خيراتلا لبق ام راثآ ملع
و رهام ازيل ةروتكد عم
دلانودكام لييناد ةروتكد
نشاط
ثيدحلا طاقن
املعرفة والفهم
 .1ملاذا أصبحت الخرانة الرابعة موق ًعا استقر فيه الناس؟
 .2ما هي القطع األثرية التي جمعتها ليزا ودانييل والتي شكلت معرفتهن عن
كيف عاش الناس يف املايض؟
 .3ما هو علم اآلثار وملاذا يدرسه الناس؟
 .4ما هي السامت التي دفعت ليزا ودانييل إىل االعتقاد بأن الهياكل قد تم حرقها
عمدًا؟
التطبيق
 .5هل ميكنك التفكري يف أي أدلة غري تلك املذكورة يف املقالة يك تخربنا عن كيف
عاش البرش وتفاعلوا يف املايض؟
 .6ما هي القطع األثرية التي سنرتكها نحن اليوم وقد ميكن التنقيب عنها بعد
 20,000عام؟ ماذا ستخرب هذه القطع األجيال القادمة عن طريقة معيشتنا؟
التحليل
 .7ما هي املشاكل التي قد تواجه ليزا ودانييل عند تحليل القطع األثرية؟ كيف
سيتغلبون عىل هذه املشاكل؟
 .8كيف ستساعدنا نتائج ليزا ودانييل عىل فهم طريقة تواجد املجتمعات البرشية
اليوم؟
التجميع
 .9ما الذي ميكن لليزا ودانييل أن تبحثا عنه عند تحليل التغريات يف املناخ مبرور
الوقت؟ فكر يف كيف ميكن لألدوات وكذلك مواقع االستيطان أن تتغري يف مختلف
املناخات.
التقييم
 .10ملاذا يعد تكوين تفاعالت واسعة النطاق بني املجتمعات املختلفة أم ًرا ها ًما؟
ملاذا قد يكون هذا أم ًرا ها ًما لصيادي الجمع وااللتقاط؟
اإلبداع
 .11كيف ميكنك تحليل واختبار هذه التفاعالت يف مجتمعات الصيد والجمع
رشا عىل وجود
بعصور ما قبل التاريخ؟ ما هي األدوات أو اآلثار التي قد تكون مؤ ً
تواصل بني املجتمعات؟

أكمل هذا الجدول ،وفكر يف القطع األثرية التي ميكن العثور عليها يف الخرانة الرابعة .ابدأ بالعنارص املدرجة ،وحاول إضافة املزيد من
الصفوف إىل الجدول بنفسك.
القطعة األثرية

مبا ميكن أن تستخدم
هذه القطعة؟

أي أفراد املجتمع
ميكن أن يستخدم
هذه القطعة؟

مبا تخربنا القطعة عن
من استخدموها؟

ما هي اآلثار/
األدوات /الوسائل
املشابهة التي
تستخدمها مجتمعات
اليوم؟

الحجر الليثي
(أداة صخرية)
عظام الحيوانات
بواقي برشية
هياكل أكواخ محروقة
أصداف بحرية
أشياء رمزية

املزيد من املوارد
• قناة اليوتيوب الخاصة بقسم ليزا ،مرفق األبحاث األثرية ،تتضمن محارضتني تقدمهام ليزا كجزء من سلسلة املدونات
الصوتية «اسأل عامل آثار» باإلضافة ملحارضات أخرى-WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCJIL9 :
FDPFHUK3HLMEGSS_Q/FEATURED
• طالب الدراسات العليا إيه-جيه وايت العامل تحت ليزا لديه قناة يوتيوب بها مجموعة كبرية من الفيديوهات عن علم اآلثار:
WWW.YOUTUBE.COM/C/POOPYARCHAEOLOGY
• قم بزيارة الصفحة الرئيسية ملرشوع ليزا ودانييل ملعرفة كل ما تحتاجه حول أبحاثهام ،مبا يف ذلك صفحة مدونات رائعةWWW. :
KHARANEH.COM
• مؤسسة ذا لييك ( )THE LEAKY FOUNDATIONلديها سلسلة من فيديوهات اليوتيوب حول التطور وعلم اإلنسان:
WWW.YOUTUBE.COM/USER/THELEAKEYFOUNDATION
• تقول ليزا إن موقع أصول اإلنسان التابع ملؤسسة سميث-سونيان ( )SMITHSONIANرائع للغاية! يحتوي املوقع عىل موارد
رائعة لجميع األعامرWWW.HUMANORIGINS.SI.EDU :
• مؤسسة ويرن-جلني ( )WENNER-GLENلديها مجلة إنرتنت مجانية تدعى سيبينز ( )SAPIENSوتركز عىل تقديم أبحاث علم
اإلنسان الحالية للعامةWWW.SAPIENS.ORG :

