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 توابل/بهارات

  :بهار

 للمأكوالت قوية ورائحة غني طعم تعطي منه قليلة كمية,  مجفف  أو مصنع,  طبيعي

 .المختلفة والمنتجات

 منها يصنعون,  بيخطلل فقط تستعمل ال لكن اتو وطعم روائح مطابخنا إلى فتضي البهارات

 و عطور,  كريمات,  أسنان معجون,  الشامبو,  الصابون:  مثل للتجميل ومواد للرائحة مواد

 ... أخرى مواد

 الجروح تعقيم:  مثل طبية وخصائص صفات لديها,  البهارات من تصنع التي المواد من كثير

 نباتات انفعالية...  البطن اآلم(, أنفلونزا)  البرد,  القحة لعالج أيضا يستعمل,  األلم وتخفيف

 .   المأكوالت حفظ في أهميتهم مدى تفسر الجراثيم ضد البهار

 بالد عن أساطير عدة وفي التوراة في لهم أسماء إيجاد ممكن,  طويل تاريخ البهار لنباتات إن

 نباتات عن للبحث جوالت في أشخاص فيها خرج التي المغامرات قصص وفي بعيدة و غربية

 .  خاصة بهارات

 إلحضار جديدة طرق عن للتفتيش كلومبوس خروج بعد ثم أمريكا اكتشاف أن حتى يقولون

 القيمة عالية البهارات كانت الوقت ذلك في,  أوروبا إلى,  الشرق بلدان وباقي الهند من بهارات

 بهار,  الفانيل عصا:  مثل جًدا غالي ثمنها خاصة بهارات هناك أيضا اليوم بالذهب وقُدرت

 كاف   سبب وهذا... الدوالرات أالف الواحد الكيلو وسعر الكركم أزهار من المنتج رانفالزع

 .  عنه للبحث ومغامرات جوالت إلى للخروج

 حسن ينقصه شخص نصف أن نريد حين,  العربية اللغة في مصطلحات لنا" ُتَبهر"  بهار الكلمة

 أو جيًدا تكلم انه شخص نصف وعندما"  الفلفل من قليل ينقصه"  نقول ملل فيه أو فكاهي

 " .  كالمه بهر لقد"  نقول المثيرة القصص أو الفكاهات بعض أضاف

 

 : الفعالية هدف

 .  بهارات /التوابل موضوع في معلومات وزيادة إثراء

 

 :   المواد

 . التوابل من نوع 02-51  والعديدة المختلفة بأنواعها البهارات/ التوابل من مختارات -

 إثراء
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 مادة الكأس  تغطية مع بها التوابل من نوع كل لوضع الحجم صغيرة بالستيك كؤوس -

 داخل في التوابل من نوع أي معرفة ممكن وهكذا التوابل نشر لمحاولة ثقوب وبها داكنة

 . كأس كل

 من الكثير بالحساء يحو أن يجب(,  الفعالية بداية قبل)  مطهو( شوربة) حساء فيه وعاء -

 .  التوابل أنواع

 

 : الفعالية سير

 البهار من نوع أي معرفة لمحاولة,  الكأس بداخل الموجودة البهارات لألوالد ُنعرض .1

 .  الشم بحاسة بحس الكأس داخل موجود

 . الحساء داخل في موجود بهارات أي معرفة – َتَذُوق .2

 . الغار شجرة -הדפנה עץ عن قصة وسماع(  بهارات)  التوابل مع شاي تحضير .3

 

 : التوابل/ البهارات قائمة

 (التوابل من نوع) اورجانو (1

 زعتر (2

 زنجبيل (3

 نعنع (4

 ليمونيت (5

 ميرميه (6

 ُكسبرة (7

 روزمرين (8

 جنجير( 9

 حبق( 11

 ريحان( 11
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 الغار – أسطورةشجرةالدفنا

" افولو, " حدثتفياليونانالبعيدةعلىجبالالوليمبوسمكانسكنااللهة قصتنا

,  خرجمعمركبتهوجنودهللصيدفيالغابة,  الهالشمس

 االله,  الجميلةالتيكانتتغتسلفيالبحيرةדפנהوبينماهويصطادوقعتعينيهعلى

,  وقعفيحبهاكثيًرامناولنظرة"  افولو"

,  ليتحدثمعهالكنهاخافتمنهوبدأتبالهربדפנהتوجهل

بكالדפנהبدأيركضوراءهامعمركبتهوحاوالنيهدأדפנהافولوالذيلميميزخوف

 .  مُحبوحنان

,  فيالنهاية

,  الىااللههطالبًةالرحمةحينادركتانافولواقتربمنهاوبعدلحظاتسوفيمسكهاتوجه

  דפנהشجرةال – وحولتهاالىشجرة, الهالحبوالجمال,  فاستجابتلهاافروديت

 . 

,  ادىالىنتائجمؤلمةדפנהفهمانحبهالجامحالى,  بعدلحظاتوصالفولوالىالشجرة

ُحبهلهااخذاغصانمنالشجرةووضعهاتاجعلىرأسهדפנהوفيمحاولةاخيرةليفسرل

 .  اوهومازالحتىاليوميتجولمعهذاالتاجعلىرأسه

,  رمًزامحترًمالآللهةדפנהومنذذلكاليوميعتبرتاجازهارال

 . منينتصرفيالمبارياتيعودمعتاجعلىرأسهوايًضاالقياصرة

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


