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شكر وتقدير

تم إخراج هذه الحقيبة التعليمية بفضل مرشوع “تاريخنا مستقبلنا كلنا مًعا يف وادي فينان - أوبوف” بتمويل من مجلس بحوث الفنون والعلوم اإلنسانية وصندوق 

نيوتن-خالدي باململكة املتحدة. نحن ممتنون للدعم املقدم من الزمالء يف جامعة ريدينج، واملعهد الربيطاين التابع لـمجلس األبحاث الربيطانية يف بالد الشام، ومعلمي 

املدارس واملجتمع األوسع حول وادي فينان يف بلديت فينان والقريقرة.

يعترب إصدار هذه الحقيبة التثقيفية جزًءا من أنشطة مرشوع "تاريخنا مستقبلنا كلنا مًعا يف وادي فينان - أوبوف"، املمّول  من صندوق نيوتن-خالدي، مجلس أبحاث 

اآلداب والعلوم اإلنسانية. وبالتعاون بني د. أروى بدران، والجامعة األردنية، ودائرة اآلثار العامة، ومؤسسة رّواد املستقبل لتمكني أفراد املجتمعات، ومجلس األبحاث 

الربيطانية يف بالد الشام )املعهد الربيطاين لآلثار( يف األردن، جامعة البرتا وجامعة ريدنغ وجامعة ليدز وجامعة كوين ماري يف اململكة املتحدة.
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مقدمة

إّن تعليم األطفال عن ماضيهم أمر مهم للغاية، فهناك الكثري مام ميكن تعلمه عن املايض ومن املايض. ما نحن 
الطعام  املاضية وما ورثناه من أسالفنا، مبا يف ذلك  ناتج عن تراكم لإلنجازات  اليوم وكيفية عيشنا هو  عليه 
والدين والتقاليد واللغة واألزياء واألنظمة االجتامعية والسياسية واملمتلكات والصناعات والتقنيات وغري ذلك 
الكثري. لدينا الكثري لنتعلمه من التجارب السابقة، والكثري لنقّدره. إّن ماضينا هو الذي يجعلنا فخورين مبا نحن 

عليه اآلن، وما ميكن أن نكون عليه يف املستقبل.

مئات  مدى  الكبرية ألسالفهم عىل  واإلنجازات  مباضيهم  األطفال  تعريف  إىل  التعليمية  الحقيبة  تهدف هذه 
اآلالف من السنني. ينقسم محتوى الحقيبة التعليمية إىل أربعة مواضيع تسلّط الضوء عىل: صناعة األدوات، 
والزراعة، وصهر النحاس، وإدارة املاء، والتي شكلت كلها مساهامت مهمة يف تاريخ املنطقة، بل واإلنسانية 
ككل. عرب هذه الحقيبة التعليمية، ميكن مشاركة قصص عن االبتكار والصمود، وجمع املايض بالحارض لرسد 
قصص املجتمعات السابقة، عن أشخاص مثيل ومثلك وما صنعوه وما بقي لنا منهم. تنتهي هذه الحقيبة بدرس 

عن طيور وادي فينان، ودرس يف أهمية الحفاظ عىل البيئة متاماً كام نحافظ عىل اآلثار.

كل موضوع من املوضوعات هو عبارة عن درس يحتوي عىل أهداف ومحتوى رئييس ورسوم توضيحية وأنشطة 
يف النهاية. الهدف هو تقديم املوضوع باختصار داخل الصف، ومن ثّم إعطاء الدرس يف املتحف )أو يف املوقع( 
وأخرياً متابعة النشاط مرة أخرى داخل الصف. ترُتك الحقيبة التعليمية للمعلمني الستخدامها عىل النحو الذي 

يرونه مناسبًا، ومع ذلك قمنا بإضافة إرشادات يف نهاية كل درس.

يوفر املحتوى املعلومات الالزمة لتعريف األطفال باملوضوع، بينام تهدف األنشطة إىل إرشاك األطفال يف البيئة 
املادية، والتعلم باستخدام حواسهم واملشاركة يف جلسات األسئلة واألجوبة مع أقرانهم. هذه املشاركة رضورية، 
فبدالً من التعرف عىل املايض يف بيئة مغلقة، وهي الصف، توفر الحقيبة التعليمية لألطفال )عرب معلميهم( 

فرصة لرصد إرث وادي فينان واألدلة املادية التي ميكنها أن تخربنا عام حدث يف املايض.
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قصة وادي فينان

يقع وادي فينان جنوب البحر امليت يف وادي عربة ويحيط به بلديت فينان والقريقرة، 
وهي منطقة مأهولة بالسكان ألكرث من نصف مليون سنة. كان سكانها األوائل عبارة 
تبعهم  ثم  الذين عاشوا يف معسكرات مؤقتة.  الصيادين  عن مجموعات صغرية من 
من  مبنية  منازل  يف  كبرية  مجتمعات  يف  عاشوا  الذين  باملعادن  العاملون  املزارعون 
الحجارة، ومن ثم قام سكان وادي فينان يف  العرصين النبطي والروماين ببناء القنوات 

والخزّانات للحفاظ عىل إمدادات املاء.

الصيادون

تشري األدوات الحجرية املصنوعة من الصوان إىل أن الناس قد عاشوا يف وادي فينان منذ 500 ألف عام 

عىل األقل. عاشوا كصيادين وجامعني للطعام، معتمدين عىل صيد الحيوانات الربية كالوعل وعىل جمع 

الذي  أسلوب حياتهم هذا  استمر  يتنقلون من موقع إىل آخر.  ما  دامئًا  لهم، وكانوا  النباتات كطعام 

من  املصنوعة  ومساكنهم  ومالبسهم  أدواتهم  ألن  ونظرًا  السنني.  والقطف آلالف  الصيد  يعتمد عىل 

عن  لنا  الباقي  الوحيد  األثر  فإن  واختفت،  تحللت  قد  النباتية  واأللياف  الحيوانات  وجلود  الخشب 

حياتهم هو أدواتهم الحجرية املنترشة يف الطبيعة.

عّمل املعادن

رسعان ما أدت الزراعة إىل اإلستقرار و العمل باملعادن، حيث تم استخدام خام النحاس األخرض الالمع يف العرص الحجري الحديث لصنع الخرز، ولكن مل يبدأ تعدين النحاس وصهره )أي تحويل الخام إىل معدن 

النحاس( إال 3000 سنة قبل امليالد، والذي كّون بدوره بداية العرص الربونزي. تم تحطيم املعدن الخام وصهره بحرارة الفحم يف درجات حرارة عالية. عندما ينصهر النحاس، كان يُسكب يف قوالب أو يشّكل مبطرقة. 

طرأ توسع كبري عىل صناعة النحاس خالل العرص الحديدي )1000 سنة قبل امليالد( وذلك بوجود 100 منجم وخمسة مراكز صهر حول املنطقة وخاصة يف موقع وادي إفدان. وحدث منو إضايف يف صناعة النحاس 

خالل الفرتة الرومانية )بدءاً من سنة 106 بعد امليالد( األمر الذي جعل منطقة وادي فينان واحدة من أكرب منتجي النحاس يف اإلمرباطورية الرومانية الرشقية، ومركزها يف موقع خربة فينان. بعد فرتة انقطاع طويلة، 

كان آخر عهد باستخدام مناجم النحاس يعود للعرص اململويك )1300 سنة ميالدي(. ولرمبا كان هناك طلب محيل عىل النحاس بوادي عربة مرتبط بصناعة السكر ، خاصة تصنيع املراجل النحاسية الكبرية املستخدمة 

لغيل وتكرير السكر. تعّد منطقة وادي فينان واحدة من أفضل املحميات األثرية واألقدم يف تعدين النحاس يف العامل.

املزارعون

العرص  ظهور  مع  وذلك  امليالد  قبل  سنة   10,000 حوايل  منذ  فينان  وادي  يف  الحياة  طريقة  تغريت 

الحجري الحديث. وجدت الحفريات التي أجريت يف موقع وادي فينان رقم 16 منازل دائرية محفورة 

جزئياً يف األرض ذات جدران وأرضيات مصنوعة من الجص الطيني. كام عرث عىل عظام حيوانات وبقايا 

نباتات ومدافن من أحجار الرحى وأدوات حجرية متكرسة وأرضية وخرز التزيني مصنوع من األصداف 

والحجر. هذه كلها تشري إىل أن الناس بدأوا يف رعي املاعز وزراعة النباتات كالشعري. تطورت الزراعة 

برسعة، وبحلول  7000 سنة قبل امليالد، كان الناس يعيشون يف منازل مستطيلة الشكل من الحجر 

مكونة من طابقني تم اكتشافها يف موقع أثري يف وادي غوير.
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قصة وادي فينان

مهندسو املاء

أصبحت إدارة املاء رضورية لدعم الزراعة وتعدين النحاس، ولتوفري املاء الالزم الحتياجات 

الناس اليومية، وأصبح هذا األمر رضوريًا حوايل 2000 سنة قبل امليالد ألن تغري املناخ قلل 

الطويلة  الجافة  الصيف  فصول  من  الحايل  النمط  إىل  أدى  والذي  األمطار،  هطول  من 

والفيضانات الشتوية الدورية. ضمن فرتة العرص الربونزي، تم بناء سدود صغرية لتجميع 

الفيضانات واستخدامها لري املحاصيل. ثم طّور األنباط نظاًما مائيًا متقدًما، حيث  ماء 

قاموا ببناء خزان كبري استخدمه الرومان الحًقا لدعم الزراعة وتعدين النحاس حول وادي 

فينان. تم بناء قناة لجلب املاء من ينابيع وادي غوير مللء الخزان وتشغيل الطاحونة. كام 

تم بناء شبكة من الجدران الحقلية اللتقاط جريان األمطار السطحي.

لقد استفادوا من مواردها: حيواناتها ونباتاتها الربية؛ وحجارتها لصنع أدوات الصوان وبناء املنازل 

فيها  والفيضانات  األمطار  ومن هطول  الحبوب؛  محاصيل  زراعة  يف  وتربتها  النحاس؛  وصناعة 

اللتقاط أكرب قدر ممكن من املاء الحتياجاتهم اليومية والزراعة والصناعة.
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العرص الحجري الحديث العرص الحجري القديم العرص النحايس

 والربونزي 

 العرص الحديدي

واألنباط

 الحضارة العربية

 اإلسالمية

 الدولة

 العثمنية
 الرومان

 والبيزنطيون

 األردن

 الحديث

500,000 ق.م 10,000 ق.م

0

1200 ق.م 1918 م.

5000 ق.م1516 م. 106م.

668 م.
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الحجارة  الدرس األول
السفر إىل العرص الحجري القديم

الهبوط يف الجهة الشاملية لوادي فينان 

ما الذي سنتعلمه اليوم؟

كيف أّمن أهل وادي فينان األوائل طعامهم؟	 

ملاذا اختاروا حجر الصوان لصنع أدواتهم؟	 

 ما الذي كانوا يستخدمونه لبناء أكواخهم	 

 وحياكة مالبسهم؟

ما الدليل املوجود لدينا اليوم؟	 

ماذا حدث قبل نصف مليون سنة؟

اعتمد أهايل وادي فينان عىل الطبيعة يف املأكل واملأوى، فقاموا بصيد الحيوانات الربية وجمعوا أنواًعا مختلفة من 

الطعام املتوفر من األشجار والنباتات. استخدموا العظام والخشب وجلود الحيوانات لصنع كل يشء. أقاموا معسكرات 

صغرية عاشوا فيها لبضع أيام أو أسابيع قبل االنتقال إىل موقع آخر، كام استخدموا حجر الصوان لصنع أنواع مختلفة 

من األدوات الستخدامات شتّى كالحفر يف األرض، وتقطيع النباتات واللحوم، والصيد وسلخ الحيوانات امليتة.

فؤوس يدوية ذوات الوجهني
وهي مدببة وبيضاوية، ويعمل الحجر األسايس من كال الجانبني. هذه األدوات كانت مريحة لإلمساك من أحد 

تُستخدم  اللحوم. وكانت  النباتات وتقطيع  الجذور وقطع سوق  اآلخر الستخراج  الطرف  طرفيها ومدببة من 

حصاة يف دق الحجر وكرس القرشة إلعطائه شكله.

مدبب ليفلواين
رقائق صغرية ورفيعة يتم صنعها برضبة واحدة عىل الحجر األسايس باستخدام حصاة )باستخدام تقنية تسمى 

ليفلوا(. ورمبا تم استخدام بعضها كرؤوس للحراب.

نصلة 
طويلة ورقيقة، ومثل رقائق الصوان أيًضا، فهي مصنوعة برضبة واحدة عىل حجر أسايس بحصاة بهدف صنع 

أطول رقاقة ممكنة بحيث يتم بعد ذلك العمل عىل حوافها إلنتاج األشكال املطلوبة لقطع األشجار وكشطها 

والسلخ وتقطيع اللحوم ورؤوس السهام.

وجد علامء اآلثار أدوات حجرية متناثرة يف أنحاء منطقة وادي فينان. وفيام ييل ثالثة أمثلة:

الربط مع منهاج مادة التاريخ

الصف السابع، الجزء 1، الوحدة 1، الدرس 1 

الصف السادس، الجزء 1، الوحدة 1، الدرس 1 

الصف الخامس، الجزء 2،  الوحدة 6، الدرس 1

يف متحف فينان : رقم 1 عىل الخريطة ولوحة املتحف 
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ملاذا الصوان؟
ميكن تقشريُعقيدات الصوان لتصبح عىل شكل رؤوس سهام ورماح وشفرات سكاكني ذات حواف صلبة وحادة. ويعد صنع هذه 

األدوات مهارة يجب عىل الجميع تعلمها. مل يعد أحد يصنع أدوات من الصوان اليوم، بل نشرتي األدوات التي نحتاجها كالسكاكني 

والفؤوس واملعاول، وكلها مصنوعة يف املصانع.

  

مل يُستخدم حجر الصوان يف صنع أدوات العصور القدمية فحسب، بل يف إشعال النار أيضاً! لكن ملاذا النار مهمة؟ هي رضورية 

لطهي الطعام وتوفري الدفء وإبعاد الحيوانات الخطرة.

 الدرس األول
رابط فيديو متعلق بصناعة األدوات )من الدقيقة 1:20(

https://www.youtube.com/watch?v=SJ5s75osk_0
https://www.youtube.com/watch?v=GdkqNXWluiw

كيف تم استخدام الصوان إلشعال النار؟
يرُضب حجر من الصوان بحديد البرييت )حجر النار( )وكالهام يوجد 

عادة يف نفس املنطقة( وهذا يولد رشارات تخلق لهب.

رابط الفيديو لكيفية إشعال النار:

https://www.youtube.com/watch?v=bxjqz2_-Zc4

كيف بدت منازلهم؟
يف الحقيقة ال نعرف الجواب. من الصعب جًدا تتبع أي بنية، فقد كان أسالفنا يف ذلك الوقت يتنقلون باستمرار مع 

املواسم وهجرة الحيوانات، ولذلك فأي يشء قد بنوه سابقاً كان مؤقتًا ريثام ينتقلوا إىل مكان آخر مرة أخرى. كام أن 

الكثري مام استخدموه يف ذلك الوقت قد تحلل. اليشء الوحيد الذي متكن علامء اآلثار من العثور عليه ويعود لذلك 

الوقت هو األدوات الحجرية والعظام.

هل تعلم كم من الوقت تستغرق النفايات املختلفة يف وقت الحارض 

حتى تتحلل؟

جورب قطني / 1-5 سنة

علبة تونة / 50 سنة

جريدة / 6 أسابيع

زجاجة ماء / 450 سنة

عقب سيجارة / 10-12 سنة

كيس بالستيك / 20-1000سنة 

الحجارة 
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تعليمت للمعلمالدرس األول: الحجارة 

الخطوة األوىل: ابدأ يف غرفة الصف

أخرب التالميذ عن موضوع الدرس واألشياء التي سيتعلمونها بناًء عىل أهداف الدرس املقرتحة يف البداية.. 1

ارشح معنى نصف مليون سنة. 	

ارسم يف الرمل خطًاً طوله 5 أمتار مقساًم إىل أقسام خمسة، كل قسم طوله 1 مرت. كل سنتيمرت يدل عىل ألف سنة. 

حدد نقطة بدء الزمن بصفر سنة )أي اليوم( يف بداية الخط، ثم أرش إىل وقت والدة التالميذ والذي سيكون عرضه 

بعرض شعرة إنسان. ضع عالمة عىل مليمرت واحد لتعيني فرتة 100 سنة وعالمة 1.5 سم )قبل 1500 سنة( عىل الخط 

واذكر أن هذا هو وقت والدة النبي محمد )صلعم(. إن بُعد الخط عن نقطة البدء )الصفر( بحوايل 4 سنتيمرتات هي 

فرتة األهرامات العظيمة. ضع عالمة عىل نهاية السطر الذي يبلغ طوله 500 سم )قبل 500000 سنة( ووضح أن هذه 

النقطة هي لحظة والدة طفل يف منطقة وادي فينان يف فرتة ما قبل التاريخ.

اتبع العناوين الرئيسية للدرس، شارحاً للتالميذ األفكار الثالث الرئيسية التالية:. 	

صمود أسالفهم وهم يتنقلون باستمرار ويصطادون الحيوانات ويجمعون الطعام يوميًا. ميكنك أن ترشك التالميذ 	 

يف الدرس ببعض األسئلة الشيقة، مثالً، ماذا لو مل يكن هناك طعام يف يوم من األيام، هل كان عىل أسالفهم أن 

يصوموا؟ كيف عرفوا أي فاكهة أو نبتة سامة؟ هل حملوا من ال يستطيع امليش ملسافات طويلة، كاملرىض أو كبار 

السن؟ ما نوع املنازل املؤقتة التي بنوها أثناء تنقلهم بحثًا عن الطعام؟ ليس لدينا أجوبة لكل هذه األسئلة ولكن 

الهدف أن يقوم التالميذ باستخدام مهارات التفكري والتحليل.

أهمية حجر الصوان ألسالفهم ومهاراتهم يف صنع األدوات ذات األحجام واألشكال املختلفة الستخدامات مختلفة. 	 

أرشك التالميذ بأسئلة شيقة، مثالً، ما هي األدوات التي نستخدمها اليوم والتي تشبه تلك التي صنعها واستخدمها 

أسالفهم؟ كيف حمل أسالفهم أدواتهم؟ كيف اكتشف أسالفهم أنه ميكن استخدام حجر الصوان إلشعال النار؟ 

ماذا يعني بالنسبة لهم أن يكونوا قادرين عىل إشعال النار كلام احتاجوا إىل ذلك؟

كيف ميكن لألدلة املادية أن تساعد علامء اآلثار يف اكتشاف ما حدث يف املايض؟	 

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم
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لعبة: اقبض عىل ذاك الوعل. 	

هذه اللعبة مرتبطة بالبحث عن الطعام والحاجة إىل األدوات	 

اطلب من التالميذ أن يتخيلوا أنهم اآلن يف وادي فينان قبل 500 ألف سنة - ماذا ميكنهم أن يروا؟ اطلب منهم رسد ما ميكنهم رؤيته من جبال وأنهار وأشجار.	 

أخرب التالميذ أنهم مل يأكلوا منذ األمس بأكمله. لقد كانوا ميشون لساعات بحثًا غن الطعام، ولحسن الحظ، وجدوا أشجار فاكهة. يبدأون يف قطف وأكل الثامر من األشجار واألرض، وكذلك بعض األوراق، فهي 	 

لذيذة. فجأة، يظهر الوعل ماّراً من أمامهم، وهم ال يزالون جائعني ويحتاجون إىل تناول بعض اللحوم، ولكن كيف ميكنهم اإلمساك به؟ اطلب منهم اقرتاحات.

اظهر لهم صورة رأس حربة تعود لتلك الفرتة. أرش إىل أن الناس يف ذلك الوقت كانوا يستخدمون الصوان لصنع رؤوس حربة حادة ولصقها عىل مقابض خشبية باستخدام مادة طبيعية مثل صمغ األشجار 	 

وذلك لصنع رماح الصطياد الحيوانات!

أخرب التالميذ أنهم يستطيعون رؤية األدوات التي صنعها أسالفهم يف متحف فينان.. 5

الخطوة الثانية: استمر يف املتحف

ذكر التالميذ مبا تعلموه يف غرفة الصف من خالل أسئلة وأجوبة.  .1

قبل نصف  فينان  وادي  أدوات حقيقية صنعها سكان  اآلن  بأنهم سريون  التالميذ  أخرب   .	

مليون سنة .

أرش إىل املواقع عىل منوذج الخريطة التي تم العثور فيها عىل بعض هذه األدوات.  .	

أِر التالميذ األنواع الثالثة لألدوات املكتشفة. وّضح أن األمناط التي يرونها تصنع برضب   .	

الحجارة بالحصاة بواسطة شخص ماهر- يف منطقة وادي فينان يف فرتة ما قبل التاريخ.

ناقش الفرق بني األنواع الثالثة من حيث الشكل والحجم واالستخدام وتقنية الصنع من   .5

خالل سؤال وجواب، عىل سبيل املثال:

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم
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تعليمت للمعلمالدرس األول: الحجارة 

أيها األكرب؟ كيف تصف شكلها؟ ما رأيك يف استخدامها؟	 

 أيها األصغر؟ هل هي حادة؟ ملاذا؟ هل ميكنك رؤية أي رؤوس حربة؟ كيف تبدو؟	 

 هل ترى نصلة؟ كيف تبدو؟ ما رأيك مل كانت مستخدمة؟	 

كيف تعتقد أنها صنعت؟ أيها أسهل أو أصعب صنعاً؟	 

6.   اطلب من كل تلميذ تحديد أداة من أدوات حجر الصوان ورسمها. يحتاج التالميذ إىل قياس األبعاد، 

ورسم الحواف، واإلشارة إىل األجزاء الحادة ومن أجل ماذا كان ميكن استخدامها؟

الخطوة الثالثة: تابع يف املدرسة

ذكّر التالميذ باألفكار الرئيسة التي تعلموها حتى اآلن عن سكان وادي فينان قبل 500 ألف سنة  .1

نفذ أحد األنشطة التالية مع التالميذ لتعزيز بعض املفاهيم التي تعلموها:   .	

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

ابن بيتك	 

 قّسم التالميذ إىل مجموعات. ليتخيلوا أنهم اآلن يف وادي فينان قبل 500 ألف سنة، وهم بحاجة إىل بناء 
منزل الستخدامه مدة شهرين أو ثالثة قبل االنتقال إىل مكان مختلف. هل ميكنهم عمل منوذج وتحديد 

املكان األفضل للبناء باستخدام الخريطة املتوفرة مع توضيح األسباب.

أفكار لبعض املواد التي ميكن استخدامها يف بناء النموذج: أحجار، عيص خشبية، أوراق، قامش )بدالً من 

جلد الحيوان(. ال يهم شكل املنزل، طاملا أن التالميذ يشاركون يف استخدام املواد األساسية وأن ما يبنونه 

مؤقت لالستخدام بضعة أسابيع فقط.

يوم يف حياة...	 
اطلب من التالميذ كتابة قصة قصرية تصف يوًما يف حياة فتاة أو فتى يبلغ من العمر 12 عاًما 

عاش يف منطقة وادي فينان قبل 500 ألف سنة. اطلب منهم إعطاء اسم ووصف لألنشطة 

اإلفطار،  فيه، وماذا سيأكلون عىل  الذي سيستيقظون  نومهم، والوقت  اليومية، مثل مكان 

ومع من سيعيشون. ثم اطلب من بعض التالميذ أن يقرأوا قصتهم عىل زمالئهم يف الصف.

الخريطة
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 الرتبةالدرس الثاين
السفر إىل العرص الحجري الحديث

 الهبوط يف موقع وادي فينان

ما الذي سنتعلمه اليوم؟

كيف أّمن أهل وادي فينان األوائل طعامهم؟	 

متى بدأت الزراعة يف وادي فينان، كيف وملاذا؟	 

كيف تغريت حياة أسالفنا مع الزراعة؟	 

ما  أهمية اكتشاف الفخار؟	 

 ما هي األدلة التي لدينا اليوم والتي تخربنا	 

 هذه املعلومات؟

يف متحف فينان : رقم 	 عىل الخريطة ولوحة املتحف 

الربط مع منهاج مادة التاريخ

الصف السابع، الجزء 1، الوحدة 1 ، الدرس 1 

الصف السادس، الجزء 1، الوحدة 1، الدرس 1 

الصف الخامس، الجزء 2،  الوحدة 6، الدرس 1

الزراعة
اعتمد أسالفنا عىل صيد الحيوانات الربية وجمع النباتات للغذاء ملئات اآلالف من السنني. بعد 10,000 سنة قبل امليالد، 

عندما زادت كمية األمطار املتساقطة، بدأ أسالفنا يف زراعة محاصيلهم الخاصة. بدأت الزراعة أوالً بإزالة األعشاب الضارة 

وسقي ما كان ينمو يف الربية كالقمح والحمص والعدس والشعري. ثم تدريجياً، بدأوا بزراعة وحصاد أنواع املحاصيل غري 

الربية، وبدالً من صيد الوعل الربي، بدأوا يف رعي املاعز التي تم تدجينها بعد ذلك مع األغنام واملاشية. بينام استمروا 

يف صيد الحيوانات وجمع الطعام، أصبحت الزراعة نشاطهم الرئييس وبذلك أنتجوا ما يكفي من الطعام لتخزينه. وقد 

مكنهم ذلك من البقاء يف مكان واحد مام أدى إىل نشوء أوىل القرى يف منطقة وادي فينان.

ما هو الدليل؟
كشف علامء اآلثارعن مجموعة من الهياكل شبه الدائرية تحت األرض يف موقع وادي فينان رقم 16 بالقرب من مخيم 

وادي غوير. باستخدام التأريخ بالكربون املشع، قاموا بتأريخ املوقع إىل ما بني 10,000 و 8000 سنة قبل امليالد. كانت 

الجدران من الداخل مغطاة مبزيج من الطني وحصائر القصب، وكانت هناك أحجار رحى يف بعض األرضيات. تشري هذه 

النتائج إىل أن أسالفنا يف ذلك الوقت كانوا يزرعون النباتات ويطحنون الحبوب لصنع الدقيق للخبز. 

رابط الفيديو يُظهر هيكالً أُعيد بناؤه يف املوقع  )الدقيقة 57:	 إىل 	5:	(

https://www.youtube.com/watch?v=E	P1EDBKYag
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ما أهمية الزراعة؟
سمحت الزراعة للناس باالستقرار بشكل دائم بدالً من االضطرار إىل التنقل 

باستمرار للعثور عىل الطعام كام حدث ملئات اآلالف من السنني قبل ذلك. 

الوقت يف  أشياء أخرى غري قضاء  بالتخصص يف  للناس  التغيري سمح  وهذا 

جمع املوارد، مام أدى إىل ظهور الحضارات.

ما  هي أسس الحضارة؟
حياتهم  جوانب  من  العديد  بدأت  باالستقرار،  املجتمعات  بدأت  عندما 

تتغري. لقد احتاجوا إىل نظام حكم يجنبهم الرصاع ويعينهم عىل إدارة املوارد 

وإنتاج الغذاء للحفاظ عىل املوارد واستحداث تقنيات جديدة مثل صناعة 

الفخار واملعادن، وأنظمة التجارة، والثقافة كالفن واملوسيقى والكتابة. هذه 

بعض من أسس الحضارة.

هيكل  بناء  إعادة   – اليمني 

علامء  به  قام  األرض  تحت 

اآلثار يف الوقت الحارض.

فينان  وادي  موقع   – اليسار 

املوقع  يف  حفريات   :16 رقم 

تكشف عن بقايا هياكل تحت 

سنة   10000 إىل  تعود  األرض 

قبل امليالد

هناك نوع خاص من الكربون موجود يف جميع الكائنات الحية يسمى بالكربون 14. عندما 

يكون النبات أو الحيوان ال يزال عىل قيد الحياة، تظل مستويات الكربون 14 نفسها طول 

يبدأ  الحيوان،  أو  النبات  تأكله! مبجرد موت  الذي  الطعام  من  عليه  تحصل  وأنت  الوقت. 

اآلثار  لعلامء  املثال، ميكن  االنخفاض مبعدل معروف. فعىل سبيل  الكربون 14 يف  مستوى 

معرفة املدة التي مرت عىل اصطياد طائر ما من خالل قياس كمية الكربون 14 املتبقية يف 

عظام هذا الطائر األحفوري.

ما هو التأريخ بالكربون املشع؟ّ
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الفخار
املختلفة  األواين  تشكيل  ميكنهم  أنه  يعني  هذا  كان  الفخار.  صناعة  يف  الطني  استخدام  كيفية  أيًضا  أسالفنا  اكتشف 

واستخدامها لطهي الطعام بطرق جديدة، كخلط املكونات والتخزين. ونحن نعلم هذا ألن علامء اآلثار عرثوا عىل أجزاء 

من الفخار يف موقع تل وادي فينان يعود تاريخها إىل 6500-5000 سنة قبل امليالد، ويف جميع املستوطنات الالحقة. لو 

كنت تعيش يف زمن ما قبل اكتشاف الفخار، فام الذي كنت ستستخدمه لطهي طعامك أو االحتفاظ به؟ فكر يف األوراق 

وسيقان النباتات وجلود الحيوانات.

الطعام
الكثري من الطعام الذي نأكله اليوم نشأ يف مكان آخر، ووصلنا عن طريق التجارة والحركة البرشية. فمثالً، قامت 

حضارة األزتيك بزراعة الطامطم ألول مرة يف أمريكا الجنوبية حوايل 700 سنة ميالدي، وبعد ذلك تم إدخالها 

إىل هذه املنطقة منذ حوايل 200 سنة! متت زراعة األرز ألول مرة يف الصني منذ أكرث من 10 آالف سنة ومل يتم 

إدخاله إىل هذه املنطقة إال منذ 2000 سنة.
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تعليمت للمعلمالدرس الثاين: الرتبة

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة األوىل: ابدأ يف غرفة الصف

أخرب التالميذ عن موضوع الدرس واألشياء التي سيتعلمونها بناًء عىل أهداف الدرس . 1

املقرتحة يف البداية.

ارشح ما تعنيه 10,000 سنة قبل امليالد.. 	

الخط  األول. حدد 10,000 سنة عىل  الدرس  أنشطة  املوضح يف  الزمني  الخط  نفس  ارسم 

الزمني موضحاً الوقت الذي استغرقه الناس لبدء الزراعة.

اتبع العناوين الرئيسية للدرس، وارشح للتالميذ األفكار الثالث الرئيسة التالية:. 	

وإيجاد طرق 	  زراعتها  ثم  ومن  الربية،  يف  النباتات  منو  مراقبة  أوالً يف  أسالفهم،  ابتكار 

للسيطرة عىل زراعة املحاصيل. املختلفة وزراعتها يف املكان الذي يعيشون فيه. هل منت 

كيف  الحصاد؟  يحتفلون مبواسم  كانوا  من غريها؟ هل  أفضل  بشكل  املحاصيل  بعض 

قاموا بتقسيم املحصول عىل األرَُس املختلفة؟ ليس لدينا أجوبة لكل هذه األسئلة ولكن 

الهدف أن يقوم التالميذ باستخدام مهارات التفكري والتحليل.

وأنظمة 	  القرى  إىل ظهور  وتدريجيًا  فينان،  وادي  أهايل  توطني  إىل  الزراعة  أدت  كيف 

الحكم، والتي تعترب أساس الحضارات كام نعرفها اليوم.

اكتشاف الفخار وكيف غرّي من عملية تحضري الطعام. اطلب من التالميذ املقارنة بني كل 	 

من الحجارة وسيقان النبات والفخار كأدوات للطبخ وخلط وتخزين الطعام.

لعبة وليمة من العرص الحجري الحديث.. 	

وهي تدور حول الطعام املتاح ألسالفهم وما الطعام الذي كان ميكن طهوه 

خاصة أن الفخار متوفر اآلن. 

 قّسم التالميذ إىل مجموعات، واطلب منهم أن يتخيلوا أنهم يعيشون يف 

العرص الحجري الحديث. يزرعون طعامهم وميكنهم طهي أطباق مختلفة. 

أوالُ، دعهم يختارون املكونات من القامئة أدناه )بعض األطعمة كالطامطم 

والبطاطا واألرز غري متوفرة يف تلك الفرتة(:

عىل كل مجموعة إنشاء وصفة طعام وتسميتها. ميكن لكل مجموعة إضافة 

الحارض،  الوقت  املتوفرة يف  مكون واحد فقط إىل وصفتهم من املكونات 

والتي يعتقدون أنها ستجعل مذاق الطبق أفضل. يجب عىل كل مجموعة 

تقديم وصفتها إىل بقية زمالئها يف الصف متبوعًة بالتصويت ألفضل طبق.

,
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تعليمت للمعلمالدرس الثاين: الرتبة

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة الثانية: استمر يف املتحف

ذكِّر التالميذ مبا تعلموه يف غرفة الصف من خالل أسئلة وأجوبة.. 1

قبل . 	 إىل 10,000 سنة  تاريخها  أسالفهم ويعود  أدوات حقيقية صنعها  اآلن  بأنهم سريون  التالميذ  أخرب 

امليالد.

الحجري الحديث، . 	 الخريطة ملوطن االستقرار يف العرص  أرش إىل املوقع وادي فينان رقم 16 عىل منوذج 

والذي هو موقع املسكن الذي عرث عليه وأعيد بناؤه:

أِر التالميذ مدّقات )الهاون( املعروضة وابدأ املناقشة حول نوع الحجر وشكله وحجمه ومن خالل أسئلة . 	

وأجوبة. عىل سبيل املثال:

كم عدد املدقات التي ميكنك رؤيتها؟	 

هل تعتقد أنها ثقيلة أم خفيفة، ملاذا؟	 

هل تعتقد أنها خشنة أم ملساء، ملاذا؟	 

هل تالحظ أي اختالف يف األحجام واألشكال، ملاذا تعتقد ذلك؟	 

ما لونها، وما هو الحجر الذي تم استخدامه لصنعها، وملاذا مل يستخدموا الصوان بدالً منه؟	 

هل تذكرك هذه املدقات بأدوات مامثلة نستخدمها اليوم؟	 

الغرض من كل هذه . 5 دامئًا  قد ال نعرف  الواجهة.  املثرية لالهتمم معروضة يف  األشياء  العديد من  هناك 

األدوات املكتشفة، لكنها تُظهر لنا بالتأكيد أن املجتمعات الزراعية قد قضت وقتًا يف صنع أشياء تستحق 

العرض. اطلب من كل تلميذ أن يختار شيئًا مفضاًل له من املعروضات لريسمه ويرشح سبب إعجابه به 

الشكل  اليشء، وتحليل  تفّحص  التالميذ يف عملية  الفكرة هي إرشاك  استخدامه.  املمكن  كان من  وكيف 

واملواد، واستخدام بعض من الخيال.

الخطوة الثالثة: تابع يف املدرسة

لعبة املحاصيل         	 

ينقسم األطفال إىل أربعة فرق هم: فريق الحمص، والعدس، والشعري، والقمح. يلعب أحد 

التالميذ دور حجر الرحى ويركض خلف اآلخرين. إذا ملس تلميذ “حجر الرحى” رأس تلميذ 

فريقه  مكانه، وميكن فقط ألعضاء  يتسمر يف  رأسه  تم ملس عىل  الذين  التلميذ  فإن  آخر، 

تحريره عن طريق ملسه من كتفه أو املرور زحفاً بني ساقيه.

ارسم موطن استقرار من العرص الحجري الحديث	 

املنازل  حيث  من  الحديث  الحجري  العرص  يف  الناس  استقرار  مواطن  ستبدو  كانت  كيف 

ومكان منو املحاصيل ومكان إبقاء الحيوانات ومكان حفرة النار، وصنعهم األدوات، ولعب 

األطفال. كن مبدعا!

مدقة معروضة يف متحف فينان
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 املعادنالدرس الثالث
السفر إىل العرص الربونزي

 الهبوط يف خربة حمرة إفدان   
ما الذي سنتعلمه اليوم؟

كيف نهضت صناعة النحاس يف وادي فينان؟	 

الدور الذي لعبته منطقة وادي فينان يف املنطقة املحيطة 	 

كمصدر رئييس للنحاس؟

 كيف يتم تعدين النحاس وصهره وما الغرض من	 

 استخدامه؟

ما الدليل لدينا اليوم والذي يخربنا بهذه املعلومات؟	 

يف متحف فينان: رقم 	1 عىل الخريطة ولوحة املتحف 

الربط مع منهاج مادة التاريخ

الصف السابع، الجزء 1، الوحدة 1، الدرس 1

الصف السادس، الجزء 1، الوحدة 1، الدرس 1

الصف السادس، الجزء 1 ، الوحدة 1، الدرس 2

الصف الخامس، الجزء 2، الوحدة 6، الدرس 1 

النحاس كصناعة
كان النحاس هو أول معدن يعمل به البرش. خام النحاس - الصخور التي تحتوي عىل النحاس - أخرض اللون وقد استخدمه أسالفنا يف العرص الحجري الحديث لصنع الخرز والصبغات الحجرية. بدأ عمل املعادن 

النحاسية يف العرص النحايس 5000 سنة قبل امليالد واستمر يف التطور ألكرث من خمسة آالف عام ليصبح صناعة رئيسية ، والتي تضمنت الكثري من التجارب واالبتكار والعمل الجاد.

حيث أنه تم تصدير معظم النحاس، وتقلبت الصناعة حسب الطلب عىل املعدن. كانت هناك أربع فرتات رئيسية ازداد فيها انتاج النحاس:
الذروة األوىل كانت يف العرص الربونزي: كانت خربة حمرة إفدان  مركز اإلنتاج. تم تصدير النحاس إىل مرص وبالد ما بني النهرين، التي كانت تشهد تطورات يف التحرض والعامرة والتقنيات	 

الذروة الثانية كانت يف العرص الحديدي: كانت خربة النحاس املوقع الرئييس لعمل النحاس. كانت منطقة وادي فينان جزًءا من مملكة إدوم وأصبحت أكرب مصدر للنحاس يف جنوب 	 

بالد الشام.

 الذروة الثالثة كانت يف العرص الروماين: كانت خربة فينان املركز اإلداري. سيطر الرومان عىل املناجم معرتفني بأهميتها كمورد اقتصادي. أصبح وادي فينان أكرب مركز لصناعة النحاس	 

 يف اإلمرباطورية الرومانية الرشقية بعد قربص.

الذروة الرابعة كانت يف العرص اململويك: استخدم املامليك خربة فينان لفرتة وجيزة )1250-1516م(. رمبا تكون مرتبطة بصناعة السكريف غور الصايف عىل	 

سبيل املثال لحاجتهم اىل النحاس املحيل لصنع القدور الكبرية لغيل السكر وتكريره.

20
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 املعادنالدرس الثالث

ما هو صهر النحاس؟
صهر النحاس هو عملية استخراج معدن النحاس من خام النحاس )الصخور التي تحتوي عىل مواد كيميائية تحتوي 

عىل النحاس بداخلها(. النوع الرئييس من خام النحاس يسمى املاالكايت، وهو ذو لون أخرض غامق. تم جمع الخام 

من املناجم، وطحنه إىل مسحوق وخلطه مع الفحم يف زبادي طينية وإغالقها، ثم يتم ثقب الزبادي لتسمح للغازات 

بالخروج منها. وبعد ذلك يتم وضع هذه الزبادي يف الفرن وترفع عىل قضبان لتسمح للهواء بتغذية النار من تحتها، 

مام يجعلها أكرث سخونة. 

إذن، ماذا يحدث داخل هذه الزبادي؟ عندما تصل درجات الحرارة إىل أكرث من 1000 درجة مئوية، يتفاعل الفحم 

الثقوب  كغاز من خالل  يترسب  الذي  الكربون،  أكسيد  أول  لتكوين  األكسجني  مع  ويتحد  داخلها  املاالكايت  مع 

املوجودة يف الزبادي. يستغرق ذلك بضع ساعات ويرتك معدن النحاس املصهور الساخن يف الزبادي. ترُتك الزبادي  

لتربد، ثم تُكرس للحصول عىل نحاس وردي اللون وصلب. ترتك هذه العملية وراءها الشوائب من الصخور، وهو ما 

يسمى بركام املعادن )أو الخبث(. ال أحد فعلياً يعرف كيف بدأ صهر النحاس. كيف اكتشف أسالفنا أن هذا اللون 

األخرض يف الصخر معدن ميكن استخراجه واستخدامه؟ هل كان ذلك محض صدفة؟ ما رأيكم؟

ما هو الدليل؟
اكتشف علامء اآلثار العديد من املناجم يف منطقة وادي فينان. ولقد متكنوا من تحديد تاريخ 

هذه املناجم من خالل فحص نوع شظايا الفخار املوجودة يف داخل هذه املناجم. بدايًة، 

تم استخراج الخام عن طريق حفر أنفاق أفقية يف منحدرات الجرف. يف وقت الحق، ازداد 

تعدين النحاس وأصبح الحفر لألسفل لتشكيل أنفاق رأسية تتصل بقنوات أفقية مستهدفًة 

بها طبقات النحاس الخام.

اكتشف علامء اآلثار ركام املعادن وزبادي وقضبانًا مكسورة، وكلها ناتجة عن عمليات صهر 

النحاس. كام وجدوا أيًضا بعض من شظايا القوالب التي كانت تُستخدم يف تغليف سبائك 

النحاس والفؤوس والشفرات واألزاميل واملسامري، ليتم بعد ذلك طرقها وصقلها  لتكتمل بهذا 

عملية تصنيعها.

خام النحاس ) املاالكايت( بلونه األخرض أحد املناجم يف وادي فينان

رابط الفيديو لصهر النحاس: 
https://www.youtube.com/watch?v=OO747eWvGME
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الدرس الثالث املعادن

صناعة الفخار عرب التاريخ

تغريت صناعة الفخار مبرور الوقت. يتميز الفخار من كل فرتة بخصائص مميزة من حيث 

الفخار،  قطع  فحص  من خالل  والزخرفة.  والتزجيج  والشكل  واللون،  والكثافة  السامكة 

ميكن لعلامء اآلثار تقدير تاريخ صنعها.

ماذا يعني ركام املعادن؟

الركام هو بقايا نفايات ناتجة عن عملية الصهر. نظرًا ألن النحاس كان يتم تصديره يف 

تعدين  اآلثار فكرة عن حجم عمليات  املتبقية أعطت علامء  الركام  فإن كمية  الغالب، 

النحاس!

يف األعىل: خربة حمرة إفدان - العرص الربونزي )الذروة األوىل(. املصدر: الربوفسور توم ليفي / 

جامعة كاليفورنيا

أعىل اليسار: خربة النحاس - العرص الحديدي )الذروة الثانية(

عىل اليسار: خربة فينان - العرص الروماين والعرص امللويك )الذروة الثالثة والرابعة(

نعلم من املصادر املكتوبة أنه يف الفرتة الرومانية، قام الجيش الروماين باإلرشاف عىل العامل، 

الذين كانوا فريقاً من خرباء التعدين والصهر والتحجري. كان يتم دفع أجور العامل عىل قدر 

عملهم املنجز. يف بعض األحيان، تم إحضار بعض السجناء للعمل يف املناجم أيًضا.

رابط الفيديو عن تعدين النحاس: من الدقيقة 4:52 إىل 6:08

https://www.youtube.com/watch?v=E3P1EDBKYag
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تعليمت للمعلمالدرس الثالث:  املعادن

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة األوىل: ابدأ يف غرفة الصف

أخرب التالميذ عن موضوع الدرس واألشياء التي سيتعلمونها بناًء عىل أهداف الدرس . 1

املقرتحة يف البداية.

 متاًما كم يف الدروس السابقة، ارسم جدواًل زمنًيا وحدد وقت بدء عمل النحاس يف . 	

العرص النحايس )5000 سنة قبل امليالد(، وحدد أربعة ذروات للنمو يف الصناعة، العرص 

الربونزي )500	 سنة قبل امليالد(، العرص الحديدي )1000 سنة قبل امليالد( والعرص 

الروماين )00	 سنة ميالدي(, والعرص امللويك )00	1 ميالدي(. فوق كل عالمة، اكتب 

اسم املوقع من تلك الفرتة واعرض صوًرا لكل منها. ارشح أن الطلب عىل النحاس يف 

املنطقة أدى للوصول إىل الذروة يف صناعة وتصدير النحاس.

اتبع عناوين الدرس الرئيسية، وارشح للتالميذ األفكار الثالث الرئيسية التالية:. 	

العملية الطويلة واملعقدة لصهر النحاس. اطلب من التالميذ أن يقرتحوا كيف اكتشف 	 

أسالفهم صهر النحاس. هل كان ذلك بالصدفة؟ هل ميكن للتالميذ أن يتكهنوا ويرسدوا 

قصصهم عام ميكن أن يكون قد حدث؟

كم من الوقت استغرق تطّور صهر النحاس كصناعة مع التنقيب عن مناجم النحاس 	 

وإنشاء مصانع إنتاج، مع اإلشارة إىل استمرار صناعة النحاس آلالف السنني مع وجود 

ذروة خالل فرتات زمنية معينة والطلب املتزايد عىل النحاس يف املنطقة. كان هذا هو 

املعدن األول الذي يجتاح املنطقة، فام هي استخدامات النحاس؟

الربونز 	  أصبح  وملاذا  املوجودة،  األخرى  املعادن  ماهية  يف  التفكري  التالميذ  من  اطلب 

كانت  هل  املثال،  سبيل  عىل  اكتشافها.  عند  النحاس  من  شيوًعا  أكرث  أخرى  ومعادن 

السيوف املصنوعة من الحديد أكرث صالبة وأنها تدوم أطول من تلك املصنوعة من النحاس؟

تابع الدرس من خالل رشح كيفية تعدين النحاس وصهره، وكيف نعرف عنه )باإلشاره اىل الدليل . 	

املادي(. ستكون روابط مقاطع الفيديو املضمنة مفيدة جًدا لرشح تعدين النحاس وصهره يف تلك 

األوقات.
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لعبة الحج وادي فينان عن بيع النحاس:. 5

سيُطلق عىل املعلم اسم الحج وادي فينان، ويجب عىل كل  تلميذ اختيار عدد زوجي 

)10,8,6,4,2 إلخ(. ثم يبدأ الحوار كالتايل:

الحج وادي فينان ينادي رقم زوجي، مثال الرقم 4.

التلميذ الذي اختار رقم 4 يجيب: نعم!

الحج وادي فينان: بعت نحاسك؟

رقم 4: نعم

الحج وادي فينان: بكم؟

يجب أن يختار الرقم 4 اآلن شخًصا آخر، عىل سبيل املثال 12

يجب عىل التلميذ الذي اختار الرقم 12 أن يجيب برسعة: نعم

رقم 4: بعت نحاسك؟

رقم 12: نعم

رقم 4: بكم؟

يجب أن يختار الرقم 12 اآلن شخًصا آخر، عىل سبيل املثال  ينادي 8

رقم 8 يجب أن يجيب برسعة: نعم

رقم 12: بعت نحاسك؟

رقم 8: نعم

رقم 12: بكم؟

….. و هكذا. يجب أن يتم الحوار برسعة. أي خطأ يقع فيه أي من التالميذ أثناء هذا الحوار، سواء 

كان تلعثاًم أو رقاًم خاطئًا )رقم فردي عىل سبيل املثال(، فسيخرج من اللعبة. ميكن للتالميذ أيًضا 

اختيار الحج فينان أثناء اللعبة، وليس فقط زمالئهم يف الفصل. تستمر اللعبة حتى يبقى آخر تلميذ 

ليكون هو الفائز. ميكن لعب اللعبة عدة مرات مع أكرب عدد ممكن من التالميذ.

تعليمت للمعلمالدرس الثالث:  املعادن

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة الثانية: رحلة ميدانية إىل خربة فينان

ذكر التالميذ مبا تعلموه يف غرفة الصف من خالل أسئلة وأجوبة.. 1

أخرب التالميذ أنهم سريون اآلن أدلة عىل صهر النحاس يعود تاريخها إىل آالف السنني:. 	

قبل 	  سنة   2500( الربونزي  العرص  خالل  يحدث  الصهر  كان  حيث  سوداء  بقع  وهي 

امليالد(، وكومة الَخبث التي خلّفها وتركها الرومان أو املامليك فيام بعد.

هدف الزيارة:
 مشاهدة أدلة

 صهر النحاس حول

 وادي فينان 

املستلزمات 
التعليمية:

 دفاتر وأقالم رصاص 

ومساطر وكامريات 

)اختيارية( 

الوقت:
30 دقيقة
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تعليمت للمعلمالدرس الثالث:  املعادن

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

اطلب من التالميذ التجول يف املوقع لتحديد هاذين املعلَمني. اطرح عليهم األسئلة التالية:. 	

هل وجدتم املعلَمني؟ هل ميكنكم أن تصفوه يل؟	 

هل الحظتم أن بعض الخبث كان صغريًا والبعض اآلخر كان أكرب بكثري؟ الخبث الكبري من العرص 	 

الروماين، الخبث األصغر من عصور أقدم. ملاذا تعتقدون أن أحجام الخبث مختلفة؟ هل هذا 

مؤرش عىل كمية النحاس املنتجة؟

هل ميكنكم رسم الخبث ووصف شكله؟ هل هو ثقيل أم خفيف؟ هل تعتقدون أّن هناك أي 	 

نحاس بقي فيه؟

الخطوة الثالثة: تابع يف املدرسة

اعرض وتكلم	 

أثار العمل بالنحاس الصناعات املعدنية. تم استخراج املعادن وصهرها يف أجزاء مختلفة من العامل، 

والتي تضمنت أيًضا تجارب مع السبائك. القصدير والنحاس، عىل سبيل املثال، ُصنع منهام الربونز، 

وهو معدن أكرث صالبة. كان الحديد أكرث صالبة من الربونز، لكن صالبته تحسنت بشكل ملحوظ عند 

إضافة الكربون إلنتاج الفوالذ.

انظر حولك - ما هي املعادن التي نستخدمها اليوم، وماذا نصنع منها؟

اطلب من التالميذ إحضار يشء مصنوع من املعدن. ليخرب كل تلميذ زمالئه يف الصف ما هو هذا 

اليشء، أي معدن يُستخدم يف صنعه، وما هي الخصائص التي تتوافر يف هذا املعدن ليك يستخدم يف 

صناعة هذا اليشء عىل وجه الخصوص.

ارسم مشهًدا	 

اطلب من التالميذ رسم مشهد يظهر أسالفهم يف وادي فينان وهم يقومون بالتعدين أو الصهر أو 

حتى تصدير النحاس. ميكن بعد ذلك استخدام الرسومات إلنشاء معرض يف املدرسة أو حتى يف متحف 

فينان. 
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املاءالدرس الرابع
العودة إىل العرصين النبطي والروماين

  الهبوط يف وادي أشيقر
ما الذي سنتعلمه اليوم؟

كيف أدار أسالفنا يف وادي فينان املاء لضامن توفري املاء طوال 	 

العام؟

ما أنظمة املاء املختلفة التي تم استخدامها وتصميامتها 	 

وأغراضها؟

كيف تم استخدام قوة املاء لتشغيل اآلالت؟	 

ما الدليل الذي لدينا اليوم والذي يخربنا بهذه	 

 املعلومات؟
يف متحف فينان : األرقام 1	، 		 ،5	، 6	 عىل 

الخريطة و لوحة املتحف

الربط مع منهاج مادة التاريخ

الصف السادس، الجزء 1، الوحدة 1، الدرس 1

الصف الخامس، الجزء 2، الوحدة 6، الدرس 1

 الرومان و

البيزنطيون

 أنظمة املاء
كان املاء مهاًم لنمو املحاصيل وصناعة النحاس واالستخدام املنزيل. طّور أسالفنا طرقًا مبتكرة لتجميع املاء الستخدامها طوال 

الينابيع إىل مواقع أخرى، وخزانات  الفيضانات، وقنوات لجلب ماء  اتجاه وكمية ماء  للتحكم يف  ببناء جدران  قاموا  العام. 

للحفاظ عىل كميات كبرية من املاء طوال العام. حتى أنه تم استخدام املاء كقوة لتشغيل اآلالت، مثل املطاحن. 

ما هو الدليل؟  
وجد علامء اآلثار أدلة عىل وجود أنظمة مائية مختلفة أنشأها واستخدمها أسالفنا يف وادي فينان عىل مدى آالف السنني. عىل 

سبيل املثال، تم بناء جدران الحقول منذ 3000 سنة قبل امليالد يف أسفل الوادي اللتقاط ماء الفيضانات لسقاية املحاصيل. 

كانت نفس جدران الحقل ال تزال قيد االستخدام آلالف السنني. خالل الفرتة الرومانية، ضّم أهايل وادي فينان هذه الجدران 

إلنشاء نظام واحد من 800 حقالً من املحاصيل. تم تصميم الجدران يف هذه الحقول للتحكم يف تدفق وكمية ماء الفيضانات 

باستخدام مجاري الرصف البسيطة وهياكل السدود.
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يف بعض األحيان، اضطر سكان وادي فينان إىل جلب املاء 

من أماكن بعيدة. تبدأ إحدى تلك الرحالت من الينابيع 

الطبيعية يف وادي غوير عىل هذا النحو:
تم بناء قناة مائية لنقل ماء الينابيع الطبيعية من وادي الغوير.. 1

تواصل القناة املائية نزوالً عىل جرس مقوس طوله 12 مرتاً فوق . 2

وادي أشيقر.

ثم تغذي القناة خزانًا نبطيًا بنظام ترشيح.. 3

متتد قناة أخرى من الخزان إىل طاحونة ماء رومانية˛)من املحتمل . 4

الدراسة(.  قيد   - اإلسالمية  الفرتة  إىل  الطاحونة  تاريخ  يعود  أن 

يسقط املاء اىل أسفل الربج بقوة عىل عجلة مائية وكنتيجة لذلك، 

تدور عجلة املاء، مام يدفع طاحونة الحجر أعالها للدوران. يا لها 

من طريقة ذكية للتحكم يف طاقة املاء وتسخريها.

املاءالدرس الرابع

هذا النوع من املطاحن تعتمد عىل 

استخدام القنوات العمودية لزيادة 

قوة دفع املاء. هناك عدد قليل منها 

منترش يف وادي عربة ومنطقة وادي 

املطاحن  من  النوع  هذا  األردن. 

الحبوب،  لطحن  يستخدم  ما  عادة 

هذه  استخدام  تم  رمبا  ولكن 

املطحنة أيضاً لطحن املعادن الخام، 

فام رأيك؟
الجزء العلوي من الطاحونة حيث يسقط املاء إىل عجلة املاء القناه التي تحمل املاء من الخزان اىل الطاحونة الخزان النبطي 

رسم يوضح عمل الطواحني التي تعتمد عىل القنوات العمودية لزيادة قوة دفع املاء.
 McQuitty, A. 1995. "Water-mills in Jordan: technology, typology dating and :املصدر

development." Studies in the History and Archaeology of Jordan 5: 745-51

تدفق املاء 

طاحونة الحجر 

عجلة املاء 
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تعليمت للمعلمالدرس الرابع: املاء

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة األوىل: ابدأ يف غرفة الصف

أخرب التالميذ عن موضوع الدرس واألشياء التي سيتعلمونها بناًء عىل أهداف الدرس املقرتحة.. 1

متاماً كم يف الدروس السابقة  ارسم جدوالً زمنيا وحدد العرصين النبطي والروماين. . 	

ملصلحتهم . 	 املاء  مع  أسالفهم  تعامل  كيفية  فكرة  للتالميذ  وارشح  الرئيسية،  الدرس  عناوين  اتبع 

الخاصة. ركز عىل الفكرتني الرئيسيتني التاليتني:

كيف متت إدارة ماء الفيضانات باستخدام جدران الحقل كنظام توزيع. اسأل التالميذ إذا كان بإمكانهم 	 

التفكري يف أمثلة مشابهة. 

استخدام قوة املاء لتشغيل اآلالت، يف هذه الحالة، املطاحن. ارشح للتالميذ كيف كانت ستزداد قوة 	 

املاء بشكل كبري لتدوير عجلة املاء باستخدام  قنوات عمودية. اسأل التالميذ هذا السؤال - إذا كان 

التدفق، فهل ستظل هناك حاجة لقنوات عمودية؟ انظروا إىل الدواليب  هناك نهر أو مجرى قوي 

املائية يف حامة، سوريا )يونانية األصل(، وهي نظام مختلف يعتمد عىل املاء الجارية عىل مدار العام.

لعبة تجميع املاء:. 	

ينقسم التالميذ إىل فريقني: الفريق األول مُيثّل املاء واآلخر هو جدران الحقل. يجب أن يقف فريق الجدران 

يف صف واحد، عىل بعد مرتين من بعضهم البعض، كل واحد ميكن أن يتحرك فقط أفقيًا، بني النقطتني ج 

و د. يجب عىل فريق املاء محاولة عبور فريق جدران الحقل ِبدأً من النقطة أ وحتى النقطة ب دون ان 

يتم ملسهم من فريق جدران الحقل. إذا وصل أي عضو من فريق املاء إىل الطرف اآلخر دون أن مُيِسك به 

فريق جدران الحقل، فإّن فريق املاء يفوز. بعد نهاية كل لعبة، مُيكن للفريقني أن يتبادال األدوار.

فريق املاء
الهدف: الوصول إىل النقطة ب

فريق جدران الحقل
الهدف: ملس فريق املاء

	 مرت 	 مرت 	 مرت 
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تعليمت للمعلمالدرس الرابع: املاء

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة الثانية: رحلة ميدانية إىل طاحونة املاء واملتحف بوادي فينان 

ابدأ بإعطاء التالميذ تعليمت السالمة أثناء تواجدهم يف موقع أثري، مثل االبتعاد عن الحواف، وعدم . 1

امليش أو التسلق عىل  املباين، والبقاء دامئًا مًعا. ارشح سبب أهمية ذلك وما هي املخاطر عىل سالمتهم 

إذا مل تُتَّبع التعليمت.

َذكِّر التالميذ مبا تعلموه يف غرفة الصف. تّجول مع التالميذ يف املوقع. املعامل الرئيسية التي يجب البحث . 	

د بنظام الرتشيح وقناة املاء وبرج طاحونة املاء )نظام  القنوات العمودية(. عنها هي الخزان املزوَّ

توقف عند كل معلَم وناقش ما الذي تراه أمامك مع التالميذ من خالل اإلجابة والسؤال. عىل سبيل . 	

املثال: 

ما الذي ميكنك رؤيته - صف املعلَم؟ 	 

ماذا كان الغرض يف رأيك، وملاذا؟	 

إىل أين يتجه املاء، وملاذا؟	 

ما هي امليِّزات التي تعتقد أنها ناقصة؟	 

النهاية، اطلب من التالميذ أن يغلقوا أعينهم ويتخيلوا أنهم عادوا بالزمن إىل الوقت الذي . 	 قريبا من 

كانت فيه الطاحونة تعمل. اسأل التالميذ: ماذا تسمعون؟ ماذا تشّمون؟

اطلب من التالميذ إحضار دفاترهم وأقالمهم الرصاص، وأن يجلسوا ويرسموا املعلَم الذي أحبوه. . 5

ميكن استخدام منوذج وادي فينان ثاليث األبعاد املوجود مبتحف فينان لتوضيح رحلة املاء من النبع إىل . 6

طاحونة املاء للتالميذ.

هدف الزيارة:
مراقبة طواحني املاء 

القدمية عن كثب وتخيُّل 

كيفية عملها يف أيامها 

وتقدير املهارات الهندسية 

املستخدمة. 

املستلزمات 
التعليمية:

دفاتر املالحظات وأقالم 

الرصاص، أما الكامريات 

فاختيارية

الوقت:
طوال اليوم

طاحونة وادي أشيقر
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تعليمت للمعلمالدرس الرابع: املاء

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة الثالثة: تابع يف املدرسة

طاقة متجددة	 

والرياح  املاء  تستخدم  اليوم.  هام حتى  أمر  الطبيعية  املوارد  من خالل  الطاقة  توليد 

الطاقة  التي تستخدم يف تشغيل اآلالت. هذه تسمى  الكهرباء  اليوم لتوليد  والشمس 

املتجددة. 

اطلب من التالميذ القيام ببعض األبحاث حول هذا املوضوع وأن يعودوا بثالث حقائق 

مثرية لالهتمم. 

عجالت ماء صغرية	 

ميكن للتالميذ عمل دواليب مائية باستخدام مواد أساسية )كؤوس، أطباق ورقية، الصق، 

عصا أو شلمونة( كام هو موضح يف الرسمة.

الهندسة واإلبداع	 

هذا نشاط متقدم ويخلُق تحديًا للتالميذ املهتمني. يهدف إىل إرشاك التالميذ يف العمل 

مبدعني  يكونوا  وأن  بها،  قاموا  التي  والزيارات  بالدرس  متعلق  هنديس  مرشوع  عىل 

ويأتوا بأفكار مبتكرة. يجب أن تتضمن املشاريع استخدام تدفق املاء والجاذبية لخلق 

الحركة وبالتايل تحقيق نتيجة. ميكن للتصميم إما أن يتم رسمه أو بناؤه كنموذج. يُعرض 

التصميم الفائز يف متحف فينان. ميكن للموقع اإللكرتوين التايل أن يُلهم األفكار:

https://energysparks.uk/activity_types/80
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طيور وادي فينانالدرس الخامس

 نحن هنا اليوم يف وادي فينان
انظر حولك، ماذا ترى؟

ما الذي سنتعلمه اليوم؟
ما الذي يجعل وادي فينان مكانًا جمياًل ومميزًا؟	 

 أن الطيور جزًءا هاًما من بيئة وادي فينان الطبيعية، يف 	 

املايض والحارض.

 أهمية املحافظة عىل الرتاث الطبيعي لوادي فينان.	 

يف متحف فينان: رقم 1 عىل الخريطة و لوحة املتحف

الربط مع املنهاج 

الصف الخامس، الجزء 2، الوحدة 6، الدرس 2

طيور وادي فينان 
يتميز وادي فينان بتنوع كبري يف حياة الطيور. وهم يعيشون يف مواطن متعددة تختلف يف التضاريس 

والجيولوجيا ومدى توافراملاء، وبطبيعة الحال تختلف يف الحياة النباتية والحيوانية والحرشات التي تعتمد 

عليها الطيور. تلك املواطن هي: السهول والكثبان الرملية، موائل أشجار األكاسيا، موائل أشجار الطرفاء، 

الوديان وجوانب الجبال الصخرية. يوجد حوايل 187 نوًعا من الطيور ميكن رؤيتها يف وادي فينان. 42 نوعاً 

منها تعيش هناك طوال العام بينام مير الباقي خالل مواسم الهجرة يف الربيع والخريف. الطيور ليست 

فقط عنرًصا حيويًا يف بيئة وادي فينان، ولكنها أيًضا تجلب الزوار إىل املنطقة، مام يدعم السياحة البيئية.

طيور يف خطر
بعض أنواع الطيور التي نراها اليوم يف وادي فينان موجودة يف هذه املنطقة منذ آالف السنني. 

لكن بعض أنواع الطيور التي كانت موجودة يف وادي فينان منذ آالف السنني قد انقرضت اليوم 

وألسباب متعددة، مثل تجهيز إخالء األرايض بهدف الزراعة وإعادة توجيه املاء لري املزروعات 

وقطع األشجار للحصول عىل الوقود واستخراج النحاس وبناء الطرق. 
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طيور وادي فينانالدرس الخامس

ماذا يعني االنقراض؟

يحدث االنقراض عندما ال يعود الحيوان أو نوع من النباتات عىل قيد الحياة يف أي مكان 

يف العامل..

ما هو الدليل؟
عندما كان علامء اآلثار يقومون بالتنقيب يف موقع العرص الحجري الحديث املسمى وادي فينان رقم 

العلامء أن أهل وادي  الطيور. ويعتقد  الثاين(، وجدوا حوايل 18,000 عظمًة من عظام  )الدرس   16

فينان اصطادوا الطيور ألسباب مختلفة. رمبا تم اصطياد بعضها من أجل الطعام، والبعض اآلخر للريش 

الذي ميكن استخدامه للزينة أو ألغراض احتفالية. ساعدت العظام علامء اآلثار عىل تحديد 63 نوًعا 

من الطيور التي كانت موجودة يف وادي فينان يف ذلك الوقت، لكنهم الحظوا أيًضا أن 23 نوًعا من 

هذه األنواع مل تعد موجودة يف وادي فينان. فيام ييل مثاالن عىل أنواع الطيور التي كانت موجودة يف 

وادي فينان خالل العرص الحجري الحديث، أحدهام موجود واآلخر شبه منقرض. هذه الطيور هي:

حجل الّشنار مقيم يف املنطقة وميكن رؤيته اليوم
املوطن: املنحدرات الصخرية التي تنترش فيها النباتات.

لتنظيف  والرمل  الغبار  تستخدم  الطيور  هذه  إّن  حقيقة: 

الريش بدالً من االستحامم يف املاء. حيث تحفر حفرة صغرية 

ومبجرد  ريشها.  عىل  والرمل  الغبار  لتُلقي  وتُراوغ  وتجلس 

االنتهاء من ذلك، تقف وتنفض األوساخ عن أجسادها.

أبو منجل األصلع - انقرض يف األردن
املنحذرات  ذات  القاحلة  وشبه  القاحلة  البيئات  املوطن: 

الصخرية.

حقيقة: آخر مرة شوهد فيها هذا الطائر كانت يف سوريا عام 

2015 ، وبقي منه حوايل 600 طائر يف املغرب. شاهده وهو 

يطري عىل رابط الفيديو التايل:

انقرض هذا الطائر يف منطقة وادي فينان، لكن ميكنك رؤية بعض عظامه يف متحف فينان، التي 

يعود تاريخها إىل 10 آالف عام قبل امليالد، عندما تم صيده للحصول عىل ريشه! 

الشهرة: كذلك كانت هذه الطيور محبوبًة من ِقبل الحكام املسلمني يف العرص األموي. حيث رُسمت 

عىل جدران قرص عمرة فوق رأس الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك.

الشهرة: تصفيفة الشعر الفريدة!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&
v=WVnaXs0W6qo&feature=emb_logo
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تعليمت للمعلمالدرس الخامس: طيور وادي فينان

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة األوىل: ابدأ يف غرفة الصف 

أخرب التالميذ عن موضوع الدرس واألشياء التي سيتعلمونها بناًء عىل أهداف الدرس املقرتحة . 1

يف البداية.

اتبع العناوين الرئيسية للدرس، وارشح للتالميذ األفكار الثالث الرئيسية التالية:. 	

الطيور يف املايض والحارض هي جزء من هوية وادي فينان.	 

أهمية السياحة البيئية.    	 

أهمية املحافظة عىل البيئة للطيور.    	 

   

العب لعبة التنوع  الحيوي.. 	

الحارض. ميكن  اىل  املايض  فينان: من  وادي  كتاب طيور  واملَواطن يف  الطيور  متوفر خريطة وصور 

www.faynanheritage.org/publications/  :للمدرس استخدامه وهو متوفر عىل الرابط التايل

اطلب من التالميذ وصف كل موطن وتخمني أي من الطيور تعيش يف أي موطن.	 

)الطقس، 	  معينة  مواطن  تختار  الطيور  بعض  تجعل  التي  األسباب  إعطاء  التالميذ  من  اطلب 

اللون، مرتفع، منخفض، مسطح، صخري، مخفي، طعام(.

يختار التالميذ موطنهم املفّضل من أجل رسمه.

  

 

طيور وادي فينان
من املايض إىل الحارض

BIRDS OF FAYNAN 
PAST AND PRESENT 

22/11/2019   18:56
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تعليمت للمعلمالدرس الخامس: طيور وادي فينان

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة الثانية: استمر يف املتحف 

ذكر التالميذ مبا تعلموه يف غرفة الصف من خالل السؤال والجواب. . 1

أخرب التالميذ أنهم سريون اآلن عظام طيور يزيد عمرها عن 10,000 سنة. ابدأ بحقيقة مثرية . 	

لالهتمم: عظام الطيور قوية جًدا. لكنها خفيفة لتمكنها من الطريان.

قم بإجراء مناقشة مع التالميذ حول العظام والطيور والسياحة البيئية: . 	

ممَّ تتكون العظام؟	 

ما هو الهيكل العظمي، وملاذا هو هاّم وكيف يعمل؟	 

ما هو الفرق بني الطيور املعروضة / من حيث املوطن والغذاء والحجم والرسعة؟	 

ما الذي تتطلبه هجرة الطيور؟ أخرب التالميذ أنهم إذا سافروا إىل مكان آخر، أين سيذهبون، 	 

ملاذا، ماذا سيأخذون معهم، كيف يعرفون أي طريق يسلكون، ما الرسعة التي ميكنهم السفر 

بها، هل يتوقعون أي تأخري؟

اطلب منهم اآلن أن يتخيلوا أنهم  عقاب نساري عىل وشك الهجرة من إفريقيا إىل وادي فينان، 	 

أي موسم سيختارونه، ملاذا وادي فينان؟ ال ميكنهم حمل أي طعام معهم، لذا سيضطرون إىل 

وكم  يسلكوه،  أن  يجب  الذي  الطريق  سيعرفون  كيف  املغادرة،  موعد  قبل  أنفسهم  تسمني 

سيستغرقون من الوقت، وما نوع التأخري الذي يتوقعونه؟ )ميكن الحصول عىل هذه املعلومات 

و أكرث عرب الشبكة اإللكرتونية!(

 ملاذا تنقرض تلك الطيور يف وادي فينان وملاذا من املهم الحفاظ عىل حياة الطيور؟	 

اطلب من التالميذ اختيار أحد الطيور ورسم هيكلها العظمي.. 	

  

هدف الزيارة:
استكشاف أنواع الطيور

 التي عاشت يف وادي 

فينان منذ آالف السنني، 

ومدى أهميتها يف املايض 

والحارض.

املستلزمات 
التعليمية:

دفاتر وأقالم رصاص 

ومساطر

الوقت:
ساعة واحدة

عظام طيور يزيد عمرها عن 10,000 سنة معروضة يف متحف فينان
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تعليمت للمعلمالدرس الخامس: طيور وادي فينان

تقديم الدرس يف ثالث خطوات: تعليمت للمعلم

الخطوة الثالثة: تابع يف املدرسة

مراقبة الطيور	 

باستخدام ورقة، اصطحب التالميذ إىل مكان ميكنهم فيه الجلوس والقيام ببعض نشاطات 

مراقبة الطيور. كم طائراً ميكنهم رؤيته، وكم طائراً من كل نوع، وما هو الطائر املفضل 

لديهم وملاذا؟

لعبة طائر البلشون األبيض الصغري	 

يلعب أحد التالميذ دور البلشون األبيض الصغري، والتالميذ اآلخرون يلعبون دور  األسامك. 

سيحتاج البلشون األبيض إىل قطعة قامش بيضاء متصلة بظهره من خالل )حزام أو طوق( 

ستحاول  الوقت  نفس  ويف  األسامك،  الصغري صيد  األبيض  البلشون  سيحاول  ريشة.  كأنها 

األسامك سحب ريشة البلشون الصغري. بعد ذلك سيتم إخراج أيّة سمكة يتم صيدها من 

اللعبة، ولكن إذا قامت أيٍّ من األسامك بسحب الريشة للخارج، فستصبح تلك السمكة هي 

طائرالبلشون التايل يف اللعبة.

ميكن للطلبة قراءة بعض املغامرات الشيقة يف قصة بسام وكرم يف فينان، تأليف 

www.entimaajo.com رشا دبابنة ورسوم صفاء عبوش. ملزيد من املعلومات
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