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ــ -الفئــة املســتهد ة    ــ    دارة الفنــادق /الدارة التقــين / قســم الســياحة واة معهــد اان هــ ا الدحــدا مدلهــ  ل لب

 الصف االول . االرشاد السياحي /

  -ة االوىل النم ي –الدحدة 

 )اواًل(  "االمهية السياحية ألاثر وحضارة الع اق"

   ذ حتتل امهية مميزة بسبب العامل االقتصادي والثقايفا -امهية السياحة 
 ســعك  ـل الدولــةتمنتجـة  ســلعة ادر الــد ل القـدمي للبلــد اذ ان السـا  ياً مــم مصـتعتـ  السـياحة مصــدراً ر يسـ 

 ماهتاميع مقد  ل ،  ما واهنا صناعة املستكملة جلبكا ة الدسا للحصدل عليها والت اهبا
 لســياحية رها واملــادة االســتثما عناصــ  الســياحة   املــادة ا ــام او املــداد االوليــة الــ  تــد ل يف صــناعة الســياحة

 ع االنسان .او مم صن مقدمات السياحة املتد  ة يف املن قة السياحية مم حيث  دهنا مقدمات طبيعيةهي 
 بية ،  لهـا ثثـل شـع ية ومأثدراتة واترخيم مداقع ااثرياملادة ا ام  أو املداد االولية   ان ما لف  االنسان قدمياً م

 سياحياً . ا م  زاً مكم ان ختلق مم مكان املادة ا ام واالولية ال  تقدم عليها السياحة وال  مي
 ن وهي    االنساحل  ة السياحية ال  ختص  ل ماوضعالنسان احلضارية هي مم مسببات اان منجزات ا 

رض مــم ابنــاا اال شــكل عامــل لــ ي ســياحي لكــلخييــة ، مــدن وم ا ــز حضــارية والــ  بــدورها تمداقــع اتر 
 ارات القدمية.حيث الثقا ة والعلم ، واملختصني بدراسة احلض

 ان مباضـي   تع يـف االنسـسـانياً يفيتها السياحية ذلك لكدهنا تـددي ر ضـاً انامل ا ز واملدن احلضارية هلا امه ه ا
 احلضاري لدي . املع  ة   ةومنجزات  احلضارية وتدسيع دا

 صـالتها وصـلا وا  ع اقتهـث  خ  االمـم واعتزازهـا وم هـميثل ه ا ات اث احلضاري بشقي  ال وحي واملادي مبع  
 الدصل بني ماضيها وحاض ها .

 ــدا ذلــك علــك هــا واعتزازهــا، زدتــ  حلقــة وصــل بــني االمــة وماضــيها ومــداطم  خ  عالــثاث ي ــ  مــم   دا  وامهيت
  النداحي السياحية والثقا ية والعلمية 

 -)اثنياً( املقدمات التارخيية واحلضارية  

 احية ،  هـي ر احل  ـة السـيايد وت د ال ا ديم هلا امهيتها يف ازد ان املقدمات التارخيية واحلضارية يف حضارة وادي
 مي .القد ياقعبارة عم رمدز شا صة مثمجة للفك  االلتماعي واحلضاري والثقايف لالنسان الع  

 ية .اثرية واحلضار داقع االان حتديد االمهية التارخيية يقاس اساسا علك الشه ة التارخيية او الزمنية للم 
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 الساســـي ارية املقــدم ايـــة واحلضــك املقدمـــات ال  يســية واالصــلية والتارخييـــة اذ تشــكل املداقــع االاثر العــ اق ميتلــ
 واملادة االولية ا ام حل  ة السياحة يف الع اق .

 لكهــف ليقــيم اتــ   ــار  علــك ال بيعــ  " يــف بــدأ االنســان الع اقــي القــدمي اول   داللســا   ان يشــهد " ميكــم
 احلضارة االنسانية.

 ت.دلني احليداانزراعة وتلاالقدت اىل نتقال  يف اتريخ البش  مم الصيد  ومجع ال ا ديم ثت ا   ا يف ارض 
 اوىل املستدطنات الزراعية االوىل . يف الع اق قامت 
  . يف الع اق ا ثعت الكتاي ووضعت اسس للعلدم واملعارف والقدانني املدونة 

 -علك احلضارات اال  ى   )اثلثاً( امهية احلضارة يف الع اق ووأتثريها 

 م أتثــري علــك اع ــ هلــا ــديم يد ــد املستشــ ق الوــ ا والباحــث والعــاو االاثري "لــدر  رو" ان حضــارة وادي ال ا
 يف ارو  احلضــاراتو م اقـدم مـ وحضـارات الشـ ق االدا القـدمي ويعــدها احلضـارات يف العـاو  احلضـارة اليداننيــة
 حلضارات يف العاو القدمي العاو القدمي ويعدها مم اقدم وارو  ا

 -املنجزات احلضارية يف الع اق     رابعاً 

 ــاً ولــدد ا ثــ  مــم عشــ ة  ال ــة الصــدر احلجنيــة متصــلة منــ  العزم ف مدقــع اثــ ي يف العــ اق تو ــي حقب قدميــة  ي
 الع يق. املتميزا لثاث ه ا البلد ةابملكان ةة الناطقنيالزا  ة مبخلفات احلضارة املد

 الضـخمة  بـا  القدميـةاريـة واملدي ال ا ديم الكثري مم املعـاو الشا صـة القدميـة والنصـب الت  جند يف حضارة وا
  ي القدميع مة االنسان الع اق مازالت حتكيمعابد،قصدر،مدن حصينة " "

 
 -اق مم امل ا ز السياحية املهمة   الع    ) امساً(
 ة اتسـمت  لفيـة اترخييـ عتمـد علـكحية اجلاذبـ  الـ  تيعت  الع اق مم ارىن مناطق العـاو يف املوناطيسـيات السـيا

 ابالصالة واالستم ارية 
  االمــة   صـلة وصـل بـنيلـ ي يعتـ االعـ اق مـم ارـىن البلـدان يف العـاو مـم انحيـة املداقـع االاثريــة وارثـ  احلضـاري

  والثقا ية والعلميةالسياحة  ت وماضيها ومداطم  خ ها واعتزازها  ضاًل عم امهي
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 العصدر القدمية يف الع اق  -اثنياً  

 يفملميــزة واث هــا او ا يــة ادي ال ا ــديم البــد مــم االطــال  علــك ابــ ز ا صــا ص اجلقبــل ان تــد ل اىل دراســة حضــارة و 
 اوىل احلضارات االنسانية . مسريه ا احلضارة ال   انت اساساً لقيا

 ية "اسم الع اق"التسم 
  طئ" اي شـاطئ تعين "الشاو البعض ان  لمة "ع اق" ع بية االصل واصلها . يعتقد ا تلف الباحثدن يف معناها

 البح  او شاطئ النه  .
  "وقالدا اهنا تعين "اجلبل او سفدح اجلبل 
 ثــا  عشــ  قبــل لقــ ن الع اىل حــدود ايدن" اذ ورد يف وثيقــة اترخييــة ت لــاول مــم اســتعمل  لمــة عــ اق "الكيشــ

 .الد اببل بالصل الع ا لااولسث   ى الباحث"ال ي صار  ما ياريقاً ــــــــــة " امليالد ولاا اسم اقليم علك هيئ
 م الد سدم "للقسـن مهـا "بـاما قدمياً ويف م لع االلف الثالث )ق.م( وصـل الينـا مصـ لحان لو ا يـان وسياسـيا

 اجلندا مم الع اق "وبالد ا د" مشال مدينة اببل 
  ال م الـ  سـكنت مشـم االقـداهلـا عالقـة ابلسـدابريم وهـ اما مشال الع اق  كان ي لق علي  "سدابرتد" وهـي لف ـ

 الع اق
   هـد اسـم والثـا  "ق.م ن ال ابـعومم االمساا الـ  اسـتخدمها الكتـاي "اليـدانن وال ومـان " يف الفـثة مـابني القـ "

 "بالد مابني النه يم"
 اق يف الشــع  مــة عــ   ل  شــا  اســتعمال  لمــة "عــ اق" مــابني القــ نني ا ــامس والســادس املــيالد واســتعملت لقــد

العــ اق" علــك "قــدا اســم اجلــاهلي  مــا اطلــق العــ ي مصــ ل  اجلزيــ ة علــك بــالد وادي ال ا ــديم الشــمالية واطل
 القسم االوسط واجلندا  ما اطلق علية اسم "بالد السداد" 

   مقع الع اق اجلو ايف واث ا يف سري اترخييبة 
  م حيث    مخيان ملدقع الع اق اث اً ابلغ االمهية يف اتر 
 سكان  . املدقع اجلو ايف واملدث  يف منا   وحيات  االقتصادية وااللتماعية ويف ت  يب  (1
 ا  يقيا"-سياا-مدقع ي بط القارات الثالثة "اوراب (2
ــدا م بــنيد م (3 ــ  اثــ ا يف نشــاص احليــاة االقتصــادية ونشــاص االتصــال ال عــ اق وشــعدي ســكان ال قــع رــاري مهــم ل

 البلدان اجملاورة البعيدا
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ر  ا اقــدام مــم  ــالقــدم بعــدا  مدقــع العــ اق هــ ا يف ت  يبــ  ســكان  التارخييــة  قــد اتصــل وادي ال ا ــديم منــ  اثــ (4
 م ط يق التجارة او االسفار او الفتدحالع اق ع

اســع لســكان ســياحي و  شــكل م  ــز اســتق ايمــم الناحيــة الســياحية  ــأن مدقعــ  ي  ــان ملدقــع العــ اق اثــ   بــري (5
 هم .مسياحية    املتدسط واالق ار اجملاورة ملا ميتلك  مم معدقاتاق ار ا ليج الع ا والبح

  االرض واملناخ 
 ك والبحــ  االعلــ العــ ا" يتمتــع العــ اق بتكــديم لوــ ايف متنــد   هــد يتدســط اــ يم مهــا البحــ  االســفل "ا لــيج

 "االبيض املتدسط " 
 ـــ  "املالثال زا هـــااالن إبل يف حـــدود االلـــف ا ـــامس "ق.م" تكدنـــت تضـــاريس العـــ اق املع و ـــة ـــةث  ن قـــة اجلبلي

 ،واهلضبة الصح اوية ، والسهل ال سدا"
   املن قة اجلبلية وشب  اجلبلية 

مـم مسـاحة العـ اق  %20تقع يف اجلهـات الشـمالية والشـمالية الشـ قية مـم العـ اق وتبلـغ مسـاحتها زهـاا 
 السـهل ال سـداام حـدود عـبليـة وثتد علـك حـدودا املشـث ة مـع ايـ ان وت  يـا وسـدراي وتتالشـك املن قـة اجل

 واهلضبة الصح اوية يف اجلندي والو ي.
   اهلضبة الصح اوية 

ق جلد يـة وا ـثااامليـاا  تقع اىل الو ي مم الع اق ، وهي اراضي مفتدحـة ، وشـحيحة االم ـار اال ان ولـدد
 دن هــ ا املنــاطقكــن تالت هنــ  الفــ ات هلــا  ــان ســببا يف اهــدر وازدهــار بعــض املنــاطق التارخييــة والــ  مهــد

 .هلدوؤها ووابتعادها عم املدن ذات ل ي سياحي
   السهل ال سدا 

لعـ ا ، وقـد  ليج ااساحل  حىت وميتد ه ا السهل مم مدينة سام اا علك دللة ومدينة هيت علك الف ات
صـبحت مـم وبـ لك ا االلـف ا ـامس قبـل املـيالد ل اول واعـ ق احلضـارات االنسـانية منـ السـه هـ ا شهد

 م املناطق السياحية يف الع اق ومدطنا دا ما للسياحة والسداح.اه

ل مـا  ـاو انـ ا  وان  ى يف العـن مـاو تشـهدا ارض ا ـ  اان ماشهدت  ارض وادي ال ا ديم مم الدان احلياة واحـداث الزمـ
 د احلضــارةصــب  مهــ ــديم ان يالــ  هيــأت لــدادي ال ا  اجنــزا االنســان الع اقــي القــدمي يف هــ ا االرض و تكــم الصــد  

أنتج  ــي مــع بيئتــ  ع اقــنســان الســتم  للســي  ة علــك البيئــة ال بيعيــة حيــث تفاعــل االملاالنســانية بــل  ــان صــ ة الصــ ا  ا
 ة تلك هي حضارة وادي ال ا ديم.ليحضارت  االص
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 ادوار حضارة وادي ال ا ديم   -اثلثاً 

 عصدر ماقبل التاريخ يف الع اق   (1)
 ولـددا يف تلـك عـ ف علـك التاق منـ  عشـ ات االلـدف مـم السـنني وميف العـ   االنسـان القـدمي ابالسـتي ان بدأ 

  صـدر قبـل ا ـثا هـ ا الع الفثة مم املخلفات ال  عث  عليهـا مـم ادوات صـنعها مـم احلجـارة والع ـام ومسيـت
 الكتابة "عصدر ماقبل التاريخ"

 مـم احلجـارة  ملصـندعةاواالآلت   ما مسيت ه ا العصدر "ابلعصدر احلج ية " مم  ـالل مـا عثـ  علـك االدوات
ــالــ   ــان يســتخدمها االنســان وقــد قســمت هــ ا احلقبــة الزمنيــة اىل اربعــة عصــدر او م از  ــل عصــ   احــل امت

 أبسلدي معني مم العيش ابحلياة .
 العصدر احلج ي القدمي   (2)

شـ قية الشـمالية الو ة الشـمالي بدأ ه ا العص  من  اقدم اهدر االنسان الع اقي القـدمي واسـتي ان  يف املن قـة
سـاذلة واعتمـد بسـي   و  حىت االلف العاش  قبـل املـيالد. امتـاز هـ ا العصـ  ابن حيـاة هـ ا االنسـان  انـت

اخ  اق تتمتـع مبنـة يف العيف العيش علك مجع القدت وصناعة بعض االدوات احلج ية  ماان املناطق الشمالي
العـيش  سـان القـدمي مـماعد االنسـعية واحليداانت ممـا رزي ة وو  ة يف النبااتت ال بي هااذ ان ام ار  ، وطبيعة

 يف  هد ها ومواورها وثكم مم تسخري ال بيعة واستثمارها .
 العص  احلج ي الدسيط  (3)

 نتقـل مـم الصـيدديث اذ االعص  عص ا انتقاليا مم العص  احلجـ ي القـدمي اىل العصـ  احلجـ ي احلـ ه ا يعد
 ي طدر انتا  القدت.تدلني احليدان او ومجع القدت اىل الزراعة 

 العص  احلج ي احلديث   (4)
القـــدت يف   حلـــة مجـــعويبـــدأ هـــ ا العصـــ  حـــدايل االلـــف التاســـع قبـــل املـــيالد عنـــدما انتقـــل االنســـان مـــم م

ني احليـــداانت اعـــة وتـــدلور اىل م حلـــة انتـــا  القـــدت اذ اهتـــدى االنســـان االنســـان اىل الزر هـــدف واملوـــاالك
  .عةات الزرات وتندعت ادو ة ومعتقدات  الدينية وت در لتماعيوب لك تبدلت حياة االنسان اال

يــة اىل اســلدي اة اهلمج مــا واهــ ت القــ ى الزراعيــة البدا يــة وهــ ا النقلــ  ادت اىل نقــل االنســان مــم حيــ
ضــارة الناضــجة قداعــد للحمهــد لالنتقــال اىل احلضــارة واملدينــة بعــد ان ارســت الو لديــد يف العــيش واحليــاة 
يـة ل مـد( تقـع عـ اق )ق  را ديم ومم ه ا الق ى الزراعيـة الـ  اهـ ت يف مشـال التلك هي حضارة وادي اال

 تقع االن لندي ش ق املدصل ق ي مدينة مججمال ش ق    د  )ق ية حسدن( ال 
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 العص  احلج ي املعد    (5)
 حلجـارة يف صـنعلانـب ا ىلن االنسـان بـدأ أبسـتخدام املعـادن امسي ه ا العص  ابلعص  احلجـ ي املعـد  ال

( 5600يف حــدود) ي احلــديثاالتــ  وادواتــ  املنزليــة والزراعيــة ويبــدأ هــ ا العصــ  بعــد انتهــاا العصــ  احلجــ  
ســان لــ  مــ  هبــا انلتاليــة اق.م وحــىت العهــد الشــبي  ابلكتابــة وقــد قســم هــ ا العصــ  اىل االدوار احلضــارية ا

 -العص  احلج ي املعد  يف الع اق القدمي  
لــدور ويقــع اثر هــ ا اامس قبــل املــيالد نســبة اىل تــل حلــف الــ ي عثــ   يــ  علــك ا ــادور حلــف   ماقبــل االف  .1

 العني السدرية علك احلدود الث ية السدرية . ق ية هن  ا ابدر ق ي علك
نة الناص ية ويبدأ هـ ا العصـ  ( م اىل الو ي مم اور ر ي مدي8العبيد ال يم يبعد ) دور العبيد   نسبة اىل تل .2

لقــ ى ناعي تدســع امميــزات العصــ    اتســا  الزراعــة الــ  اعتمــدت علــك الــ ي الصــ ( ق.م  ــم4500اــدود )
م اطـــدار ل ـــدر اقـــدا ا كـــان هـــوعـــدد الســـكان وت ـــدر النحـــت اجملســـم  الزراعيـــة وزايدة عـــدد الـــدور الســـكنية 

 مهد للحضارات الالحقة والسيما احلضارة السدم ية .ي احلضارة وال 
 دور الدر اا   .3

تـدا ىل احلقبـة املما ا الـدور هـاىل مدين  الدر اا ال  تقع شـ ق مدينـ  السـماوة ي لـع زمـم مسي ه ا الدور نسبة 
عــادن م مميــزات هــ ا العصــ  اهــدر اال تــام البســي ة  مــا انتشــ  اســتعمال املمــ( ق.م . 3200-3800بــني )

ذ اادر الكتابـة بـد  دور اهـدروت در الق ى  صـارت نـداة ل هـدر املـدن واحليـاة املدنيـة ومـم ابـ ز مقدمـات هـ ا الـ
 ا يف التاريخ.ا حيث م ا ثا  الكتابة االول م   تحت عهدا حضاراي لديد

 العص  الشبي  ابلكتاا او التارخيي   (6)

ت      عصدر ماقبل التـاريخ ومـم مميـزات هـ ا العصـ  اهـدر (ق.م ويع2800-3500ميتد ه ا العص  مم )
 لك ا ــثا  لعــ اق و ــ ت يف القســم اجلنــدا مــم ااملقدمــات االساســية للحضــارة الناضــجة الــ  قامــت وازدهــ

 .  عص  انتقال او عص   ج  احلضارةالكتابة ويعت  ه ا العص

 -رابعاً  االقدام القدمية ال  سكنت وادي ال ا ديم  

 السدم يدن    .1
  القســم اجلنــدا مــم العــ اق الــ دن مــم اقــدم االقــدام الــ  وضــعت اللبنــات احلضــارية االوىل يفيعــد الســدم ي

م  بفضــل اال تشــا ات االث يــة اذ م العثــدر علــك املــدن الســدم ية مثــل )شــدراب ( و) ــيش(   ــت بــبالد ســد ع
و)الدر ــاا( و)اور( حيــث م التعــ ف علــك املنجــزات احلضــارية للســدم يني يف ةتلــف عــاالت احليــاة مــم العلــدم 
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ما ان اللوة السـدم ية واال ديـة مهـا املسماري ،   ف علك ه ا املنجزات  الل حل ا طواملعارف ، وان التع  
كـم ن اصـل السـدم يدن يف  راا  ثـرية ولحضـارة وادي ال ا ـديم ، ا احـداث اللوتان ال  يسـيتان الـ  دونـت هبـا

 ارلحها قبداًل هد ان السدم يني مم مجلة االقدام ال   انت تسكم من  اقدم العصدر يف الع اق.
 -االقدام الع بية القدمية   .2
 جلزيـ ة االقـدام مـم ا ال ت هـ اوقـد هـالقدام الع بية القدمية هـد شـب  اجلزيـ ة الع بيـة ووطـنهم االول ان مداطم ا

دام ومــم هــ ا االقــ  ت اليهــاالع بيــة بعــد حلــدل اجلفــاف وقلــة مــدارد العــيش قياســا ابملنــاطق اجملــاورة الــ  هــال
 االرامية " يف سدراي .و –الع ية  –ة لكلدانية " يف الع اق و"الكنعانيا -االشدرية   –ية ر االمد  –"اال دية 

 مـــم الســـمات  ملـــةبة جبوالفك يـــة واللوديـــة،  هـــي تشـــا تشـــث  هـــ ا االقـــدام يف  ثـــري مـــم )ا صـــا ص احلضـــارية
ا االقــدام صــل الداحــد هلــ تيجــة االالتارخييــة واحليــاة املعيشــية واالعــ اف والتقاليــد والقــدانني واملعتقــدات وهــ ا ن

 )اجلزي ة الع بية( 
  تكدينهـــا ســـامهت يف حلضـــارات الـــ  قامـــت يف العـــ اق القـــدمي و تكـــم مـــم نتـــا  الســـدم يني وحـــدهم بـــلان ا 

 وت دي ها مجيع االقدام ال  استق ت يف وادي ال ا ديم .
 -  االهداف االدا ي  .1

 سيكدن ال الب بعد االنتهاا مم دراسة الدحدة االوىل قادر علك ان يتع ف علك  
  مدادها ا ام .امهية السياحة وعناص ها و 
 . حيدد اهم املقدمات التارخيية واحلضارية 
 . امهية حضارة الع اق وأتثريها علك احلضارات اال  ى 
 يز املنجزات احلضارية يف الع اق .مي 
 الع اق هد مم اهم امل ا ز احلضارية يف العاو. ان ويع ف 
 .االقدام ال  هال ت للع اق مم اجلزي ة الع بية 

   ضع دا  ة حدل احل ف ال ي يسبق االلابة الصحيحة لقبلي اال تبار ا
 ضع دا  ة علك احل ف ال ي يسبق االلابة الصحيحة .

 حتتل السياحة امهية مميزة ............ .1
 بسبب العامل السياسي (1
 بسبب العامل التارخيي (2
 بسبب العامل االقتصادي والثقايف  (3
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 بسبب العامل االعالمي (4
 لد ل القدمي .......ر مم مصادر اتعت  السياحة مصد .2
 مدن السا   سلعة ثقا ية  (1
  دن السا   سلعة منتجة  (2
  دن السا   سلعة مستهلكة  (3
  دن السا   سلعة دا مة  (4
 تعت  السياحة صناعة استثمارية  دن املداد ا ام أو االولية  .3

 ما لف  االنسان مم مداقع ااثرية واترخيية  -أ
 هي مم انتا  املصانع  -ي
 سهلة احلصدل عليها  -ت
 كم استريادها مي -ث

 ان امل ا ز واملدن احلضارية التارخيية هلا امهية سياحية ......... .4
 تددي ر ضاً انسانياً  -أ
 تددي ر ض اعالمي  -ي
 تددي ر ض سكين  -ت
 تددي ر ض استع اضي -ث

 ......حضارة وادي ال ا ديم هلا امهية  ضارية يفواحلان املقدمات التارخيية  .5
 يف زايدة ح  ة التجارة  -أ
  ة الصناعة يف زايدة ح   -ي
 يف زايدة ح  ة وت در السياحة  -ت
 يف زايدة ح  ة التعليم   -ث

  ان للحضارة الع اق يف وادي ال ا ديم هلا أتثري  بري علك .......... .6
 ح  ة الت در العلمي  -أ
 حضارة ام يكة  -ي
 حضارات اليدانن والش ق االوا  القدمي -ت
 احلضارة العثمانية -ث
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 رة الع اق القدمي ولدد ......مم احلقا ق ال  يسية ال  تدل علك حضا .7
 املدارس احلديثة  .1
 اجلامعات  .2
 املسالد الكبرية  .3
 مدن حصينة" -صدرق -املعاو احلضارية الشا صة "معايد .4

 الع اق يعت  مم ارىن مناطق العاو يف اجل ي السياحي لدلدد ....... .8
 مزار   ثرية  .1
 مداقع ااثرية وارث حضاري  .2
 مداقع عسك ية  .3
 مداقع رارية .4
 -ئة املستهد ة  الف

لصـف رشادالسـياحي / االتقـين / قسـم السـياحة وادارة الفنـادق /  ـ   اال –ان ه ا الدحدة مدل  ل لبـة معهـد االدارة 
 االول .

   -الدحدة النم ية الثانية  

 عص   ج  السالالت -اوال 

 ـــة او الشـــبي  ابلتـــارخي ـــت العصـــ  الشـــبي  ابلكتاب ـــة الـــ  اعقب  جـــ  الســـالالت  بعصـــدر يتعتـــ  العصـــدر التارخيي
و  3000"رخ بعـــام دويـــالت املـــدن" وبدايـــة هـــ ا العصـــدر يـــد  الســـدم ية احلا مـــة والـــ  اطلـــق عليهـــا "عصـــ 

 |" ق.م 2370" ق.م وهنايتها بقيام الدولة اال دية يف حدود "2800
  ىل ق مقســما اااذ  ــان العــ   ،مســي هبــ ا االســم وذلــك تعبــرياً عــم اجلانــب االساســي الــ ي ثيــز بــ  العــ اق القــدمي

 نــزا  ، و ــان يفعــدد مــم الكيــاانت السياســية تســمك ســالالت او دويــالت مســتقلة منفصــلة بعضــها عــم بعــض
،   ل ـ ق التجاريـةاي  ة علـك االراضي الزراعية ومصادر املياا والـ ي وللسـمستم  لالستيالا علك ا   لزا مم 

  ل ه ا  ان حيدل دون تدحيد الع اق حتت  يان سياسي مدحد .
 املدن . دول  ف بن امام السياسي وال ي يعرها ، اذ ت در الن د ميز ه ا العص  أبزدهار احلضارة وت يت 
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 ن اعتقــد االنســـا  ـــري ، اذي حـــىت هنايــة العهـــد البــابلي االبـــالد ال ا ــديم هـــد ن ــام ملكـــي وراثــ  ــان احلكــم يف
ه  الهلـي" ومـم اشـتفديض ااا "الالع اقي القدمي ان االهل  هي مصدر السل ة وان ن ام احلكم مستمد مم السم

شــه  ملد هــا وىل وااالالســالالت الســدم ية الــ  حكمــت العــ اق "ســاللة  ــيش " قــ ي اببــل "ســاللة الدر ــاا"
 "للجامش" صاحب امللحمة املشهدرة ال  ع  ت أبمس  "ملحمة للجامش ".

 مـة جلزي يـة القاداهلجـ ات ر او يتمكم "لد ال زا ريي" حا م سالل  اومـا مـم تدحيـد بـالد سـدم  وذلـك السـتم ا
 . دي"لدن اال ة سياية عسك ية قدية هي شخصية "س   لك صادف ولدد شخصي أبراا الع اق ، و 

 العص  اال دي وسالل  اور الثالثة -اثنياً 

   العص  اال دي- 
  "م  علـــك احلـــا  الـــ ي اســـت ا  ان يقضـــكيبـــدأ هـــ ا العصـــ  بـــ وز قا ـــد سياســـي وعســـك ي "ســـ لدن اال ـــدي 

دحيـد العــ اق" لعـ اق "تات  ا ـة الــدول املـدن يف  ديـة الـ  ضـم" ويدسـس الدولــ  اال ي ـري  ي "لد ـال زا السـدم
لـ  اديـة يف العـ اق اال دريـة هـي االم اط اول ام اطدرية يف التاريخ  توامتدت اىل مناطق بعيدة وب لك أتسس

  " ق.م2230 -2371امتد حكمها بني "
   اقريخ الع  وعد مم الشخصيات البارزة مم اتاًي وادارايً لقد  ان س لدن اال دي قا داً عسك 
 ــ ملــدن مــم ل حــا م ان العــ اق الســدم ي و ــ ض ســي  ت  علــك ا لــيج العــ ا واســس ن ــام ادارايً لعــدوحــد م

 ( ق.م 2316 -2371اال ديني ودام حكم  مخس ومخسدن سنة )
  احد الفادا.اال ان اشه هم "ن ام سني" وهد  تتابع علك احلكم بعدا عدة    ملد 
  ــة اال ديــة اىل اســيا الصــوويف عهــدا امتــدت حــدو ىل ســاحل يــة وصــل اعلــك ال ــ ق التجار    ي وســي د الدول

 البح  االبيض املتدسط
 الوة اســـتم ار مسيـــة ، و ر لوـــة  ســـتخدام اللوـــة اال ديـــة ويتميـــز العصـــ  اال ـــدي ب هـــدر توـــريات اساســـية اذ بـــدأ ا

هـ ا مـايالح   و   ال ـديالوة اال دية  ضـال عـم دلـك تقـدم الفـم واستخدام ا ط املسماري لتدويم االسدم ية
 ية.ات الديندعتقوشيد  امل ،،  ما امتاز ه ا العص  بشيد  الن م والتقاليد اال دية  يف املنحداتت والنقدش

 كـم رـري قـادر حمـم بعـدا اىل ا الـ ي لـا اعم البلد اذ ان ولدسني " بدأ االض  اي ي – ام ويف اوا   عهد "ن
دود ولـة اال ديـة اـك عهـد الدالـ ي اهنـ  ابلبالد والسيما التولول الكـد  مـم الشـ ق عابة اال  ار احملدقعلك 

 " ق.م 2230"
     التسلط الكد 
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  يف وســط لبــال  م العــ اقمــالكدتيــدن   قبا ــل مهجيــة  انــت تســتدطم يف املن قــة الشــمالية والشــمالية الشــ قية
 زا  وس ، و تكم ثتلك حضارة .

  وتعتـ  مـم الفـثات امل لمـة يف اتريـخ " 2120 – 2211احلكـم الكـد  للعـ اق دامـت قـ ن مـم الزمـان " ثة
 السياسية واحلضارية  الناحية الع اق القدمي مم

 حا  ـت علـك ليـة الـ حماالحن اص احلضـاري هلـ ا الفـثة قيـام عـدا سـالالت  و لقد را ق االض  اي السياسي 
  ملد هـــا " واشـــه ش الثانيـــةالســـدم ية ومـــم هـــ ا الســـالالت "ســـالل  لكـــ دناســـتقالهلا السياســـي و اصـــة املـــ

 "لدداي" ال ي  لف لنا ااثر  نية ومعمارية 
   هـا "اوتـدوزعيم لدر ـاا "االكـد  "سـالل   ت  ـالل  ـثة االضـ  اي اابن التسـلطاما سـاللة الثانيـة الـ  اهـ-

ىت اسـت ا  ان الكـد  حـ قاومة ضـد التسـلطمدينت  يف ح ي شاملة ، وقاد امليكال " ال ي است ا  ان يقدد ح
 ي  د الكدتتيدن مم البالد وحي ر الع اق مم التسلط االلنيب .

 
  " ساللة اور الثالثة "العص  السدم ي اجلديد 

  ، الوــزو الكــد  ايم  حــدثت ابعــد  ــثة االضــ  اي الــيبــدأ العصــ  الســدم ي اجلديــد بقيــام  ســاللة اور الثالثــة  
 كال " يف الدر اا .يح -لك السدم ي " اوتداية حكم املوبعد هن

 2113م ما ـة سـنة "  مـا ثـ حكمهـا دم ية يف اتريخ العـ اق القـدمي  دامتعت  ساللة اور الثالثة ا   ساللة س- 
 " ق.م .2006

  وحـد الـبالد وسـعمند مم السي  ة علـك  ا ـة السـالالت الـ  اهـ ت اايم الوـزو الكـد  و  –است ا  امللك اور 
 الع اق ع  ت ابم اطدرية اور الثالثة . يف اسس اث  ام اطدريةسل ان  و 

 لسدم ية ا م أبعمال  العسك ية والعم انية وعد عص ا عص  ازدهار احلضارة ا اشته  ه ا احل 
 ومم اشه  اجنازات  العم انية بناا زقدرة يف معبد االل  "ننا" يف اور 
 د" بقــاندن "اورمنــ و ويعــ فني املدونــ  حــىت االن يف العــااندن مكتــدي والــ ي يعتــ  مــم اقــدم القــدانوضــع اول قــ

 ومكتدي ابللوة السدم ية .
  و يتمكنـد مـم الصـمدد امـام الضـوط ا ـارلي ني " سـ -د " و ـان ا ـ هم "اامنـ –ان امللد  ال يم  لفدا "اور

ور اهتـالم مدينـة  سـت اعت انبـالد عـيالم الـ  اع بيـة القادمـة مـم الوـ ي ، وضـوط مم قبل االقدام االمدريـة ال
 والسي  ة علك ه ا املدينة وب لك انتهك حكم السدم يني يف الع اق .

 الع اق  ان االقدام الع بية االمدرية القادمة مم الو ي است ا  ان ت  د العيالميدن مم. 
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 فـم واللوـة واالدي يم اليـادمديـد للحضـارة السـدم ية وةاصـة يف لعص  مب اه  النهضة واالزدهـار ورثيز ه ا ا
تـاز هـ ا قاندنيـة ، واملنصـدص الاوا  الفخار . ضالً عـم ا وينية ،،  أمتاز بكث  النصدص املسمارية وال قم ال 

د والزقـــدرات م املعابـــمـــونشـــاص التجـــارة  مـــا  لـــف لنـــا الســـدم يدن عـــددا  العصـــ  أبنتعـــاش احليـــاة االقتصـــادية
 .ا مم املدنريهمدينة اور ور والعديدمم التماثيل واملنحداتت املكتشفة يف

   العص  البابلي القدمي- 
 يــة العهــد اق.م وبد 2006لثالثــة هنايــة ســاللة اور ا لتارخييــة الداقعــة بــني قــدمي الفــثة ايشــمل العصــ  البــابلي ال

ىل اجلزيــ ة الع بيــة ( ق.م ويتميــز هــ ا العصــ  بــد دل مدلــ  مهــال ة لديــدة مــم ا1595الكاشــي يف العــ اق )
البيــة العــ اق  ة علــك ريــة الشــام وســي ام االمدريــة " القادمــة مــم الوــ ي ابدقــد وســط ولنــدي العــ اق هــي "اال

 واسست عدداً مم السالالت احلا مة يف مناطق ةتلفة مم الع اق .
   منهــا اىل يــة اىل ســدراي و ة الع بيــة القدميــة الــ  هــال ت مــم شــبة اجلزيــ ة الع بيــجلزي  امــم االقــدام  -واالمدريــدن

 لاؤامم الو ي . مدن القداما اسم االمدريدن لكدهنالع اق . اطلق الع اقي
 ـام ن ا العصـ  اىل هـعـ اق يف لقد ثيز العص  البابلي القدمي بقيام عدة سالالت او دويـالت معاصـ ة اذ عـاد ال 

 ســم ( و )ســاللةســاللة اي)دول املــدن الثانيــة واصــب  العــ اق عــزاً اىل عــدة دويــالت ومــم اهــم هــ ا الســالالت 
 كة ماري( اشندان (و )ساللة اشدر( و )ممل لةراسا(و )سال

   ساللة ايسم-  
  ( ق.م سـاللة لديــدة ع  ـت بســاللة ايسـم يف مدينــة  1985 – 2017ايـ ا االمــدري )–اسـس احلـا م اشــيب

 اايها اليدم يف تل ايشان ا ايت لندي عفك احلالية بق يسم املتمثلة ب
  اريـدو ( ود ـل صـ ا   –الدر ـاا  –م ية )مدينـة نفـ  ثكم ه ا احلـا م مـم السـي  ة علـك عـدد مـم املـدن السـد

 ولقب نفس  مبلك سدم  وا د وملك اور . العيالميني وط دهم مم مدينة اورمع 
  سا  ساللة الر- 
 لسـي  ة  دنكتدم مـم ا  م ملكهاوهي ساللة  مدرية متأث ة ابلثقا ة السدم ية حتالفت مع العالميني واست اعت ااي

لـــد  اور مللشـــ عيني االســـاللة انفســـهم الدرثـــة ملكـــا عليهـــا واعتـــ  ملـــد  هـــ ا علـــك مدينـــة اور ونصـــب نفســـ  
 السدم ية .

 " ــبــ زت هــ ا الســاللة اابم ملكهــا هــا ( ق.م يف مدينــة ال رســا املتمثلــة بقااي2005-2025يالمن " االمــدري)ن
 (  م مشال ر ي الناص ية .30االن يف تل سنك ة علك بعد )
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 ( سدمد يف السنة االوىل مم حكم امللك–  ) ة اهـ ت ق.م والـ ي سـاد حكمـ  الفدضـك السياسـي 1894ابـل
ــادة زعيمهــا "ســدمد ــة " علــك املســ ح السياســي بقي ــدة "قــدة  مدري ــة اببــل م  مــم ابدم"الــ ي اختــ-قــدة لدي دين

 عاصمة ل .
 ( ق.م ان حي ز نصـ ا يف1963است ا  امللك محدراا سادس ملد  اببل االوىل عام ) مع  ـة  اضـلة مـع "رمي-

  ــدة اك حتققــت " ملــك  ســاللة الرســا وان يقضــي علــك التمــزق واالنقســام الــ ي اصــاي العــ اق وبــ لســني
 االوىل يف حتقيق وحدة الع اق.

  اشـــندان  هــي ســاللةو ويف مشــال العــ اق  انــت هنــا  ســـالالت متحاربــة الســباي سياســية واقتصـــادية وحضــارية
 ،اشدر، وماري

   مملكة اشندان- 
  قـة   دللـة يف منهنش قي مم ص  البابلي القدمي علك اجلانب الرية ال  قامت يف العوهي احدى السالل  االمد 

دد عـم الكشف عـم  ملن قة اذاضم عدد مم املدن الداقعة يف )اشندان( )تل مس  حالياً( و انت تدايىل ع  ت بـ 
وـداد الداقـع قـ ي ب عيالصـنا مم ه ا املدن وامل ا ـز االداريـة الـ  ثثـل االن يف )تـل ح مـل( و) فالـة( والتـل
العـ اق   دراسة اتريـخيفة ابلوة اجلديدا ،وقد عث  يف ه ا املداقع علك مئات مم ال قم ال ينية وال  تشكل امهي

 القدمي .
  م .ق. 1761م ه ا اململكة ص اعات مع السالالت ا  ى ثكم محدراا مم السي  ة عليها عاد لت 

 
 
   مملكة ماري- 
  ي احــدى ممالــك رية ، وهــالفــ ات يف مدقــع تــل احل يــ ي حاليــا مشــال البد مــال الســد  تقــع مملكــة مــاري علــك هنــ

قـــام  يهـــا الســـالالت االســـدم ية يف مدينـــة مـــاري يف عصـــدر  جـــ  العصـــ  البـــابلي القـــدمي . ازدهـــ ت احلضـــارة 
سـي  ة م الليني مـلبـايلالسـادس  االمدريدن ساللة حا مة يف بداية العص  البابلي القدمي است ا   محدراا امللـك

 ها اىل الدول  البابلية .عليها وبضم
  راي اضــا ة اىل امهيتهــا  انــت مدينــة مــاري مــم اهــم امل ا ــز السياســية واحلضــارية الــ  اقامهــا االمدريــدن يف ســد

وصــل بـني ا لــيج العــ ا والبحــ  املتدســط   ة  يــق املدصــل بـني العــ اق وســدرية و حلقــالعهــا علــك د دقالتجاريـة ل
اصـة بعـد ان م الكشـف عـم ااثر وةلفـات ابلوـة االمهيـة  ضـالً عـم القصـ  امللكـي والنصـدص  ما هلا امهية  
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املسمارية ال  بلغ عددها ا ث  مم عش يم الف نص القت ابلضدا الساطع علك اتريـخ العـ اق يف االف الثـا  
 قبل امليالد .

   ساللة اببل االوىل عص  محدراا- 
 ( 1595-1894قــدمي )الالت الـ  قامــت يف منتصــف العصــ  البــابلي التعتـ  ســاللة اببــل االوىل احــدى الســ

 ق.م 
   د العـ اق حـاعت ان تد عضـمتها وازدهارهـا واسـت وصلت مدينةاببل يف عصـ  ملكهـا السـادس محـدراا اىل او

 حتت السيادة البابلية اذ اصب  اسم اببل ي لق علك  ل بالد  ال ا ديم 
 ولــة واحـــدة دت واقــام مــم القضــاا علــك مجيـــع الســالال اببــل االوىلاللة اســت ا  محــدراا امللــك الســادس لســـ

 ضمت الع اق بكامل 
 .است ا  ان يقدم أبجنازات ادارية وقاندنية واقامة املشاريع العم انية وال ي 
 عـدد   اببـل ، وأقـام   ـزي يف ما وأسس محدراا ن ـام إدارايً م  ـزايً إذ لعـل مجيـع الـدالايت  اضـعة للحكـم امل

 ملدارس يف ةتلف إحناا الع اق،  ما استم  التعليم يف املعابد . بري مم ا
 ــ  ريــةدانني اإلداة مــم القــالشــهري علــك مســلت  ))مســلة محــدراا(( الــ ي ضــم عمدعــ  قــام محــدراا بتشــ يع قاندن

 ضم احلياة االلتماعية واالقتصادية يف الع اق .وااللتماعية واالقتصادية إذ ن
 اببل ومنها   هدر وضعفا ، إال إن عدامل الضعف ال اتية  انت سبباً يف تدو تستم  ع م  اببل لفثة م  

 عدامل ضعف دا لية بسبب حت ر وعصيان عدد مم االم اا احملليني .
 عدد مم األقاليم . وانفصاملل األقدام األلنبية ، وت
  اببـل  قضـت ومـم ماي اه ت قـدة لديـدة يف بـالد األانضـدل )الدولـة احلثيـة(( ثكنـت مـم السـي  ة علـك سـدر 

 (ق.م1595)ديتاان(  -علك ساللة اببل األوىل يف زمم ملكها احلادي عش  )مسدر
 مميزات العص  البابلي القدمي 
 وحدة الع اق حتت قيادة الدولة البابلية ))زمم محدراا(( . -1
 ة األ دية وا ط املسماري يف التدويم .لواستخدام ال -2
 نساخ .نشاص عملية التأليف والثمجة واالست -3
 . واملعارف  دن وانتشار احلضارة وألتسا  ا ثيز ابتسا  امل -4

  -الكاشيدن    -هـ 
أوربيــة( ، م  – وم )اهلنــدقبا ــل  انــت تســكم املقاطعــة اجلبليــة لنــدي روســيا وهــم مــم عمدعــة ع قيــة تســمك األقــدا -

 انتش وا وسكندا يف اجلزا األوسط مم لبال زا  وس .
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لــة عــدد بق الق ــ  م وثيــز حكــم الكاشــيني يفق  1595نســحاي ليــدش احليثــني عــام ســي  وا علــك العــ اق بعــد ا -
تكـدن مدينـة لديـدة ل ل ي شيدا( وا لز يكاب ز ملد هم ) در   دريكالزو  املصادر املدونة ال  وصلت إلينا  و ان مم

لـ  ادرهتـا الضـخمة قاً(( وز حاليـ عق قـدفيهـا ))دور  دريكـالدز(( ))عاصمة للكاشيني بدال مم مدينـة اببـل أطلـق عل
 مياًل ر ي بوداد . 20ماتزال قا مة حىت االن علك بعد 

 اآلشدريدن   -ز
الشـمايل  سـتق ت يف القسـمعـ اق ، واالع بية ال  هال ت مم شب  اجلزي ة الع بية إىل بالد الشام وال األقدام    مم  -

 يف م الع الف الثالث ق م.
صـدل دن إىل نفـس االريدن ينتمـوتكلمدا اللوة اال ديـة ، إذ أن اآلشـد استخدم اآلشدريدن ا ط املسماري للتدويم   -

ميـة ومـم أهـم د األقـدام القدع بيـة مهـال  تف عت عنهـا األقـدام اال ديـة والبابليـة واالمدريـة والكلديـة وهـي اجلزيـ ة ال
  -حضارة اآلشدريدن من  استق ارهم يف مشال الع اق   هبا العصدر ال  م ت

 -قدمي  العص  اآلشدري ال
د أي بـني ثـا  قبـل املـيال الف ال ويبدأ مم سقدص ساللة أور الثالثة وبداية العص  البـابلي القـدمي وينتهـي يف أواسـط -

 (( ق م.1521،  2000))
ا ، الـ ي محـدرا   عاصـ ت  ـثة حكـماالول(( الـ داد –شـي يف ه ا العص  هي ساللة ))مش تحكم أهم ساللة  -

 د  شدر مع رريها مم املدن واملمالك يف الع اق .است ا  مم السي  ة علك بال
 شــدر  –)بــدزور )م امللــك انلــت  شــدر اســتقالهلا بعــد و ــاة محــدراا واعتلــك ع شــها عــدد مــم امللــد  و ــان أشــه ه -

 ق م وبداية عهدا العهد اآلشدري الدسيط . 1521الثالث(( عام 
   -العص  اآلشدري الدسيط  

 دايـة حكـم ))اد( ق م حـىت بد1521، )شدر الثالث((   –ش  شدر امللك ))بدزور يبدأ ه ا العص  من  اعتالا ع   -
 ق. م .911ن اري الثا ((  –
 ة .لدولة امليتانياة ومنها حاولت الدولة اآلشدرية تقدية لبهتها الدا لية ألهنا حماطة بعدد مم الدول القدي -
 ق م . 1331 -1365ابلط((  –)) شدر  و ان مم اب ز ملد هم ال ي ختلص مم الدولة امليتانية امللك -
شـــته  ابجنازاتـــ  الـــ ي ا 1245 -1274لمنصـــ  االول(( ش هم األقـــدايا والبـــارزيم امللـــك )) مـــا اهـــ  احـــد ملـــد   -

لــك اليــاً ، وســار عمــ ود( حلنالعســك ية واعمالــ  العم انيــة ، اســس عاصــمة للــدول اآلشــدرية هــي مدينــة )) لخــد(( ))ا
 ي اصـــبحت يف عهـــدا ق م الـــ 1077 -1115امللـــك ))رـــال تبليـــزر االول((  عـــدد مـــم امللـــد  وةاصـــة  سياســـت

 . لدول اآلشدرية مم القدى الك ى املدث ة يف الش ق االداا
   -العص  اآلشدري احلديث  

لـتهم وعاصـمتهم نينـدى عـام ق . م حـىت سـقدص دو  911 اري الثا (( عـام ن ديبدأ ه ا العص  ابعتالا امللك ))اد -
 يد اجليدش الكلدية وامليدية الفارسية . ق م علك 612

 لعسك ية .عص  ابزدهار احلضارة مم الناحية السياسية واالقتصادية وتعاام قدهتم اثيز ه ا  -
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 عش اقتصـادايً تتنـ شـدرية أن اي أول ام اورية يف العص  اآلشدري ، است اعت يف عهد الـدول اآلنأسس امللك ادد  -
 وحضاراًي .

االم اطدريــة وتدســعت إذ  لــد هــ ا امللــك  تق . م ت ــدر  859 -883صــ  ابل الثــا  يف عهــد امللــك  شــدر ان -
نــاا ت ،  مــا أعــاد بوالقاعــا أعمالــ  وانتصــارات  يف نصــدص االبنيــة الت  اريــة واللدحــات الــ  تــزيم لــدران القصــدر

 ندى .دين   شدر ونيمعابد م مدينة )) لخد(( النم ود حالياً ـ واخت ها عاصمة ل  ،  ما قام ه ا امللك بثميم
، حيــث  دد ا ــامسا يلفـ  مششــ   الثالــث و صــلمنشم اطدريـة عــدة ملــد  مــنهم امللـك وتعاقـب علــك هــ ا اال

 م القــادةيعــد مــ (( الــ يليــزر الثالــثبنتهــي لــدال عــيا ملــك قــدي ))جنــال ندي الضــوط يف االم اطدريــة و ــادت أن ت
( 705 -721) دن الثـا لمنص  ا ـامس ، و ـان سـ لش  ش ابنيديم وبعد ذلك اعتلك الع  السياسني والعسك يم اجل

( 626 -668) نيبـال .دون ، ومـم ابـ ز ملـد  اآلشـدريني امللـك  شـدر ابحم وبعدا سنحاريب ، وبعد ذلـك اسـ   ق .
 ق . م ، واه ت االم طدرية اآلشدرية او  ع متها وقدهتا .

دبلدماســية مــم دوليــة والمــت عليهــا العالقــات اللقــد  ــان اآلشــدريدن اول مــم بلــدر االســس واملبــاد  الــ  قا
   يف مص  .نل ال سا ل املكتشفة يف تل ألعمار  ال

بـ لك انتهـك ا وهتـدميها و ق . م قام امللك الكلدا  نبد بالص  مم مهامجـة نينـدى وم  تحهـ 612يف سنة  -
 دور اآلشدريم السياسيني يف الع اق .
مم صـداة اختـ وها عدن عديـداآلشـدريم مـ بنـا إلينـا ، وقـد   وصـلتوثيز العص  اآلشدري ابملخلفات املادية ال

صـدر نـدى وشـيدوا القع مدينـة ني))  سبارد((  مـا قـام بعـض ملـد هم بتدسـيدر ني شد ))النم ود(( ودور  هلم منها    ا
 .واملعابد ومم املنجزات املهمة علك عهد  شدر ابنيبال أتسيس أول مكتبة يف التاريخ 
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 - ية  األهداف االدا
  -ة قادر علك  نيالنتهاا مم الدحدة النم ية الثاسيكدن ال الب بعد ا

 ( .مع  ة أهم العصدر التارخيية ال  م ت ب  احلضارة الع اقية ))عص   ج  السالالت( -1
ســدا أول ديــة(( الــ يم أسدام اال فهــم أبن أوىل األقــدام الــ  د لــت إىل العــ اق مهــال ة مــم اجلزيــ ة الع بيــة ))األقــي -2

 ام اطدرية يف العاو القدمي .
 وس ني مـم لبـال زا ـالقـادم يـدن((تن مم قبل األقدام اهلمجية ))الكد يتع ف علك أن أول احتالل ألنيب للع اق  ا -3

. 
 ة .لثت يف الع اق وهي ساللة اول الثاوي لع ويتع ف علك اث  حضارة اه   -4
 ا(( .ها محدراالقدمية ))أايم ملك التع ف علك أهم حضارة ع ف هبا الع اق وهي احلضارة البابلية -5
 . مهم واجنازاهتمة(( وحكادرية اآلشدريطا ى اه ت يف مشال الع اق ))امل  التع ف علك ام اطدرية ع اقية أ  -6

  ضع دا  ة حدل احل ف ال ي يسبق االلابة الصحيحة  اال تبار القبلي  
   ابلكتابة.مسي ه ا العص  ))بعص   ج  السالالت(( ال ي اعقب العص  الشبي .1

 نب السياسي ال ي ثيز ب  الع اق القدمي .اوذلك تعبرياً عم اجل -أ
 وذلك تعبري عم تدسع التجارة . -ي
 وذلك تعبري عم وحدة بالد وادي ال ا يدن . -ت
 وذلك تعبري عم القدة العسك ية . -ث

 و وذلك  ان س لدن اال دي  ان عسك اًي وسياسياً است ا  أن يدسس أول ام اطدرية يف العا
 لت در القدة العسك ية للدول اال دية . -أ
  ري"واستخدام ا ط املسما استخدم اللوة اال دية"يز ب هدر توريات اساسية مألن  بت -ي
 .لو ض السي  ة علك ث وات البالد -ت
 لو ض   ض السي  ة علك ال  ق التجارية  -ث

 أبهنا أقدام  ع فة ال  سي  ت علك الع اق  انت تيتإن األقدام الكد 
 متحض ة  -أ
 دنت حضارة ع يقة   -ي
 قامت بت در الفم والنحت  -ت
 ها حضارة ديمهجية ليست ل -ث

 د أن يدسس ام اطدرية أور الثالثة مم  الل   من –است ا  امللك أور 
 امتال   قدة عسك ية  بري  -أ

 اعتمادا علك قادة شجعان . -ي
 است ا  مم السي  ة علك  ا ة السالالت احلكامة ووحد البالد ووسع سل ان   -ت
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 ابملعابد والقصدر . اهتمام  -ث
ة ســـالالت  يـــ  أسســـدا عـــدد لـــت مدلـــة لديـــدة مـــم األقـــدام الع بيـــة القادمـــة مـــم بـــالد الشـــام واجلزيـــ ة الع بيـــة و 

 واستخدمدا اللوة اال دية 
 ألن ه ا األقدام و ثتلك لوة  اصة هبم  -أ

 ه ا اللوة لاه ة يف الع اق  دواألهنم ول -ي
 مم اجلزي ة الع بية . األقدام اال دية مم أصدل واحدة وألهنم  -ت
 ألهنا اللوة ال  استخدمها السدم يدن . -ث

 السـالالت الـ  أهـم هـ ا يف العص  البابلي القدمي اه ت عدة سالالت وممالـك يف أرض وادي ال ا ـديم و ـان مـم
 ع ف الع اق ابمسها .

  يسمساللة ا -أ
 ساللة الرسا -ي
 االوىل / عص  محدراا ساللة اببل -ت
 مملكة ماري -ث

 مي ...اببل األوىل عص  محدراا مم السالالت املهمة يف اتريخ الع اق القد تعت  ساللة
 لكدهنا أ   السالالت احلا مة  -أ

 لكدهنا ولدت حضارة انضجة -ي
 لعـ اق ،  ضـالً  لـق علـك ااسـت اعت أن تدحـد العـ اق حتـت السـيادة البابليـة ، إذ أصـب  أسـم اببـل ي الكدهنـ -ت

 عم االجنازات احلضارية اال  ى .
 اقدام ذات حضارة متقدمة نقلت ر بتها إىل الع اق . لكدهنا -ث

 .  اطدرية ع يمةأسسدا امو دريدن     مم األقدام الع بية القدمية ال  هال ت مم شب  اجلزي ة الع بية االش
 يف العص  اآلشدري القدمي . -أ

 يف العص  اآلشدري الدسيط  -ي
 عهد امللك ))ادد ن اري((  -ت
 يف عهد امللك ))سنحاريب((  -ث
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إلرشـاد االفنـادق ،  ـ    دة مدلـة ل لبـة معهـد اإلدارة التقـين / قسـم السـياحة وإدارةإن ه ا الدح - الفئة املستهد ة 
 السياحي / الصف األول .

 الدحدة النم ية الثالث
 العص  البابلي احلديث

 العهدد األلنبية يف الع اق
  -أواًل  العص  البابلي احلديث ، احلكم الكلدا   

لنـــيب حـــىت حـــتالل األهـــ ا العصـــ    ــ  العصـــدر الدطنيـــة يف العـــ اق إذ وقــع العـــ اق حتـــت حكــم اال يعتــ    -
 التح ي  اإلسالمي يف الق ن السابع امليالدي .

ة لدولــة البابليــاتم  حكــم بــ ز الكلــدانيدن قــدة ليــدة يف مســ ح األحــداث يف من قــة الشــ ق األدا القــدمي ، وأســ -
قــد وصــلت اببــل يف هــ ا العصــ  إىل أو  ع متهــا  ( ق م . 539 -626)احلديثــة مــا يقــاري قــ ن مــم الزمــان 

 وازدهارها وسي  ت علك مع م أحناا الش ق األدا القدمي .
ل عــام (( يف اببــواثرد))الكالــ رامــي األصــل مــم قبيلــةإن مدســس الــدويل البابليــة احلديثــة الــزعيم ))نبدبالســ (( اآل -

 . 626نصب نفس  ملكاً علك اببل عام ق م ، أعلم استقالل  عم نفدذ اآلشدري و  627
م ابـ ز امللـد  الكلـدانني مـو ـان ق م  605 لف ))نبد   نص  الثا (( الع ش البابلي بعد و ـاة أبيـ  نبدبالصـ   -

 ـع شـأن مدينـة ر كم  علـك ت شه ت  شه ة أبي  ويعد املدسس احلقيقي للدولة احلديث إذ عمل طدال  ثة حقا و 
 .نيرخييم القادة التااع وسياسية وعم انية وضعت يف مصاف  ةاببل وقد حقق اجنازات عسك ي

ر م ، حاصــ  او الد الشــابــو علــك  شـدر  يــت أر ــان الدولــة البابليـة وســي  شـول الســندات األوىل مــم حكمـ  يف تثب -
  لكــ مــا   لــت مم  ، مــل  واحلــ  ني وأ ــ هم إىل اببــل للعق م واســ  عــدد مــم الصــنا  597م و تحهــا عــام يلشــ

ي واهنـ 586عـام    اورشـيلممم مص  مم طاعة الدولة البابلية  جهز محلة  برية قـادا بنفسـ  و ـتيهدذا بتح يض 
 بل .م إىل ابمملكة يهدذا واس  ملكها )صدقيا( وأس  مم سكان اورشيلم اآلالف مم اليهدد وأ  ه

 الــ  انيــة الكبــريةم  مالــ  العابإلضــا ة إىل مــا امتــاز بــ  نبد ــ  نصــ  الثــا  مــم حنكــ  سياســية وعســك ية إال أن أع -
 أجنزها يف مدينة اببل  اقت اجنازات  العسك ية   

 ورريها  رو ا –لدر اا ا –األ  ى مثل سبار  أعاد بناا وتدسيع اببل واملدن البابلية -1
 قام بتحصني مدينة اببل وتعمري أبداهبا وشدارعها  -2
 شيد القصدر واملعابد . -3
 السبع . شيد اجلنا م املعلقة ال  تعد مم عجا ب الدنيا -4

 وردت اببل يف عص ا اع م مدينة ع  ها التاريخ القدمي .
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 ل الدا ليــة ووت األحــدا لــف نبد ــ  نصــ  الثــا  يف حكــم الــدول البابليــة احلــديث ثالثــة ملــد  ضــعفاا إذ اضــ  ب -
( د(لـك ))نبدان يـأث هـا امل ات واالضـ  اابت ، نصـب علـكثـدر علك ع مة اببل وقدهتا  عمـت اليتمكندا مم احملا  ة 

 ق م . 539ق م حكم البالد وحىت سقدطها بيد الف س االمخنيني عام  556عام 
 احلضارية حية السياسية و مم النا يعد العص  البابلي احلديث مم العصدر احلضارية املتميزة يف اتريخ الع اق القدمي -

ت دينـة اببـل ورـدمما يف يسوال  اثري عم أاثر وةلفات ه ا العص  الك  مم الناحية احلضارية    قد م الكشف
 اببل يف ه ا العص  مم أشه  مدن العاو حىت أطلق اسم اببل علك عمدم الع اق .

ــد واجلنــا م املعلقــة  مــا ثيــ ية لنصــدص املســمار از بكثــ ة  ضــالً عــم أاثر هــ ا العصــ  مــم بقــااي القصــدر واملعاب
 لع اق .اة والدينية يف و اصة املدوانت امللكية وال سا ل والداث ق التجارية والق ع األدبي

 -اثنياً   العهدد األلنبية يف الع اق حىت التح ي  اإلسالمي  
 -العهد الفارسي االمخيين يف الع اق   -1
ــة ب - دولــة م ابســقاص ال .ق  539عــام  عــد أن ســي   عليــ  الفــ س األمخينــنيد ــل العــ اق حتــت الســي  ة األلنبي

 البابلية احلديثة .
اسـتق ت قبـل املـيالد و  أوربيـة( الـ  و ـدت إىل إيـ ان يف م لـع األلـف األول – واهلنـداالمخنيدن   قبا ل  ارسـية ) -

إىل  ألمخينيــة نســبةلســاللة ايف القســم اجلنــدا الوــ ا مــم إيــ ان يف اجلــزا الــ ي عــ ف ))بــبالد  ــارس(( . مسيــت ا
 مدسسها األول ))هامخانيش(( .

ولـة ال ي عـم الد  اتبة االر ينية والسياسية وسيادالداستول االمخنيدن يف عهد ملكهم )) درش(( ت دي األوضا   -
ىل مسـالك  س وأرشدوهم إعدوا الفالبابلية احلديثة ، و  لك  ان لدلدد اليهدد يف اببل ال يم  اندا البابلني وسا

بـني و هـد الـ ي بينـ  قـض العن امللك  درش قـد  ضاًل عم الدور الدعا ي وهيأوا اجلد املناسبزد علك ذلك انمدينة
 ق م . 539د وهالم اببل واحتلها عام ي اند بنلك امل

ــانتهم  وقــام امللــك  ــدرش - ــابليللمبكا ــأة اليهــدد يف اببــل علــك مســاعدهتم و ي م لع ــاا ومســ  هلــالــزل هلــم إذ أ نيب
 يم .شلابل لد  إىل ارو 

 أن شــدةرات إال بعــدا ثــد  بعــد أن ســي   الفــ س علــك العــ اق ، ا ــ  البــابليدن مبقاومــة هــ ا االحــتالل وقــامدا   -
ابـدها دهـا وهنبـدا معبـل واح قوقساوة امللد  االمخنيدن مكنتهم مـم القضـاا علـك هـ ا الثـدرات ، ودمـ وا مدينـة اب

 األول(( . اوقصدرها يف عهد ملكهم ))دار 
ذ بـدأ اف دولـتهم ، إ يف أضـع( وحلفا ـ  مـع بـالد اليـدانن اثـ   بـريوي ال  بدأت يف عهد امللـك )دارا ان للح      -

 منهــا ا ارليــةمخيــين(( و الضــعف واالحنــالل ألســباي عديــدة منهــا الدا ليــة ))الثــدرات ضــد احلكــم االيــدي  يهــا 
 عم احل وي واالض  اابت يف االقاليم التابعة هلا . النارة

  بـل و شـدر ومصـة مثـل ابدلهالـدول املتحضـ ة الـ  احتلتهـا بسـ و تتمكم الدولة األمخينية مـم إ ضـا  شـعدي   -
 ة .ارة انضجذات احلضارات الع يقة يف حني و يكم االمخنيدن أنفسهم ذوى حض والشام واليدانن
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 )قـدة اليـدانن((وهي )دا ديالدولة األمخينية اهدر قدة للقد صادف الضعف واالرتبا  والتدهدر ال ي أصاي    -
لـك عامـ  للقضـاا هتمالـ ي ولـ  اوقيام اململكـة املقدونيـة بزعامـة  ليـب املقـدو  وابنـ  االسـكندر القا ـد الشـهري 

اببــل  (( وســي  ة علـكالثالـث( صـ  علـك ملكهــم ))داراتميلــة( وان ة الــ  ثكـم منهــا يف مع  ـة ) د ينيـالدولـة االمخ
 . ( ق . م وب لك د ل الع اق حتت سي  ة النبية اثنية وهي احلكم املقدو 331عام )

رهـا ، عـدها وازدها صـلت قمـة و ضـارية الـ يين إال أن أحدال  احلعلك ال رم مم وقد  الع اق حتت احلكم االمخ   -
 ت اال  ى .ارنة ابحلضاراال قي مقوو تتأث  احلضارة الع اقية ابالحتالل ألهنا  انت علك درلة  برية مم التقدم و 

لوــة االمخنيــدن ال ك اســتخدملقــد اــل اســتخدام اللوــة اال ديــة وا ــط املســماري ســا داً يف  ا ــة اجملــاالت و ــ ل   -
 عـم  ايضـيات ،  ضـالً لفلـك والط املسماري ،  ما استم ت العلـدم واملعـارف ابلنمـد وال سـيما علـم االبابلية وا 

كد ة ألول م النقــدد املســن اســتخداانتقــال بعــض امل ــاه  احلضــارية الع اقيــة القدميــة إىل بلــدان العــاو القــدمي ، و ــا
 م ة يف اببل يف ه ا العهد .

 -ي  قالعهد املقدو  والعهد السلد  -2
حفـ  حـىت وصـل إىل إقلـيم ز (( ق . م واسـتم  يف 331كم االسكندر املقدو  مم السـيب  ة علـك العـ اق عـام ))ث  -

م ا ــز  ع مــة م  ــزاً مــممدينــة م ))الســند واهلنــد(( ، وعــاد االســكندر واســتق  يف مدينــة اببــل الــ  أراد هلــا أن تصــب 
 ق م . 323عام   ض تدىفم، إال أن   ا ورديد بناا قصدرهااالم اطدرية الداسعة ، إذ بدأ بتعمريه

( عــام ، 40الصــ ا  ) االم اطدريــة ودام هــ اتصــار  قــادة االســكندر  يمــا بيــنهم ونشــب االضــ  اي وانقســمت   -
اســيا  ولــزا مــم ق وســدرايثكــم ثــالث مــم قــادة االســكندر اقتســام االم اطدريــة وأتســيس ثــالث دول ، و ــان العــ ا

 ي أهم الزاا االم اطدرية .س( وهقالصو ى مم حصة القا د )سلد 
العــ اق  علــك حكــم ( ق . م ، إذ تعاقــب126) ( ق م حــىت عــام323ية للعــ اق مــم )قدام حكــم الدولــة الســلد   -

ني قالســـلد  لصـــ ا  بـــنيت ســـل اهنم و ـــان اس( وو يتمكنـــدا مـــم تثبيـــقســـلد )صانيـــة عشـــ  ملكـــاً محـــل مع مهـــم اســـم 
 (126عـ اق عـام )ال ة علكذ ثكم الف س الف ثيدن مم السي   اشدا مما اضعف الدول ، ا والب الس  يف مص  علك

 ق . م .
ذ إني ، قولــة الســـلد ســـكندر ودم اطدريــة اال ــان العــ اق يف العهـــد املقــدو  والســلديف مـــم أهــم م ا ـــز احلضــارة ال   -

لـك سـس املة بعـد أن أة الدولـصـمو تكم عا  ية علك ال رم مم أنقناً ر يساً مم ار ان الدول السلد أصبحت اببل ر 
 يا علك هن  دللة مقابل مدينة طيسفدن ))املدا م(( .قس عاصمت  سلد قسلد 

 .  اترخي يف حتالل اليدان  الول م ةمم اجلدي  ابل    أن الع اق يقع حتت اال  -
 -العهد الف شي   -3
من قـــة  منق ـــ ة الـــ   انـــتاهلنديـــة األوربيـــ ق م بدايـــة احلكـــم الف ثـــي ، والف ثيـــدن   مـــم األقـــدام 126 ـــان عـــام  -

م إقلــي ن( وهــد  الو )  ثيــاأقلــيم )ابرتــد( الســهدي بــني اــ  قــزويم واــ  اورال م نزحــت إىل إيــ ان واســتق ت يف ا
 .لة ))ارشاق(( س السالدسك مإلى نسبة شاقني الرالف ثني .  ما وع ف الف ثيدن اب  اسان . ومم هنا لاا اسم 
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لف ثــي يف إيــ ان ،  مــا اق م وهــ ا بدايــة احلكــم  247ام ني عــقعلــك ايــ ان بعــد انتصــارا علــك الســلد  قســي   ارشــا -
لعـ اق حتـت احـتالل النـيب يني وب لك وقع اقق م القضاا علك السلد  126اق عام ثكم الف ثيدن مم احتالل الع  

 ميالدية . 226لديد استم  حىت 
عقـد  لـك ال ومـان ومعثيـدن ف  لاال الدضع بني الدولة الف ثية وال ومان مض  ابً و اضدا احل وي الـ  انتصـ   يهـا  -

 سالم بينهما وو يتمكم ال ومان مم احتالل الع اق .  اتفاقي
يـزات ية ، ومـم أهـم مموالعسـك    ان الع اق يف ه ا الفثة أهـم م ا ـز الدولـة الف ثيـة ومسـ حاً للصـ اعات السياسـية -

  -ه ا العص   
 امتزا  األقدام القدمية ابألقدام الف ثية واالر يقية . -
راميـة رامـي واللوـة اآلا ـط اآل ية وا ط املسماري بعد أن شا  استخدامده ا العهد هناية استخدام اللوة اال شهد  -

 وا ط االر يقي واللوة اإلر يقية واللوة الفارسية .
 نشاص احل  ة االقتصادية بعد أن أصب  أهم ال  ق التجارية ث  ابلع اق  -
 تقدم وسا ل النقل واملداصالت  -
لع اقيــة ملــدن واآلاثر امــم أهــم او املــدن الع اقيــة  أقيمــت القصــدر واملعابــد واملــدن   ــة العم انيــة يف أرلــبنشــاص احل   -

 ))مدينة طيسفدن(( املدا م .
 لدينية.امبعتقداهتم   لتسكان املناطق احمل ثسك اتصف العهد الف ثي ابلتساهل الديين لشدا -

  -العهد الساسا   
يف  كلـ ـان  اهنـاً اع  ان الـ يألعلك ساسـلفارسية الكبرية ال يم ينسبدن إىل لدهم االساسانيدن   إحدى العدا ل ا  -

 معبد ال  النار ))اهنينا(( يف مدينة اص خ  .
يــة يف عــدة ثف  ال ولــةأصــب  اردشــري ملكــاً علــك بــالد  ــارس ووســع ملكــ  وســي   علــك إقلــيم أصــفهان وحــاري الد  -

 ليهــا وتــد  نفســ وســي   ع ( ا ــامس وتدلــ  إىل مدينــة طيســفدني ))ارطبــان(ثــعــار  انتصــ   يهــا وقتــل امللــك الف  م
هــك ي اســتم  أربــع قــ ون انتميالديــة وهــد بدايــة احلكــم الساســا  للعــ اق الــ  226ملكــاً شــ عياً علــك الــبالد عــام 

 يف مدقع  القادسية . م 637ابنتصار اجليدش الع بية اإلسالمية علك اجليدش الفارسية وحت ي  الع اق عام 
يـخ العـ اق ة ابلوـة يف اتر ذات أمهيـ احلضارة الساسانية امتداد للحضارة الف ثية ، وتعت   ثة احلكم الساسـا  انت    -

 وي لة مـــم احلــــوذلـــك لاحـــداث السياســـية الــــ  حـــدثت يف تلـــك الفــــثة .  انـــت  ـــثة حكـــم الساســــانني سلســـ
 والص اعات السياسية .

إيقـا  و قدم الساسـانني  ها ضد تة تدم (( الع بية يف سدراي ووقد اه ت يف  ثة احلكم الساسا  قدة ع يمة ))مملك  -
 ال عب وا سا   يف اجليش الساسا  .

ايتهــا علــك يــد اســانية هنو ــان   ــ  ملــد  الدولــة الساســانية يزدلــ  الثــا  الــ ي شــهدت بــالد  ــارس والــدول الس  -
 . قدة لإلسالم ابراا املش  صب  قاعق وأميالدية ، إذ حت  الع ا 637اجليدش اإلسالمية يف مع  ة القادسية عام 
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 -األهداف األدا ية  
 -بعد االنتهاا مم دراسة ه ا الدحدة سيتمكم ال الب مم التع ف علك   

هـم وأهـم ملد ـ  وأ  ا العصـ هـالتع ف علك     العصدر الع بية الدطنية ))العهد البـابلي احلـديث(( واجنـازات  -1
  برية .   ي نومعابد وزقدرات واجنازات قصدر  اآلاثر واملخلفات احلضارية مم

لفــت  اإلســالمي وأهــم اق . م حــىت  539التعــ ف علــك أهــم األقــدام األلنبيــة الــ  احتلــت العــ اق منــ  عــام  -2
 ةلفات تلك الفثة مم  اثر ومدوانت ومعابد .

    ضع دا  ة حدل احل ف ال ي يسبق االلابة الصحيحة االمتحان القبلي
    العصدر الع بية الدطنية ال  حكمت الع اق وذلك يعت  العص  الكلدي   -1
 بسبب اهلج ات املعا سة إىل اجلزي ة . -أ
 بسبب عدم ولدد ملد  أقدايا . -ي
 بسبب احتالل الع اق مم قبل األمخينني الف س -ت
 بسبب العدا ل االقتصادية . -ث
ة لدولــة البابليــلقيقــي احل مــم احلكــام األقــدايا الــ يم حكمــدا اببــل ))نبد ــ  نصــ  الثــا (( الــ ي يعــد املدســس -2

   العسك ية إال أن   كحلنوال ي اتصف اب
 أعمال  التجارية  اقت اجنازات  العسك ية  -أ

 أعمال  التدسعية  اقت أعمال  العسك ية  -ي
 أعمال  الزراعية  اقت أعمال  العسك ية  -ت
 أعمال  العم انية الكبرية ال  أجنزهتا يف اببل  اقت اجنازات  العسك ية . -ث
 احية البابلي احلديث مم العصدر املميزة يف اتريخ الع اق القدمي مم الن يعد العص  -3
 االعتماد علك التجارة ا ارلية  -أ

  ث ة الزراعة وو  ة املياا -ي
 ة . م املعلقاحلضارية  قد م الكشف عم  اثر وةلفات  ثرية منها القصدر واملعابد واجلنا -ت
 املالية والقاندنية والعسك ية . -ث
لنبيــة و ــان الفــ س ( ق م إىل ســي  ة عــدد  بــري مــم األقــدام األ539ســقدص اببــل عــام ) ضــع العــ اق بعــد  -4

 األمخينني أول األقدام ال  سي  ت علك الع اق بسبب   
 القدة اهلا لة ال  ميتلكها االمخينني . -أ

 امللد  األقدايا للدول األمخينية . -ي
 يدرش الفارسـ ـاا امللـك  يفـوعـدم أ  يهـاة صـلبسبب  يانة اليهدد وضعف الدولـة البابليـة واالضـ  اابت احلا -ت

 لدولة اببل . ابعهد
 األمدال ال  ثتلكها الدولة الفارسية . -ث
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 -  كم االمخيين اال أنلع اق حتت احلعلك ال رم مم وقد  ا -5
  وصلت اىل قمة عدها وازدهارها احدال  احلضارية ال  -أ
 احدال  احلضارية قد تدهدرت وو ت ه  اجنازات . -ي
 القتصادية أحندرت اىل أقل مستدى .أحدال  ا -ت
 أحدال  الزراعية و تتقدم  ثريا . -ث

  -  لتها بسهدلة الهناتا  شعدي الدولة املتحض ة ال  احم الدولة االمخينية مم ا ضو تتمك -6
 الت در . ك مقدماتتلث تكمشعدي و  -أ
 شعدي عزأة . -ي
 ارة انضجة .و حضدا ذندن و يكد ييناالمخ حنييف  ع يقةشعدي ذات حضارة  -ت
 لكدن االمخنيدن استم وا ابحل وي مع الدول اجملاورة  -ث

 .م ( ق323ل املقدو  للع اق رري مستق ا وةاصة بعد و اة االسكندر املقدو  ) ان االحتال  -7
 وتقسم الدولة اىل ثالث اقسام بسبب  

 الص ا  ال ي حدث بني الدول اجملاورة . -أ
 نية مم قبل الدول اجملاورة .اهلجدم ال ي تع ضت ل  الدولة املقدو  -ي
 ( عاماً بني قادة الدولة املقدونية .40بسبب الص ا  ال ي دام ) -ت
 بسبب سدا االحدال العسك ية االقتصادية . -ث

  مهمة هل ا العص  أن هنا  مميزاتي مس حاً للص ا  السياسي والعسك ي إال ف ثة احلكم ال ان الع اق يف  ث   -8
 . تدسع القدرة العسك ية للع اق -أ
 تدهدر اقتصادي . -ي
 ة .ية ونشاص احل  ة االقتصاديف ثابالقدام االر يقية والامتزا  االقدام القدمية  -ت
 اتصف ه ا العهد ابلتزمت الديين . -ث
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   ة الفنـــادق /  ـــياحة وأدار الســـ مل لبـــة معهـــد االدارة التقـــين قســـأن هـــ ا الدحـــدة مدلـــ  الفئـــة املســـتهد ة   
 ول االرشاد السياحي / الصف اال

 الدحدة النم ية ال ابعة
 )) اثر املن قة الشمالية((

قـد  ـان مـدطم  ضـارية ، ل لإلنسـان الع اقـي القـدمي وعـ ف أ ثـ  مـم صـريورة حو  ان مشـال العـ اق املـدطم األ
 ة تلــك احلضــارةحتكــي قصــ احلضــارة االشــدرية الــ  الــت أحــدى الصــ وح الشــاةة يف اتريــخ البشــ  ومــا تــزال شــداهدها

 احلض (( .و  -ادبو درس -احل و  –وأشدر  – ))نيندى الع يقة يف
مدينــة قدميــة   ن املدصــلأ االالــ ي أنشــئت  يــ  مدينــة املدصــل  املدصــل   و يعــ ف علــك ولــ  التحديــد التــاريخ  -1

ليفــة الثــا  عمــ  بــم هـــ علــك عهــد ا  18 انــت قبــل الفــت  اإلســالمي بلــدة صــورية،  تحهــا املســلمدن عــام 
 هـ .20))عج  ة بم ه مشة البارمي(( عام  ا  اي ، ومص ها الدايل

باســية ، ة ومــم  م العة االمديــأدت املدصــل بعــد الفــت  االســالمي أدواراً مهمــة ، وذا  صــيتها  ثــري أثنــاا ا ال ــ
لقـدمي . ضـارات العـاو ام أ ـ  حمـهتمني ابآلاثر القدمية أبهنا مـدطم واحـد وال تزال املدصل تع ف لدى املتخصصني وامل

 رة األشدرية(( .))احلضا
 العداصم االشدرية  

  شدر ))قلعة الش قاص(( -1
نة سـطدريـة الداسـعة لإلم ا رهـا امللـك اآلشـدري ) شـ  أوبلـط(( ولعلهـا عاصـمةامدينة  شـدر مـم املـدن القدميـة ا ت -

دى ســدقــع حيتمــي بنهــ  دللــة مــم لهــ  الشــ ق والشــمال ، وو يبقــك ألهنــا ذات م ،(( ق.م 1337 -1362))
 . حصين  أبسدار اتندبية والو بية اللتني سدر اجلبهة اجل

، ومــم  اربــة ))عشــتار((لتــ  احملم )) شــدر(( الــ ي مسيــت املدينــة أبمســ  وزو هــأبــ ز معــاو مدينــة  شــدر معبــد اللهأهــم و  -
 بقااي ه ا املعبد ))زقدرة(( املعبد وبقااي العصدر واملعابد .

  احل ))مندرد((  -2
هـا احلد(( بـديل عنخت  )) ـأو ة بعد ) شدر(( ال  هج ها امللك ))شلمنص ((  احل أو  احلد هي اث  عاصمة  شدري -

امللـك   القـدم إذ بـىنيف مدرلـ  والش قية لنه  دلة العتبارات عسك ية وسياسـية واقتصـادية ، واملدينـة تبـد  يف الصف
 ف الثالــث قبــلأللــأوا ــل ا األشــدري )شلمنصــ  األول(( مدينــة  ــاحل علــك انقــاض مســتدطنة صــورية يعــدد اترخيهــا إىل

   ابل الثــا (()أشدرانصــ)لــت  ــاحل علــك مــدى قــ نني مــم الزمــان حــىت أعادهــا إىل ســابق عهــدها امللــك مهاملــيالد أ
 ق.م . 859 -883

 ح ب  و  حديدا لك  ي ثثل امل حنتاً ابرزاً أخت  امللك لنفس  قص اً  خماً زين  ابلداح  برية مم ال  ام حنتت 
 أهم معاملها احلضارية  
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ــاً الــ   املــدر  ))الزقــدرة( -1 يهــا املعبــد ال  يســي للمدينــة مــث شــيد عل 17  أبرتفــا ( الــ  اختــ ت شــكالً ة وطي
 ))تندران(( .

 معبد عشتار . -2
 قص  أشدر انص  ابل الثا  . -3
 معاو أث ية أ  ى . -4
 اد(( بدور شارو ني )) درس -3
ة امسهــا دقــع ق يــة قدميــ(( عنــد م))ســ لدن الثــا العاصــمة الثالثــة لإلم اطدريــة األشــدرية ابتناهــا امللــك األشــدري  -

اد(( وأســس بة )) درســابلوــ ي مــم الق يــة املســما( مــيالً مشــال شــ ق نينــدى 15))مكانيــا(( تقــع علــك بعــد )
   .مدينة حديثة ، و ان سبب إنشا ها لتخليد امس  عم ط يق شاهد عم ا  ي ز ع مت

 د اآلل  .)س لدن( لكل بدابة امساً ألحها سبعة ابداي ولعل  ي انت املدينة م بعة الشكل  -
 . بعةصل سدن أبربعة طدابق مم ابقنال   املدر  ال  عث  عليها م  انت هنا  )زقدرة( -
  ما عث  علك ثاثيل السدد وثريان عنحة و الت وأدوات ح بية . -

 نيندى   -4
اطهــا أبســدار عابــد واحوامل قصــدرالأختــ  ســنحاريب بعــد و ــاة ولــدا ))نينــدى(( عاصــمة لــ   دســعها وشــيد  يهــا  -

 حقدهلا مبياا العيدن . روى ز ارف وو ندق وزيم أبداهبا بتماثيل و 
و ـل  ثـريان اجملنحـة سـها الضم إىل املدينة تـل النـيب يـدنس ولعـل يف سـدر املدينـة الـدا لي مخسـة عشـ  بدابـة حت -

 ابي حتمل اسم أحد االل  .
ة يف جـــد هـــ ا املدينـــيـــة تـــ    مبتـــزال الشـــداهد واآلاثر التارخيومـــا  ينـــة أمهيتهـــا بعـــد الفـــت  االســـالميأعـــادة املد -

 العصدر الالحقة  صدصاً العهد اإلسالمية ومنها  
( ، يقع هـ ا اجلـامع هـ20) نةاجلامع األمدي   وهد أقدم لامع يف مدينة املدصل ، أنشأا عقبة بم   قد السلمي س -أ

 -هـــ1255ا ــ   ي لــدد بنإىل احلــا  مصــفك  الــ ةبنســف اليــدم أبســم ))اجلــامع املصــفك(( ة الكــدازيم ويعــ  لــيف حم
 م .1839

لتــاريخ الــ ي بــين  يــ  نــدر الــديم حممــدد بــم م وهــد ا1170 -هـــ566دري   يعــدد اترخيــ  إىل عــام نــاجلــامع ال -ي
ينــة لــة ويقــع وســط مدتــ  املا عمــاد الــديم زنكــي وايل املدصــل هــ ا اجلــامع وعــ ف ابمســ  ، واشــته  هــ ا اجلــامع مب ذن

 املدصل .
دق الشـعاريم ، قـع قـ ي سـيامع النيب ل ليس   يعت  لامع النـيب ))لـ ليس(( مـم اجلدامـع القدميـة يف املدصـل ل - 

 درلنك(( .ا ))تيم  ولددعويعتقد ان  يضم ض ي  ))احل  بم يدسف(( وايل املدصل يف العهد األمدي ، وس
ديـ   نـة نينـدى جبانـبالل مديتـدب (( أحد لامع النيب يدنس   بىن املسلمدن ه ا اجلامع علك السف  الو ا لتل ))ت -د

 (( أو ))ذندن(( .نسع وف لدى املسلمدن بـ ))النيب يد ))يدانن بم أما (( امل
 ومم املناطق األاثرية املن قة الشمالية 
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 أربيل ))أربيال أو أراب ايلد(( -1
س لة لبــال زا ــ و سلســسـفل و وهـي مــم املــدن القدميـة لــداً يف املن قــة احملصــدرة بـني دللــة والــزاي األعلــك واأل

 ( .املدازية لنه  دللة ، ويبدو أهنا  انت املدطم األول لإلنسان القدمي ))نياندراتل(
 تار( .أربيل أبهنا العاصمة الدينية لاشدريني إذ يستق   يها معابد االهل  )عش ع  ت

 زا د   مم املدن الع اقية ال  شهدت اشاراقات حضارية قدمية . -2
 احلض    -3

لوـ ا اعـم اجلنـدي  هلـاتبعـد اطاليف ابدية ختلـد مـم مصـادر امليـاا اجلاريـة شـأهنا شـأن تـدم  والبـثاا و تقع احلض  
ع لـة وتعتـ  احلضـ  مـم املداقـالقيـارة علـك هنـ  دل (  م ر ي مدينة70(  م وعلك مسا ة )110ملدينة املدصل ادايل )

 مم ه ا املدينة   اآلاثرية املهمة يف الع اق يقصدها السداح لالطال  علك ما تبقك
م ، ويلــي 30 -20 ـم حيــيط بـ   نــدق بعـ ض 2أسـدار احلضـ    للمدينــة سـدر  ــارلي مـم اللــه يبلـغ ق ــ ا  -أ

 .صف الكيلد مثن ملسدرياالسدر ا ارلي سدر دا لي بين ابحلجارة وهد السدر ال  يسي وتبلغ املسا ة بني 
 دينة .ر  إىل وسط املداا شة مدا ل ر يسية ثتد مم  الهلمدا ل احلض    للمدينة أربع -ي
لشـــ ق ألنـــ  ادلـــ  حنـــد ماملعبـــد الكبـــري   وهـــد مـــم أبـــ ز ااثر احلضـــ  وا ث هـــا أمهيـــة ))معبـــد الشـــمس(( وهـــد  - 

أو بيــت  د الكبــريةصــص لعبــادة ))الشــمس(( و ــان يعــ ف لــدى ســكان احلضــ  ابســم ))هــيكالراب(( أي املعبــ
 االل .

 .دحة إىل الش ق  يلة مفتد األر يقية ويتـالف مم ر  ة مستوهد معبد مشيد علك شا ل  املعاب معبد م ن   -د
 وهد أحد املعابد املدلددة يف مدينة احلض  . معبد شحريو   -ه
ة قية مــم هنــ  دللــهــة الشــ  تعتــ  ســام اا واحــدة مــم أ ــ  املــدن اإلســالمية بعــد بوــداد تقــع علــك اجل ســام اا   -4

صـلت بـني حملشا ل ال  يعدد إىل ا لسبب ببنا ها م مشال بوداد اسسها املعتصم ابهلل وش   120علك بعد 
اهلـادي  ألماميني ))علـيم قدي ا لندا االت ا  وأهايل بوداد . وهي اآلن مم املداقع الدينية املهمة  دهنا تضم

 واحلسم العسك ي(( عليهم السالم .
 أهم أاثر سام اا   

 املسجد اجلامع وامللدية . -1
 لامع أا دلف . -2
 ليفة( .ابي العامة )قص  ا  -3
 ملعب الصدجلان . -4
 قصدر أ  ى ))القص  اهلارو (( ))وقص  العاشق(( . -5

 األهداف األدا ية  
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 مقــة الشــمالية مــ املن يفالع اقيــة  يتعــ ف ال الــب عنــد دراســة هــ ا الدحــدة علــك أهــم اآلاثر الشــاةة للحضــارة
 الع اق .

 حة   ضع دا  ة حدل احل ف ال ي يسبق االلابة الصحياالمتحان القبلي 
هـــم احلضـــارات ت  يهـــا أ انـــت املن قـــة الشـــمالية مـــم العـــ اق املـــدطم األول لإلنســـان الع اقـــي القـــدمي واهـــ   -1

 -اإلنسانية ال  الت أحدى الص وح الشاةة يف اتريخ البش  وهي  
 احلضارة السدم ية . -أ

 احلضارة الكلدية . -ي
 حضارة أور الثالث . -ت
 احلضارة اآلشدرية . -ث
هنـا ألاطديـة الداسـعة ة لإلم  اخت ها امللك األشدري ))أشدر أوبلط(( ولعلها عاصـم مم العداصم األشدرية ال  -2

 مدقع حممي بنه  دللة ... هي  
 أشدر ))قلعة الش قاص(( . -أ

 دور شدر ني . -ي
 اببل . -ت
 نيندى . -ث
 وذلك   د حالياً ابارو ني((  درسشالثا (( عاصمة لديدة ل  ))دور  أخت  امللك األشدري ))س لدن -3
 يف من قة زراعية .ألهنا تقع  -أ

 ألهنا تقع يف وادي حماص ابجلبال . -ي
 ألن  اراد أن خيلد امس  عم شاهد عم ا  ي ز ع مت  . -ت
 ألهنا ذات مدقع عسك ي . -ث
 مم العداصم اآلشدرية املهمة  احل )) احلد(( ومم أهم معاملها احلضارة. -4
 لامع النيب يدنس . -أ

 معبد  شدر . -ي
 ار .قص   شدر انص  ابل الثا  ومعبد عشت -ت
 اجلامع الثدري . -ث
لصـح اا هـي اوالـ  تقـع يف  ا السـداحمم املدن الع اقية القدمية ال   انت يف املعاو احلضارية املهمة الـ  يدمهـ -5

 مدينة  
 اببل . -أ

 أربيل . -ي
 احلض  . -ت
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 . ددرسبا  -ث
  ية  دهنا ن اآلشدر  ايلد(( مم املناطق السياحية املهمة وهي مم أهم املدابأربيل ))اربيال أو ار  -6
 العاصمة السياسية . -أ

 املدينة املنيعة ال  حيتمي هبا اآلشدريني . -ي
 العاصمة االقتصادية . -ت
 العاصمة الدينية . -ث
 اخت  ا ليفة العباسي املعتصم ))سام اا(( عاصمة لديدة بدالً مم بوداد وذلك  -7
 لكدن مدينة حديثة . -أ

 العتبارها م  ز اقتصادي . -ي
 لكدن مدينة ذات طبيعة ومجال  بري . -ت
 بب املشا ل ال  حصلت بني لندا االت ا  واهايل بوداد .بس -ث
 ياحية املهمة  ناطق السر املياا إال أهنا تعت  مم املدصامم احلض  مدينة ع بية تقع يف ابدية ختلد م -8
 نة .مم ه ا املدي ما تبقك ألهنا تعت  مم املداقع اآلث ية املهمة يف الع اق يقصدها السداح لالطال  علك -أ

  يبة مم املدن الع اقية .لكدهنا ق -ي
 ألهنا ط ق املداصالت تددي إليها . - 
 ألهنا تقع يف من قة زراعية مجيلة ومناخ معتدل . -د

رشــاد فنــادق /  ــ   االادارة الو الفئــة املســتهد ة   أن هــ ا الدحــدة مدلــ  ل لبــة معهــد اإلدارة التقــين / قســم الســياحة 
 السياحي / الصف األول .

 الدحدة النم ية ا امسة 
  اثر املن قة الدس ك واجلندبية 

 أواًل    اثر املن قة الدس ك  
ــ بوــداد   تكتســب بوــداد أمهيــة  بــرية  دهنــا عاصــمة العــ اق ، وشــهدت هندضــاً حضــارايً  ،  اً واقتصــادايً وعم اني

  ضاًل عم أهنا مدينة اترخيية ع يقة شهد اع م اشكال الن م االلتماعي والسياسية .
ئــة مدينــة مــدورة أطلــق هـــ علــك هي145لعفــ  املنصــدر / اث   لفــاا بــين العبــاس عــام   أسســها أبــد أتسيســها 

 لناس .اعليها ))مدينة السالم(( إال أهنا امسها القدمي ))بوداد(( ال متداواًل علك ألسنة 
ا وهـ  مـدا ل ر يسـية لي أربعـةأسدار بوداد وأبداهبا   أحـاص املنصـدر املدينـة بثالثـة أسـدار ولعـل للسـدر ا ـار 

 األبداي  
 ابي البص ة يف اجلندي الش قي . -1
 ابي الكد ة يف اجلندي الو ا . -2
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 ابي الشام يف الشمال الو ا . -3
 ابي   اسان يف اجلهة الشمالية الش قية . -4

مسـت يلة  از قنـاط  ورـ فا أن جيتـوه ا االبداي ثتاز أبن ال تددي مباش ًة إىل املدينة وإمنا يض   الدا ل إليهـ
 العدو مم الد دل بسهدلة إىل املدينة .ومعدقات تعيق 

 أاثرها الشا صة  
ت أ ثـ  معاملهـا احلضـارية ، م تدالـ  الم و قـدت أمهيتهـا ودم تـم مدينـة السـ1258 -هـ656دم  املودل عام 

ومــم  الحمهــا األصــيلةت  يهــا مالنكبــات واالحــتالالت ))الفارســي ، العثمــا  ، ال ي ــا ((  ــثة دامــت ســتة قــ ون ضــاع
 أاثرها  أهم

 قص  املنصدر / يقع وسط املدينة . -أ
 . حالياً   شلقابلق ي مم الالقص  العباسي / يقع علك اجلهة الش قية مم هن  دللة  -ي
مـل  يهـا سـت سـندات حيـث هــ اسـتو ق الع625املدرسة املستنص ية / بناهـا املستنصـ  ابهلل ابتـداا مـم سـنة  - 

قـع علـك تية لامعـة ، تعت  اول مدرسة ع ب ، ب لك هـ و انت ةصصة لتدريس علدم الديم631تكاملت سنة 
 ضفة هن  دللة الش قية وسط بوداد ق ي لس  الشهداا حالياً .

مم هـ ا البـاي  ع ابلق يالباي الدس ا    وال ي يقع يف وسط بفدد ق ي ا ط الس يع )حممد القاسم( ويق -د
 م قد الشيخ عم  السه ورودي .

 لياً(( .رة ق ي مدقع لامع القص  ))لامع ا لفاا حامنارة سدق الوزل   تقدم ه ا املنا -ه
ىل الســيدة إ  يعــدد قــ  ســت زبيــدة   يقــع يف لانــب الكــ خ جبــدارؤ م قــد الشــيخ معــ وف الك  ــي وهــ ا القــ -و

 م( .1202 -هـ599)زم د  اتدن( زولة ا ليفة ))املستضيا ابهلل(( بين سنة )
 قع يف لانب الك خ .هـ وي612لامع الشيخ مع وف   بين ه ا اجلامع سنة  -ز
 ا  .ت بة الشيخ عم  السه ودي   يقع يف من قة الشيخ عم  حالياً وق ي الباي الدس  -ح
 املدرسة امل لانية / لامع م لان .  -ص
  ان م لان . -ي
 املشهد الكاامي ))اإلمامني مدسك بم لعف  وحممد اجلداد(( . - 
 م قد الشيخ عبد القادر الكيال  . -ل
 لامع االمام االع م . -م

 دا م   ))طيسقدن(( امل
 نه يم .ا بني المتقع علك هن  دللة إىل اجلندي مم مدينة بوداد أي يف املن قة ال  تتدسط بالد  -
والـ   ة حـىت اليـدم ،يـة الشا صـةلفاهتـا األث   يفتارخيية واحلضارية الـ  اتضـحت ا تسبت شه هتا مم أمهيتها ال -

 .أ   اإلم اطدرايت يف الش ق واحد مم  دات ع مة الع ي املسلمني ال يم ح معكس
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) ســك انــد ي بنــاا )مــم الشــدا ص املهمــة يف هــ ا املدينــة ))طــاق  ســ ى(( وهــد لــزا مــم القصــ  الكبــري الــ  -
 السـداح مـم  ـل  ـد إليهـاش وان(( وقد اصب  طاق  س ى مم العالمات احلضارية الع اقية الشا صـة الـ  يتدا

 بقا  العاو ،
   عق قدف

  30لـك مسـا ة عة بوـداد دريكالزو(( عاصمة الكيشـيني يف العـ اق ، إىل الوـ ي مـم مدينـتقع عق قدف ))دور  
  م .

ي املدينــة(( وهــ ))زقــدرة اسســها أحــد ملــد  الســاللة الكيشــية املــدعد )) دريكــالزو(( وابــ ز بقاايهــا الشا صــة
 مندذلاً مهماً مم االب ا  املدرلة يف حضارة وادي ال ا ديم .

 اجلندبية  اثنياً    اثر املن قة
ـــ  منـــاطق العـــ اق رـــىن يف اآلاثر  دهنـــا شـــهدت أع ـــ - ات البشـــ ية م احلضـــار تكـــاد تكـــدن املن قـــة اجلندبيـــة أ ث

 اإلسالمي . فيزم ا ز التح ))السدم ية والبابلية(( و انت أحدى
 اببل    -1
 ة ابي اإلل  .(  م لندي بوداد ، واسم اببل يعين ابللوة السدم ي90تقع اطالل اببل علك بعد ) -
لة ادس ملـد  السـالدراا سـمحـيبدو ان املدينة ا تسبت امهيتها السياسية والسكانية واحلضارية مم عهد امللك  -

 البابلية األوىل .
ت ألع ــم ملد هــا  ــ أر ق.م الــ  539 -625املمتــدة مــم واهــم مــا وصــل ألينــا مــم ااثرهــا لعــدد إىل الفــثة  -

لــ  ي لــق عليهــا ))العصــ  البــابلي احلــديث(( واهــم ( ق.م وهــي الفــثة ا562 -604)نبد ــ  نصــ  الثــا (( )
 اعمال ه ا امللك يقسم إىل م حلتني  

 ق.م وتضمنت املشاريع العم انية التالية   600 -604امل حلة األوىل   
 لش قية .ااملسا ي ملدينة اببل و ان هد   محاية اببل مم لبهتها السدر الش قي وا ندق  -1
 مثيم . نة تكدن املسا ة بين  وبني السدر ا ارلي  يلدالسدر الدا لي وهد حييط املدي -2
   ومعبد االل  ))مشس(( .حب مدينة ابد يف اببل ومعبد )ايبار( يف خمعبد وردو  -3
 زقدرة اببل ال  تعلد معبد االل  م دوخ . -4

 ق.م 593 -600امل حلة الثانية   الفثة املمتدة بني 
 بناا معبد ))مشس ايبار(( يف مدينة الرسا . -1
 ار(( يف مدينة اور ، وزقدرة ايكيش ))شري  ال(( .ننعادة بناا معب االل  ))ا -2
د ياند(( ،  ومعبــصــار شــلــ  ))، ومعبــد اال تبــد(( يف مدينــة دلبــااناملعابــد ))معبــد االلــ   اعــادة بنــاا عــدد مــم -3

 . عشتار يف مدينة الدر اا  ( لالهلنا(ن))
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 املعاو ال  يسية يف مدينة اببل
 ابي عشتار . -1
 صدر امللكية .الق -2
 اجلنا م املعلقة . -3
 د عشتار .معب –عبد االل  )م دوخ( م –معابد اببل  -4
 زقدرة اببل . -5

  صـبة و وارض منبسـ ة  خ مال ـممبنـا  وال شك يف أن من قة اببل الق يبة مم هن  الف ات واحملاطة ابلبستان تتمتـع
 رية .لعلت املدينة ذات أمهية سياحية  ضاًل عم امهيتها التارخيية واالاث

 الكد ة  -2
عد بـم اا وقـاص عـام ( م أسسها بعد الفتج اإلسالمي القا د سـ156تقع الكد ة لندي بوداد علك مسا ة )

ة إىل قـ ي كد ـة( ابإلضـا )مسجد ال (هـ يف اجلانب لو ا مم هن  الف ات ومم اب ز االاثر اإلسالمية يف ه ا املدينة17)
 ))مسلم بم عقيل وها  بم ع وة(( .

 واسط  -3
 اهـا واسـط ألهنـا تقـع بـني(هـ علـك اجلانـب الوـ ا مـم هنـ  دللـة ومس81ها احلجا  بم يدسف الثقفي عام )انشأ

 املص يم ))البص ة والكد ة(( .
قصـ   ابإلضا ة إىل د الكد ةومم أب ز معاملها اآلاثرية ))املسجد اجلامع للمدينة(( ال ي أسس علك ر ار مسج

 ط ))املدرسة الش ابية(( .احلجا  ))دار االمارة(( ومنارة واس
 حصم ))قص  األ يض (( -4
لـك ال  يـق الـ ي يـ بط  ع(  ـم ، ويقـع 50يقع ه ا احلصم إىل اجلنـدي الوـ ا مـم مدينـة  ـ بالا علـك مسـا ة ) -

   بالا مبدينة ))عني ث (( ، وميتد وادي االبيض إىل الشمال مم احلصم .
عـايل أبلنـدي العـ اق  لـ ي يـ بطزل الـ  تقـع علـك ال  يـق اللحصم أمهية اترخيية  برية إذ أن   ان مم أهم املنا -

 الف ات وسدراي .
ة مــ قــد اصــب  عال لز   يــة ،روعــ  التصــميم واتقــان يف معاملــ  اهلندســية وابفخامــة البنــاا و ويتمتــع هــ ا احلصــم  -

 السداح مم  ل مكان . ديهشا صة مم معاو احلضارة الع بية ال اقية ال  تست
 لعباس .ام اا بين ام  ضاًل عم ان  قص  امارة ألحد امجتسن   ان لل احة واالوايفة احلصم او انت  -
 .ية الصح اوية سط ا لفو وتعدد تسمية احلصم ابال يض  إىل لدن القص  ال ي مييل يف م ه ا إىل اال ض ار  -
هـد سـجد والبا  املحلصـم  هنـز احلصم ابلسدر ال ي تدلد  ي  اربعة اب ا  ر يسية وهد للد ا  أما دا ـل اتميي -

 ال ي يستخدم  االم اا مم بين  العباس.
    نف -5
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هنــا امل  ــز اللســدم ية ا ( مــم املــدن السياســية يف العصــ  الســدم ي مــع ذلــك  انــت مــم أهــم املــدن نفــو تكــم ) -
 (( نفـتقـع )) ،يـل((نلن  ))االـ  السـدم يم االع ـم وزولتـ نيـل(( م يم الـ  احتضـنت معبـد االلـ  ))الديين للسـد 

 (  م .10حند ) م مدينة عفك(  م وتبعد ع35انية وعلك مسا ة )ال الش قي مم مدينة الديد إىل الشم
 أهم البقااي احلضارية واملعمارية يف )ثو (

 زقدرة ومعبد ))أي  در(( . -1
 نا(( .نمعبد االهل  ))أ -2
 الدر اا   -6
أورو (( قـااي مدينـة ))هـي ب  ـاامم املـدن الع اقيـة القدميـة لـداً ، تعـدد إىل بـداايت االلـف ا ـامس ق.م ، والدر  -

 ( م إىل الشمال مم مدينة السماوة .30القدمية ، تقع بقاايها علك مسا ة )
 أهم معاو الدر اا

 سدر املدينة . -1
 د(( مدسس ساللة أور الثالثة.مندر اا   ال  شيدها امللك ))أور زقدرة ال -2
 ))املعبد االبيض(( . معبد أند -3

(( ملعبـد االبـيضمسـي ))اب تقديس السدم يم هل ا بين معبدا الضخم الـ ي وإالل  )أند( سيد السماا  ان مدضع
.. 

ا((   ثـــبـــد االلـــ  ))مر ، ومعة االلـــ  عشـــتاوهنـــا  معـــاو أ ـــ ى يف مدينـــة الدر ـــاا معبـــد االلـــ  ))أري  ـــال(( لعبـــاد
 االر يقي .

 أور   -7
 م بوداد .مم ( 365( م وعلك بعد )17تقع مدينة أور إىل اجلندي مم مدينة الناص ية مبسا ة )

 معاملها األث ية 
ــة الشا صــة الــ  يســت يع مــم ي تقيهــا أ -1 ضــارية يــع املعــاو احلن يــ ى مجالزقــدرة   وهــي أبــ ز معــاو املدينــة األث ي

 ال اه ة ملدينة اور . ويعتقد أهنا نشأت يف عص  العبيد .
 نار(  نمعبد ) -2

 لسدم يم .ة لدى احي ك بقدسية  بري  املعبد ةصص لعبادة ال  ))القم (( وحامي اور و ان ه ا االل 
 معبد نم  ال   -3

  أور .يف  عليها ونم  ال هي زو  ال  القم  ال  اه ت إىل لانب زولها االل  يف املسلة ال  عث
 (( .شلكا م ))داح امللكية ا اصة اوعث  يف ه ا املعبد علك الكثري مم ال قم ال ينية واالل

 القص  الكبري ))قص  شدلكي((  -4
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ــ ــ  ، يعت ــة يف )اور( . ويتميــز بضــخامة لدران  ــق حيتــدي مــم م ا بكثــ ة مــاو   هــ ا القصــ  مــم اهــم املعــاو األث ي
 وحج ات .

 املق ة امللكية   -5
  البص ة  -8
ك عهــد هـــ علــ16 تقــع عنــد مــد ل شــط العــ ي بــني  ــارس والشــام ، وقــد اختــ   يهــا العــ ي بعــد  تحهــا ســنة -

 .معسك اً للجند  ا ليفة عم  بم ا  اي 
 م .أن البص ة مم املناطق القدمية ال  سكنها الع ي يف عهدد مدرلة يف القد يبدوو  -

 ومم أهم معاملها احلضارية 
 مسجد البص ة   -1

 اض اول مسـجد يفعلـك انقـ من  ابٍق حلد اآلن ، ولقد بين املسجد ))أا مدسك األشـع ي(( ال ي ال يزال لزا
 البص ة .

 دار االمارة   -2
لنــاس أداا اعلــك  لســه مــم الــ هاي إىل املســجد ويريالصــقة للمســجد ، حــىت يــتمكم األمــبنيــت دار اإلمــارة م -

 . ابألمريالف ا ض واالتصال 
 األهداف األدا ية 

م احلضـاري يف والتقـد ط واجلنـديدسـة علك اآلاثر الشا صة يف مـدن اليتع ف ال الب عند دراست  ه ا الدحد
 تلك املدن قدمياً .
  ة حدل احل ف ال ي يسبق االلابة الصحيحة ضع دا    االمتحان القبلي

 و يتبقك مم  اثر مدينة السالم ))بوداد(( شيا مم ااثرها إال القليل وذلك   -1
 بسبب الكدارث ال بيعية . -أ

 بسبب حتديث املدينة . -ي
( قـ ون 6مـت )الـ  دا ي دم   ل شيا  ضالً عم االحـتالل الفارسـي والنكبـات بسبب االحتالل املوديل ال - 

. 
 الثف ال ي اصاي أهلها .بسبب  -د
 دن شه هتا وامهيتها التارخيية  سفأ تسبت املدا م ط -2
 لكدهنا عاصمة لاقدام الفارسية . -أ

احــد مــم و م ح مــدا لدلــدد ةلفــات أث يــة شا صــة حــىت اليــدم ، والــ  عكســت ع مــة العــ ي املســلمني الــ ي -ي
 ا   احلضارات .

  دهنا تقع علك هن  دللة وحماطة ابلبساتني . - 
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 ا أ   عاصمة للف س الساسانيني يف الع اق .لكدهن -د
 ل  امتازت ...اعق قدف  دن وملكهم ))دور  در يكالزو(( مدينةشياآلاثر املهمة ال   لفها الكا  ان مم -3
 مبعابدها الكثرية . -أ

 مبدقعها التجاري . -ي
 زقدرة املدينة الشا صة . - 
 بشدارعها الداسعة . -د
 انية يف عهد ....د ، ا تسبت امهيتها السياسية والسك( م لندي بودا90تقع مدينة اببل علك بعد ) -4
 امللك سنحاريب . -أ

 امللك نبد بالص  . -ي
 امللك محدراا . - 
 امللك دارا . -د
 ل  هي  واعما مم امللد  الع ام  ان للملك ))نبد    نص  الثا (( يف عهد اببل احلديث -5
 ت اع م اجنازات احلضارة البابلية احلديثة . ال  ار  -أ

 إىل تدمري احلضارة يف اببل .هي ال  ادت  -ي
 هي ال  حفزت االقدام ا ارلية علك التد ل ابعمال  . - 
 هي ال  ادت إىل أن تصب  اببل مم املدن املتدس ة ابلسمعة . -د
 ة ألهنا ...السدم ي  ( مم املدن السياسية يف العص  السدم ي مع ذلك  انت مم اهم املدننفو تكم ) -6
 ذات أراضي  صبة  برية واسعة . -أ

 ذات أمهية رارية واقتصادية . -ي
 تقع علك ال  ق التجارية ال  يسية . - 
 سي للسدم يم . يامل  ز الديين ال   -د
 تعت  مدينة اببل ذات أمهية سياحية ألهنا  -7
 مدينة مجيلة واسعة . -أ

 مدينة ثتلك مقدمات اقتصادية . -ي
 رخيية .حلضارية والتاامهيتها  عم أتقع يف من قة ق يبة مم هن  الف ات وحماطة ابلبساتني وتتمتع مبناخ  ضالً   - 
 تقع يف سفدح اجلبال الشمالية . -د
 حلصم قص  اال يض  أمهية اترخيية  برية إذ ان   ان . -8
 مم اهم احلصدن العسك ية . -أ

 أحد احلصدن احملاطة ابلبساتني واالراضي الزراعية . -ي
 دراي . ات وسمم أهم املنازل ال  تقع علك ال  يق ال ي ي بط لندي الع اق أبعايل الف - 
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 .مم املناطق ذات املياا الوزي ة  -
 


