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 دوره تاريخي  –دوره پيش از تاريخ  دوره بندي گذشته بشر را بنويسيد؟  -1
به دوراني طوالني از زندگي انسان گفته مي شود كه با ظهور او در پهنه گيتي آغاز شد و تا  دوره پيش از تاريخ را تعريف كنيد؟  -2

 .سال پيش به طول انجاميد 5000اختراع خط و گسترش تمدن در حدود 
 دوره توليد خوراك –دوره گردآوري خوراك  تقسيم بندي دوره پيش از تاريخ را بر اساس نوع اقتصاد معيشتي بيان كنيد؟  -3
ميليون سال پيش در  4حدود شواهد باستان شناسي، اولين انسان واره ها در چه زماني و در كجا مي زيستند؟  طبق -4

 علفزارهاي آفريقا مي زيستند
انسانهاي نخستين، شيوه اي از زندگي را پديد آوردند كه بر دوره گردي، چرا به دوره گردآوري خوراك ، اين نام را داده اند؟  -5

ردآوري دانه، ميوه و ريشه گياهان و درختان براي تأمين خوراك استوار بود و تا چندين ميليون سال دوام آورد و شكار حيوانات و گ
 .تغيير و تكامل آن بسيار كند و محدود بود

مردان در دسته هاي كوچك به شكار مي رفتند و زنان به جمع ويژگي هاي انسانها را در دوره گردآوري خوراك بيان كنيد، ؟  -6
انسان هاي اوليه از پناهگاههاي طبيعي مانند غارها و نيز كلبه هايي كه . ي بقاياي خوردني گياهان و ميوه درختان مي پرداختندآور

 . از شاخ وبرگ درختان و گياهان مي ساختند، براي حفظ جان خود بهره مي بردند
 .آتش و بكار گرفتن آن بود افروختن اتفاق مهمي كه در دوران پيش از تاريخ توسط بشر افتاد چه بود؟  -7
 سنگ . اصلي ترين ماده اي بود كه انسان هاي نخستين از آن براي ساختن ابزار استفاده مي كردند.............  -8
طي صدها هزار سال بشر . در آغاز ابزارها از سنگ ساده بدون تغيير بودند انسانهاي نخستين چگونه توانستند ابزارسازي كنند؟ -9

استخوان و چوب نيز مواد . بسازد..... ت خود در ساخت تيغه هاي سنگي بيفزايد و ابزارهايي مانند تبر، زوبين، كارد وتوانست بر مهار
 .ديگري بودند كه مردمان پيش از تاريخ از آنها براي ابزار سازي استفاده مي كردند

 وري خوراك توضيح دهيد؟ پيشرفتهاي بشر نخستين را در موضوع حرف زدن، هنر و بيان احساس در دوره گردآ - 10
انسانهاي نخستين در اغاز قادر به حرف زدن نبودند اما براي اينكه بتوانند به صورت گروهي به شكار بروند، بايد به گونه اي با هم 

حدي  به تدريج تا اواخر دوره گردآوري خوراك، توانايي بشر در سخن گفتن و انديشيدن تكامل يافت و به. ارتباط برقرار مي كردند
 .رسيد كه هنر نقاشي را براي نشان دادن احساس و انديشه خود بكار گرفت

مطالعه وضعيت دين و اعتقادات  به لحاظ ديني چه وضعيتي داشتند؟) دوره گردآوري خوراك( انسانهاي نخستين  - 11
امروزه باستان شناسان مي كوشند از . مردمان دوره گردآوري خوراك به دليل نبود و يا كمبود شواهد و مدارك بسيار دشوار است

 طريق بررسي اعتقادات جوامع شكارگر كنوني، مانند بوميان استراليا و قبيله هاي سرخ پوست آمريكاي جنوبي، به معتقدات ديني
... اعتقادات انسانهاي اوليه با مشكالت و مخاطرات زندگي آنان مانند بيماري، مرگ، سيل، خشكسالي و. انسانهاي نخستين پي ببرند

آنان به نيروهاي مرموز و فراطبيعي باور داشتند كه در نظر آنان نگاهدارنده زمين، آسمان و سراسر زندگي .ارتباط داشته است
 .محسوب مي شدند

هزار سال پيش گروههايي  12از حدود  يد خوراك از چه زماني آغاز شد و ويژگي اين دوره چه بوده است؟ دوره تول - 12
از مردمان گردآورنده خوراك با استفاده از تجربيات گذشته شروع به كشت برخيگياهان و اهلي كردن حيوانات كردند و براي 

 .نخستين بار موفق به توليد خوراك شدند
در اين دوره به كشت غالت از جمله گندم و جو پرداخته وراك، انسانها چه پيشرفت هايي داشتند؟ در دوره توليد خ  - 13

شده، رام كردن حيوانات صورت گرفت، چرخ سفال براي ساخت ظروف سفالي بكار گرفته شد، با استفاده از پشم حيوانات پارچه 
 .توليد شد



 ادي مهم و سرنوشت ساز تلقي مي شده است نام ببريد؟ يكي از ابداعات بشر در دوره توليد خوراك را كه رويد - 14
 ابداع كشاورزي

 با عنوان انقالب كشاورزيباستان شناسان، ابداع كشاورزي توسط انسانهاي اوليه را به چه عنواني ياد مي كنند؟  - 15
داشت و برداشت  كشاورزان به منظور كاشت،-1مهم ترين پيامدهاي ابداع كشاورزي توسط انسانهاي اوليه را نام ببريد؟  - 16

به دليل توليد  -2 –محصول، از دوره گردي دست برداشتند و نخستين روستاها را به عنوان سكونتگاه هاي دائمي ايجاد كردند 
اضافه بر نياز، عده اي به فعاليت ديگري غير از توليد خوراك مانند ابزار سازي، سفالگري و پارچه بافي روي آوردند و در توليد اين 

در نتيجه توليد مازاد بر نياز، داد و ستد ميان روستاهاي دور و نزديك به تدريج آغاز شد واز  3 –مهارت و تخصص يافتند  محصوالت
 .اين طريق زمينه آشنايي مردم مناطق مختلف را با آداب و رسوم، مهارت ها و انديشه هاي يكديگر فراهم آورد

بين النهرين .مي نامند................... يا.............. كنوني عراق را  به سرزمين هاي ميان دو رود دجله و فرات در كشور - 17
 يا ميان دو رود

 شاملتمامي سرزمين هاي پست غرب فالت ايران مي شودجغرافياي تمدن بين النهرين را مشخص كنيد؟  - 18
نشان مي دهد طبق كاوش هاي باستان شناسي، نخستين تمدن ها در كجا و در چه زمانهايي شكل گرفته است؟  - 19

 .سال پيش از ميالد مسيح در عراق كنوني و جلگه خوزستان شكل گرفته است 3500كه نخستين مراكز تمكدني در حدود 
آنها با حفر آبراهها و ايجاد آبگيرهاي متعدد زمين ساكنان بين النهرين، چگونه زمين هاي  خود را به زير كشت بردند؟  - 20

 .هاي خود را به زير كشت بردند
زيرا در آنجا به دليل  ساكنان بين النهرين اقدام به ايجاد آبراهه ها در اطراف رود هاي دجله و فرات كردند؟ چرا  - 21

 .كمبود بارندگي، امكان كشت ديم وجود نداشت به همين خاطر آنها اقدام به اين كار كردند
ش جمعيت و توليد مازاد بر افزايشهرها در بين النهرين شد؟ پديد آمدن روستا ها و  گسترشچه عواملي باعث  - 22

 .خوراك موجب شد كه روستاها گسترش پيدا كنند و سرانجام نخستين شهرها در اين منطقه پديد آيند
 سومر . بوجود آمدند.................. اولين شهرها در ناحيه جنوبي بين النهرين ، معروف به  - 23
 كيش  -الگاش - اوروك -اور شهرهاي مهم تمدن سومر را نام ببريد؟  - 24
هريك از شهرهاي سومر به همراه روستاهاي  منظور از دولت شهر يا كشور شهر در تمدن سومر چه بوده است؟  - 25

 .پيرامون خود داراي حكومتي مستقل بودند كه به آنها دولت شهر يا كشور شهر گفته مي شود
آنها خدايان متعددي داشتند و اعتقاد پرستي بيان كنيد؟ ديدگاه مردم بين النهرين از جمله سومريان را در مورد خدا - 26

خداي شهر خويش پرستشگاه باشكوهي برپا نموده و قرباني و هداياي زيادي نثارش براي  . داشتند كه هر شهر از آن يك خداست
كوتاهي كنند، خدايان آنان را با  آنان معتقد بودند كه خدايان، انسانها را براي خدمت به خود آفريده اند و اگر در اين كار. مي كردند

 .فرستادن سيل و طوفان يا خشكسالي تنبيه خواهند كرد
كاهنان بويژه كاهن اعظم كه معموال از دانش كاهنان چه كساني بودند و چه نقشي در زندگي مردم سومر داشتند؟  - 27

در آغاز ، . قدرت و ثروت زيادي برخوردار بودند هاي عصر خود آگاه بودند، به عنوان واسطه ميان مردم و خدايان عمل مي كردند و از
 . كاهنان پيشوايي ديني را به همراه فرمانروايي سياسي برعهده داشتند

اين طبقه عالوه بر مهارت در سفالگري، در ساخت ابزارها و جنگ  طبقه صنعتگران در تمدن سومر را توضيح دهيد؟  - 28
 .افزارهاي مفرغين نيز تبحر خوبي داشتند

لوح هاي گلي فراواني به خط ميخي و زبان سومري در بقاياي شهرهاي  خط و زبان سومري توضيح دهيد؟  در باره - 29
به گمان برخي از باستان شناسان، سومريان مخترع خط بوده اند و نخستين نوشته هاي جهان متعلق به . سومري كشف شده است

 .انه گيلگمش استبعضي ازين لوح ها حاوي آثار ادبي بلند مانند افس. آنان است



بر .............. كه در مركز بين النهرين مي زيست به فرماندهي .................... قبل از ميالد، قوم  2400در حدود  - 30
 سارگُن  –اَكَّدي   . كشور شهرهاي سومري مسلط شدند

به زير فرمان خود آورد و  سارگن سرتاسر بين النهرين راحوزه جغرافيايي تمدن اكدي در زمان سارگن را بنويسيد؟  - 31
 .امپراتوري بزرگي را تشكيل داد كه از سواحل شرقي درياي مديترانه تا كوههاي زاگرس امتداد داشت

اين امپراتوري مردمان و اقوامي را كه داراي امپراتوري اكد چگونه بر فرهنگ و تمدن بين النهرين تأثير گذاشت؟  - 32
ني بودند، يكپارچه و متحد ساخت و موجب تبادل بيشتر فرهنگ و تمدن در بين النهرين انديشه، آداب و رسوم، صنعت و هنر گوناگو

 .شد
قبل از ميالد قوم ديگري به نام اَموري  1900از حدود حكومت بابل قديم چگونه و توسط چه قومي تشكيل شد؟  - 33

 . تاريخ به نام بابل قديم معروف استقدرت خود را در بين النهرين گسترش داده و توانستند سلسله اي را تأسيس كنند كه در 
حمورابي بود كه مناطق وسيعي از  مشهورترين فرمانرواي سلسله بابل قديم چه كسي بود و چه اقداماتي انجام داد؟  - 34

 .او همچنين اقدامات مهمي در زمينه كشورداري، كشاورزي و قانون گذاري انجام داد. بين النهرين را فتح و ضميمه قلمرو خود كرد
شيوه او مبتني برقدرت و اختيارات فراوان پادشاه و اطاعت كامل  يوه حكومتي كه حمورابي بنيان نهاد چگونه بود؟ ش - 35

 . وي مقام پادشاهي را هديه اي از جانب خداوند به خود مي پنداشت. حاكمان واليات از او بود
اي از شهرت حمورابي در تاريخ به بخش عمد ه  كدام اقدام حمورابي باعث شهرت عمده او در تاريخ شده است؟  - 36

 .خاطر قانون نامه اي است كه از او برجاي مانده و به عنوان نخستين سند قانو گذاري جهان بشمار مي رود
شامل مجموعه قوانين مربوط به زراعت، آبياري، كشتيراني، خريد و  قانون نامه حمورابي شامل چه چيزهايي است؟  - 37

 .زات هاي انواع جرم ها و جنايت هاستفروش برده، ارث، ازدواج و مجا
اين شهر كه پايتخت اموري ها بود بواسطه دارا بودن موقعيت  شهر بابل در بين النهرين باستان را توصيف كنيد؟  - 38

مناسب سياسي و جغرافيايي ، به يكي از مراكز بزرگ تجارت بين المللي در جهان باستان تبديل شد و از ثروت و رفاه فراواني 
 .ار گرديدبرخورد

پس از آنكه حكومت بابل قديم دچار ضعف و زوال شد،  سلسله آشوريان چگونه پديد آمد و آنها چگونه قومي بودند؟  - 39
حكومت آشور با لشكركشي هاي پياپي به سرزمين هاي . آشوريان كه قومي جنگجو در شمال بين النهرين بودند، به قدرت رسيدند

 .قلمرو و ثروت خود افزود همجوار وغارت و ويران كردن آنها بر
آنها تمدني عظيم را پي ريزي كردند كه در زمينه هاي مختلف از جمله سياست و  ميراث تمدن بين النهرين چه بودند؟  - 40

 .به موفقيت ها و پيشرفت هاي چشمگيري دست يافت..... حكومت، قانون گذاري، معماري و شهرسازي، هنر، صنعت و خط و 
تمدن ايران در زمان هخامنشيان و تمدن يونان  تمدن بين النهرين بر كدام تمدنها در جهان آنروز تأثير گذاشت؟  - 41

 باستان
مدتي پس از آنكه سومريان زندگي در شهرها را آغاز كردند، در مصر نيز  تمدن مصر باستان از چه زماني آغاز شد؟   - 42

 .تمدن شروع به جوانه زدن كرد
 به رود نيل ريان زندگي و تمدن به چه عاملي وابسته بود؟ در مصر باستان ج - 43
آب نيل هر سال بر اثر ذوب شدن برف ها و باريدن باران هاي  رود نيل چه تأثيري بر كشاورزي مصر داشته و دارد؟ - 44

بات غني برجاي بهاري، آرام آرام باال مي آيد و سواحل پست را فرو مي گيرد سپس آهسته آهسته پس مي نشيند و اليه اي از رسو
 مي گذارد و زمين هاي مرطوب را مستعد كشت و زرع مي كند

موانع طبيعي مانند صحراهاي گرم در شرق و غرب درياي چه عواملي مصر را از تهاجم هاي خارجي حفظ مي كرد؟  - 45
 مديترانه در شمال و صخره هاي شمالي اين كشور را از تهاجم هاي خارجي حفظ مي كرد



 شبه جزيره سينا. در شمال شرق اين كشور در معرض هجوم بيروني قرار داشت............... مصر اغلب از طريق  - 46
 ميانه و جديد –امپراتوري قديم آنها را بنويسيد؟  .مورخان تاريخ مصر باستان را به سه دوره تقسيم كرده اند - 47
اهرام سه گانه كه يكي از . در اوج بود در اين دوره قدرت فرعون ها  ويژگي هاي دوره امپراتوري قديم مصر را بنويسيد؟ - 48

 . شاهكارهاي معماري جهان باستان است به دستور فرعونها ساخته شد
آنها از وزير يا شخصي با عنوان كارگزار كل  فرعونها در دوره امپراتوري مصر قديم، براي اداره امور كشور چه مي كردند؟  - 49

 .اري، مالي و قضايي را برعهده داشتكشور استفاده مي كردند كه مسئوليت اداره امور اد
آنچه . فرعون از قدرت فوق العاده اي برخوردار بود و اعتبار زيادي در ميان مردم داشت نقش فرعون در مصر باستان چگونه بود؟ - 50

چون و چرا او انجام مي داد اراده خدايان شمرده مي شد و آنچه مي گفت از زبان يكي از خدايان بود و فرمانهاي او مي بايست بي 
 .پسر يا هركدام از اعضاي خانواده فرعون حتي همسر او مي توانست جانشين او شود.اجرا شود

حداقل نام چندين هزار خدا در نوشته . مصريان باستان خدايان زيادي را مي پرستيدنداوضاع دين در مصر باستان چگونه بود؟  - 51
 . البته مردم مصر خدايانشان را مهربان تر و دوستانه تر از خدايان سومري مي پنداشتند. هاي مصري شناسايي شده است

مردم مصر خدايانشان را مهربان تر و دوستانه تر از  ديدگاه مردم مصر در مورد خدايان با مردم سومر چه تفاوتي داشت؟  - 52
 . خدايان سومري مي پنداشتند

شايد به اين سبب كه   چرا مردم مصر باستان خدايانشان را مهربانتر و دوستانه تر از خدايان سومري مي پنداشتند؟ - 53
 .زندگي در اطراف نيل آسان تر و مطبوع تر از زندگي در كناره هاي دجله و فرات بود

او كوشيد كه يگانه پرستي را در شكل پرستش خداي  آمن هوتپ چهارم چه اقدامي در مورد مذهب و خداپرستي انجام داد؟  - 54
 .خورشيد در مصر ترويج نمايد

زيرا پس از مرگ او ، كاهنان كه . خير آيا آمن هوتپ چهارم موفق شد يگانه پرستي را در مصر باستان پايدار كند؟ چرا؟  - 55
 .فرهنگ مصر داشتند، دوباره پرستش چند خدايي را رايج كردند نقش مهمي در

آنها به احتمال  در دوران امپراتوري جديد مصر چه تالشهايي كردند؟ ) سالم اهللا عليهما( حضرت يوسف و حضرت موسي - 56
 .بسيار در اين دوره مردم مصر را به پرستش خداي يگانه دعوت كردند

آنها به زندگي پس از مرگ باور داشتند و معتقد بودند  مرگ چه اعتقادي داشتند؟ مصريان باستان نسبت به زندگي پس از - 57
 .كه روح پس از مرگ مدتي سرگردان مي ماند و سپس به جسم انسان باز مي گردد

زيرا به زندگي پس از مرگ باور داشتند و  معتقد بودند كه  چرا مصريان باستان جسدهاي فرعون ها را موميايي مي كردند؟ - 58
 .به همين دليل جسدهاي فرعون ها را براي جلوگيري از فاسد شدن مويايي مي كردند. پس از مرگ به جسم انسان بر مي گردد روح

اكثريت جمعيت را كشاورزان . اساس زندگي در مصر باستان بر كشاورزي استوار بود اقتصاد مردم مصر باستان چگونه بود؟  - 59
ف نيل كه متعلق به فرعون ها ، كاهنان  و مقام هاي حكومتي بود، گندم، جو، خرما و آنان در كشتزارهاي اطرا. تشكيل مي دادند

 .ديگر ميوه ها را كشت مي كردند
آموزه هاي ديني . مصريان مردمي صبور و فرمان بر بودند باورهاي ديني چه تأثيراتي بر زندگي مصريان باستان گذاشته بود؟ - 60

توده هاي مردم عالوه بر پرداخت ماليات، ناگزير . فرعون ها و مأموران او فرا مي خواند آنان را به اطاعت بي چون و چرا از فرمان
 .بودند در ساختن آرامگاهها ، كاخها ، معبدها و نيز با حضور در جنگ ها براي حكومت بيگاري نمايند

باستان، ابداع خط هاي  يكي از دستاوردهاي برجسته تمدن مصر دستاوردهاي هنري و ادبي در مصر باستان را بنويسيد؟ - 61
مصريان همچنين با استفاده از ني ، كاغذي به . مختلف هيروگليف و دموتيك بود كه از هركدام در جاهاي متفاوت استفاده مي شد

 . نام پاپيروس ابداع كردند
 خط هيروگليف و خط دموتيك دو خط را كه در مصر باستان ابداع شد نام ببريد؟  - 62



 پاپيروس . ابداع كردند................. ، كاغذي به نام مصريان با استفاده از ني - 63
به خاطر بناهاي باستاني مانند اهرام، معابد، كاخ ها و نيز آثار  تمدن مصر باستان بيشتر به خاطر چه چيزهايي شهرت دارد؟  - 64

 .هنري بويژه مجسمه سازي شهرت دارد
بيعي سنگ آهك و سنگ خارا كه در مصر از منابع ط ند؟ معماران مصري براي ساخت هرم ها از چه مصالحي استفاده كرد - 65

 فراوان بود ، بهره بردند
آنان در نقاشي، مجسمه سازي و ساخت جنگ افزارها و ديگر مصريان باستان در موضوعات هنري چه خالقيت هايي داشتند؟ - 66

 .كردندابزارها، خالقيت و مهارت زيادي از خود نشان دادند و آثار زيبا و ظريفي را خلق 
آنان براي ساختن آن اشياء از معادن دور دست،  مصريان باستان براي ساختن آثار هنري از چه موادي استفاده مي كردند؟  - 67

 .مس و طال استخراج مي نمودند
  

  پرسش هاي نمونه درس چهارم
، مردان در دسته در دوره گردآوري خوراك سه تفاوت عمده دوره گردآوري خوراك با دوره توليد خوراك را بنويسيد؟ -1

انسان ها در اين دوره . هاي كوچك به شكار مي رفتند و زنان به جمع آوري بقاياي خوردني گياهان و ميوه درختان مي پرداختند
از پناهگاههاي طبيعي مانند غارها و نيز كلبه هايي كه از شاخ وبرگ درختان و گياهان مي ساختند، براي حفظ جان خود بهره مي 

وره توليد خوراك، گروههايي از مردمان گردآورنده خوراك با استفاده از تجربيات گذشته شروع به كشت برخي گياهان در د. بردند
در اين دوره به كشت غالت از جمله گندم و جو .و اهلي كردن حيوانات كردند و براي نخستين بار موفق به توليد خوراك شدند

چرخ سفال براي ساخت ظروف سفالي بكار گرفته شد، با استفاده از پشم حيوانات پرداخته شده، رام كردن حيوانات صورت گرفت، 
 .پارچه توليد شد

 
 .افروختن آتش و بكار گرفتن آن بود اتفاق مهمي كه در دوران پيش از تاريخ توسط بشر افتاد چه بود؟  -2
كشاورزان به منظور كاشت، داشت و برداشت محصول، از دوره - 1ابداع كشاورزي چه پيامدهاي مهمي براي بشر داشت؟ -3

به دليل توليد اضافه بر نياز، عده  -2 –گردي دست برداشتند و نخستين روستاها را به عنوان سكونتگاه هاي دائمي ايجاد كردند 
ند و در توليد اين محصوالت مهارت اي به فعاليت ديگري غير از توليد خوراك مانند ابزار سازي، سفالگري و پارچه بافي روي آورد

در نتيجه توليد مازاد بر نياز، داد و ستد ميان روستاهاي دور و نزديك به تدريج آغاز شد واز اين طريق  3 –و تخصص يافتند 
 .زمينه آشنايي مردم مناطق مختلف را با آداب و رسوم، مهارت ها و انديشه هاي يكديگر فراهم آورد

 يعي و اقليمي بين النهرين و مصر را در شكل گيري تمدن به شكل مقايسه اي توضيح دهيد؟تأثير و نقش شرايط طب -4
هر  –در مصر رود نيل و در بين النهرين رودهاي دجله و فرات . در هر دو تمدن رودخانه ها و بطور كلي آبها نقش فراوان داشتند

 . ه از رودخانه ها بر اساس كشاورزي شكل گرفتدو تمدن به دليل وجود زمينهاي حاصلخيز ناشي از رسوب برجاي ماند
در هر دو تمدن اعتقاد به چند  شباهت ها و تفاوت هاي دين سومريان و مصريان باستان را با ذكر دليل بيان كنيد؟ -5

دا در مصر فرعون نه تنها نماينده خ. خدايان مصري در باور مردم آنجا مهربان تر از خدايان سومري بودند. خدايي وجود داشت
كاهن وجود داشت ولي هيچگاه كاهن ادعاي خدايي  –بلكه در برخي موارد خود را خدا مي پنداشت ولي در سومر منصب شاه 

 .نكرد



مبتني برقدرت و اختيارات فراوان پادشاه و اطاعت در حكومت شيوه او  تأثير حمورابي را بر تمدن بين النهرين شرح دهيد؟ -6
بخش عمد ه اي از شهرت . وي مقام پادشاهي را هديه اي از جانب خداوند به خود مي پنداشت. كامل حاكمان واليات از او بود

 .ان بشمار مي رودحمورابي در تاريخ به خاطر قانون نامه اي است كه از او برجاي مانده و به عنوان نخستين سند قانو گذاري جه
شامل مجموعه قوانين مربوط به زراعت، آبياري، كشتيراني، خريد و فروش برده، ارث، ازدواج و مجازات هاي قانون نامه حمورابي 

 .انواع جرم ها و جنايت هاست
 


