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  تطبيق: مدخل الى الحضارات القديمةال مقياس

 اعداد: أ .سعدية رقاد

 السنة األولى جذع مشترك               

  La Mésopotamie: حضارة بالد الرافدين عنوان الدرس

 لحضارة األشوريةاحلصة ادلتبقية: ا

وبعد معرفة جوانب هامة من  ،بعد سلسلة من الدروس التطبيقية حول تاريخ احلضارات يف الشرق األدىن القدمي
 :من حضارة بالد الرافدين وأهم الدول والسالالت اليت قامت فيها انطالقا

، وكذا االحاطة بتفاصيل حول أصل  البابليون، األكاديون، سومريونال حضارة: التعرف على كل من -
، فيها ونظام احلكم التسمية، مواطنهم األصلية ، حتديد موقعهم على خريطة بالد الرافدين، أهم مدهنم

أهم االجنازات وادلعامل األثرية واحلضارية اليت خلفوها؟  أيضاأهم احلكام وعالقاهتم اخلارجية مع جرياهنم، و 
الحضارة وكتكملة للدروس السابقة، نقف اليوم مع ساللة جديدة وحضارة ضمن احلضارة الرافدية وهي: 

 .األشورية
 ،في سلسلة حضارة بالد الرافدين في الشرق األدنى القديمجديدة  حلقة تعتبر الحضارة األشورية  -

وذلك عن طريق البحث وعليو يتعرف الطالب من خالل ىذه الحصة على جملة من المعارف 
من أىم  بالمحاضرات المقدمة لو. والتقصي في المصادر والمراجع المتخصصة وكذا ربطها 

 :Pdfةبصيغ المراجع المتوفرة على شبكة األنترنيت
 كتاب "بالد مابني النهرين" لـديالتورت. -
 كتاب "مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية" لـ طه باقر. -

 كتاب "تاريخ أشور وبابل"، لـجميل خنلة مدور.-

 كتاب"ديوان األساطري سومر، أكادـ أشور" لـ قاسم الشواف.-
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"،لـ لـلويد سيتون ـ ترمجة حممد الفارسيمن العصر احلجري القدمي حىت الغزو  كتاب "آثار بالد الرافدين-
 طلب.

 أىداف الدرس: -
 أصل تسمية األشوريون ؟ ماهو موطنهم األصلي؟ -
موقعهم اجلغرايف على خريطة بالد الرافدين)مشال ، جنوب، شرق، غرب هنري الدجلة  -

 والفرات(
الدولة )دويالت ادلدن أو اماهي أهم ادلدن اليت أسسوها؟ أهم ملوكهم و نظام احلكم فيه -

 ادلركزية(
 وأهم احلروب اليت خاضوها؟ ) االقتصادية والتجارية(معرفة عالقاهتم اخلارجية  -
 هل استطاع األشوريون حتقيق ما حققه أسالفهم من اجنازات ومعامل هامة يف ادلنطقة ؟ -
 ؟  هتم وعلى يد مناليت أدت اىل زواذلم وزوال حضار  ماهي األسباب -

ويف األخري على الطالب استخالص أهم النتائج والعرب ادلستوحاة من دراسته حلضارة بالد 
 ومقارنتها باحلضارات األخرى ادلدروسة.الرافدين 
فسوف  ،بالنسبة لألعمال الموجهة لكل طالب والتي لم يتم مناقشتها مالحظة:

 نستعرض اىمها في الحصة القادمة ان شاء اهلل.
 الخالصة وعودة ميمونة للجميع. تحياتي

 

 


