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     و مصر نیالنهر نیتمدن، ب شیدایدرس چهارم: پ
 متن سواالت ردیف

 است. تمدن  زندگی بشر پیدایش و گسترش  ..............................از مهم ترین تحوالت  1

 تقسیم بندی تاریخ گذشته بشر را بنویسید ؟  2

  دورة تاریخی دورة پیش از تاریخ
 از تاریخ متکی بر ................................. است شیپ یآگاهی ما از دوره  3

  د؟یکن فیرا تعر خیاز تار شیدوره پ 4
 شیسال پ 5000آغاز شد و تا اختراع خط و گسترش تمدن در حدود  یتیشود که با ظهور او در پهنه گ یانسان گفته م یاز زندگ یطوالن یبه دوران 

 .دیبه طول انجام

 اختراع خط .تسا ..............................مرز بین دورة پیش از تاریخ و دوران تاریخی  5

 سال پیش 5000حدود  ت؟سزمانی اختراع شده اخط چه  6

 ت؟سپیش از تاریخ متکی به چی از این دوره ان هاسنآگاهی ا 7

 متکی بر کاوش های باستان شناسی است 

  د؟یکن انیب یشتیرا بر اساس نوع اقتصاد مع خیاز تار شیدوره پ یبند میقست 8
 خوراک. دتولی دوره –خوراک  یدوره گردآور 

 انسان واره ها چه زمانی و در کجا زندگی می کردند؟نخستین  9

 میلیون سال پیش در علفزار های آفریقا می زیستند و بعد ها گروه هایی از آنان به اروپا و آسیا کوچ کردند 4انسان واره ها حدود  

  ستند؟یز یو در کجا م یانسان واره ها در چه زمان نیاول ،یطبق شواهد باستان شناس 10
 ستندیز یم قایآفر یدر علفزارها شیسال پ ونیلیم 4حدود 

................  یدر علفزارها شیسال پ ونیلیم4انسان واره ها حدود  نیشواهدباستان شناسی داللت بر آن دارد که نخست 11

 آفریقا  .می زیستند

  انسان های اولیه در کجا ها زندگی می کردند؟ 12

طبیعی مانند غارها و نیز کلبه هایی که از شاخ و برگ درختان و گیاهان می ساختند، برای حفظ جان خود بهره می  انسان های اولیه از پناهگاه های
 بردند .

 نام را داده اند؟ نیخوراک ، ا یچرا به دوره گردآور 13
 نیتأم یو درختان برا اهانیگ شهیو ر وهیدانه، م یو گردآور واناتیشکار ح ،یآوردند که بر دوره گرد دیرا پد یاز زندگ یا وهیش ن،ینخست یانسانها 

 کند و محدود بود اریو تکامل آن بس رییسال دوام آورد و تغ ونیلیم نیخوراک استوار بود و تا چند

 ؟ د،یکن انیخوراک ب یانسانها را در دوره گردآور یها یژگیو 14
 از هیاول یپرداختند. انسان ها یدرختان م وهیو م اهانیگ یخوردن یایبقا یرفتند و زنان به جمع آور یکوچک به شکار م یمردان در دسته ها 

 بردند یحفظ جان خود بهره م یساختند، برا یاهان میکه از شاخ وبرگ درختان و گ ییکلبه ها زیمانند غارها و ن یعیطب یپناهگاهها

 افروختن آتش و به کار گرفتن آن داشت؟چه عواملی در زندگی انسان های اولیه نقش بسزایی در ارتباط با محیط  15

 افروختن آتش و بکار گرفتن آن بود.  توسط بشر افتاد چه بود؟ خیاز تار شیکه در دوران پ یاتفاق مهم 16

 سنگ اصلی ترین ماده ابزار انسان های نخستین چه بود ؟ 17

 سنگ  .کردند یساختن ابزار استفاده م یاز آن برا نینخست یبود که انسان ها یماده ا نیتر ی............. اصل 18

 ابزار های سنگی ابتدایی چگونه بودند؟ 19

ای غه هدر آغاز ، ابزار های سنگی بسیار ساده و ابتدایی بودند، اما بشر در خالل صد ها هزار و حتی چند میلیون سال، بر مهارت خود در ساخت تی 
 تبر، زوبین، کارد و امثال اینها به سازد سنگی افزود و توانست ابزار هایی مانند

 کنند؟  یچگونه توانستند ابزارساز نینخست یانسانها 20

https://konkur.info



ن جزوه   مرند -دبیر تاری    خ  - اقد ماحمد اسدی / تهیه کننده :   1تاری    خ  – 16تا  1دروس سواالت  مت 
_____________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 ییاو ابزاره دیفزایب یسنگ یها غهیصدها هزار سال بشر توانست بر مهارت خود در ساخت ت یبودند. ط رییدر آغاز ابزارها از سنگ ساده بدون تغ
 ردندک یاستفاده م یابزار ساز یاز آنها برا خیاز تار شیپ دمانبودند که مر یگریمواد د زیکارد و..... بسازد. استخوان و چوب ن ن،یمانند تبر، زوب

 استخوان و چوب انسان های نخستین غیر از سنگ از چه ابزار دیگری استفاده می کردند ؟ 21

  کردند؟انسان های اولیه از چه زمانی شروع به سخن گفتن  22

م ارتباط هانسان های نخستین در آغاز ، قادر به حرف زدن نبودند ، اما برای این که بتوانند به صورت گروهی به شکار بروند ، باید به گونه ای با 
 برقرار می کردند. به تدریچ تا اواخر دوره گردآوری خوراک، توانایی بشر در سخن گفتن و اندیشیدن تکامل یافت

 . خود ........................ به کار گرفتند ینشان دادن احساس و اندیشه  یبرا نینخست یانسان ها 23
 نقاشی

 برای نشان دادن احساس و اندیشه ی خود.انسان های نخستین به چه دلیلی نقاشی می کشیدند؟  24

 ؟داشتند یتیچه وضع ینیخوراک( به لحاظ د ی) دوره گردآور نینخست یانسانها 25
دشوار است. امروزه باستان شناسان  اریکمبود شواهد و مدارک بس اینبود و  لیخوراک به دل یو اعتقادات مردمان دوره گردآور نید تیمطالعه وضع 
 ینیقدات دبه معت ،یجنوب یکایسرخ پوست آمر یها لهیو قب ایاسترال انیبوم انندم ،یاعتقادات جوامع شکارگر کنون یبررس قیکوشند از طر یم

رتباط داشته و... ا یخشکسال ل،یمرگ، س ،یماریآنان مانند ب یبا مشکالت و مخاطرات زندگ هیاول یببرند. اعتقادات انسانها یپ نینخست یانسانها
 شدند یمحسوب م یآسمان و سراسر زندگ ن،ینظر آنان نگاهدارنده زم درباور داشتند که  یعیمرموز و فراطب یروهایاست.آنان به ن

.................. در شهرستان مهران استان ایالم نشان می دهد که ساکنان  یتپه  یبه دست آمده از کاوش ها یها یافته 26

 آوردند یگردآورندگان خوراک بودند که به کشت .............. و جو رو نینخست جزواین سکونتگاه 
 چغاگالن  /گندم

 اهلی کردن حیوان کرده اند ؟انسان ها از چه زمانی شروع به کشت گیاه و  27

سال پیش، گروه هایی از مردمان گردآورنده ی خوراک با استفاده از تجربیات گذشته ، شروع به کشت برخی گیاهان و اهلی  12000از حدود  
وانات و یا ر اهلی کردن حیساختن حیوانات کردند و برای نخستین بار ، موفق به تولید خوراک شده اند. باستان شناسان درباره ی تقدم کشاورزی ب

 بالعکس ، نظرهای متفاوت دارند.

 نخستین مکانی که کشاورزی در آنجا صورت گرفت کجا بود؟ 28

 شکاوش های باستان شناسی اخیر ، پیشتر نگاه هارا متوجه مناطق کوهپایه ای زاگرس در غرب ایران کرده است. یافته های به دست آمده از کاو 
 دهای تپه ی چغاگالن در شهرستان مهران واقع در استان ایالم ، نشان می دهد که ساکنان این سکونتگاه جزو نخستین گرداورندگان خوراک بودن

 ه به کشت گندم و جو روی آوردندک

 دوره چه بوده است؟  نیا یژگیآغاز شد و و یخوراک از چه زمان دیدوره تول 29
کردن  یو اهل اهانیگ یگذشته شروع به کشت برخ اتیاز مردمان گردآورنده خوراک با استفاده از تجرب ییگروهها شیهزار سال پ 12از حدود  
 خوراک شدند دیبار موفق به تول نینخست یکردند و برا واناتیح

 داشتند؟ ییها شرفتیخوراک، انسانها چه پ دیدر دوره تول 30
رفته بکار گ یساخت ظروف سفال یصورت گرفت، چرخ سفال برا واناتیدوره به کشت غالت از جمله گندم و جو پرداخته شده، رام کردن ح نیدر ا 

 شد دیپارچه تول واناتیشد، با استفاده از پشم ح

ابداع   د؟یشده است نام ببر یم یمهم و سرنوشت ساز تلق یدادیخوراک را که رو دیاز ابداعات بشر در دوره تول یکی 31

 یکشاورز

را بر عهد داشتند،به احتمال زیاد، کشت دانه توسط آنان شروع  اهانیگ یدانه ها یگردآور تیاز آنجایی که ............ مسؤل 32

 زنان شده است

 زنان کسانی در فرایند کشاورزی نقش دارند ؟چه  33

نگاه ها را متوجه کدام مناطق و در کجا کرده  شتریب یکشاورز یمورد خاستگاه دیرینه  ر،دریباستان شناسی اخ یکاوش ها 34

 است؟
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یافته های به دست آمده از کاوش کاوش های باستان شناسی اخیر ، پیشتر نگاه هارا متوجه مناطق کوهپایه ای زاگرس در غرب ایران کرده است. 
 دهای تپه ی چغاگالن در شهرستان مهران واقع در استان ایالم ، نشان می دهد که ساکنان این سکونتگاه جزو نخستین گرداورندگان خوراک بودن

 که به کشت گندم و جو روی آوردند

 نقاط جهان رواج یافت،آن دو کار چه بود شتریدو کار مهم در ب(عصر نوسنگی)شیسال پ 7000تا  12000 یدر فاصله  35

 کردند واناتیح کردنی و اهل اهانیگ یشروع به کشت برخ

 یبا عنوان انقالب کشاورز کنند؟ یم ادی یرا به چه عنوان هیاول یتوسط انسانها یباستان شناسان، ابداع کشاورز 36

 انقالب کشاورزی در اثر نوع سنگی به چه معنی است؟ 37
به منظور کاشت ، داشت و برداشت محصول ، از دوره گردی دست برداشتند و نخستین روستاها را به عنوان سکونتگاه های دائم ، کشاورزان  _1

 ایجاد کردند.
ر تولید دبه دلیل تولید اضافه بر نیاز ، عده ای به فعالیت دیگری غیر از تولید خوراک مانند ابزار سازی ، سفالگری و پارچه بافی روی آوردند و  _2 

 این محصوالت مهارت و تخصصی یافته اند.
 در نتیجه ی تولید مازاد بر نیاز ،دادو ستد میان روستا های دور و نزدیک به تدریچ آغاز شد. _3

  مهم ترین پیامد های کشاورزی بر زندگی انسان های اولیه چه بود ؟ 38

ب الابداع کشاورزی ، رویداد های مهم و سرنوشت ساز در زندگی انسان به شمار می رود . برخی از باستان شناسان از این پدیده با عنوان ) انق 
 م. می دانند18در قرن  «انقالب صنعتی  »کشاورزی ( یاد می کنند . و اهمیت و تاثیر آن را در تاریخ پشر همچون 

 ها و نخستین تمدن ها بنویسیدمراحل شکل گیری شهر  39

 
 

 تمدن های بین النهرین

                               . نامند ی................... مایعراق را ..............  یدو رود دجله و فرات در کشور کنون انیم یها نیبه سرزم 40

 دو رود انیم ای نیالنهر نیب

 منطقه بین النهرین کجاست؟ 41

النهرین یا میان رودان به سرزمین های میان دو رود دجله و فرات در کشور کنونی عراق است ؛ اما جغرافیای تمدن بین النهرین فقط محدود بین  
 به سرزمین های میان این دو رود نیست و شامل تمامی سرزمین های پست غرب فالت ایران می شود

 یا میان دو رود میان رودان. تسا ..............................نام دیگر بین النهرین  42

 شود یم رانیپست غرب فالت ا یها نیسرزم یشامل تمام  د؟یرا مشخص کن نیالنهر نیتمدن ب یایجغراف 43

مراکز تمدنی در حدود  نیخوزستان ایران نشان می دهد که نخست یباستان شناسی در کشور عراق و جلگه  یکاوش ها 44

 ق.م 3500  ............ در این مناطق شکل گرفته است

 رودهای دجله و فرات از کجا سرچشمه می گیرد و به کجا می ریزند؟ 45

از مناطق کوهستانی ترکیه و ارمنستان سرچشمه می گیرند و پس از طی کردن مسافتی طوالنی در کشور عراق به هم  دجله و فراترود های  

 را تشکیل می دهند و به سمت خلیج فارس جریان می یابند اروندرود در نزدیکی بندر خرمشهر ،کارون می پیوندند سپس با پیوستن به 

 ؟رودهای دجله و فرات چه تاثیری در زندگی انسان ها داشت 46

 رین تمدن ها بوده اند.رسوبات این رود ها موجب به وجود آمدن دشت های حاصلخیزی شده است که مهد یکی از کهن ت 
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 نخستین تمدن ها در کجا شکل گرفت؟ 47

ق.م در این 3500کاوش های باستان شناسی در کشور عراق کنونی و جلگه ی خوزستان ایران نشان می دهد که نخستین مراکز تمدنی در حدود  
 مناطق شکل گرفته است.

                                  شکل گرفته است؟ ییتمدن ها در کجا و در چه زمانها نینخست ،یباستان شناس یطبق کاوش ها 48
 و جلگه خوزستان شکل گرفته است یدر عراق کنون حیمس الدیاز م شیسال پ 3500در حدود  یندمراکز تم نیدهد که نخست ینشان م

 کشت بردند؟  ریخود را به ز  یها نیچگونه زم ن،یالنهر نیساکنان ب 49
 کشت بردند. ریخود را به ز یها نیمتعدد زم یرهایآبگ جادیآنها با حفر آبراهها و ا

 دجله و فرات کردند؟  یآبراهه ها در اطراف رود ها جادیاقدام به ا نیالنهر نیچرا ساکنان ب 50
 کار کردند نیخاطر آنها اقدام به ا نیوجود نداشت به هم میامکان کشت د ،یکمبود بارندگ لیدر آنجا به دل رایز 

 شد؟  نیالنهر نیآمدن شهرها در ب دیباعث گسترش روستا ها و پد یچه عوامل 51
 ندیآ دیمنطقه پد نیشهرها در ا نیکنند و سرانجام نخست دایمازاد بر خوراک موجب شد که روستاها گسترش پ دیو تول تیجمع شیافزا

 ؟رفتصورت می گکشاورزی در بین النهرین چگونه  52

های  راز آن جایی که در بین النهرین به دلیل کمبود بارندگی ، امکان کشت دیم وجود نداشت ، ساکنان این منطقه با حفر آبراه ها و ایجاد آبگی 
کردند . افزایش جمعیت  متعدد ، زمین های وسیعی را در اطراف رود های دجله و فرات به زیر کشت بردند و محصوالت فراوان و مازاد بر نیاز تولید
 و تولید مازاد بر خوراک ، موجب شد که روستا ها گسترش پیدا کنند و سر انجام نخستین شهر ها در این منطقه پدید آیند

 سومر در جنوب بین النهرین اولین شهر های بین النهرین چه نام داشت و در کجا به وجود آمد؟ 53

 . اور ، اوروک ، الگاش و کیشببریدمهم ترین شهر های سومر را نام  54

 دیهر سوال بنویس یرا از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلو حیصح یگزینه  55
 مصریان  النهرین این اقوام به وجود آوردند. نیشهر ها را در ب نیاوّل الف(

 سومریان  ددادن لیالنهرین تشک نیبزرگی را در سرتاسر ب یاین اقوام به فرماندهی سارگن امپراتور( ب

 ها  یاکّد کردند که به بابل قدیم معروف است سیرا تأس یاین اقوام سلسله ا( پ

 ها  یامور تمدن این اقوام قدرت را در دست داشتند. انیفراعنه در م(ت

  آشوریان  
 کشور شهر در تمدن سومر چه بوده است؟   ایمنظور از دولت شهر  56

 شود یکشور شهر گفته م ایمستقل بودند که به آنها دولت شهر  یحکومت یخود دارا رامونیپ یسومر به همراه روستاها یاز شهرها کیهر

   اعتقادات مردم بین النهرین چه بود؟ 57

 برای خدای شهر خویشمردم بین النهرین از جمله سومریان، خدایان متعددی را می پرستیدند و اعتقاد داشتند که هر شهر از آنِ خدایی است.آنان 
فریده اند آپرستشگاه باشکوهی بر پا نموده و قربانی و هدایای زیادی نثارش می کردند. آنان معتقد بودندکه خدایان، انسان ها را برای خدمت به خود 

 و اگر دراین کار کوتاهی کنند، خدایان آنان را با فرو فرستادن سیل و طوفان یا خشکسالی تنبیه خواهند کرد

 )تکراری ( د؟یکن انیب یرا در مورد خداپرست انیاز جمله سومر نیالنهر نیمردم ب دگاهید 58
و  یبرپا نموده و قربان یپرستشگاه باشکوه شیشهر خو یخدا یخداست . برا کیداشتند و اعتقاد داشتند که هر شهر از آن  یمتعدد انیآنها خدا

آنان  انیکنند، خدا یکار کوتاه نیاند و اگر در ا دهیخدمت به خود آفر یانسانها را برا ان،یکردند. آنان معتقد بودند که خدا ینثارش م یادیز یایهدا
 خواهند کرد هیتنب یخشکسال ایو طوفان  لیرا با فرستادن س

 آنان  .خدمت به خود آفریده اند یسومریان معتقد بودند که خدایان .......................... را برا 59

 کاهنان  ............................. بود یبر عهده  اسییدینی و فرمانروایی س شوایییدر آغاز تمدن سومر پ 60

 سومر  النهرین........................... به وجود آورد نیبزرگ را در سرتاسر ب یامپراتور نیاوّل 61

 کاهنان النهرین با مردم چه نام داشت؟ واسطه ی خدایان بین 62

 مردم سومر داشتند؟ یدر زندگ یبودند و چه نقش یکاهنان چه کسان 63
کردند و از قدرت و ثروت  یعمل م انیمردم و خدا انیعصر خود آگاه بودند، به عنوان واسطه م یکاهن اعظم که معموال از دانش ها ژهیکاهنان بو 
 برعهده داشتند یاسیس ییفرمانروارا به همراه  ینید ییشوایبرخوردار بودند. در آغاز ، کاهنان پ یادیز
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 صنعت گران سومر چه وسایلی تولید می کردند؟ 64

وب جننیز تبحر خوبی داشتند. در آن زمان مردمان  مفرغینصنعتگران سومری عالوه بر مهارت در سفالگری، در ساخت ابزارها و جنگ افزارهای  

حکم مغربی آسیا، کاربرد فلزات مختلفی مانند مس و قلع را آموخته بودند و از ترکیب این دو فلز، اشیای مفرغین می ساختند که بسیار مقاوم و 
 بودند

 د؟یده حیتوض یدر باره خط و زبان سومر 65
 انیاز باستان شناسان، سومر یکشف شده است. به گمان برخ یسومر یشهرها یایدر بقا یو زبان سومر یخیبه خط م یفراوان یگل یلوح ها  

 است لگمشیافسانه گمانند  دبلن یآثار ادب یلوح ها حاو نیاز یجهان متعلق به آنان است. بعض ینوشته ها نیمخترع خط بوده اند و نخست

  خط توسط کدام قوم ابداع شد؟ 66

لوح های گلی فراوانی به خط میخی و زبان سومری در بقایای شهرهای سومری کشف شده است. به گمان برخی از باستان شناسان، سومریان  
 مخترع خط بوده اند و نخستین نوشته های جهان متعلق به آنان است

 افسانۀ گیلگَمِشآثار ادبی بلند،   چه بود؟ ور ترین لوح سومریانهمش 67

.............. بر کشور  یبه فرمانده ستیز یم نیالنهر نیقوم .................... که در مرکز ب الد،یقبل از م 2400حدود در  68

 سارگُن – ی.   اَکَّدمسلط شدند یسومر یشهرها

 ؟ مرکز بین النهرین قوم اکدی ها در کجای بین النهرین ساکن بودن 69

 سارگُن کیست و چه اقدامی کرد؟ 70

فرمانده تمدن سومر در حنوب بین النهرین بود. او سپس سرتاسر بین النهرین را به زیر فرمان خود آورد و امپراتوری بزرگی را تشکیل داد  سارگُن 

صنعت و  که از سواحل شرقی دریای مدیترانه تا کوههای زاگرس امتداد داشت. این امپراتوری مردمان و اقوامی را که دارای اندیشه، آداب و رسوم،
 هنر گوناگونی بودند، یکپارچه و متحد ساخت و موجب تبادل بیشتر فرهنگ و تمدن در بین النهرین شد

 ؟ارگن به وجود آورده بود تا کی دوام آوردس امپراتوری که 71

 .امپراتوری سارگن حدود دو قرن دوام آورد 

  تمدن سومر چگونه از بین رفت؟ 72

ق.م. ، به تدریج قوم دیگری به نام  1900امپراتوری سارگن حدود دو قرن دوام آورد و در پی آن، دورانی از بی ثباتی و ضعف فرا رسید. از حدود 

 ، قدرت خود را در مرکز بی بین النهرین گسترش داد.امَوری

 ؟گذاشت ریتأث نیالنهر نیاکد چگونه بر فرهنگ و تمدن ب یامپراتور 73
 شتریو متحد ساخت و موجب تبادل ب کپارچهیبودند،  یآداب و رسوم، صنعت و هنر گوناگون شه،یاند یرا که دارا یمردمان و اقوام یامپراتور نیا 

 شد. نیالنهر نیفرهنگ و تمدن در ب

 اموری ها کدام قوم در مرکز بین النهرین جایگزین اکدیان شدند؟ 74

 شد؟  لیتشک یچگونه و توسط چه قوم میحکومت بابل قد 75

د که در کنن سیرا تأس یگسترش داده و توانستند سلسله ا نیالنهر نیقدرت خود را در ب یاَمور به نام یگریقوم د الدیقبل از م 1900از حدود 

 معروف است میبه نام بابل قد خیتار

 حمورابی مشهور ترین پادشاه اموری چه نام داشت؟ 76

 انجام داد؟ یبود و چه اقدامات یچه کس میسلسله بابل قد یفرمانروا نیمشهورتر 77
و  یکشاورز ،یکشوردار نهیدر زم یاقدامات مهم نیقلمرو خود کرد. او همچن مهیرا فتح و ضم نیالنهر نیاز ب یعیبود که مناطق وس یحموراب  

 انجام داد یقانون گذار

بر  یبه خاطر ........................ است که از و یبابل قدیم ...................... است و عمده شهرت و یمشهورترین فرمانروا 78

 حمورابی / قانون نامه ای .مانده است یجا

 نهاد چگونه بود؟  انیبن یکه حموراب یحکومت وهیش 79
از جانب خداوند به خود  یا هیرا هد یمقام پادشاه یاز او بود. و اتیفراوان پادشاه و اطاعت کامل حاکمان وال اراتیبرقدرت و اخت یاو مبتن وهیش 
 پنداشت یم
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 شده است؟  خیباعث شهرت عمده او در تار یکدام اقدام حموراب 80
جهان  یگذار نسند قانو نیمانده و به عنوان نخست یاست که از او برجا یبه خاطر قانون نامه ا خیدر تار یاز شهرت حموراب یبخش عمد ه ا 

 رود یبشمار م

 است؟   ییزهایشامل چه چ یقانون نامه حموراب 81
 هاست تیانواع جرم ها و جنا یو فروش برده، ارث، ازدواج و مجازات ها دیخر ،یرانیکشت ،یاریمربوط به زراعت، آب نیشامل مجموعه قوان

 بابل پایتخت حمورابی کجا بود؟ 82

 آشوریان اموری ها توسط کدام حکومت ساقط شدند؟ 83

 بودند؟  یآمد و آنها چگونه قوم دیچگونه پد انیسلسله آشور 84
شور با . حکومت آدندیبودند، به قدرت رس نیالنهر نیجنگجو در شمال ب یکه قوم انیدچار ضعف و زوال شد، آشور میپس از آنکه حکومت بابل قد 

 کردن آنها بر قلمرو و ثروت خود افزود رانیهمجوار وغارت و و یها نیبه سرزم یاپیپ یها یلشکرکش

  ......................... نام داشتند دندیالنهرین که پس از ضعف و زوال بابل قدیم به قدرت رس نیقومی جنگجو در شمال ب 85

 آشوریان

 چه بودند؟  نیالنهر نیتمدن ب راثیم 86
هنر، صنعت و خط  ،یو شهرساز یمعمار ،یو حکومت، قانون گذار استیمختلف از جمله س یها نهیکردند که در زم یزیر یرا پ میعظ یآنها تمدن 

 .افتیدست  یریچشمگ یها شرفتیها و پ تیو ..... به موفق

                                                                                              گذاشت؟ ریبر کدام تمدنها در جهان آنروز تأث نیالنهر نیتمدن ب 87

 باستان ونانیو تمدن  انیدر زمان هخامنش رانیتمدن ا

 بسزایی گذاشت ریپس از خود از جمله ...................... و .......................... تأث یالنهرین بر تمدن ها نیتمدن ب 88

 تمدن مصر
  9تمدن مصر باستان از چه زمانی آغاز شد؟ 90

 مدتی پس از آنکه سومریان زندگی در شهرها را آغاز کردند، در مصر نیز تمدن شروع به جوانه زدن کرد. 

 تمدن مصر وابسته به کجا بود ؟ 91

 به سمت شمال جاری می شود آفریقای مرکزیوابسته بود که از دریاچه های  نیل در مصر، جریان زندگی و تمدن به رود پرآب و طویل  

 به رود نیل  در مصر باستان جریان زندگی و تمدن به چه عاملی وابسته بود؟ 92

 رود نیل چه تأثیری بر کشاورزی مصر داشته و دارد؟  93
آرام آرام باال می آید و سواحل پست را فرو می گیرد سپس آهسته آهسته آب نیل هر سال بر اثر ذوب شدن برف ها و باریدن باران های بهاری، 

 پس می نشیند و الیه ای از رسوبات غنی برجای می گذارد و زمین های مرطوب را مستعد کشت و زرع می کند

 مصر از کدام بخشِ تهاجم دیگر اقوام آسیب پذیر بود؟ 94

در مصر ایجاد کرده بود، موانع طبیعی مانند صحراهای گرم در شرق و غرب، دریای مدیترانه در عالوه بر رود نیل که محیط مساعدی برای زندگی  
شمال و صخره های شمالی، این کشور را از تهاجم های خارجی حفظ می کرد. مصر اغلب از طریق شبه جزیرۀ سینا در شمال شرق این کشور، در 

 همین مسیر به آن سرزمین دست یافتند معرض هجوم بیرونی قرار داشت و عاقبت هم فاتحان، از

 چه عواملی مصر را از تهاجم های خارجی حفظ می کرد؟ 95
موانع طبیعی مانند صحراهای گرم در شرق و غرب دریای مدیترانه در شمال و صخره های شمالی این کشور را از تهاجم های خارجی حفظ می  

 کرد

                     .                             شمال شرق این کشور در معرض هجوم بیرونی قرار داشتمصر اغلب از طریق ............... در  96

 شبه جزیره سینا

 جدید و میانه –امپراتوری قدیم   مورخان تاریخ مصر باستان را به سه دوره تقسیم کرده اند. آنها را بنویسید؟ 97

 قدیم چگونه بود ؟ ویژگی های مصر در دوران امپراتوران 98
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در اوج بود و اهرام سه گانه به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان باستان به دستور آنان  فرعو ن هادر دورۀ امپراتوری قدیم، قدرت   

لی و دارۀ امور اداری، ماساخته شد. فرعون ها برای ادارۀ امور کشور از وزیر یا شخصی با عنوان کار گزار کل کشور استفاده می کردند که مسئولیت ا
 قضایی را بر عهده داشت.

 فرعون چه جایگاهی در تاریخ مصر داشت؟ 99
نچه می فرعون از قدرت فوق العاده ای برخوردار بود و اعتبار زیادی در میان مردم داشت. آنچه او انجام می داد، ارادۀ خدایان شمرده می شد و آ 

 ن های او می بایست بی چون و چرا اجرا شودگفت از زبان یکی از خدایان بود و فرما

مصریان مردمی صبور و فرمان بر بودند، .................... آنان را به اطاعت بی چون و چرا از فرمان فرعون ها و مأموران او  100

 فرا می خواند

 فرعونها در دوره امپراتوری مصر قدیم، برای اداره امور کشور چه می کردند؟  101
 آنها از وزیر یا شخصی با عنوان کارگزار کل کشور استفاده می کردند که مسئولیت اداره امور اداری، مالی و قضایی را برعهده داشت 

 چه کسانی می توانستند جانشین فرعون شوند؟ 102

 پسر یا هر کدام از اعضای خانوادۀ فرعون، حتی همسر او می توانست جانشین او شود 

 در مصر باستان چگونه بود؟ اوضاع دین 103
ن امصریان باستان خدایان زیادی را می پرستیدند. حداقل نام چندین هزار خدا در نوشته های مصری شناسایی شده است. البته مردم مصر خدایانش 

 را مهربان تر و دوستانه تر از خدایان سومری می پنداشتند

 ر چه تفاوتی داشت؟ دیدگاه مردم مصر در مورد خدایان با مردم سوم 104
 مردم مصر خدایانشان را مهربان تر و دوستانه تر از خدایان سومری می پنداشتند 

 کدام فرعون مصر کوشید یکتاپرستی را در مصر رواج داد؟ 105

 کوشید که یگانه پرستی را در شکل پرستش خدای خورشید در مصر ترویج دهد آمِن هوتپ چهارم  

  هوتپ چهارم یکتا پرستی چه روندی پیدا کرد؟پس از مرگ آمِن  106

 پس از مرگ آمِن هوتپ چهارم، کاهنان که نقش مهمی در فرهنگ مصر داشتند، دوباره پرستش چندخدایی را رایج کردند

ستش خدای یگانه در دوران امپراتوری جدید مصر پیامبرانی مانند .................. و .................. مردم این کشور را به پر 107

 حضرت یوسف و حضرت موسی دعوت کردند

 ؟ حضرت یوسف و حضرت موسی) سالم اهلل علیهما( در دوران امپراتوری جدید مصر چه تالشهایی کردند 108
 آنها به احتمال بسیار در این دوره مردم مصر را به پرستش خدای یگانه دعوت کردند 

 مصر جدید، مردم مصر را به پرستش خدای یگانه دعوت کردند؟ کدام پیامبران در دوران امپراتوری 109

 حضرت یوسف و حضرت موسی 

 مصریان باستان نسبت به زندگی پس از مرگ چه اعتقادی داشتند؟  110
 رددآنها به زندگی پس از مرگ باور داشتند و معتقد بودند که روح پس از مرگ مدتی سرگردان می ماند و سپس به جسم انسان باز می گ

 چرا مصریان باستان جسدهای فرعون ها را مومیایی می کردند؟  111
رای بزیرا به زندگی پس از مرگ باور داشتند و  معتقد بودند که روح پس از مرگ به جسم انسان بر می گردد. به همین دلیل جسدهای فرعون ها را 

 جلوگیری از فاسد شدن مویایی می کردند

 بعد از مرگ چه باورهایی داشتند؟مصریان دربارة زندگی  112

آنان معقد بودند که روح پس از مرگ مدتی سرگردان می ماند و سپس به جسم انسان باز می گردد. به همین دلیل، اجساد فرعون ها را برای  
 جلوگیری از فاسد شدن جسم، مومیایی می کردند

 ردم مصر به زندگی بعد از مرگ؟ اعتقاد مدلیل مومیایی کردن اجساد در مصر باستان چه بود 113

 اقتصاد مردم مصر باستان چگونه بود؟  114
ه ب اساس زندگی در مصر باستان بر کشاورزی استوار بود. اکثریت جمعیت را کشاورزان تشکیل می دادند. آنان در کشتزارهای اطراف نیل که متعلق 

 دیگر میوه ها را کشت می کردند فرعون ها ، کاهنان  و مقام های حکومتی بود، گندم، جو، خرما و
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 باورهای دینی چه تأثیراتی بر زندگی مصریان باستان گذاشته بود؟  115
توده های  مصریان مردمی صبور و فرمان بر بودند. آموزه های دینی آنان را به اطاعت بی چون و چرا از فرمان فرعون ها و مأموران او فرا می خواند.

 ات، ناگزیر بودند در ساختن آرامگاهها ، کاخها ، معبدها و نیز با حضور در جنگ ها برای حکومت بیگاری نمایندمردم عالوه بر پرداخت مالی

 مردم مصر چه نگارشی نسبت به حکومت داشتند؟ 116

توده  مصریان مردمی صبور و فرمان بر بودند. آموزه های دینی، آنان را به اطاعت بی چون و چرا از فرمان فرعون ها و مأموران او فرامی خواند. 
 مایندهای مردم عالوه بر پرداخت مالیات، ناگزیر بودند در ساختن آرامگاه ها، کاخ ها، معابد و نیز باحضور در جنگ ها، برای حکومت بیگاری ن

 دستاوردهای هنری و ادبی در مصر باستان را بنویسید؟  117

بود که از هرکدام در جاهای متفاوت استفاده می  هیروگلیف و دموتیکیکی از دستاوردهای برجسته تمدن مصر باستان، ابداع خط های مختلف 

 ابداع کردند پاپیروسشد. مصریان همچنین با استفاده از نی ، کاغذی به نام 

 خط هیروگلیف و خط دموتیک  دو خط را که در مصر باستان ابداع شد نام ببرید؟ 118

 .  پاپیروسمصریان با استفاده از نی، کاغذی به نام ................. ابداع کردند 119

 کاغذی به نام پاپیروس مصریان چه نوع کاغذی را ایداع کردند؟ 120

 مهم ترین جلوه های معماری تمدن مصر چیست؟   121
ع مناب تمدن مصر بیش از هر چیز به خاطر بناهای باستانی مانند اهرام، معابد، کاخ ها و نیز آثار هنری به ویژه مجسمه سازی شهرت دارد. مصر از

ا از آنها استفاده می کردند. ساخت این بناهای طبیعی سنگ آهک و سنگ خارا بهره مند بود و معماران مصری برای ساختن هرم ها و دیگر بناه
 عظیم نیازمند دانش و مهارت باالیی بود و بدون محاسبات دقیق هندسی و ریاضی انجام آن امکان پذیر نبود

 تمدن مصر باستان بیشتر به خاطر چه چیزهایی شهرت دارد؟ 122
 به خاطر بناهای باستانی مانند اهرام، معابد، کاخ ها و نیز آثار هنری بویژه مجسمه سازی شهرت دارد  

 معماران مصری برای ساخت هرم ها از چه مصالحی استفاده کردند؟ 123
 از منابع طبیعی سنگ آهک و سنگ خارا که در مصر فراوان بود ، بهره بردند  

 مصریان باستان در موضوعات هنری چه خالقیت هایی داشتند؟  124

ان در نقاشی، مجسمه سازی و ساخت جنگ افزارها و دیگر ابزارها، خالقیت و مهارت زیادی از خود نشان دادند و آثار زیبا و ظریفی را خلق آن

 کردند

 مصریان غیراز معماری بناها درچه زمینه های هنری مهارت داشتند؟ 125

ا و یبمصریان باستان همچنین در نقاشی، مجسمه سازی و ساخت جنگ افزارها و دیگر ابزارها، خلّاقیت و مهارت زیادی از خود نشان دادند و آثار ز  
 ظریفی را خلق کردند. آنان برای ساختن این اشیا، از معادن دوردست، مس و طال را استخراج می نمودند

 اقدم موفق و سربلند باشید / احمد اسدی
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