـــتهر بالل ـــرأس ويش ـــاح ال ـــرة : وش 2- الغت

ـــهورة. ـــر المش ـــوان غي ـــن األل ـــا م ـــر أو غيره ـــم األحم ث

3- العقـــال : عصابـــة ســـوداء توضـــع فـــوق الغتـــرة لتثبيتهـــا 

بإحـــكام.

1- الكنـــدورة : هـــي الـــزي التراثـــي للرجـــال و هـــو لبـــاس 

ـــض   ـــه  األبي ـــعبيًا بلون ـــرف ش ـــب، ويع ـــاض مناس ـــل وفضف طوي

ـــتاء. ـــي الش ـــة ف ـــدى خاص ـــي ترت ـــة الت ـــوان الداكن ـــب األل بجان

علـــى  الكبـــار  يلبســـها  أنيقـــة  عبـــاءة   : البشـــت   -2

الكنـــدورة فـــي المناســـبات الرســـمية واألعـــراس وغيرهـــا.

ـــزء  ـــرأس والج ـــة ال ـــه تغطي ـــم ب ـــزء يت ـــن ج ـــن جزئي ـــون م يتك

ـــم. ـــة الجس ـــر لتغطي اآلخ





زي السيدات:

1 - الوقايـــة )الشـــيلة( : غطـــاء رأس مصنـــوع مـــن 

قمـــاش خفيـــف لتغطيـــة الشـــعر.

2 - الكنـــدورة :  رداء فضفـــاض ترتديـــه النســـاء فـــي 

فصـــل الصيـــف بتصميمـــه الســـادة أو يصنـــع مـــن 

ــتاء. ــل الشـ ــي فصـ ــة األزهارفـ ــوف بنقشـ الصـ

ــارج  ــاء خـ ــا النسـ ــوداء ترتديهـ ــاءة سـ ــة : عبـ 3 - العبايـ

ــزل. املنـ

4 - البرقـــع : هـــو نـــوع مـــن أنـــواع غطـــاء الوجـــه 

املـــرأة. ترتديـــه  الـــذي  التقليـــدي 





القهوة العربية:
تعتبـــر القهـــوة العربيـــة جـــزء مـــن  كـــرم الضيافـــة 

دولـــة  فـــي  األجيـــال  توارثتهـــا  التـــي  واألصالـــة 

اإلمـــارات.

ــكو كل  ــة اليونسـ ــت منظمـ ــام 2015 أضافـ ــي عـ فـ

للتاريـــخ  قائمتهـــا  إلـــى  والقهـــوة  املجلـــس  مـــن 

للبشـــرية. الثقافـــي 





دالل القهـــوة الثـــاث )أوانـــي القهـــوة( لتحضيـــر 
القهـــوة:

- الخمـــرة : تـــم تصنيعهـــا مـــن النحـــاس األحمـــر أو 

األصفـــر وتســـتخدم لغلـــي املـــاء.

ـــنة  ـــوة خش ـــوب القه ـــا حب ـــع بداخله ـــة : توض - امللقم

الطحـــن ثـــم يضـــاف اليهـــا املـــاء املغلـــي وتتـــرك  

لتنقـــع.

- املزلة: تستخدم في تقديم القهوة للضيوف.





العطور:

علـــى مـــر التاريـــخ ، اســـتخدم العـــرب العطـــور كشـــكل 

مـــن أشـــكال الفـــن ورمـــز للتوقيـــر وعالمـــة للجمـــال، 

العالـــم  تغـــري  العربيـــة  العطـــور  ولطاملـــا كانـــت 

للفخامـــة  اآلن مرادفـــة  بروائحهـــا املميـــزة وهـــي 

ــرة. الفاخـ

أشهر أنواع العطورات العربية

ـــون موجـــود  العـــود : مـــادة عطـــرة كثيفـــة وقاتمـــة الل

بقلـــب نـــوع مـــن األشـــجار، تنتـــج الشـــجرة العـــود 

ـــات،   ـــوع مـــن الفطري ـــة بن ـــد اإلصاب ـــة نفســـها عن لحماي

واالســـم العلمـــي لهـــا هـــو  “Aquilaria” وهـــي 

ـــا  ـــل ارتفاعه ـــد يص ـــرة، ق ـــرة ومعم ـــة الخض ـــجار دائم أش

إلـــى عشـــرين متـــرا، وموطنهـــا األصلـــي جنـــوب شـــرق 

آســـيا.

املميـــزة  لرائحتـــه  القـــدم  منـــذ  العـــود  يســـتخدم 

وصفاتـــه العطريـــة، يعـــد خشـــب العـــود النقـــي مـــن 

أغلـــى أنـــواع األخشـــاب فـــي العالـــم ، وهـــو مكـــون 

خـــام ثميـــن.





هـــو زيـــت عطـــري مســـتخرج مـــن خشـــب العـــود، يعتبـــر 

مـــن التـــراث املحلـــي لـــدول الخليـــج، يمتـــاز بغلـــو 

ســـعره كمـــا يرتفـــع الســـعر تبعـــا لنقـــاوة الزيـــت.

دهن العود:





ذات  العطريــة  الزيــوت  أو  الّطيــب  أنــواع  مــن  نــوع 

ــة العطــرة، يســتخرج املســك األســود  ــة املحبب الرائح

مــن جســم غــزال املســك.

املخمرية:
العطـــور  مـــن  مزيـــج  وهـــو  باملـــرأة  خـــاص  عطـــر 

والزيـــوت لكـــن املكـــون الرئيســـي هـــو الزعفـــران. 

املسك )املسك األسود(:





التمور:
تحظـــى شـــجرة النخلـــة بتقديـــر كبيـــر مـــن قبـــل 

شـــعب اإلمـــارات وكافـــة الشـــعوب العربيـــة فـــي 

البيئـــة الصحراويـــة، فلقـــد كان مصـــدرًا مهًمـــا للبقـــاء 

ـــزاء  ـــن أج ـــى االســـتفادة م ـــة إل فـــي املاضـــي باالضاف

النخلـــة فـــي البنـــاء وصناعـــة أدوات الحيـــاة اليوميـــة.





أنواع التمور:
ينبــت فــي دولــة اإلمــارات أكثــر مــن 120 صنفــا مــن 

التمــور وأشــهرها )الخــالص ، الخنيــزي ، فــرد ، لولــو 

،برحــي( وغيرهــا مــن أنــواع التمــور العديــدة، كمــا 

تتميــز التمــور بــأن لهــا خصائــص غذائيــة مختلفــة تتنــوع 

فــي الحجــم واللــون والســماكة والنعومــة واملــذاق.





األكل التقليدي:

ـــد  ـــي تع ـــد وه ـــذاق فري ـــة بم ـــاق اإلماراتي ـــع األطب تتمت

ـــراث اإلماراتـــي. ـــب الت ـــرز جوان بشـــكل أساســـي أحـــد أب





اللقيمات:
ــعبية،  ــر ش ــة األكث ــة التقليدي ــات اإلماراتي ــن الحلوي م

تتكــون مــن عجينــة زالبيــة صغيــرة مقليــة ثــم يصــب 

عليهــا شــراب التمــر الحلــو اللــزج املعــروف باســم 

الدبــس.





جباب:
خبــز مســطح حلــو بقــوام فقاعــي، يشــبه الفطائر 
ذات الثقــوب التــي تصنــع فــي كل الــدول، لكــن 
يتميــز الجبــاب بأنــه رقيــق ويتــم عجنــه مــع الهيــل 

والزعفــران ويقــدم مــع دبــس التمــر. 





الهريس:
ويتــم  اإلماراتيــة  األطبــاق  أشــهر  مــن  ويعــد 
تقديمــه كطبــق أساســي فــي حفــالت الزفــاف 
واألعيــاد، ويشــمل تحضيــره طهــي اللحــم مــع 
القمــح فــي انــاء حتــى يــذوب اللحــم، ثم يســتخرج 
العظــم ويضــرب اللحــم مــع حبــات الهريــس حتــى 
ــوى  ــم ويس ــون التقدي ــل لصح ــم ينق ــان، ث يمتزج
مــن فــوق باســتخدام الدهــن العربــي ذو الرائحــة 

ــدم. ــة ويق الزكي





الباليط:
ــعيرية  ــن الش ــرة م ــات املحض ــواع الحلوي ــن أن ــوع م  ن

الــورد  ومــاء  والزعفــران  والهيــل  بالســكر  املحــالة 

ويقــدم مــع عجــة البيــض الرقيقــة.





املجبوس:
طبــق األرز املحضــر مــع  اللحــم أو الدجــاج أو الســمك، 

وتســتخدم أنــواع مختلفــة مــن البهــارات فــي تحضيــره 

مثــل الكركــم والكمــون والهيــل والبــزار والليمــون 

األســود املجفــف املعــروف باســم “اللومــي”.
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أبو ظبيا
قصر الحصن 

القرية التراثية 
متحف قصر العين 

دبي 
متحف دبي 

متحف ساروق الحديد لألثار 
متحف االتحاد 

متحف القهوة 
متحف االبل

الشارقة
متحف مدرسة االصالح 

متحف الحصن 
متحف التراث 

بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي

أم القيوين
حصن أم القيوين

رأس الخيمة 
متحف رأس الخيمة  الوطني

الفجيرة 
متحف الفجيرة

عجمان 
متحف عجمان






