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 . 1שאלה אמריקאית
בעבר  ,כיצד הייתה נערכת הארוחה הדרוזית ?
א  .מגש המזון מונח על שולחן וכולם יושבים סביבו ואוכלים ממנו בכף .
ב  .המגש מונח על שטיח וכולם יושבים סביבו ומוזגים לצלחותיהם .
ג  .בעלת הבית עוברת עם המגש ומוזגת על פיתות גדולות .
ד  .המגש מונח על שטיח וכולם יושבים מסביבו ואוכלים בידיים .
תשובה  :ד'  -המגש מונח על שטיח וכולם יושבים מסביב ואוכלים בידיים .

יהיום

הדרוזים סועדים כמן בכל מדינות המערב  ,בסכין ובמזלג
מסביב לשולחן .

 . 2שאלה אמריקאית עזי ' ם  :תמונת כובעים .
לפניכם תמונה ובה ארבעה כובעים שונים .
שלשה כובעים אופייניים לעדה הדרוזית ואחד אינו שייך לעדה זו  .איזה
כובע אינו כובע דרוזי ?
תשובה :

ד' .

כובע זה שייך לנזירים בכנסיה האורתודוכסית .
הדרוזי הדתי  ,העוקאל  ,חובש כיסוי ראש בהתאם לאדיקותו הדתית  .הדתיים
הפשוטים חובשים את הכפיה הדקה הלבנה ( כובע א ' בתמונה ]  ,בני הדרגה
השניה חובשים תרבוש לבן ומעליו כפיה לבנה ובני הדרגה הגבוהה בדת
הדרוזית חובשים תרבוש לבן גבוה שחלקו העליון צבעו אדום [ כובע בי בתמונה ) .
בני שתי הדרגות העליונות לובשים מכנסיים שחורים ומעיל שחור ארוך .
כובע ג ' בתמונה הוא כיפה צבעונית הקרויה " טאקיה '  ,אותה חובשים להנאתם
דרוזים רבים  .קייחים הבדלים בצבעים בין כפר לכפר .

 . 3שאלה אמריקאית

אחד מהכלים במטבח הדרוזי הוא מכתש העשוי אבן  .במכתש זה
כותשים מצרך מסוים באמצעות פטיש עץ  ,לשם הכנת מאכל דרוזי
עממי  .מה כותשים ?

א  .צנוברים ( פניונס ) כדי לקלפם .
ב  .גרגרי חומוס להכנת חומוס .
ג  .בשר להכנת קובה .
ד  .זיתים להגנת שמן זית .
תשובה

 :ג' -

בשר להכנת קובה .

 . 4כרטיסים הפוכים עזרים  :כרטיס "דבקה "  ,שני כרטיסים ריקים .

הריקוד הדרוזי נקרא דבקה  .רוקדים אותו בשורה אחת ( נשים או
בשילוב ידיים כתף אל כתף וברקיעות רגליים מהירות .

גברים )

לפניכם שלשה כרטיסים הפוכים  .על אחד מהם ישנו ציור ריקוד הדבקה
ושני האחרים ריקים  .עליכם להרים כרטיס אחד  ,אם זהו כרטיס הדבקה
זכיתם .

ש

ריקוד הדבקה הוא ריקוד העם הנפוץ בקבוצות רבות בעולם

הערבי .

 . 5אכווה ושקר
מה משותף ל  -ארע ' ול  ,שובאבה  ,ח ' ליל ?

אמת  :כולם כלי נגינה .
שקר  :אין ביניהם שום דבר משותף .
ארעיול  -חליל עשוי מקני

סוף .

שובאבה  -חליל עשוי נחושת  /אלומיניום
חיליל  -חליל רגיל .
( כלים אלה משמשים לנגינת הדבקה ) .

 . 6נכון  /לא נכון
גם הדרוזים  ,כמו היהודים  ,אינם אוכלים בשר וחלב יחז
תשובה

ש

 :לא

נכון .

אין הפרדה בין בשרי לחלבי .

שאלה אמריקאית
מה מבין הדברים הבאים מותר לאכול עפ " י הדת הדרוזית ?
א  .בשר חזיר .
ב  .צמח המלושה .
ג  .בשר תרנגול .

תשובה  :ג '  -בשר תרנגול .
צחח החלוחיה אסור באכילה משום שמחזק את התאווה
התינית ואסור ללכת אחרי תאוות מיניות בנוסף אסור לעשן סיגריות
ולשתות משקאות חריפים

 . 8כרטיסים הפוכים

חשכרים .

עזרים  :כרטיס

" קפה " ,

שני כרטיסים ריקים .

הדרוזים מצטיינים בהכנסת אורחים  .כל אורח המגיע לבית יקבל מכל
טוב  .שתיית הקפה היא הדבר העיקרי באירוח .
לפניכם שלשה כרטיסים הפוכים  .על אחד מהם מצוייר מנהג שתיית
הקפה והשניים האחרים ריקים  .עליכם להרים כרטיס אחד  ,אם זהי
כרטיס הקפה  -זכיתם .

 . 9שאלה אמריקאית
מה המשותף לכל השמות הללו  :קשק ,

ס

' ביסה  ,תבולה  ,מוג ' רבייה ?

א  .כולם סוגי בדים מהם תפרו את הלבוש המסורתי .
ב  .כולם שמות מאכלים .
ג  .כולם שמות של  D ' Qדרוזיות .
ד  .אלו הם שמות של~ תפילות .

תשובה

 :ב' -

כולם שמות מאכלים .

רוב המאכלים הדרוזים משלבים

ירקות ,

עשבים שונים .

קשק הוא מאכל עשוי מוצרי חלב  ,חיביסה היא דיסה העשויה מוצרי
חלב ועלי תה ' מרילי " תבולה הוא סלט ירקות עם סולת ומוגריביה
הוא חרק עם חומוס  ,בשר וסולת .

