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                                                              و روم ونانی:  درس ششم
 متن سواالت ردیف

 یونان و روم کدام تمدن ها تاثیر عظیم بر تاریخ و فرهنگ جهان داشته اند؟ 1

  خواستگاه تمدن های کهن در اروپا کجا بود؟ 2

 های شمال دریای مدیترانهه جزیره ها و شبه جزیر

 تمدن یونان       
 بوجود آمد؟  ییایجغراف تیدر چه موقع ونانیتمدن  3

 ونانیو اژه که  ترانهیمد یاهایمجاور آن در در یها رهیبالکان و جز رهیجنوب شبه جز یها نیقاره اروپا، در سرزم یمهم تمدن یاز کانون ها یکی
 شود بوجود آمد یم دهینام

 مردم آنجا داشته است؟  یدر زندگ یریچه تأث ونانی ییایجغراف تیوضع 4
خورد. در عوض  یبه چشم م یکوچک زیحاصلخ یآنها فقط دشت ها انیفرا گرفته است که در م یصخره ا یرا کوهها ونانیاز  یعیبخش وس

 یرا برا یمناسب طیلنگرگاهها، شرا جادیا یمناسب برا یها یدگیها و بر جیبا خل یاز سواحل طوالن یکشور و برخوردار نیا یا رهیشبه جز تیموقع
 فراهم کرده است یانوردیو در یرانیکشت

 اییروپاقوام هند و ا سال پیش کدام اقوام به یونان مهاجرت کردند؟ 4000حدود 5

 آغاز شد؟  یاز چه زمان یونانی یشهرها -دولت یریشکل گ 6
 کردند یزیر یرا پ یونانی یمهاجرت کردند و دولت شهرها ونانیاز سمت شمال به  ییاز اقوام هند و اروپا ییگروهها ش،یحدود چهار هزار سال پ

مدیترانه و اژه  یبالکان و درمجاورت دریا یجنوب شبه جزیره  یها نیاروپا در سرزم یمهم تمدنی قاره  یکانون ها 7

 یونان. ............. بود

 د؟ می باش یسکونت مهاجران هند و اروپایی در یونان متکی بر چه اسناد ی هیدوران اول یابع اطالعاتی مورخان درباره من 8
 حفاری های باستان شناسی و دو منظومه حماسی ،ایلیاد و او دیسه

 ،گروه هایی از اقوام ......................... از سمت شمال به یونان مهاجرت کردند شیسال پ 4000در حدود  9
 هند و اروپایی

 در دوره باستان وجود داشت؟ ونانی یو اجتماع یاسیبر سر راه اتحاد س یچه موانع 10
ور آن کش یو اجتماع یاسیبر سر راه اتحاد س یکند، مانع مهم یرا از هم جدا م ونانی نیکه سرزم یعیعوامل طب گریپراکنده و د یها رهیوجود جز 

 در دوره باستان بود

 تمدن مینوسی در کجا شکل گرفت؟ 11
 کاوش های باستان شناختی در اوایل قرن بیستم آثار تمدنی کهن در جزیره کرت واقع در جنوب یونان کشف گردیددر پی  

 ؟شدچه دلیل به این نام مشهور به تمدن مینوسی  12
 .شهر شدتمدن مینوسی کرت به نام شاه افسانه ای جزیره  ،این تمدن به واسطه مینوس 

 به چه کاری مشغول بودند؟  تمدن مینوسی 13
 زیو ن یو هنر یعلم ،یفلسف یها تیآتن مرکز فعال داشتند بازرگانی روابط خود، جوار هم مناطق دیگر و با مصر و بودند دریانورد قومی آنان

 تنداش یچندان عالقه ا یو هنر یگرا و جنگاور بود که به امور فرهنگ ینظام ی. اما اسپارت جامعه ارفتی( بشمار می)دمکراسیزادگاه مردم ساالر

  چگونه از بین رفتند؟ تمدن مینوسی 14

 .در اثر کشمکش با اقوام مهاجر از بین رفت

  چگونه شکل گرفت؟چه زمانی و ی نتمدن میس 15

و احتماالً تحت تأثیر  ق.م طایفه های بیابان گرد از دشت های اروپای شرقی به شبه جزیره یونان آمدند این طایفه ها به تدریج 2000در حدود 
ی ننام داشت. به واسطه همین شهر است که اولین دوره تمدن یونان را عصر میس نتمدن مینوسی شهرهایی را بر پا کردند که مهم ترین آنها میس

 می نامند.
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 از بین رفت؟ چه دلیل به میسن تمدن 16

 را عصر آن مورخان که شد انحطاطی چنان دچار یونان .م.ق 800 حدود تا 1100 از و شد ضعیف داخلی های و جنگ شهرها بین قابتردر  

 اند نامیده تاریکی

 در حال رقابت و جنگ بودند گریکدیآنها غالبا با   با هم چگونه بود؟ یونانی یشهرها-رابطه دولت 17

 آتن و اسپارت  ؟دیرا نام ببر یونانی شهرهای–دولت  نیمهم تر 18

 د؟یسین و اسپارت ( را بنوت)آونانیدو دولت شهر مهم  یها یژگیو 19
ود گرا و جنگاور ب ینظام ی. اما اسپارت جامعه ارفتی( بشمار می)دمکراسیزادگاه مردم ساالر زیو ن یو هنر یعلم ،یفلسف یها تیآتن مرکز فعال 

 نداشت یچندان عالقه ا یو هنر یکه به امور فرهنگ

 دارای جایگاه مهمی است؟ آتن به چه دلیل از نظر علمی 20

 آتن مرکز فعالیت های فلسفی علمی هنری و نیز زادگاه مردم ساالری )دموکراسی( می نامند. 

  اسپارت چه شرایطی داشت؟ شهر-دولت  21

 اسپارت جامعه ای نظامی گرا و جنگاور بود که به امور فرهنگی و هنری چندان عالقه ای نداشت.

  یونان چگونه گسترش بافت؟قلمرو دولت شهرهای  22

فرمانروایان دولت شهرهای یونان می کوشیدند نفوذ و سلطه سیاسی اقتصادی فرهنگی خود را تا آنسوی مرزهای کشور خود گسترش بدهند. آسیای 
ا یورش صادی خود بدانجصغیر )ترکیه امروزی( از جمله مناطقی بود که دولت شهرهای یونان به منظور گسترش قلمرو و توسعه نفوذ فرهنگی و اقت

 بردند.

 رقابت دولت شهرهای یونان با هخامنشیان بر سر تسلط کدام منطقه بود؟ 23

 آسیای صغیربر سر تسلط  

 انجام داد؟  یشهر آتن چه اقدام-دولت ران،یو ا ونانی یجنگها انیپس از پا 24
 گام برداشت یو نظام یاسیس یو توسعه طلب شرفتیپ ریبه سرعت در مس خواه،یآزاد استمداریس کلس،یپر یشهر آتن به رهبر -دولت

  پریکلس کیست؟ 25

 .ردابه سرعت در مسیر پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی گام بردباعث شد که آتن پریکلس سیاستمدار آزادی خواه دولت شهر آتن بود. او  

 ند.گذاشت یو نظام یاسیس شرفتی........................... قدم در راه پیها به رهبر یآتن ونان،یو  رانیا یجنگها انیپس از پا 26

 کلسیپر

 ی.  پلوپونز................................. مشهور استیآتن و اسپارت به جنگها انیم یسلسله جنگها 27

 کرد یم یبه اسپارت کمک مال یبطور پنهان کرد؟ یم یپلوپونز یدر جنگها یچه دخالت یحکومت هخامنش 28

 اسپارت .افتی انی................................ پا یروزیسرانجام با پ یپلوپونز یجنگها 29

 اتفاق افتاد؟بین چه تمدن هایی  یجنگ های پلوپونز 30

 مشهور است.ق.م سلسله جنگ هایی میان آتن و اسپارت رخ داد که به چنگ های پلوپونزی  404تا  431در فاصله  

 مقدونیه همزمان با دولت شهرهای یونان در شمال این دولت چه تمدنی حکومت می کرد؟ 31

 مسلط شدند؟  ونانیو چگونه بر  یها در چه زمان یمقدو ن 32
ه به ک انیدر حال ظهور بود. مقدون هیمقدون یعنی ونانی یشمال یدر مرزها یدیکه آتن و اسپارت سرگرم رقابت و جنگ بودند، قدرت جد یدر دوران

دادند و  لیتشک یارتش مقتدر ه،یدوم شاه مقدون پیلیف یبرخوردار نبودند. آنها به رهبر یشهر یکردند، از تمدن و زندگ یصحبت م یونانیزبان 
 کنند. عیرا مط ونانیخسته و متفرق  یشهرها -توانستند دولت

 مقدونی ها چگونه قومی بودند؟ 33

 .نبودند ای برخوردار یافته توسعه تمدن و شهری زندگی از اما صحبت می کردند، یونانی زبان به مقدونیان  

 فیلیپ دوم که بود و چه اقدامتی کرد؟ 34

ر این ب فیلیپ دوم شاه مقدونیه با تشکیل ارتشی نیرومند از طوایف جنگجوی مقدونی دولت شهر های خسته و متفرق یونان را مطیع خود کرد و  
 کشور مسلط شد. فیلیپ قصد داشت به ایران حمله کند،اما قبل از اینکه اقدامی کند به قتل رسید.
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 پسرش اسکندر مقدونی جانشین فیلیپ مقدونی که بود؟ 35

  اسکندر چگونه به قدرت رسید و چه اقداماتی انجام داد؟ 36

ورش یافته بود بسیار شیفته جنگ و فتح سرزمین های جدید بود. او پس از آن که اسکندر مقدونی پسر و جانشین فیلیپ که در محیطی نظامی پر
 یکی از دولت شهرهای یونانی را فرو نشاند، با سپاهی آماده به هخامنشیان هجوم آورد.

 انجام داد؟  یچه اقدامات رانیدرحمله به ا یاسکندر مقدون 37
برد ن نیاو در چند انیهجوم آورد. سپاه یآماده به قلمرو هخامنش یرا فرو نشاند، با سپاه یونانی شهرهای –از دولت  یکیپس از آنکه شورش  یو

 کردند. تحرا ف رانیو ا نیالنهر نیب ر،یصغ یایشدند و مصر، آس روزیپ یبر سپاه هخامنش

 د؟یده حیاسکندر به شرق را توض یها یلشکرکش جهینت 38
 شد. شتریتمدن ها و مردمان قلمرو تحت فرمان او ب انیم یها، ارتباط و تعامل فرهنگ یلشکرکش نیا جهیدر نت 

  افت؟یادامه  یتا چه زمان ونانیها بر  یحکومت مقدون 39
 کرد. دایروم شد، ادامه پ یامپراتور مهیکشور ضم نیکه ا یتا زمان

 بعد از مرگ اسکندر حکومت یونان به چه سرنوشتی دچار شد؟ 40

مرگ اسکندر یکی از سرداران او در یونان قدرت را به دست گرفت حکومت مقدونیان بر یونانیان تا زمانی که این کشور ضمیمه امپراطوری  پس از 
 روم شد ادامه یافت.

 چرا یونان از تظر فرهنگ پیشرفت کرد؟ 41

ق.م( شاهد دوران درخشانی از رشد فکری، 338تا  500در آتن ) یونان در عهد باستان به ویژه در عصر شکوفایی مردم ساالری )دموکراسی( 
 ففرهنگی، علمی، هنری و ادبی بود. یونانیان از دست آوردهای تمدن های مصر، بین النهرین و ایران بهره بسیاری بردند و در عرصه های مختل

 پیشرفت چشمگیری داشتند

 خود استفاده بردند؟ شرفتیپ یکدام تمدن ها برا یاز دستاوردها انیونانی 42
 بردند. اریبهره بس رانیو ا نیالنهر نیمصر، ب یتمدنها یاز دستاوردها 

 چگونه بود؟  انیونانی نیباور به خدا در ب 43
 یداشتند و در رأس انان زئوس خدا یبودند که در کوه المپ جا ییدوازده خدا ان،یخدا نیا نیاعتقاد داشتند. مهم تر یمتعدد انیبه خدا انیونانی

کردند. مثال آتنا خدا  یم شیمحافظ شهر خود ستا ییمستقر در المپ را به عنوان خدا انیاز خدا یکیشهر  -آسمان و آذرخش بود. مردم هر دولت
 رفتیخرد، محافظ شهر آتن بشمار م یبانو

 د؟یده حیباستان را توض ونانیمردم  ینیاعتقادات د 44
 ونانیفت. در گر یانجام م انیبه خدا یو قربان هیهد میغالبا با تقد شیایبودند. ن ییمعابد و پرستش گاهها یمتعدد، دارا انیآنان ضمن پرستش خدا 

جشن ها و  ،شیبزرگداشت قهرمانان خو یو برا انیبه احترام خدا انیونانیبود.  نیالنهر نیباستان، نفوذ و قدرت کاهنان به مراتب کمتر از مصر و ب
 کردندیرا برگزار م یمختلف یمسابقه ها

 کوه المپ محل نگهداری خدایان یونان کجا بود؟ 45

 زئوس خدای آسمان و اذرخش یونان چه نام داشت ؟ 46

 آتنا خدا بانوی خِرَد یونان چه نام داشت؟ 47

 معابد چه جایگاهی در یونان باستان داشتند؟ 48

 پرستش گاه هایی بودند نیایش غالباً با تقدیم هدیه و قربانی به خدایان انجام می گرفت.یونانیان دارای معابد و  

 بزرگداشت قهرمانان خود چه مراسمی برگزار می کردند؟ یبه احترام خدایان و برا انییونان 49
 جشن ها و مسابقه ها مختلف

 کردند چه نام داشت؟ یو قهرمانان خود برگزار م انیبزرگداشت خدا یبرا انیونانیکه  ییهایباز نیمشهورتر 50
 ق.م انجام شد776در سال هایباز نیدوره ا نی. اولدیگردیبرگزار م ایدر دولت شهر المپ کباریبود که هر چهار سال  کیالمپ یهایآنها، باز نیمشهورتر 

  د؟یسیباستان را بنو ونانیبرجسته تمدن  یها یژگیاز و یکی 51
 بوجود آمد انیونانیبود که توسط  یاز حکمران یمتفاوت وهیش

  آن شود؟ نیگزیجا یدیجد وهیبرود و ش نیاز ب یحکومت موروث وهیباعث شد تا ش یچه عامل 52
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 شاهان، قدرت را در دست گرفتند یاز ثروتمندان و اشراف برآمدند و به جا یطبقه ا ،یو گسترش تجارت خارج یانوردیتوسعه در جهیدر نت 

 شکل گرفت؟ ونانیدر  یاسیس راتییششم و پنجمق.م چه تغ یقرن هادر  53
 تفاوت داشت یمردم ساالر امروز یشهر آتن شکل گرفت که البته با نظام ها-در دولت ژهیبو ونانیدر  یمردم ساالر ینوع 

 شکل انتخابات درنظام مردم ساالر شهر آتن چگونه بود؟  54
مور توانستند در اداره ا یداشتند و م یشدند، حق رأ یآمده بودند و شهروند آنجا محسوب م ایبه دن یآتن یکه از پدر و مادر یدر آنجا فقط مردان بالغ

رکت در و ش یدادند، از حق رأ یم لتشکی را شهر –آن دولت  تیت جمعیآتن که اکثر میمق گانگانبی و بردگان زنان،. کنند مشارکت شهر –دولت 
 محروم بودند یاسیاداره امور س

 آتن ژهیبو ونانی زادگاه فلسفه کدام کشور و کدام شهر است؟ 55

  د؟یو چگونه به اوج خود رس یدر چه زمان ونانیفلسفه  56
 دیپنجم و چهارم ق.م با ظهور ، افالطون و ارسطو به اوج خود رس یدر قرن ها ونانیفلسفه 

 مهم ترین فالسفه یونان را نام ببرید؟  57

  ارسطو افالطون سقراط
 فارابی و ابن سیناکدام فالسفه ایرانی از فالسفه یونانی تأثیر گرفته بودند؟  58

 د؟ییارائه نما حیباستان توض ونانیدر  یدر مورد رشد علم 59
بر خرد  هیو با تک یبر اساس روش علم یونانیشکوفا شد. دانشمندان  یخنگاریو تار یپزشک ک،یزیف ،یاضیمانند ر یباستان، علوم مختلف ونانیدر  

 پرداختند یمختلف م یها دهیبه مطالعه پد

 بقراط معروف است؟ یباستان به پدر علم پزشک ونانیکدام پزشک  60

  د؟یده حیبقراط را توض یروش پزشک 61
کرد. او اعتقاد داشت که  یاستفاده م گرید مارانیدرمان ب یاطالعات برا نیکرد و از یم ادداشتیرا به دقت  مارانشیدر ب یماریب ینشانه ها یو
 فرستاده باشند. انیکه خدا ستندین ییدارند و مجازات ها یعیطب یها علت ها یماریب

 ؟مختلف می پرداختند یپدیده ها یدانشمندان یونانی از چه طریقی به مطالعه  62
 بر اساس روش علمی و با تکیه بر خرد

 د؟یده حیتوض ثاغورثیدر مورد ف 63

به  اغورثثیف هیاز اصول هندسه را کشف کرد و امروزه دانش آموزان او را با قض یاست که برخ یونانیدان مشهور  یاضیو ر لسوفیف ثاغورثیف 

 اورند یم ادی

 باستان چگونه بود؟  ونانیدر  اتیهنر و ادب تیوضع 64
 شکوفا و پر رونق بود یو معمار یمجسمه ساز ،یسینو شنامهیمخصوصا انواع شعر ، نما ،یتجسم یو هنرها اتیباستان، ادب ونانیدر 

 تمدن روم
 تمدن روم کدام منطقه بود؟ یریکانون شکل گ 65

 به نام روم در عهد باستان شد یرومندین یتمدن و امپراتور یریکانون شکل گ ترانه،یمد یایدر شمال در ایتالیا رهیشبه جز 

  د؟یکن انیرا ب ایتالیا رهیشبه جز ییایجغراف طیشرا 66
بوجود  یعیآلپ در شمال آن، مانع طب ی. کوههاستین ادیک.م گسترده است و عرض آن ز 1200از شمال به جنوب به طول حدود  رهیشبه جز نیا

با  کند. یکشور را از هم جدا م نیشرق و غرب ا ن،یآپن یبوده است. کوهها ایتالیفراوان آن، معبر رخنه اقوام مختلف به شمال ا یآورده و گذرگاهها
 است یعیوس زیحاصلخ یو دشتها یرانیکشت یمناسب برا یسواحل طوالن یدارا ایتالیحال، ا نیا

 تمدن روم چگونه شکل گرفت؟  67
 نیوارد ا ونانیاز  زین یگریرا بوجود آوردند. بعدها اقوام د ییپا نهادند و مزارع و روستاها ایتالیبه ا ییاز اقوام هند واروپا یق.م گروه1500در حدود

 تمدن روم اثر گذاشتند یریشدند و بر شکل گ نیسرزم

 شهر رم در مرکز ایتالیا از ادغام تعداد زیادی از روستاها در کرانه رود تبیر به وجود آمد. شهر رم در کجا پدید أمد؟ 68
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 پا نهادند ایق.م گروهی از اقوام ................... به ایتال 1500در حدود  69
 هند وا روپایی

 شد سیروم در سال ............................ تأس یحکومت جمهور 70
 ق.م 509

و سلسله جنگ های بزرگی میان آن جمهوری از یک سو و حکومت کارتاژ  حکومت روم با کدام همسایگان خود وارد جنگ شد؟ 71

 پادشاهان مقدونی رخ داد.

 جمهوری رم چگونه تشکیل شد و گسترش یافت؟  72
ق.م با  264تا  509ق.م رومیان بر شاه این شهر شوریدند و حکومت جمهوری رم را تأسیس کردند. جمهوری رم در سالهای میان 509در سال

ایتالیا مسلط شد. در این دوره، تشکیالت حکومتی و نهادهای سیاسی شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیره 
 جمهوری رم تکامل یافت.

 کارتاژیان بر برخی از دریای مدیترانه و شمال آفریقا کارتاژ به عنوان رقیب روم کجا حکومت داشت؟ 73

 ردند.بر مقدونیه و یونان حکومت می ک مقدونیان به عنوان رقیب روم کجا حکومت داشتند؟ 74

 همزمان با جمهوری رم، کارتاژیان و مقدونی ها بر کجا حاکمیت داشتند؟  75
 کارتاژیان بر بخش هایی از دریای مدیترانه و شمال افریقا و مقدونیان بر مقدونیه و یونان حکومت می کردند 

.. و پادشاهان ................... رخ ق.م جنگ های بزرگی میان جمهوری رم از یک سو و حکومت............ 133تا  244سال  76

 . کارتاژ و پادشاهان مقدونیداد

 رومیان با لشکرکشی به سرزمین های شرق دریای مدیترانه در غرب آسیا، بقایای حکومت ................. را بر انداختند 77

 سلوکیان  در ایران

 بود؟علت بروز جنگ های بزرگ میان جمهوری رم با همسایگان چه  78
 توسعه طلبی نظامی

 سرانجام درگیری های بین جمهوری رم با کارتاژ و مقدونی ها چه شد؟ 79
 مسرانجام رومیان، رقیبان خود را شکست دادند و بر دریای مدیترانه و سرزمین های پیرامون آن مسلط شدند. در نتیجه این فتوحات، جمهوری ر 

 توسعه طلبی خود در اروپا، افریقا و آسیا ادامه دادتبدیل به قدرتی بزرگ در مدیترانه شد و به 

 نتیجه ی جنگ های جمهوری رم با کارتاژی ها و مقدونیان چه شد 80
 پیروزی رومیان

 لشکرکشی های رومیان به شرق دریای مدیترانه چه نتایجی برجای گذاشت؟ 81
بقایای حکومت سلوکیان را بر انداختند و به سوی ایران پیشروی کردند.  رومیان با لشکرکشی به سرزمین های شرق دریای مدیترانه در غرب آسیا، 

 تنها حکومت اشکانی بود که در مقابل سپاه قدرتمند روم ایستادگی کرد و مانع پیشروی بیشتر آنان به سوی ایران شد

 زمینه تقسیم امپراتوری روم چگونه فراهم شد؟  82
.م( شهر بیزانتیوم) بیزانس، استانبول، قسطنطنیه( را به پایتختی برگزید، به تدریج زمینه تقسیم امپراتوری 306- 337پس از آنکه امپراتور کنستانتین)

 روم به دو بخش شرقی و غربی فراهم آمد

 کنسانتین  کدام امپراطور شهر بیزانتونیوم را پایتخت کرد؟ 83

 امپراتوری روم غربی و شرقی چگونه تضعیف و منقرض شدند؟ 84
م که پایتخت آن توسط امپراتوری مسلمان عثمانی فتح 1453م در اثر هجوم اقوام بیابانگرد نابود شد. اما روم شرقی تا سال 475روم غربی در سال 

 شد، دوام آورد.

 حکومت و ساختار آن را در رم باستان توضیح دهید؟  85
 حکومت ساختار رم، اساسی قانون اساس بر. کردند تأسیس را رم هوریجم شهری،–رومیان با درآمیختن فرهنگ کهن طایفه ای و نظام دولت 

 کشور امور اداره در خود، نمایندگان مجمع طریق از مردم عامه و سنا مجلس واسطه به اشراف. بود اجرایی های مقام شماری و مجلس چند شامل
 کت می کردند.مشار

 بر اساس قانون اساسی رم باستان، ساختار حکومت شامل چه چیز هایی می شد؟  86
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 شامل چند مجلس و شماری مقام های اجرایی بود

 اشراف و عامه مردم از چه طریقی در اداره امور کشور دخالت می کردند؟  87
 امور کشور مشارکت می کردند.اشراف به واسطه مجلس سنا و عامه مردم از طریق مجلس نمایندگان خود در اداره 

 کنسول ریاست قوه ی اجرایی در جمهوری رم به دو ............................................ اعطا شد 88

 ارتشدبرای دولت مردان رومی عرصه ی آموزش و اثبات لیاقت ............................. بو 89

 نه بود؟ ساختار قوه اجرایی در رم باستان چگو 90
ر دریاست قوه اجرایی به دو کنسول اعطا می شد که از میان اعضای سنا برای دوره یکساله بدون تکرار انتخاب می شدند. وقتی یکی از کنسولها 

 میدان جنگ نیروهای جمهوری را هدایت می کرد، کنسول دیگر اداهر امور داخل را بر عهده می گرفت

 ارتش در ساختار حکومتی روم دارای چه اهمیتی بود؟  91
ارتش روم برای دولتمردان رومی عرصه آموزش و اثبات لیاقت بود. هیچ شهروند رومی به منصب دولتی برگزیده نمی شد مگر آنکه در ده نبرد 

 شرکت کرده باشد.

 چرا جمهوری رم در قرن اول ق.م  دچار جنگ داخلی شد؟ 92
تند. سبا گسترش قلمرو جمهوری رم معلوم شد که قانون اساسی و نهادهای این جمهوری برای اداره سرزمین های پهناور از کارایی الزم برخوردار نی 

 ازین رو در قرن اول ق.م جمهوری رم بر اثر رقابت سرداران جاه طلب دچار جنگ داخلی و آشفتگی

 اکتاویان ییر ایجاد کرد؟چه کسی در نظام حکومتی رم باستان تغ 93

 تغییراتی که توسط اکتاویان در نظام حکومتی رم داده شد را بنویسید؟ 94
 در نتیجه این تغییرات، قدرت اجرایی در اختیار یک فرد به عنوان شخص اول مملکت قرار گرفت که به آوگوستوس و بعدا امپراتور معروف شد 

 لس سنا چه نقشی پیدا کرد؟پس از تغییرات در نظام حکومتی رم، مج 95
 مجلس سنا به عنوان مجمع اصلی مشورتی باقی ماند و در انتخاب امپراتور ایفای نقش کرد 

 خانواده های رومی فرزندان خود را برای انجام چه کارهایی تشویق می کردند؟ 96
 به کارهای سخت و شجاعت برای جنگیدن و وفاداری     به شهرشان

 دام کشور بیشترین تأثیر را پذیرفت؟ فرهنگ روم از ک 97
 از میراث یونانی در زمینه تعلیم و تربیت، دین، فلسفه و علوم و هنرها تأثیر فراوانی پذیرفت

 خدا باوری رومیان چگونه بود و از کجا تأثیر پذیرفته بودند؟  98
های عمومی و مذهبی مختلفی را به احترام و بزرگداشت خدایان برگزار رومیان خدایان متعددی را می پرستیدند و مانند یونانیان، جشنواره ها و بازی 

 می کردند. عالوه بر آن برخی باورهای کهن ایرانی مانند پرستش ایزد مهر) میترا( در قلمرو روم رواج یافت

 زندگی شهروندی در روم باستان چگونه بود؟  99
خود از سنین کودکی می آموختند و آنان را به کار سخت، شجاعت برای جنگیدن و خانواده های رومی مسئولیت های شهروندی را به فرزندان 

 یوفاداری به شهرشان تشویق می کردند. زنان رومی نسبت به زنان یونانی آزادتر بودند و حضور مؤثر و گسترده تری در زندگی عمومی و اجتماع
 داشتند.

 برده داری در روم باستان را توضیح دهید؟ 100
ق.م 73داری پدیده ای بسیار رایج در قلمرو امپراتوری روم بود. شمار بردگان و اختالف میان فقیر و ثروتمند چنان افزایش یافت که در سال برده  

 بردگان به رهبری اسپارتاکوس قیام کردند و حکومت روم به زحمت و پس از دو سال قیام را سرکوب کرد

 . اتوری روم ...............بودپدیده ای بسیار رایج در قلمرو امپر 101
 برده داری

 چرا بردگان در روم باستان قیام کردند؟  102
 به دلیل اختالف فراوان میان فقیر و ثروتمند

 به رهبری اسپارتاکوس قیام بردگان در روم باستان به رهبری چه کسی صورت گرفت؟ 103

 ........................ و ............... ............... تبلور یافت.برجسته ترین دستاورد هنری تمدن روم،در  104
 معماری و مجسمه سازی
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برجسته   معماری و مجسمه سازی در روم باستان را توضیح دهید؟                                                                              105

، در معماری و مجسمه سازی تبلور یافت. رومیان به افتخار پیرئزی های نظامی خود بناهای یادبود زیادی را برپا ترین دستاورد هنری تمدن روم
کردند.آنان همچنین در روم و دیگر شهرهای قلمروی امپراتوری مثل انطاکیه، دمشق، اسکندریه، آتن و مارسی، ساختمان های عمومی فراوانی 

 عماری و طراحی در مهندسی داردساختند که حکایت از مهارت در م

 در مورد شبکه راهها در روم باستان توضیح دهید؟  106
 شیکی دیگر از دستاوردهای مهم تمدن روم، ایجاد شبکه پیشرفته ای از جاد ه ها بود. مهندسان و کارگران رومی برای احداث جاده های سنگ فر

 می ساختند و باتالق ها را پر می کردند شده، دامنه تپه ها را می بریدند، تونل می کندند، پل

 حضرت عیسی در چه شرایطی به تبلیغ دین جدید پرداخت؟ چه کسانی با او به مخالفت برخاستند؟  107
 به تحضر آن های آموزه با یهود پیشوایان –در دوره سلطه رومیان بر سرزمین فلسطین، حضرت عیسی در آنجا به تبلیغ دین جدیدی پرداخت 

 برخاستند و با همدستی رومیان علیه او به دسیسه پرداختند و در صدد نابودی ایشان برآمدند لفتمخا

 چرا ؟دین مسیحیت در زمان کدام امپراتور رونق یافت؟  108
 محدوده امپراتوری روم تضمین می کرد در را دین این آزادی که کرد صادر فرمانی و گروید مسیحیت به خود امپراتور این زیرا –کنستانتین 

 علت رونق بی سابقه ی دین مسیحیت در زمان امپراتوری کنستانتین چه بود؟  109
 گرویدن این پادشاه به مسیحیت و صدور فرمان آزادی این مذهب در قلمرو امپراطوری روم

 مسیحیت بعد از مرگ کنستانتین چه تحولی پیدا کرد؟ 110

دین رسمی امپراتوری روم شد. تعالیم حضرت عیسی ایمان به خدای یکتا را جایگزین عقاید شرک آمیز رومیان کرد و کنستانتین مسیحیت بعد از  

 فرهنگ و اخالق جامعه رومی را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

 ای یافت.در زمان امپراطور کنسانتین رونق بی سابقه دین مسیحیت در زمان کدام امپراطور گسترش یافت؟ 111

 دیهر سوال بنویس یرا از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلو حیصح یگزینه  112
 اسکندر مقدونی - 1 فیثاغورث:   و ریاضی دان مشهور در یونان عهد باستان لسوفیف( الف

 بقراط - 2 فیلیپ.دیاز آنکه اقدامی دهد،به قتل رس شیقصد حمله به ایران را داشت، اما پ یو (ب

  ثاغورثیف -3 پریکلس. خواه ، در دولت شهر آتن  یآزاد استمداریس (پ

 پریکلس - 4 بقراطپدر علم پزشکی در یونان عهد باستان.(ت

  هیدوم شاه مقدون پیلیف- 5 
 دیهر سوال بنویس یرا از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلو حیصح یگزینه  113

 نیکنستانت-1 آلپ-و غرب این کشور را از هم جدا می کند.  ا،شرقیایتال یمرکز یکو ه ها

 اکتاویان-2 جمهوری-رم تکامل یافت.  اسییس یحکومتی و نهادها التیدر این دوره ، تشک

 نیآپن-3 کنستانتین  -توسط این امپراتور رم به پایتختی برگزیده شد. ومیزانتیشهر ب

 یجمهور-4 اکتاویان -ود آورد.رم به وج یدر نظام حکومتی جمهور راتیییتغ یو

 آلپ -5 

  پادشاهی-6 
 موفق و سربلند باشید / احمد اسدی اقدم
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