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  الغرض من هذه السلسلة التعليمية هو تعريف المعلمين و الطالب من جميع األعمار على 
الحياة في الشرق األدنى القديم بهدف تحفيز الجميع على األنخراط بشكل أكبر في على 
اآلثار و تأريخ هذه المنطقة و العناية بها و المساعدة في حماية تراثها الثقافي الغني و 

المتنوع

يقدم الصندوق مقدمة عن ثالثة عناصر مهمة للحياة في الماضي: 

 • الفخار و الناس في الشرق األدنى القديم
 • الغذاء و الناس في الشرق األدنى القديم

 • اختراع و ممارسة الكتابة في الشرق األدنى القديم

يحتوي كل مربع على معلومات مكتوبة و رسوم ايضاحية مرتبطة و مجموعة من األنشطة 
لتسهيل تعلم األطفال

استمتع بالرحلة عبر الزمن!



ماذا يوجد بداخل الصندوق؟
نسخة مصنوعة من وعاء طبخ صغير: للنشاط رقم ١  •

حصيرة القش: للنشاط ١  •
قالب من رقيم مسماري: للنشاط ١  •

یبطاقات اللعبة التي تعرض أنواعا مختلفة من األغذية: للنشاط ١  •
نماذج مصنوعة من الفواكه والخضروات: للنشاط ٢  •

أمثلة من البذور المتفحمة  •
أمثلة لعظام مكتشف في المواقع األثرية  •

أمثلة ألصداف القواقع  •

الزراعة وتدجين الحيوانات في بالد ما بين النهرين
إنه ألمر مهم، فهم  الناس،  الحقول إلى اطباق على موائد  انتقلت من  الماضي، وكيف  الطعام في  قصة 

كيف نعيش اليوم.
النباتات ورعي الحيوانات. هذا ما حدث ألول مرة في سفوح جبال  بزراعة  الناس  منذ حوالي 10،000 سنة بدأ 
طوروس وزاكروس ، في اماكن ليست بعيدة عن هنا، وعلى الساحل الجنوبي الشرقي للبحر األبيض المتوسط ، 
وهي المنطقة التي غالبا ما يسميها علماء اآلثار بالد الشام. الزراعة تعنى اكثر من مجرد حصد القمح البري للغذاء، بل 
تعني ايضا جزء من البذور لزرعه في المواسم الالحقة. تدريجيا تم تحويل األراضي الى الحقول، و تم تدجين النباتات 
البرية مثل الشعير و الحنطة. التدجين يعني أن بنية النبات يتغير من صنفه البري. بينما قمة قش القمح والشعير البري 
على سبيل المثال تسقط بشكل طبيعي بحيث تسقط الحبوب إلى األرض وتنبت مرة اخرى، ولكن آذان القمح والشعير 
المدجنة ال تسقط. هذا يجعل حصادها اسهل بكثير للناس و لكن هذا هيعني ان هذه النباتات المدجنة تفقد قدرة 
التكاثر و اإلنبات بنفسها، فالنباتات المدجنة تعتمد على الناس لكي تحصد و تستخدم جزء من الحبوب للزرع في 
الموسم الزراعي القادم. بهذه الطريقة بإمكاننا تشخيص الحبوب المدجنة و تميزها من الحبوب الغير مدجنة عند  
اكتشافها في المواقع األثرية في المستوطنات القديمة، و عن هذه الطريقة بإمكاننا تحديد طبيعة حياة الناس الذين 
عاشوا في هذه المستوطنة و تشخيص اقتصادهم المعتمد على الزراعة او غير المزارعين الذين اعتمدوا على جمع 

و التقاط البذور البرية بدال من زرعها.

الزراعة
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الماعز واألغنام والماشية  النباتات.  بزراعة  بدأوا فيه  الذي  الوقت  الحيوانات في نفس  بتجدين و رعي  الناس  بدأ 
والخنازير كانوا من أولى الحيوانات المجدنة. حدث هذا داخل المناطق الطبيعية للحيوانات البرية - المناطق التي 
كانت فيها أكثر شيوعا وحيث كان الناس فيها اعتمدت بالفعل بشكل كبير على اصطيادها للطعام. فتدجين هذه 
الحيوانات في نهاية المطاف يعني أنه بدال من االضطرار إلى الخروج والبحث عن صيد حيوان ما للطعام، منذ 
ذلك الحين احتفظ الناس بمجموعات من هذه الحيوانات بالقرب من منازلهم تحت سيطرتهم. أنتج هذا مصدرا 
موثوقا و معتمدا للغذاء، لكنه كان مطلوبا من الناس بذل جهد أكبر مقارنة بالصيد، ألن حيوانات المزرعة تحتاج 

إلى رعاية وتغذية منتظمة. 

فالبدء بالزراعة و تربية مواشي المزرعة تعني ان الناس اليذهبون بعيدا للبحث عن الطعام كما سبق. على الناس أن 
يبقوا في نفس المكان في معظم أوقات السنة لكي يحافظوا على مزارعهم من الحيوانات البرية، و لسقي و إزالة 
األعشاب الضارة من محاصيل بساتينهم و تربية مواشيهم. بمعنى آخر، تغير حياة الناس من  حياة التنقل معتمدا 
على الصيد و جمع و التقاط بذور النباتات و الفواكه الى حياة مستقرة كمزارعين في استقروا في القرى الزراعية، فيما 
بعد توسع بعض القرى و ظهرت أولى البلدات و المدن. مهد الزراعة المجتمعات للتفكير بتخزين الفوائض الغذائية، 

مما سمح لهم بالعيش في مستوطنات أكبر و بمرور الزمن بدأو بتطوير المجتمعات و اقتصاد المعقدة.

بإمكاننا معرفة و تحديد مكان و زمان عملية تدجين الحيوانات خالل تحاليل خاصة لعظام الحيوانات 
المكتشفة التي خلفتها سكنة المستوطنات القديمة. هذا بسبب:

الصيادون غالبا يستدهدفون ذكور الحيوانات دون اناثها، و التي تعني ان الناس يحصلون   •
على لحم أكثر من خالل عملية صيد واحد فقط.

•   الفالحون، على العكس، غالبا ما يبقون على الحيوانات المؤنثة لعمر البلوغ. ألن الحيوانات 
المؤنثة مهمة لعملية تكاثر القطيع.

حصل تغييرات على بنية الحيوانات و جيناتها بعد التدجين، العديد من الحيوانات المدجنة   •
اصبحوا اصغر حجما.

• لهذه األسباب، العمر، الجنس، و حجم الحيوانات، علم آثار دراسة عظام الحيوانات يزودنا 
بالعديد من المعلومات المفيدة حول عملية التدجين.

الراعي و القطيع
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ماذا أكل الناس في الماضي؟
كان للناس في الشرق األدنى القديم نظام غذائي غني ومتنوع. لقد نموا العديد من مختلف أنواع الطعام 
والبقول  والشعير  القمح  مثل  الحبوب  نموا  لقد  منه.  العديد  على  نتعرف  مازلنا  بساتينهم،  و  حقولهم  في 
مثل العدس والبازالء، وكذلك الفاكهة مثل العنب والرمان و التمر. و كذلك نموا العديد من أنواع مختلفة من 
الكمون. كما  الخضروات مثل الخس والكراث والبصل والثوم، واألعشاب والتوابل مثل الشبت والنعناع والكزبرة و 

نموا الزيتون والكتان كل من الغذاء و الزيت.

احتفظت المجتمعات بقطعان الحيوانات األليفة من أجل الغذاء. كان اللحم جزءا مهما من النظام الغذائي، تم الحصول 
على غالبية اللحم من األغنام والمعز واألبقار والخنازير. كما اصطاد الناس الحيوانات البرية لتناول الطعام، بما في ذلك 
الثدييات مثل الغزالن والغزالن األحمر والطيور واألسماك. حتى أنهم كانوا يصطادون ويأكلون السالحف و القواقع! 
تعتمد صيد انواع الحيوانات على البيئة المحيطة، المناخ، و أوقات و مواسم السنة، أو قدرة الناس على السفر الى 
مسافة أبعد، أو التجارة مع مجموعات من الناس أبعد منهم. لم يتم أكل الخراف والمعز واألبقار المحلية فحسب، بل 
تم االحتفاظ بها أيضا إلنتاج منتجات األلبان كالحليب والزبدة واللبن والجبن. و كذلك كما تم جمع و تناول بيض الطيور.

راية مدينة أور

رقيم  استالم مكتوب بالخط المسماري

راية مدينة أور مجتمع متدرج، و وفرة 
األرض و المراحل من انتاج الغذاء الى 

الخدمة و تناول الطعام.

رقيم طيني مسماري يحتوي على 
وصفات، تعود الى حوالي ٣٨٠٠ سنة 

قبل اآلن.
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كيف أعد الناس طعامهم؟
معظم الناس طهوا وجباتهم في منازلهم. كان لديهم موقد في المطبخ، حيث يطبخون طعامهم في 
أواني طينية، توضع األواني الطينية فوق الموقد، وكان لديهم أفران و تنانير بالخارج، حيث يصنعون الخبز الذي 
األدنى  الشرق  األكثر شيوعا في  البيرةالمشروب  أيضا في صناعة  الشعير  خبز  استخدام  تم  أيضا.  اليوم  نأكله 

القديم.

يمكن طهي اللحوم بعدة طرق، مثل التحميص أو سلق اللحم أو الباجة. اختالف طرق طهي اللحم تعتمد على 
مميزات المكونات  التي تطبخ مع اللحم و أذواق من يطبخونها و التكنولوجيا المتاحة و الستخدمة في الطبخ. 
التحميص، على سبيل المثال، يمكن التعرف عليه من الناحية األثرية عن طريق حرق في نهايات العظام في المناطق 
غير المحمية باللحم. يمكن أيضا تخزين الطعام ليتم استهالكه الحقا، على سبيل المثال عن طريق تحويل الحليب 
إلى اللبن أو الجبن و تجفيف أو تمليح األسماك. هذا سمح للموارد الغذائية الغنية التي قد يتم جمعها فقط 
في أوقات معينة أو مواسم معينة تنتشر على مدار السنة. الكثير من األكواب والصحون الصغيرة التي وجدناها 

خالل التنقيبات األثرية كانت تستخدم لتقديم الطعام و المشروبات )انظر صندوق الفخار(.

لم يتم إنتاج بعض األغذية من قبل العائالت الفردية فقط من أجل قوتها. الحبوب و البيرة على وجه الخصوص 
تم جمعها وإنتاجها بكميات كبيرة جدا من قبل مؤسسات الدولة و المعبد )انظر صندوق الكتابة(. تم حفظ هذه 
البضائع في مخازن كبيرة أو تم إعطاؤها للناس فيها كعملية تبادل سلع و البضائع مقابل عمل ليوم واحد. هذا 
النوع من السيطرة على األغذية وإعادة توزيعها كفل المجتمعات المحلية إمكانية البقاء على قيد الحياة خالل 
فترات من القحط و الجفاف. كما وفرت ايضا الفرصة لتطور عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية: أصبح بعض 
الناس أكثر قوة من اآلخرين عن طريق جمع و السيطرة على فائض الطعام. أصبح هؤالء الناس النخب التي حكمت 

أولى المدن والدويالت.

على الرغم من أننا نعرف الكثير عن األنواع المختلفة من األطعمة التي كانت موجودة في بالد ما بين 
النهرين القديمة، و الكن ال نعرف سوى القليل عن كيفية خلط هذه األطعمة إلعداد وجبات الطعام.

أفضل ما لدينا من األدلة تأتي من مجموعة من النصوص التي كتبت حوالي ٣٨٠٠ عام قبل اآلن – 
تعتبر من أقدم الوصفات في العالم! توفر هذه الوصفات اجماليا ٣٥ وصفا، وكلها عبارة عن 
طبخات أو مرق. ٣٠ من هذه الوصفات هي اللحوم )لحم العجل، الغزال، الضأن، لحم الخنزير، 
حمامة الخ(، في حين أن ٥ من الخضروات على أساس )اللفت، جذور الشمندر الخ. نقرأ في أحد 

 األمثلة المكتوبة بالخط المسماري
وصفة:

المهروس  لكراث  ا  )2 ( الدهون،  إضافة  لماء  ا تحضير  للحوم.  ا يستخدم   )1 ( اللحم  “مرق 
بسيطا! يبقيه  أن  لنهرين  ا بين  ما  بالد  أحب  بالتأكيد   ”. البصل  من  مماثلة  كمية  و  لثوم،  وا

المسماري،  بالخط  مكتوب  رقيم  على  مكتوبة  قالب وصفة  على  التعليمي  الصندوق  يحتوي هذا 
وبطاقات ألعاب الطعام ، و نسخة من وعاء طبخ صغير، وحصيرة من القش.

النشاط ١: لعبة وصفة
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ماذا نعرف عن الغذاء القديم؟ 
نجد بقايا الطعام في األرض عندما نقوم بالتنقب في المستوطنات القديمة، عادة كحبوب صغيرة و البذور. قد 
تتفحم حبوب الغلة صدفة- على سبيل المثال، إذا سقطت الحبوب في الموقد خلل الطهي، أو إذا كان المنزل يحترق 
مع أوعية من الحبوب المخزنة في الداخل. إذا كانت الغلة متفحمة، فإنها ال تتحلل. هذا يعني أنه ال يزال بإمكاننا العثور 

على الحبوب والبذور المتفحمة في أرض المواقع األثرية منذ آالف السنين!

تحديد بقايا النبات القديمة يشبه إلى حد ما اللغز. في كثير من األحيان، نجد فقط بذور الفواكه ، بدال من الثمار 
كلها، مما يعني أنه يتعين علينا أن نحقق هوية ثمار الفواكهة مثل التين والعنب من خالل بذورها. غالبا ما نجد 

فقط اجزاء صغيرة من الحبوب والبذور ، وعلينا أن ننظر إليها بعناية دقيقة للتعرف عليهم.

خالل الحفريات األثرية نجد أيضا عظام و أسنان الحيوانات. يختلف الهيكل العظمي لكل نوع من هذه األنواع قليال 
بسبب حجم و شكل هذا الحيوان و كيف تحركت، عاشت، و تغذت. نحن نستخدم هذه االختالفات في حجم 
وشكل العظام لكي تساعدنا على تحديد نسل الحيوان الذي جاؤا منه. بعض عظام الحيوانات كبيرة ويسهل 
العثور عليها، لكن أثناء التنقيبات األثرية، علينا ان نخلل أيضا التربة التي تم تنقيبها لجمع عظام وأسنان الحيوانات 
الصغيرة أيضا، والتي يصعب تحديدها عادة. من خالل النظر إلى العظام لكي نعرف أية اجزاء من الحيوانات و 
مكان اكتشاف عظام الحيوانات، بإمكاننا أيضا أن نفهم كيف تم إعداد الطعام و كيف تم تقسيمه بين الناس 

في الماضي.

مشهد من مخازن )سايلو( الحبوب منحوت على األختام اإلسطوانية

الحبوب والبذور األثرية خفيفة مثل الفحم، ومن أجل العثور عليهم، نأخذ التربة التي نجدها داخل 
المنازل القديمة، وبين المنازل، ونمزج التربة مع الماء. الحبوب والبذور أخف من الماء وسوف تطفو 
التي تغرق. ثم  التربة  بقية  الماء عن  المطفوة على  البذور  الحبوب و  الماء، و نفصل  على سطح 
نقوم بتجفيف الحبوب والبذور ونأخذهم إلى المختبر إللقاء نظرة أقرب عليهم باستخدام المجاهر 
)مايكرسوكوبات(. هذا يسمح لنا لكي نحدد بقايا النباتات القديمة من خالل مقارنتها بالحبوب والبذور 

الحديثة.

جوخة ميش و سوسة في جنوب غرب إيران حوالي ٥٠٠٠ سنة قبل اآلن.
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هذا الصندوق التعليمي يحتوي على أمثلة من حبيبات القمح والشعير المتفحمة وكذلك حبوب العنب.



من شارك في الوجبات؟
من المهم أن نتذكر أن الوجبات هي دائما مناسبات اجتماعية. أنها تحتوي على افراد األسرة و األصدقاء، زمالء 
العمل، وحتى المجتمعات بأكملها - يتجمع الناس لتناول الطعام والشراب. اثناء تناول الطعام والشراب، يتحدث 
الناس، يضحكون، يشاركون القصص ، وأكثر من ذلك بكثير. كان الناس يأكلون حسب العادات والتقاليد المعينة- في 
حين أن الناس في بريطانيا يأكلون باستخدام السكاكين واألشواك، فإن الناس في الصين يأكلون باستخدام عيدان 
تناول الطعام، والناس في كردستان يأكلون األرز بأيديهم مع خبز مسطح. هذه التفاعالت االجتماعية والعادات 
المشتركة تحدث في كل مرة عندما نأكل ونشرب مع اآلخرين، وهذا يعني أن العادات الغذائية المحددة لدينا 

تعرف كيف نرى أنفسنا واآلخرين.

القوة االجتماعية
ئفي بعض الحاالت التي يتم فيها استهالك الغذاء هي حاالت يمكن فيها إنشاء قوة اجتماعية. عل الرغم من 
هذا كما هو الحال في وجبة غذاء أسرة، فمن الواضح جدا في األعياد الكبيرة. في األعياد العامة، يمكن للناس 
التفاوض حول مكانتهم داخل المجتمع. الشخص الذي يوفر الغذاء، على وجه الخصوص، يمكن أن يكتسب منزلة 

اجتماعية. هذا هو السبب في أن األعياد كانت مهمة للغاية في العالم القديم!

بيت مبني من اآلجر الطيني مع تنور

ولكن ليس فقط البذور والعظام تخبرنا عن الطعام في الماضي. بل بإمكاننا أيضا معرفة كيف كان الناس يطبخون 
ويأكلون طعامهم من المنازل التي نحفرها خالل التنقيبات األثرية. و هذه المنازل تحتوي على المواقد داخل بعض 
الغرف، وأحيانا نجد الحبوب المخزنة في داخل الجرار، أو فرن الخبز خارج الغرف في فناء المنزل، تماما مثل اليوم. 
في بعض األحيان نجد أيضا مناطق للقمامة - مساحات في المستوطنة حيث يتم التخلص من العظام واألصداف 
والنفايات األخرى بعد تحضير الطعام واستهالكه. األواني الفخارية تساعدنا في فهم ممارسات الطهي وتقديم 
الطعام، وكيف تم خزن الطعام: بعض األواني ال تزال تحمل آثار السخام حيث وضعت على الموقد، في حين أن 

األواني األخرى ال تزال تحمل بقايا الحبوب المخزنة، أو حتى بقايا محترقة لوجبة من الطعام في الداخل.

النشاط ٢: نماذج من الفواكه والخضروات

يحتوي هذا الصندوق التعليمي على عظام حيوانات اكتشفت خالل التنقيبات في المواقع األثرية. 
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من خالل مثل هذه األعياد الهائلة التي يمكن لألشخاص المهمين، مثل الملوك، حيث بإمكانهم إظهار قوتهم؛ و 
قوتهم في إنتاج وجمع كميات هائلة من الطعام، وقوتهم على توفيرها لشعوبهم، وقدرتهم على الجمع 

بين الناس من أماكن مختلفة عبر ممالكهم.

الوالئم في الماضي
بإفتتاح  أنه أقام مأدبة ضخمة لالحتفال  الثاني ملك بالد آشور  الملك آشورناسيربال  المثال، يدعي  على سبيل 

قصره الجديد: 

يمكن أن تجمع األعياد الناس معا، لكن يمكن استخدامها أيضا لتسليط الضوء على االختالفات الطبقية بينهم. غالبا ما 
كان األثرياء واألقوياء في العالم القديم يأكلون ويشربون كثيرا من الخمر وفي األواني الغالية المصنوعة من الذهب أو 
الفضة، ولكن عامة الناس يوميا يستخدمون األواني الفخارية البسيطة التي نجدها في كثير من األحيان خالل التنقيبات 
األثرية في المستوطنات القديمة )انظر صندوق الفخار(. في حين يأكل األثرياء على الطاوالت، و يتكئون على الكراسي 
المزخرفة، كان معظم الناس عادة عندما يأكلون يجلسون معا على حصيرة من القش على األرض. ال أحد يستطيع 
البقاء على قيد الحياة دون طعام و شراب! وهذا يعني أن األطعمة التي نتناولها، والطرق اكلنا وشربنا، واألشخاص 
الذين نختارهم لكي يتناولوا الطعام والشراب معنا، هم في غاية األهمية للفهم كيف يشعر الناس أنهم ينتمون إلى 

احدى طبقات مجتمع ما؟

النشاط ٣: مناقشة جماعية

نساء، دعوتهم  و  رجاال  أشخاص،   ٤٧٠٧٤ ل  أيام  لمدة عشرة  الشراب  و  الطعام  “قدمت 
سعادة  و  بصحة  ارسلتهم  و  كرمتهم  .لقد  . الحياة. طرق  جميع  من   ،. . بلدي. ارجاء  كل  من 

بلدانهم.”.  الى 
في هذه المأدبة، يدعي آشورناسربال انه اعد و قدم:

٥٥٠٠ أوز  •
١٠٠٠٠ أسماك  •

١٠٠٠٠ بيض  •
١٠٠٠٠ أرغفة  •

١٠٠٠٠ جرار من البيرة  •
١٠٠٠٠ قرب من الشراب  •

و اكثر من ذلك.....  •

١٠٠٠ ماشية سمينة  •
١٠٠٠ عجول  •

١٠٠٠٠ من أغنام الزرائب  •
١٥٠٠٠ من الحمالن  •

٥٠٠ اإليول  •
٥٠٠ غزالن  •

١٠٠٠ بط  •

٩



وليمة الطبقة العالية )الملك و الملكة(

عناصر من مشهد وليمة أو احتفال حديقة نينوى، نحت المشهد على 
جدارية حجرية بارزة من القصر الشمالي في نينوى، شمال العراق. حوالي 

٢٥٠٠ سنة قبل اآلن.

أسئلة اإلنشاء لألطفال األكبر سنا

• متى بدأت الزراعة، ولماذا يعتبر هذا التغيير مهم في تأريخ اإلنسان؟
ما هي الحيوانات والنباتات التي كانت مهمة لمزارعي الشرق األدنى القديم عندما يتم إنتاج   •

الغذاء في الماضي؟

بأية الطرق كان الناس يأكلون ويشربون في الماضي، و ما هي التشابه بين طرق أكلنا وشربنا مع   •
طرق اكلهم و شربهم؟.

النشاط ١: لعبة الوصفة

توفر لنا الرقم الطينية المكتوبة بالخط المسماري و المعروضة في مجاميع جامعة ييل األمريكية حول فن الطبخ   •
أقدم الوصفات الطبخ في العالم. هذه النصوص يقدمون مثاال على المكونات التي استخدمت في الطبخ 
في بالد ما بين النهرين، وكيف تم الجمع بين األغذية إلعداد وجبات الطعام. يبين لنا وصف األعياد، مثل الوليمة 
التي اعدها آشورناسربال بمناسبة افتتاح مدينة كالخ )نمرود(، و عرضت النص كمية و انواع األطعمة المستهلكة 
في هذا اإلحتفال. أنواع الطعام المستهلكة في المناسبات المهمة، في حين أن المشاهد المنحوتة و المصورة 

في فنون الشرق األدنى القديم يساعدنا على فهم كيف تصرف الناس في هذه المناسبات..
استخدام كل هذه المعلومات للقيام بالنشاط التالي.

بتصميم وإعادة  الثالث  المجموعات  تقوم هذه  أن  إلى ثالث مجموعات. يجب  الفصل  قسم   •
إنشاء وليمة لزائر مهم، مثل الملك أو الملكة.. 

المرتبطة، يجب على كل مجموعة اتخاذ قرار  البطاقات األصغر  العناصر الموضحة على  بإستخدام   •
بشأن ٤ العناصر للجمع بين تقديم وجبة رئيسية. يجب أن تكون هذه المكونات تستخدم جنبا إلى جنب مع 
المساحات الفارغة على قائمة الوصفة لجعل وصفات جديدة حسب رغبتهم، على غرار تلك الموجودة 

على الرقم الطينية المكتوبة بالخط المسماري في مجموعة جامعة ييل المتعلقة لفن الطهي..

• باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك مجموعة واحدة مسؤولة عن تحديد طبق البدء، مجموعة 
أخرى لتحديد و تقديم الحلوى، ومجموعة أخرى لتحديد المشروبات التي يجب أن ترافق العيد.

الوليمة  تفعيل  إعادة  األطفال  يجب على  الوليمة،  مكونات مختلفة من  تحديد  يتم  أن  بمجرد   •
باستخدام حصيرة القش، الوعاء الفخاري، صور الطعام، والرسوم التوضيحية من مشهد الوليمة 

الملكي )الملك آشوربانيبال و زوجته( المزودة في الكراسة..
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النشاط ٣: مناقشة جماعية

قم بإجراء مناقشة مفتوحة مع طالب الفصل حول الطعام الذي يتناولونه كل يوم. السماح للمناقشة 
للذهاب إلى أي مكان يقود األطفال خالل المناقشة، ولكن تأكد من إبقائهم على المسار الصحيح. 

بعض الموضوعات التي قد تكون مثيرة لالهتمام للتفكير هي:

من الذي ينتج و يجهز طعامهم؟  •
من أين يأتي طعامهم؟ )نمت أو يزرعونه بأنفسهم؟ اشترىت في السوق؟ أنتج محليا أم    •

    مستورد؟(

ماذا يأكلون عادة؟  •
أين يأكلون؟ مع من؟  •

ما هي األطعمة المختلفة المتوفرة في المواسم المختلفة على مدار السنة؟ لماذا؟  •
ما هي الوجبة المفضلة لديهم؟ ما الذي يعجبهم في ذلك؟ ما المكونات المستخدمة، و هل               •

    هم كانوا قادرين على صنعها في العالم القديم؟

ما الوجبات الخاصة التي لديهم في أسرهم، أو في مجتمعاتهم المحلية؟  •
من يجلب ويعد هذا الطعام؟  •

ماذا يؤكل؟  •
أين يأكلون؟ مع من؟  •

لماذا تختلف هذه الوجبات عن وجباتهم المعتادة؟  •
• في ١٠٠٠ عام، ما الذي سيجده عالم اآلثار خلفا لكل من الحياة اليومية و وجبات الطعام، وأكثر 

   الوجبات الخاصة؟

الليمون )المستوردة(  •
األفوكادو )مستورد(  •

كيوي )مستورد(  •
الفراولة )مستوردة(  •

الموز )مستورد(  •

الكمثرى )نمت محليا(  •
التفاح )نمت محليا(  •
الرمان )نمت محليا(  •

پالبرتقال )المستوردة(  •
الخوخ )المستوردة(  •

النشاط ٢: ما هي األطعمة الموجودة في الماضي؟

في داخل الصندوق هناك نماذج من الفاكهة نعرفها من حياتنا اليومية. أية من هذه الثمار نعرف 
أنها كانت موجودة في الشرق األدنى القديم، وأي منها كانت مستوردة في اآلونة األخيرة؟

ئاآلن فكر في بعض األطعمة األخرى التي تتناولها كل يوم. التي تعتقد أنها موجودة في الشرق 
األدنى القديم، و األطعمة األخرى التي تم استيرادها مؤخرا فقط؟

يتم استيراد بعض األطعمة التي تعتبر األكثر استهالكا على نطاق واسع في منطقة الشرق األوسط، مثل:

طماطم )مستوردة من األمريكتين إلى أوروبا منذ حوالي ٥٠٠ عام(  •
البطاطا )المستوردة من األمريكتين إلى أوروبا قبل حوالي ٥٠٠ عام(  •

الباذنجان )المستورد من جنوب شرق آسيا منذ عام ١٠٠٠(  •
األرز )مستورد من الصين وشرق آسيا منذ عام ٢٠٠٠(  •
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