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 اختبار نهائي- اجابات نموذجية 

  101أثر 

 المدخل الى علم اآلثار

 

 

: اجب على ثالثة اسئلة

 

. يربط الكثيرون علم اآلثار بالكنوز المدفونة وباألىرامات والمدافن المختلفة: السؤال االول
. كيف يمكن تعريف علم اآلثار لتخطى مثل ىذه المفاىيم في نظرك

 ادلواطن يصدق ال حيث ، ادلختلفة وباالىرامات وادلدافن ادلدفونة بالكنوز اآلثار علم الكثَتون ويربط
ويف  .اللقيا ونفائس بالذىب ذلا عالقة ال علمية لدراسة يهدف داخل اخلرائب التنقيب ان العادي

 مذىولُت كعلماء يصورون األطوار ما غرييب رومانسيون أبطال ىم اآلثار علماء أن يعتقدون أرويا
 .ادلعاصرة احلياة ومشاكل بضغوط يهتمون ال أهنم لدرجة احلياة  القدمية تفاصيل يف بشدة ومنغمسُت
 ادلهمة خالل االكتشافات من وذلك اإلثارة عامل إىل الباب يفتح اآلثار علم ان آخرون بينما يري

 العام يف ) Howard Carter ( ىاوارد كارتر االصلليزي بواسطة آمون عنخ توت مقربة مثل
 جعلو شلا حتري وأعمال اخلطر من خليط صلد حيث ىذا العلم جاذبية من جزء وىذا .م 1922

روايتها  يف ) Agatha Christie ( كرسيت أجاثا من األفالم وصانعي لكتاب الروايات مطية
 ( سبيلبَتج إستيفن إىل ) Murder in Mesopotamia ( الرافدين بالد يف جرمية

Spielberg ( كبَتة الغاز حل يف أوقاهتم معظم يقضون أهنم البعض يرى  كما.جونز إنديانا مع 
 حضارة او ملكي مدفن اكتشف من جدا القليلُت من ان الرغم علي ، ضائعة حضارات واكتشاف

 وبقايا وفخار حجرية أدوات ذات يف مواقع التنقيب يف حياهتم جل معظمهم ي يقض حيث منسية
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 احلديث اآلثار علم وأصبح جذابا ، العلم موضوعا ىذا فمازال يكن ومهما .حيوانية أو آدمية عظام
 ادلاض لدراسة العلمية والتقنيات ادلناىج من عريض مدي من يتكون انو كما العلمية ادلنهجية يطبق

 . ودقة منظمة بطريقة تستخدم اليت ي

 كما وصفا اآلثرية ويقدم عامة بصفة القدمي التاريخ يدرس علم أنو على ادلصادر تتفق عامة وبصفة
 اىل ان االنتباه وجيب .التاريخ قبل ما لفًتة واحلضارية اآلثارية للمخلفات العلمية بالدراسة يعٌت أنو

  ، التقليدي اآلثار علم كان كما لذاهتا االثرية ادلخلفات الوصف ىذا
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يتفق اآلثاريون باختالف تخصصاتهم بان ىنالك أربع أىداف رئيسيو لعلم : السؤال  الثاني
اذكرىا . اآلثار

الثقافة  تسلسل اشتقاق ثم والمكاني الزمني صياغها في ومحتوياتها المواقع دراسة. 1
 التاريخ واألدوات قبل ما مواقع من رلموعو وبفحص .الثقايف التاريخ بناء إعادة هبذا ونعٍت :اإلنسانية
 ويرى .السنُت اإلنسانية آلالف للثقافات وإقليمي زللي تسلسل وضع باإلمكان يصبح فيها ادلوجودة

 مشكلة اىل باإلضافة والتنظيم االجتماعي الدين مثل ملموسة غَت جوانب ىنالك ان اآلثاريون بعض
 .مكتملة بصورة العملية ىذه من إمكانية يقلل شلا األدوات لبعض الًتبة يف الضعيف احلفظ

 هبا اإلنسان صنع اليت الطرق دراسة تطورت فقد اجملال ىذا ويف  :الماضي حياة طرز بناء إعادة. 2
 العلماء حيث أدرك ، العشرين القرن ثالثينات منذ ي رئيس ىدف وأصبحت ، ي ادلاض يف معيشتو

 ىي انسانيو فكل ثقافة ادلتغَتة ادلناخات من معقده خلفيو يف عاشو قد اإلنسان ان الفًتة ىذه يف
 .معينو مناخيو بظروف ومتغَت معقد تكيف

الثقافات  وصلت دلاذا نشرح ان اذلدف وىنا :التغير أسباب وشرح الثقافة عمليو دراسة 3.
 .ادلتنوعة ادلراحل ذلذه العامل أضلاء كل يف اإلنسانية

وندرسها  المعاصر عالمنا من جزء ىي والتي وأدوات مواقع من فيو بما األثري السجل فهم 4.
 ان اليوم بعد نقبناىا وأدوات مواقع نصف ألننا اليوم نفعلها ي ادلاض عن مالحظاتنا ان :منو كجزء
 والطريقة الًتبة يف وتوزيعها ماديو أشياء من يتكون األثري والسجل. السنُت آلالف او لقرون ُىجرت

 نًتمجو وان ، الساكن السجل ىذا عن ادلعاصرة مالحظاتنا نأخذ ان ىو السجل ىذا الوحيدة لفهم
اليت  األشياء ىذه أوجدت اليت والظروف العيش كسب وطرق ، ادلتحرك ي ادلاض عن إىل إفادات

 من الصيادين ادلعاصرين ومالحظة جتارب وعمل احلاضر مالحظة علينا وبالتايل ، اليوم حىت عاشت
الوسائل  من وغَتىا الطعام وجامعي
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اذكر بالتفصيل ثالثة . النسبي  والتأريخ المطلق : ىنالك نوعان من التأريخ  :السؤال الثالث
  أنواع من طرق التاريخ المطلق 

 علي حتتوي اليت العضوية ادلواد تاريخ يف تستخدم الطريقة ىذه : c14 : المشع 14 الكربون
 .الذرية لألحباث نتيجة إليها الوصول يف ساعد وقد احلفريات يف عليها يعتمد الكربون واليت

 .الفخار عمر لتقدير تستخدم : المغناطيسية الطريقة 

 فيو احملروق الطُت يقوم الذي الفخار لتأريخ Thermoluminescence الحراري التألق
 .حبجز االلكًتونات

 حلقات دراسة على تعتمد وسيلة وىي : Dendrochronology األشجار حلقات
 مت .األدوات من وغَتىا ، األثاث صنع او ، ادلساكن لبناء أخشاهبا سبق استخدام اليت األشجار
 يف حلقات وجود أساس على الطريقة تعتمد الغريب  اجلنويب اجلزء الشمايل يف أمريكا يف تطبيقها
 الصنوبر أنواع احد مثل األشجار بعض يف تنمو سنويا اليت األشجار جذوع
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بين بالتفصيل مرحلة . مر علم اآلثار بعدة مراحل في تطور مفهومو واىدافو: السؤال الرابع
عصر النهضة 

 العامل عن وحدىا ولكن البشرية عن ليس ، الفكري حلب االستطالع العودة النهضة عصر شهد
 النهضة علماء متابعة طرق فراغ أوقات لديها اليت الثرية بدأت اجملموعات وقد .ايضا الكالسيكي

 ، الفنون الكالسيكية من مناذج وجيمعون العاديات ، يدرسون والرومان اليونان ي أراض يف والسفر
 ادلعابد القدمية من اجلميلة التماثيل علي للحصول مشروعة غَت حبفريات قاموا الرحالة ىؤالء ونفس

وأصبحت  اجلميلة باألدوات الفنية مليئة أصبحت خزائن اجلامعُت ما  وسريعا.الرومانية والقصور
 علم اآلثار دراسة يف جديدة بدأت مرحلة .رئيسية علمية الكالسيكي مسئولية الفن دراسة

ىَتكيوالنيوم  الرومانية الشهَتة ادلدينة حلفر من شللكتو اثنُت الصقليُت أرسل ملك عندما الكالسيكية
 دلدينة كاملة عن تفاصيل احلفريات ىذه كشفت وقد والعمارة الفن مع يتعامل نظام منو جاعال
 .م 11 عام ريسافيس بركان دمرىا رومانية
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ما الذي يعنيو نظام الثالثة عصور؟ :   السؤال الخامس

التالل  من خليط واجههم الذين األوائل وادلنقبُت للدارسُت رئيسية مشكلة ي ادلاض تصنيف كان
 السادس القرن هناية ومنذ ، ي ادلاض قياس او لتقسيم وسيلة ذلم يكن ومل وادلستوطنات اجلنائزية

 قام مث .واحلديدي والربونزي احلجري مثل التاريخ قبل ما عصور عن يكتبون علماء كان ىناك عشر
 Rasmus ( نَتب بروفيسور بواسطة ادلفهوم ىذا وهتذيب بتحسُت اآلثار االسكندنافُت علماء

Nyerub ( كان وقد الدمناركي الوطٍت ادلتحف ببناء قام الذي وىو ، جامعة كوبنهاجن مندوب 
 من رلموعة مجع مت ان بعد اآلثارية اجملموعات قياس وفهم علي ادلقدرة عدم مشكلة من يشتكي
 Thomson ( " تومسون كرستيان " أمُت ادلتحف ومبساعدة .األثرية ادلناطق سلتلف من األدوات

 الربونزي العصر احلجري العصر رلموعات متثل ثالثة من ترتيب يف ادلتحفية اجملموعات بوضع قام )
 واضح ىذا التقسيم بدراسة ) G. I. Warse ( " ي وورس آي جي " قام مث .احلديدي العصر

 ما قبل مواقع لتصنيف كأساس تبنيو مت وقد .األدوات على فيها عثر اليت الطبقات مع يتطابق بأنو
  .اليوم حىت التاريخ

 


