
 األولى: النصف الثاني    المحاضرة      اللغة السومرية   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Obv.                                                                                    

I                                                                                  

10+2 ma-na urudu                                                                       1)- 

Šám é                                                                                             

5 ma-na urudu                                                                             

nì-diri                                                                                             

5)-  2 síg ma-na                                                                                   

II                                                                                                  

túg                                                                                                   

10 túg                                                                                              

10 ma-na urudu                                                                                     

2 sìla ì-nun                                                                                              

10-  nin-ni                                                                                                

                                                         uŠx(LAK672)ki                          me-pa-è         

                                                                                        in-DU                                          

                                                     

                                                                                                    III  

  dime-kù-ta                                                                                      

15- dumu                                                                                              



 األولى: النصف الثاني    المحاضرة      اللغة السومرية   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Lugal-á-maḫ                                                                                  

diŠbilx(PAP.GEŠ.BIL)-ki-nu-zu                                                       

bilx(PAP.GEŠ.BIL)-giš-ra-za                                                          

didu7-du7                                                                                                                                     

IV                                                                                       

20- bilx-nun-du                                                                                    

dien-kalam-du10                                                                                                                  

du6-du6                                                                                                                                          

dié-na-lu-lu                                                                                    

Lugal-dumu-zi                                                                                

25- diud-di                                                                                             

Rev.                                                                                     

                                                                                 I  

ubur-tur                                                                                       Š 

ak-d asar                                                                                     
di 

nar                                                                                                   

dsùd-anzu(mi-<im>)muŠen                                                         
di  

30- uri                                                                                                   

men-pa-è                                                                                       



 األولى: النصف الثاني    المحاضرة      اللغة السومرية   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

II                                                                                         

lú-bÚ-si                                                                                             

dien-da                                                                                            

unugki                                                                                               35- 

1 ma-na urudu                                                                                

..........]                                                                                            [ 

maŠkim                                                                                             

dumu                                                                                                 

40- bilx(PAP.GIŠ.BIL)-á-nu-kúŠ                                                             

                                                                                 III 

1 urudu ma-na                                                                                  

den-líl-ra                                                                                             

gal-nimgir                                                                                          

dié-lumx(ZU.ZU.SAR)                                                                       

45- gal-nimgir                                                                                          

dia-pa-è                                                                                              

dub-lá                                                                                                

diŠubur                                                                                               



 األولى: النصف الثاني    المحاضرة      اللغة السومرية   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

V                                                                                 I 

dumu                                                                                                  

50- a-pa-è                                                                                                 

 di dsúd-anzu(mi-<im>)muŠen                                                                                             

dumu                                                                                                   

é-lumx(ZU.ZU.SAR)                                                                            

nimgir                                                                                                  

55- lú-ki-inim ku-ku                                                                                

 :الترجمــة

 الوجــه

I 

 النحاس من منا 11-)1

 بيت سعر    

 النحاس من منا 5    

 هدية    

 منا من الصوف4 -(5

II 

 الملبس( من)    

 الملبس(من) 1    



 األولى: النصف الثاني    المحاضرة      اللغة السومرية   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منا من النحاس 1    

 سيال من الزبد 1    

 نن ني( لـ)-(11

 أش كي      

 مي با اي      

 اين دو      

III 

 مي كوتا      

 ابن -(15

 لوكال أماخ      

 بيل كي نوزو      

 بيل كور را زا      

 دو دو      

IV 

 بيل نون دو-(11

 اين كألم دو     

 دو دو     

 أي نا لو لو     

 لوكال دموزي     

 اود دي -(15



 األولى: النصف الثاني    المحاضرة      اللغة السومرية   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :القفا

I 

 شوبر تور      

 اك اسار      

 المغني      

 سود دنكر انزو      

 اكد( من) -(01

 أي با اي      

II 

 بور سيلو       

 أ اين دا      

 الوركاء   ( من) -(05 

 منا من النحاس 1       

       [ 111] 

 موظف        

 ابن        

 بيل أ نوكوش -(41

   III 

 منا من النحاس 1      

 انليل را      



 األولى: النصف الثاني    المحاضرة      اللغة السومرية   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كبير المغنين      

 اي لوم      

 كبير المغنين -(45

 ابا اي      

 البواب      

 شوبر        

IV 

 ابن       

 ا با اي -(51

 سود انزو       

 ابن      

 اي لوم     

 كبير المغنين      

 الشهود( هم)هؤالء -(55

 

 :المضمون العام

 .       وثيقة شراء بيت

 :المالحظات

 :السطر االول

urudu:- ( باالكدية يقابلها,)نحاس( تعني سومرية مفردهerû(. 



 األولى: النصف الثاني    المحاضرة      اللغة السومرية   :        لرابعةالمرحلة ا

 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النصوص ذكرت وقد, الرافدين بالد في واسعه بصورة عملتاست التي المعادن من النحاس ويعد 

أو , الخالص النحاسأو , المصبوبأو ,المطروقأو ,الثقيل( امنه للنحاس مميزة نواعاأ المسمارية

 الرافدين بالد في النحاس عمالأست شيوع بداية وكانت). المؤكسدأو ,الخام النحاسأو ,الجودة المتوسط

 أول عمالهاست أن ويبدو, االدوات من وغيرها الحراب رؤوس منها الحربية دواتاإل صناعة في مرة ولأل

 جمدة عصر منذ عرفت فقد النحاس صهر عملية أما. تسخينه دون من بطرقه وذلك عيالطبي بشكلة مراأل

 من النحاس يجلبون التجار كان المحلي لنحاسعن ا ضالا ف, الميالد قبل الرابع االلف حدود في أي نصر

  )..البحرين( ودلمون) عمان( انگـم

 :السطر السادس

túg : ية وتقابلها باألكدية داراألسماء الثياب والمالبس وامعناها ثوب وتسبقnanbu) (,. 

 

 :السطر العاشر

nin-ni:- اسم علم سومري. 

 :السطر الحادي عشر

uŠx(LAK672) ki:-  اسم علم. 

LAK 672 :-  عالمة اركائية موجودة في المصدر(LAK ) تحت قراءةušx . 

 :السطر الثاني عشر

me-pa-è:- اسم علم سومري. 

 :السطر الثالث عشر

in-DU:- اسم علم سومري. 

 

 :السطر الرابع عشر
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me-kù-ta:- اسم علم سومري. 

 :السطر السابع عشر

bilx(PAP.GEŠ.BIL)-ki-nu-zu:- اسم علم سومري. 

 :السطر الثامن عشر

bilx(PAP.GEŠ.BIL)-kur4-ra-za:- لم يتم العثور عليها,  سومري علم اسم . 

 :السطر التاسع عشر

du7-du7:- اسم علم سومري. 

 :لسطر العشرونا

bilx(PAP.GEŠ.BIL)-nun-du:- لم يتم العثور عليها, علم سومري اسم. 

 :نالسطر الحادي والعشرو

  en-kalam-du10:- اسم علم سومري. 

 :نالسطر الثاني والعشرو

du6-du6:-اسم علم سومري.  

 :السطر الثالث و العشرون

-na-lu-lué:- اسم علم سومري. 

 :السطر الرابع والعشرون

lugal-dum-zi:- اسم علم سومري. 

 :السطر السادس والعشرون

Šubur-tur:- اسم علم سومري,. 
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 :السطر السابع والعشرين

ak-dasar:- لم يتم العثور عليها,  اسم علم سومري. 

 :السطر الثامن و العشرين

nar:- يقابلها باألكدية ,(المغني)اسم مهنة تعني(nâru).   

 :السطر الثالثون

uri:- يقابلها باالكدية , (اكد)دة سومرية تعني مفر(Akkadû). 

 :السطر الحادي والثالثون

-pa-èé:-  اسم علم سومري. 

 :السطر الثالث والثالثون

a-en-da:-  اسم علم سومري. 

 :السطر الرابع و الثالثون

 : unugki  مدينة الوركاء. 

 :السطر االربعون

bilx(PAP.GIŠ.BIL)-á-nu-kúŠ:- ياسم علم سومر. 

 :واالربعون السطر الثاني

den-líl-ra:-  اسم اله ظهر هنا كأسم علم. 

 ننليل االلهة زوج و نوأ لهاإل ابن هو و,  الجو أو الهواء سيد حرفيا معناه,سومري لهإ انليل االله و

)dNinlil (ننار لهاإل من كل الد وو )dNannar (اوتو لهاإل و القمر لهإ )dUTU (هلاإل وهو,  الشمس لةإ 

 .في المدينة ( معبد الجبل  é.Kur)ذ شيد له معبد إمدينة نفر مركزا لعبادته  وتعتبر  المصير يقرر الذي

 :السطر ثالثة واربعون
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gal-nimgir:- (كبير المغنين)مهنة سومرية تعني  اسم. 

 :السطر اربعه واربعون

-lumx(ZU.ZU.SAR)é:-  اسم علم سومري, 

 :السطر الخمسون

a-pa-è :-  علم سومرياسم. 

 :السطر الحادي والخمسون

dub-lá:- الحارس(  او) البواب( يعني مهنه اسم (. 

 

Obv.         I.       II.       III.    IV.                   Rev.      IV.     III          II.          I.   
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 أباذر الزيدي. د.م: أستاذ المادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev.                                                                             

 

  


