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پیدایش تمدن؛ بین النهرین و مصر
يكي1از1مهم1ترين1تحوالت1زندگي1بشر،1شكل1گيري1و1گسترش1تمدن1است.1از1جمله1تمدن1های1نخستين:11-1بين◄النهرين◄◄2-1مصر◄است

سیر پیدایش تمدن

-1در1يك1تقسيم1بندي1کلي1گذشتۀ1بشر1را1به1دو◄دوره1تقسيم1مي1کنند:1

ويژگي◄دوران◄

دوره◄پيش◄از◄تاريخ

به1دوراني1طوالني1از1زندگي1انسان،1که1با1ظهور1او1در1پهنۀ1گيتي1آغاز1شد.1
تا1اختراع1خط1و1گسترش1تمدن1در1حدود50001◄سال◄پيش1به1طول1انجاميد.1

اطالعات1و1آگاهی1ما1از1دوران1پيش1از1تاريخ1متكي1بر:1کاوش◄هاي◄باستان◄شناسي.1
شواهد1باستانی1داللت1بر1آن1دارد:1نخستين1انسان1واره1ها1حدود41◄ميليون◄سال◄پيش1در1علفزارهای1آفريقا1می1زيسته1اند1و1

بعدها1گروه1هايی1از1آنان1به1اروپا1و1آسيا1کوچ1کردند.1
بشر1مسير1طوالنی1و1مراحل1مختلفی1را1پشت1سر1گذاشت1تا1به1تمدن1رسيد.

از◄زمان◄اختراع◄خط◄تاکنون.دورۀ◄تاريخي

-1باستان1شناسان1مراحل1زندگي1انسان1هاي1پيش◄از◄تاريخ1را1بر1اساس1نوع1اقتصاد◄معيشتي◄و1ابزار◄هاي◄متناسب◄با1آن1به1دو1دوره1تقسيم1کرده1اند:1

ويژگي◄دوران◄

دوره◄
گردآوري◄
خوراك

)عصر◄سنگ(

شيوه1ای1از1زندگی1که1استوار1بود1مبتنی1بر:1دوره1گردي،1شكار1جانوران1وگردآوري1دانه،1ميوه1و1ريشه1گياهان1و1درختان1براي1◄●
تأمين1خوراك.1

دوام1شيوه:1چندين◄ميليون◄سال.1◄●
تغيير1و1تكامل1آن:1بسيار◄کند◄و◄محدود.◄●
ساليان1درازی1در1دسته1های1کوچك:◄●

مردان1شکار111111111111زنان1به:1جمع1آوري◄بقاياي1خوردني1گياهان1و1ميوه1درختان.1
بهره1بردن1از1پناهگاه1های◄طبيعی1مانند1غارها1و1نيز1کلبه1هايی1که1از1شاخ1و1برگ1درختان1و1گياهان1برای1حفظ◄جان◄خود◄◄●

اوليه. انسان1های1 توسط1
يكی1از1اتفاقات1مهم1دوران1پيش1از1تاريخ:1افروختن◄آتش1و1به◄کار1گرفتن1آن.1◄●

-1تأثير1اين1اتفاق1بر1زندگی◄انسان1و1ارتباط◄او◄با◄محيط.
اصلی1ترين1ماده1ای1که1انسان1نخستين1از1آن1برای1ساختن1ابزار1استفاده1می1کردند1←◄سنگ◄●
ساده1و1ابتدايی11بودن1ابزارهای1سنگی1در1آغاز،1اما1بشر1در1خالل1صدها1هزار1و1حتی1چند1ميليون1سال،1بر1مهارت1خود1در1◄●

ساخت1تيغه1های1سنگی1افزود1و1توانست1ابزارهايی1مانند1تبر،1زوبين،1کارد1و1امثال1اين1ها1بسازد.
مواد1ديگری1که1مردمان1پيش1از1تاريخ1از1آن1ها1برای1ابزار1سازی1استفاده1می1کردند:1←◄استخوان◄و◄چوب◄◄◄●
نام1گذاری1اين1دوره1به◄عصر◄سنگ1به1دليل1اينكه1سنگ1اصلي1ترين1ماده1براي1ساخت1ابزار1بود.◄●
تكامل1يافتن1توانايي1بشر1در1سخن◄گفتن◄و1انديشيدن1تا1اواخر1اين1دوره1و1به1کار1گرفتن1هنر1نقاشي1براي1نشان1دادن1◄●

تصاوير1جانوراني1که1از1اعماق1غارهاي1فرانسه1و1اسپانيا1کشف1شدند.1 احساس1و1انديشه1خود.مانند
دشوار1بودن1مطالعه1وضعيت1دين1و1اعتقادات1مردمان1اين1دوره1به1دليل1فقدان◄شواهد◄و◄مدارك.1◄●
کوشش1امروزه1باستان1شناسان1از1طريق1بررسی1اعتقادات1جوامع◄شکارگر◄کنونی،1مانند1بوميان1استراليا1و1قبيله1های1سرخ1◄●

پوست1امريكای1جنوبی،1برای1پی1بردن1به1معتقدات1دينی1انسان1های1نخستين.1
ارتباط1اعتقادات1انسان1هاي1اوليه1با1مشکالت◄و◄مخاطرات◄زندگي◄آنان1مانند:1بيماري،1مرگ،1خشكسالي1و...1.◄●
باور1آنان1به1نيروي◄مرموز◄و◄فراطبيعي1که1در1نظر1آنان1نگاه1دارندۀ1زمين1و1آسمان1و1سراسر1زندگي.◄●
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ويژگي◄دوران◄

دوره◄توليد◄
خوراك
)عصر◄
نوسنگي(

حدود120001◄سال◄پيش،1گروه1هايی1از1مردمان1گردآورنده1خوراك1با1استفاده1از1تجربيات1گذشته،1شروع1به:◄●
1-1کشف◄برخی◄گياهان211111-1اهلی◄کردن◄حيوانات1کردند.

آن1ها1برای1نخستين◄بار1موفق1به1توليد◄خوراك1شدند.
معرفی1کردن1مناطق1مختلفی1از1کره1زمين1را1به1عنوان1خاستگاه1ديرينۀ1کشاورزی.

کاوش1های1باستان1شناسی1اخير،1بيش1تر1نگاه11ها1را1متوجه1مناطق1کوهپايه1ای1زاگرس1در1غرب1ايران1کرده1است.1کاوش1های1◄●
تپۀ1ُچغاُگالن1در1شهرستان1مهران1واقع1در1استان1ايالم1نشان1می1دهد1که1ساکنان1اين1سكونت1گاه1جزو1نخستين◄گردآورندگان◄

خوراك1بودند1که1به1کشت1گندم◄و◄جو1روی1آوردند.11
مهم1ترين1محصول1زراعي1ايرانيان1باستان:1گندم◄و◄جو◄●
رواج◄کشت◄غالت◄و1رام◄کردن◄جانوران◄در1بيشتر1نقاط1جهان1در1عصر1نوسنگي1)فاصله1120001تا170001سال1پيش(.1◄●
شروع1کشت1دانه1به1احتمال1زياد1اولين1بار1توسط1زنان،1زيرا1»مسؤليت1گردآوری1دانه1های1گياهان«1را1بر1عهده1داشتند.◄◄
1چرخ1سفال1ابداع1شد.◄● توليد1ظروف1گلي1
1استفاده1از1پشم1حيوانات.◄● توليد1پارچه1
باستان1شناسان1از1ابداع1کشاورزي1در1اين1دوران1با1عنوان1انقالب◄کشاورزي◄ياد1مي1کنند1و1تأثير1آن1در1تاريخ1بشر1همچون1◄●

انقالب◄صنعتي◄در1قرن181م.1مي1دانند.1
مهم1ترين1پيامدهای1کشاورزی:◄●

1- دست1کشيدن1از1دوره گردی1کشاورزان1به1منظور1کاشت،1داشت1و1برداشت1محصول1و1ايجاد1نخستين◄روستاها1
به1عنوان1سکونت◄گاه های◄دائم.

2- روی1آوردن1عّده ای1به1فعاليت1ديگری1غير1از1توليد1خوراك1مانند1ابزار1سازی،1سفالگری1و1پارچه1بافی1و1مهارت1و1
تخصص1يافتن1در1توليد1اين1محصوالت:1به1دليل1»توليد1اضافه◄بر◄نياز«.

3- آغاز1شدن1تدريجی◄داد◄و◄ستد1ميان1روستاهای1دور1و1نزديك1در1نتيجه1توليد◄مازاد◄بر◄نياز.
4- فراهم1آمدن1زمينۀ1آشنايی1مردم1مناطق1مختلف1با1»آداب1و1رسوم،1مهارت ها1و1انديشه های1يكديگر«1در1نتيجۀ1

رونق◄داد◄و◄ستد.

مسیر پیشرفت تا تمدن

شكل1گيري1
شهرها1و1
ايجاد1تمدن

◄◄

شكل1گيری1
تجارت

◄◄

تخصصي1شدن1
کار

◄◄

توليد1مازاد1
بر1نياز

◄◄

يكجانشيني
و1پيدايش
روستاها

◄◄

کشاورزي1و
دامداري

تمدن های نخستین

1- بين النهرین:
بين◄النهرين◄يا◄ميان1رودان:◄1سرزمين1های1ميان1دو1رود1دجله1و1فرات1در1کشور1کنونی1عراق.

-1جغرافيای1تمدن1بين1النهرين1فقط1محدود1به1سرزمين1های1ميان1اين1دو1رود1نيست1و1شامل1تمامی1سرزمين1های1غرب1فالت1ايران1می1شود.
-1رودهای1دجله1و1فرات1از1مناطق1کوهستانی1ترکيه1و1ارمنستان1سرچشمه1می1گيرند1پس1از1طی1کردن1مسافتی1طوالنی1در1کشور1عراق1به1
هم1می1پيوندند.1سپس◄←◄با1پيوستن1به1کارون1در1نزديكی1بندر1خرمشهر،1اروند1رود1را1تشكيل1می1دهند1و1به1سمت1خليج1فارس1جريان1
می1يابد.1درنتيجه◄←1رسوبات1اين1رودها1موجب1به1وجود1آمدن1دشت1های1حاصل1خيزی1شده1است1که1مهد1يكی1از1کهن1ترين1تمدن1ها1بوده1اند.

شکل◄گيری◄تمدن:
کاوش1های1باستان1شناسی1در1کشور1عراق1کنونی1و1جلگه1خوزستان1ايران1نشان1می1دهد1که:

نخستين◄مراکز◄تمدنی◄در◄حدود◄3500◄ق.م.◄در◄اين◄منطقه◄شکل◄گرفته◄است.
يافته1های1برخی1از1باستان1شناسان1داللت1بر1اين1دارد1که1کشاورزان1کوهپايه1های1زاگرس1برای1نخستين1بار1در1دشت1ها1و1جلگه1های1

مجاور1از1جمله1بين1النهرين،1شروع1به1کشاورزی1کردند.
ايجاد1 آبراه1ها1و1 با1حفر1 اين1منطقه1 بارندگی،1امكان1کشت1ديم1وجود1نداشت،1ساکنان1 از1آنجايی1که1در1بين1النهرين1به1دليل1کمبود1
آبگير1های1متعدد،1زمين1های1وسيعی1را1در1اطراف1رودهای1دجله1و1فرات1به1زير1کشت1بردند1و1محصوالت1فراوان1و1مازاد1بر1نياز1توليد1

کردند.
1افزايش1جمعيت1و1توليد1مازاد1بر1خوراك1موجب1گسترش1روستاها1و1پديد1آمدن1نخستين1شهرها1در1اين1منطقه1شد.11
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اوضاع بین النهرین از پیدایش نخستین شهرها

سومر

سومر1هم1نام1قسمت◄جنوبي◄بين◄النهرين◄◄و1هم1نام1اقوام◄کهنی1ساکن1اين1ناحيه.1نام
اور،1اوروك،1الگاش،1کيششهر1ها

نظام1سياسي1
شهر1ها

هريك1از1اين1شهر1ها1به1همراه1روستاهاي1اطراف1داراي1حكومتي1مستقل1بودند1که1به1آن1ها1دولت-شهر◄يا1کشور-شهر◄
گفته1مي1شد.

چگونگي1ارتباط1
اين1دولت1شهر1ها1اغلب1با1يكديگر1در1حال1رقابت1و1جنگ1بودند.دولت1شهر1ها

اعتقادات1مذهبي

1.1پرستش1خدايان1متعدد21.ساختن1پرستشگاه1براي1خداي1هر1شهر1.3نثار1کردن1هديه1و1قرباني1براي1خدا4.اعتقاد1به1
اينكه1انسان1ها1براي1خدمت1به1خدايان1آفريده1شده1اند1و1اگر1در1اين1کار1کوتاهي1کنند1خدايان1آنان1را1با1فرو1فرستادن1

سيل،1طوفان1يا1خشكسالي1تنبيه1خواهد1کرد.
1قدرت1و1ثروت1کاهنان،1به1ويژه1کاهن◄اعظم،◄به1دليل1آن1که1واسطه1ميان1مردم1و1خدايان1بودند1و1پيشوايي1ديني1را1به1
همراه1فرمانروايي1سياسي1بر1عهده1داشتند،1بسيار1زياد1بود.1اما1در1نهايت1فرماندهان◄نظامي◄◄قدرت1را1به1دست1گرفتند1

و1حكومت1را1در1خانواده1خود1موروثيکرد.

صنعت
تبحر1صنعتگران1سومري1در1سفالگري،1ساخت1ابزارها1و1جنگ1افزارهاي1مفرغين

در1آن1زمان1مردمان1جنوب1غربی1آسيا،1کاربرد1فلزات1مختلفی1مانند:1مس1و1قلع1را1آموخته1بودند1و1از1ترکيب1اين1دو1
فلز،1اشيای1مفرغين1می1ساختند1که1بسيار1مقاوم1و1محكم1بودند.

لوح1های1ِگلی1فراوانی1به1اين1خط1و1زبان1کشف1شده1است:1خط1ميخي1و1زبان1سومري.خط1و1زبان
به1عقيده1برخي1باستان1شناسان،1سومريان1مخترع1خط1بوده1اند1و1نخستين◄نوشته1هاي1جهان1متعلق1به1آنان1است.

افسانه1گيلگمشآثار1ادبي

اکد

زمان1و1مكان1
در1حدود124001ق.م.1در1مرکز◄بين◄النهرين.فرمانروايي1اکد

سارُگن

فرمانده1اکدي1ها1که1با1هجوم1بر1کشور-شهرهاي1سومري1بر1آنان1غلبه1کرد.1
سرتاسر◄بين◄النهرين◄را1به1زير1فرمان1خود1درآورد1و1امپراتوري1بزرگي1را1تشكيل1داد1که1از1سواحل◄شرقي◄مديترانه◄

تا◄کوه◄هاي◄زاگرس◄امتداد1داشت.1
اين1امپراتوری1مردمان1و1اقوامی1را1که1دارای1انديشه،1آداب1و1رسوم،1صنعت1و1هنر1گوناگونی1بودند،1يكپارچه1و1متحد1

ساخت1و1موجب1تبادل1بيش1تر1فرهنگ1و1تمدن1در1بين1النهرين1شد.
امپراطوري1سارُگن1تا1حدود◄دو◄قرن◄دوام1آورد.

بابل◄
قديم

فرمانروا
قوم1ديگری1به1نام1اَموری:1گسترش1قدرت1در1مرکز1بين1النهرين1و1تاسيس1سلسله1ای11به1نام1»بابل◄قديم«.◄

مشهورترين1فرمانروای1اين1سلسله:1»حمورابي«.
فتح1مناطق1وسيعی1از1بين1النهرين1و1ضميمۀ1آن1به1قلمرو1خود.

پايتخت
تبديل1شدن1»شهر1بابل«1به1يكي1از1مراکز1بزرگ1تجارت1بين1المللی1در1جهان1باستان1و1برخورداری1از1ثروت1و1رفاه1

فراوان1به1خاطر1داشتن1موقعيت◄مناسب◄سياسي◄و1جغرافيايي.1
بابل1در1دوران1سلسه1های1بعدی1نيز1همچنان1شهری1بزرگ1و1آباد1بود.

اقدامات1حمورابي

اقدامات1وي1در1زمينه1هاي:
1-1کشورداري2111111111-1کشاورزي3111111111-1قانون◄گذاري

کشورداري:◄●
1-1ايجاد1نظام1سياسي1منسجم1و1متمرکز.

2-1مبتنی1بر1قدرت1و1اختيارات1فراوان1پادشاه.
3-1اطاعت1کامل1حاکمان1واليات1از1پادشاه.

4-1محسوب1شدن1حكومت1هديه1اي1از1جانب1خداوند.1
5-1قانون1نامه.

قانون1نامه:◄●
نخستين◄سند◄قانون1گذاری◄جهان

شامل:1مجموعه1ای1از1قوانين1مربوط1به1»زراعت،1آبياری،1کشتيرانی،1خريد1و1فروش1برده،1ارث،1ازدواج1و1
مجازات1های1انواع1جرم1ها1و1جنايت1ها«.

آشور
قلمرو:1قومي1جنگ◄جو◄در1شمال1بين1النهرين.1قلمرو1قدرت

به1قدرت1رسيدن:1پس1از1ضعف1و1زوال1حكومت1بابل1قديم.
چگونگي1توسعه1

با1لشگرکشي◄هاي◄پياپي◄به1سرزمين1هاي1همجوار1و1غارت1و1ويران1آن1ها.قلمرو
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ميراث◄تمدن◄بين◄النهرين:◄◄

1-1دست1يافتن1به1موفقيت1ها1و1پيشرفت1های1چشمگيری1در1زمينه1هاي1مختلف1از1جمله1سياست1و1حكومت،1قانون1گذاري،1معماري،1شهرسازي،1
هنر،1صنعت،1خط1و...1.

1-1تاثير1بر1تمدن1هاي1پس1از1خود،1از1جمله1تمدن1ايران1در1زمان1هخامنشيان1و1تمدن1يونان◄باستان.

2- تمدن مصر، هدیه رود نيل
مدتی1پس1از1آنكه1سومريان1زندگی1در1شهرها1را1آغاز1کردند،1در1مصر1نيز1تمدن1شروع1به1جوانه1زدن1کرد.

-1تمدن1مصر1به1رود1پر1آب1و1طويل1نيل1وابسته1بود1چرا1که1آب1نيل1هر1سال1بر1اثر1ذوب1شدن1برف1ها1و1باريدن1باران1هاي1بهاري،1آرام1آرام1
باال1مي1آيد1و1سواحل1پست1را1فرا1مي1گيرد1و1سپس1در1اثر1از1پس1نشستن1اليه1اي1از1رسوبات1غني1برجاي1مي1گذارد1و1زمين1هاي1مرطوب1

را1مستعد1کشت1و1زرع1مي1کند.
-1حفظ1کشور1از1تهاجم1هاي1خارجي1به1وسيلۀ1رود1نيل1و1موانع◄طبيعي1مانند1صحراهاي1گرم1در1شرق1و1غرب،1درياي1مديترانه1در1شمال1و1

صخره1هاي1شمالي.
-1قرار1گرفتن1در1معرض1هجوم1بيروني)مصر(1از1طريق1شبه◄جزيره◄سينا1در1شمال1شرق1اين1کشور.

و1سرانجام1دستيابی1فاتحان1از1همين1مسير1به1سرزمين1مصر.1

دوره◄هاي◄تاريخي◄مصر
امپراتوري◄قديم◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄ميانه◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄جديد

امپراطوري◄قديم
1-1در1اوج1بودن1قدرت1فرعون◄ها.1

2-1ساخته1شدن1اهرام◄سه◄گانه1به1عنوان1يكي1از1شاهكارهاي1معماري1جهان1باستان1در1اين1دوره1به1دستور1فرعون1ها.
وزير1يا◄شخصي1که1از1طرف1فرعون1مسئوليت1اداره1امور1»اداري،1مالي1و1قضايي«1کشور1را1بر1عهده1داشت.کارگزارکل◄کشور

فرعون

1-1برخوردار1بودن1از1قدرت1فوق1العاده.
2-1اعتبار1زياد1در1ميان1مردم.1

3-1آنچه1او1انجام1می1داد،1ارادۀ1خدايان1شمرده1می1شد1و1آنچه1می1گفت1از1زبان1يكی1از1خدايان1بود.
4-1در1آخر1اجرا1شدن1فرمان1هايش1بی1چون1و1چرا.

پسر1يا1هر1کدام1از1اعضای1خانوادۀ1فرعون،1حتی1همسر1او1می1توانست1»جانشين«1او1شود.

دین مصریان باستان

خدايان◄
گوناگون

1.◄پرستيدن1خدايان1زياد،1شناسايی1حداقل1نام1چندين1هزار1خدا1در1نوشته1های1مصری.
2.◄البته1مردم1مصر1خدايان1خود1را1مهربان1تر1و1دوستانه1تر1از1خدايان1سومري1مي1پنداشتند:1به1دليل1»زندگي1آسان1و1مطبوع1تر1

اطراف1رود1نيل«.
3.◄باور1مصريان1به1زندگي1بعد1از1مرگ.

4.◄اعتقاد1به1اينكه1روح11بعد1از1مرگ1مدتي1سرگردان1است1و1سپس1به1جسم1بر1مي1گردد،1به1همين1دليل،1اجساد1فرعون1ها1را1برای1
جلوگيری1از1فاسد1شدن1جسم،1موميايی1می1کردند.

يکتاپرستی
1.◄آمن◄هوتپ◄چهارم◄يكي1از1فرعون1هاي1دوره◄جديد◄کوشيد1يگانه1پرستي1را1در1شكل1»پرستش1خداي1خورشيد«1در1مصر1ترويج1

نمايد؛1اما1پس1از1مرگ1او،1کاهنان1که1نقش1مهمي1در1فرهنگ1مصر1داشتند،1دوباره1پرستش1چند1خدايي1را1رايج1کردند.1
2.◄-◄دعوت1مردم1مصر1به1پرستش1خداي1يگانه:1توسط1حضرت◄يوسف◄)ع(◄و1حضرت◄موسي◄)ع(◄در1دوران1امپراطوري1جديد.

جامعه و اقتصاد

ويژگی◄مردم◄مصر

صبور◄و◄فرمانبردار؛
1.◄فراخواندن1آموزه1هاي1ديني1به1»اطاعت1بی1چون1و1چرا1از1فرمان1فرعون1ها1و1ماموران1او«.

2.◄ناگزير1بودن1و1بيگاری1مردم1مصر1بر1»پرداخت1ماليات،1ساختن1آرامگاه1ها،1کاخ1ها،1معابد1و1حضور1
در1جنگ1ها«1براي1حكومت.

وضعيت◄
کشاورزیاقتصاد

اساس1زندگي1در1مصر1باستان:1کشاورزی.اقتصاد
شغل1اکثريت1جمعيت:1کشاورز1شغل

زمين◄هاي◄
کشاورزي

کشتزار1هاي1اطراف1نيل1متعلق1به1»فرعون1ها،1کاهنان1و1مقام1هاي1حكومتي«1بود1که1کشاورزان1بر1روي1
آن1ها1کار1مي1کردند.

محصوالت◄
گندم،1جو،1خرما1و1ديگر1ميوه1ها.کشاورزي



یا
خ ی
  
دا 
 ن؛س
س 
تو ی

ره
  ر

هن 
رس

4

33

ادبیات و هنر

از1جمله1دستاورد1های1برجستۀ1تمدن1مصر1باستان:1ابداع◄خط.
خطوط:11

1.◄هيروگليف:1استفاده1برای1نگارش1مطالب◄مربوط◄به◄آرامگاه◄فراعنه،◄کاخ◄ها◄و◄معابد.
2.◄دموتيك:1استفاده1طبقات◄متوسط،◄تجار1و...1از1اين1خط.

پاپيروس:1ابداع1آن1توسط:1مصريان1با1استفاده1از1ني1و1حاوي1»مطالب◄ادبي،◄ديني،◄شرح◄حال◄و◄اقدامات◄فرعون◄هاست«.1

شهرت◄تمدن◄مصر:
1-1اهرام◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄2-1معابد◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄3-1کاخ◄ها◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄4-1آثار◄هنري)به1ويژه1مجسمه1سازی(◄◄

-1استفاده1از1منابع1طبيعی1سنگ1آهك1و1سنگ1خارا1براي1ساخت1اهرام1و1ديگر1بناها.
-1ساخت1اين1بناهای1عظيم1نيازمند1دانش1و1مهارت1بااليی1بود1و1بدون1محاسبات1دقيق1هندسی1و1رياضی1انجام1آن1امكان1پذير1نبود.

خالقيت1و1مهارت1زياد1در1»مجسمه1سازي،1نقاشي1و1ساخت1جنگ1افزارها1و1ديگر1ابزار1ها«1توسط1مصريان1باستان.
در1نتيجه1خلق1آثار1زيبا1و1ظريف.

-1استخراج1مس1و1طال1برای1ساختن1اين1اشيا،1از1معادن1دوردست.
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سوال های کنکور و تکمیلی
دورانطوالنیاززندگیانسانکهباظهوراودرپهنهگیتیآغازشد،دوران................نامداردکهتا................وگسترشتمدندرحدود. 113

.........................................................................................تالیفی ................سالپیشبهطولانجامید.آگاهیماازایندورهمتکیبر................است.
  پیش از تاریخ- اختراع خط- 5000- کاوش های باستان شناسی

  تاریخی- اختراع خط- 3000- مدارک تاریخی
  اساطیری- پیش از اختراع خط- 4000- مدارک تاریخی

  باستانی- پیش از اختراع خط- 8000- کاوش های باستان شناسی

مورخان،مشهورترینتقسیمبندیتاریخبشررابراساسویژگیهایهردورهاززندگیانسانهابهچندمرحلهتقسیمکردهاند؟........تالیفی. 114
6   5   3    2  

..............داللتبرآنداردکهنخستینانسانوارههاحدود4میلیونسالپیشدر.............میزیستندوبعدهاگروههاییازآنان. 115
به.............کوچکردند.................................................................................................................................................................................................................................تالیفی

  کتیبه های تاریخی- بین النهرین- یونان و مصر   اسناد تاریخی- جیرفت- ایالم و سند
  مطالعات ژنتیکی- چین- هند و ایران   شواهد باستان شناسی- آفریقا- اروپا و آسیا

باستانشناسانمراحلزندگیانسانهایپیشازتاریخرابراساس................بهدوره................ودوره................تقسیمکردهاند..تالیفی. 116
  نوع رابطه میان حکومت و مردم- حکومت های جابرانه- حکومت های جمهوری

  نوع رابطه میان مردم و علمای دینی- بت پرستی- یکتاپرستی
  نوع اقتصاد معیشتی- گردآوری خوراک- تولید خوراک
  نوع تلقی مردم از مفهوم تمدن- پیش از تاریخ- تاریخی

ازدگرگونیهایاساسیدرتاریخزندگیبشر............................................................................................................................................................................تالیفی. 117
	   تاسیس تمدن 	   تسلط بیش تر بر طبیعت   	   افزایش مشکالت بشري    مبعوث شدن پیامبران  

تقسیمبنديدورههايتاریخزندگيبشربرچهاساسيانجامميشود؟..........................................................................................................................تالیفی. 118
	  با توجه به تاریخ و همچنین جغرافیاي ملت ها.   بر مبناي تاریخ هر ملت تقسیم بندي انجام مي شود.  

	  توانایی نوشتن برای بشر.   با در نظر گرفتن وجوه تمایز هر ملت انجام مي شوند.  
کدامیکازمواردزیربهویژگیهایدورهگردآوریخوراکاشارهدارد؟................................................................................................................تالیفی. 119

 جمع آوری دانه های گیاهان- استفاده از پارچه- اختراع چرخ- آشنایی با روش پختن گوشت خام- پیشرفت در فنون صیادی- اعتقاد 
به نیروهای فرابشری- اعتقاد به زندگی پس از مرگ

  سفالگری- اهلی کردن حیوانات- ساختن خانه های منظم- ایجاد نخستین روستاها و شهرها- ذوب فلزات و استفاده از آن ها در 
ثبت رویدادها برای  از خط  استفاده  قانون-  پیدایش  اسلحه سازی- 

  دوره گردی- شکار جانوران- استفاده از غارها به عنوان سرپناه- افروختن آتش و به کارگرفتن آن- استفاده از سنگ، استخوان و چوب 
برای ابزارسازی- بهره گیری از نقاشی برای بیان احساسات و اندیشه ها- اعتقاد به نیروهای مرموز و فراطبیعی

  کشاورزی- شکار ماهی ها- استفاده از غارها به عنوان سرپناه- رواج داد و ستد کاال به کاال- استفاده از خط برای ثبت معامالت- اعتقاد 
به نیروهای ویژه کاهنان دینی- استفاده از سنگ و چوب برای ساختن ابزار شکار

تصویرزیرمبینچیست؟............................................................................................................................................................................................................................تالیفی. 120
  استفاده از نقاشی برای بیان احساسات و اندیشه در دوره گردآوری خوراک.

  استفاده از نقاشی جهت نشان دادن اعتقادات دینی در دوره گردآوری خوراک.
  استفاده از نقاشی برای بیان احساسات و اندیشه در دوره تولید خوراک.

  استفاده از نقاشی جهت نشان دادن اعتقادات دینی در دوره تولید خوراک.

تمدنی  تقسیمات  فهمیدن  بهتر  برای 
پیش از تاریخ و تاریخی بهتر است بیش تر از حفظ کردن به فهم 
شرایط زیستی توجه نماییم. بدین معنا که انسان اولیه چگونه 

امکان استفاده از طبیعت را داشته است.

مشاوره درسی:
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درکدامیکازمواردزیربهادوارزندگیانسانهابهترتیبازدورانمتاخرتادورانمتقدماشارهشدهاست؟...............................تالیفی. 121

  پارینه سنگی- میان سنگی- فراپارینه سنگی- مس و سنگ- نوسنگی- مفرغ
  پارینه سنگی- میان سنگی- نوسنگی- مس و سنگ- مفرغ
  مفرغ- مس و سنگ- میان سنگی- نوسنگی- پارینه سنگی

  مس و سنگ- مفرغ- نوسنگی- میان سنگی- فراپارینه سنگی- پارینه سنگی
بهترتیبهرکدامازمواردزیردرکدامدورهآغازشد؟......................................................................................................................................................تالیفی. 122

و آبزیان تیغهدار-گسترشصید سنگی ابزارهای ابداعخط-ساخت استخراجطال- و ازمس استفاده حیوانات- اهلیکردن
آتش کشف پرندگان-

   پارینه سنگی- مس و سنگ- پارینه سنگی- نوسنگی- میان سنگی- مفرغ
  مفرغ- مس و سنگ- نوسنگی- میان سنگی- پارینه سنگی- نوسنگی

  مس و سنگ- مفرغ- پارینه سنگی- نوسنگی- مفرغ- میان سنگی
  نوسنگی- مس و سنگ- مفرغ- پارینه سنگی- میان سنگی- پارینه سنگی

هریکازادوارزیرمربوطچندسالپیشمیشود؟...................................................................................................................................................................تالیفی. 123
پارینهسنگی-میانسنگی-مفرغ-نوسنگی-مسوسنگ

   از 18000 سال تا بیش از 1000000 سال پیش- از 12000 سال تا 18000 سال پیش- از 3500 سال تا 5500 سال پیش- از 
6500 سال تا 11000 سال پیش- از 5500 سال تا 6500 سال پیش.

  از 12000 سال تا 18000 سال پیش- از 18000 سال تا بیش از 1000000 سال پیش- از 3500 سال تا 5500 سال پیش- از 
5500 سال تا 6500 سال پیش- از 6500 سال تا 11000 سال پیش.

  از 5500 سال تا 6500 سال پیش- از 18000 سال تا بیش از 1000000 سال پیش- از 12000 سال تا 18000 سال پیش- از 
3500 سال تا 5500 سال پیش- از 6500 سال تا 11000 سال پیش.

 از 3500 سال تا 5500 سال پیش- از 5500 سال تا 6500 سال پیش- از 12000 سال تا 18000 سال پیش- از 6500 سال تا 
11000 سال پیش- از 18000 سال تا بیش از 1000000 سال پیش.

باستانشناسانبراساسچهمعیاری،دورهپارینهسنگیرابهدورههایمیانه،قدیموجدیدتقسیمکردهاند؟......................................تالیفی. 124
	  نوع گردآوری خوراک 	  نوع استفاده از سنگ   	  نوع زندگی انسان     نوع استفاده از آتش  

یافتههایبهدستآمدهازکاوشهای................نشانمیدهدکهساکناناینسکونتگاهجزونخستین........بودند.اینموضوع. 125
بیانگر...............در................است.........................................................................................................................................................................................................تالیفی

  تپه چغاگالن- گردآورندگان خوراک- تقدم کشاورزی- مناطق کوهپایه ای زاگرس
  تپه سیلک- شهرنشینان- شهرنشینی- مناطق مرکزی ایران

  تپه گیان- جنگجویان- رواج عملیات نظامی- غرب ایران
  تپه حسنلو- زردشتیان- یکتاپرستی- غرب ایران

کدامیکازمواردزیرمربوطبهدورهنوسنگیاست؟..............................................................................................................................................................تالیفی. 126
  کشت دانه توسط زنان- تولید ظروف گلی- تولید پارچه  	  کشف آتش- ابداع خط- تولید ظروف گلی

  کشت دانه توسط زنان- رواج تجارت- کشف آتش   تولید پارچه- ابداع خط- رواج ماهیگیری
نخستینجوامع................درکنار................ونخستینجوامع................درکنار................بهوجودآمدند...........................................تالیفی. 127

  شبانی- رودها- کشاورزی- کوه ها   کشاورزی- رودها- شبانی- کوه ها
  شهری- کوه ها- روستایی- رودها   روستایی- کوه ها- شهری- رودها

کدامیکازمواردزیرازجملهپیامدهایکشاورزینیست؟................................................................................................................................................تالیفی. 128
	  مهارت یافتن برخی افراد در ابزارسازی، سفالگری و پارچه بافی.  ایجاد نخستین روستاها به عنوان سکونت گاه های دائم.  

	  رواج درگیری های نظامی برای به دست آوردن غذا.   آغاز داد و ستد.  
درکدامیکازمواردزیرمراحلمختلفشکلگیریشهرهاوتاسیستمدنهابهترتیبنشاندادهشدهاست؟.............................تالیفی. 129

  یک جانشینی و به وجودآمدن روستاها- کشاورزی و دامداری- تولید مازاد بر نیاز- تخصصی شدن کار- شکل گیری تجارت
  کشاورزی و دامداری- یک جانشینی و به وجودآمدن روستاها- تولید مازاد بر نیاز- تخصصی شدن کار- شکل گیری تجارت
  یک جانشینی و به وجودآمدن روستاها- تولید مازاد بر نیاز- کشاورزی و دامداری- شکل گیری تجارت- تخصصی شدن کار
  کشاورزی و دامداری- تولید مازاد بر نیاز- شکل گیری تجارت- تخصصی شدن کار- یک جانشینی و به وجودآمدن روستاها
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کدامیکازمواردزیردرارتباطبابینالنهرینصحیحاست؟..............................................................................................................................................تالیفی. 130

  جغرافیای تمدن بین النهرین محدود به سرزمین های میان دجله و فرات است.
  اروندرود از به هم پیوستن رودهای کارون و کرخه تشکیل شده است.

  جغرافیای تمدن بین النهرین شامل تمام سرزمین های پست غرب فالت ایران می شود.
  رسوبات رودهای دجله و فرات و کارون، در شکل گیری تمدن بین النهرین اهمیت چدانی نداشته است.

نخستینمراکزتمدنیدرحدود................سالپیشودر................و................شکلگرفتهاست..........................................................تالیفی. 131
	  5000- هند- غرب فالت ایران   3500- مصر- عراق  
	  5500- عراق- جلگه خوزستان 3000- یونان- جنوب دریای سیاه  

نخستینشهرهادرکداممنطقهوبراثرکدامعاملبهوجودآمدند؟.............................................................................................................................تالیفی. 132
  جنوب بین النهرین- کشاورزی- افزایش جمعیت- تولید مازاد بر خوراک- گسترش روستاها

  غرب ایران- افزایش جمعیت- کشاورزی- گسترش روستاها- تولید مازاد بر خوراک
  مصر- تولید مازاد بر خوراک- گسترش روستاها- کشاورزی- افزایش جمعیت
  یونان- گسترش روستاها- افزایش جمعیت- تولید مازاد بر خوراک- کشاورزی

تصویرزیرمربوطبهکدامتمدنبودهوبهچهنکتهایاشارهدارد؟................................................................................................................................تالیفی. 133
  اکد- حمله به شوش

  بابل- قانون
  سومر- ساخت شهرها و حفر آبراه

  ایالم- پرستش خدایان

اولینشهرهادر................،معروفبه................بهوجودآمدندکه................،................و................مهمتریناینشهرهابودند.....تالیفی. 134
	  شمال ایران- بابل- اور- اوروک- نینوا   غرب ایران- سومر- اور- الگاش- نینوا  

	  شمال بین النهرین- بابل- اور- الگاش- کیش   جنوب بین النهرین- سومر- اور- اوروک- کیش  
افسانهگیلگمشدرارتباطباکدامیکازمظاهرتمدنیسومریهاست؟......................................................................................................................تالیفی. 135

	  اختراع خط  	  رواج کشاورزی    	  پرستش خدایان متعدد     رواج داد و ستد  
کدامیکازمواردزیردرارتباطباتمدنسومریهاصحیحنیست؟................................................................................................................................تالیفی. 136

  خدایان متعددی را می پرستیدند و معتقد بودند هر شهر از آن خدایی است.
  آنان معتقد بودند که خدایان، انسان ها را برای تکامل آفرینش آفریده اند.

  کاهنان از ثروت و قدرت زیادی برخوردار بودند و به عنوان واسطه میان مردم و خدایان عمل می کردند.
  در آغاز کاهنان پیشوایی دینی را به همراه قدرت سیاسی بر عهده داشتند.

بازوالکدامدولتدرمیاندوروداقوامآشوریبهقدرتدستیافتند؟.........................................................................................................سراسري.93. 137
	  کلدانی ها 	  اموری ها   	  سومری ها     اکدی ها  

مجسمةطالیيبزدرتصویرروبهرو،اززیباترینآثاربهجاماندةکدامسلسلةباستانيدرجهانميباشد؟...................................سراسري.91. 138
  سومریان
  آشوریان

  هخامنشیان
  ایالمیان

مهم ترین کاری که برای این درس انجام 
می دهید این است که یادتان باشد که مطالب دوره های بین النهرین 

را باهم قاطی نکنید. چگونه؟ با روش مقایسه ای خواندن!

مشاوره درسی:
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.........................................................................................سراسري.89. 139 تصویرزیر،مجسمهسرفرمانروايمقتدر..........درمیاندورودباستانميباشد.

  اکدی
  آشوری
  سومری
  کلدانی

اموريهاباضعیفشدنحکومت.............جايآنانرادر.......گرفتندومعروفترینپادشاهآنها..........بود...................................تالیفی. 140
	  بابل قدیم-بابل- سارگن    اکدی- بین النهرین- حمورابي  

	  آشور-میان رودان- حمورابي   ایالم-نینوا- آشورباني پال  
مبارزهحضرتابراهیمبرضدبتپرستیوستارهپرستیبیشازهرچیزمبینچیست؟......................................................................................تالیفی. 141

  رواج پرستش مظاهر طبیعی و خدایان متعدد و عدم اعتقاد به یکتاپرستی در بین النهرین.
  مبارزه با قدرت دینی و سیاسی کاهنان سومری.

  عدم اعتقاد به پرستش خدایان ساخته دست بشر.
  گسترش سواستفاده کاهنان و فرمانروایان سومری از احساسات دینی مردم سومری.

و. 142 مسلطشد .......... برکشور-شهرهای فرماندهی......... به میزیست بینالنهرین مرکز در که ........ قوم ق.م درحدود2400
.......................................................................................................................................................تالیفی قلمروییتشکیلدادکهاز..........تا..........امتدادداشت.

  اکدی- سارگن- سومری- سواحل شرقی دریای مدیترانه- کوه های زاگرس
  بابلی- نبونید- اکدی- شمال بین النهرین- جنوب بین النهرین

  آشوری- آشوربانیپال- ایالمی- جنوب آسیای صغیر- شمال خلیج فارس
  اموری-  حمورابی- بابلی- جنوب یونان- شرق بین النهرین

ازحدود1900ق.م.............قدرتخودرادرمرکزبینالنهرینگسترشدادندوسلسله..........که...........مشهورترینفرمانروای. 143
آنبودراایجادکردند................................................................................................................................................................................................................................تالیفی

	  اموری ها- بابل قدیم- حمورابی   آشوری ها- آشوریان- آشوربانیپال  
	  سومری ها- اکد- سارگن   ایالمی ها- اپرتی- اونتش نپیریشه  

کدامیکازمواردزیردرارتباطباحمورابیصحیحنیست؟.................................................................................................................................................تالیفی. 144
  اقدامات مهمی در زمینه کشورداری، کشاورزی و قانون گذاری انجام داد.

  شیوه حکومتی وی مبتنی بر قدرت و اختیارات فراوان پادشاه و اطاعت کامل حاکمان والیات از او بود.
  مقام پادشاهی را هدیه ای از جانب خداوند خود می پنداشت.

  بخش عمده ای از شهرت وی به خاطر ایجاد نخستین دولت مستقل در بین النهرین است.
نخستینسندقانونگذاریجهانمربوطبهکیستوبرچهمواردیاشارهدارد؟....................................................................................................تالیفی. 145

  سارگن- آبیاری- کشتیرانی- ارث 
  حمورابی- ازدواج- خرید و فروش برده- مجازات های انواع جرم ها و جنایت ها

  نپیراسو- آبیاری- ازدواج- خرید و فروش برده 
  آشوربانیپال- کشتیرانی- ارث- مجازات های انواع جرم ها و جنایت ها

مهمترینعاملدرایجادتمدنمصرچیست؟................................................................................................................................................................................تالیفی. 146
	  دوری از اقوام مهاجم بیابانگرد 	  مهاجرت فنیقی ها   رود نیل     تجارت با بابل  

مصرازکدامطریقدرمعرضهجومبیرونیقرارداشت؟.....................................................................................................................................................تالیفی. 147
  شبه جزیره سینا در شمال شرقی مصر   دریای مدیترانه در شمال مصر

  شبه جزیره سینا در شمال غربی مصر   بیابان های جنوبی مصر
..........تالیفی. 148 فرعونهابرایادارهامورکشوراز................یاشخصیباعنوان................استفادهمیکردندکهمسئولیتادارهامور................رابرعهدهداشت.

  کاهن- کاهن اعظم مصر- اقتصادی، دینی و اداری   امیر- وزیراعظم- نظامی، دینی و اداری
  صدراعظم- عزیز مصر- اداری، مالی و نظامی   وزیر- کارگزار کل کشور- اداری، مالی و قضایی
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دلیلاینکهمردممصر،خدایانشانرامهربانترودوستانهترازخدایانسومریمیپنداشتندچیست؟.......................................................تالیفی. 149

  قدرت بیش تر کاهنان مصری نسبت به کاهنان سومری.
  آسان تر و مطبوع تر بودن زندگی در اطراف نیل نسبت به کناره های دجله و فرات.

  عدم هجوم مکرر دولت- شهرهای همسایه به نواحی اطراف نیل.
  اعتقاد راسخ مصریان به اینکه فرعون از جانب خدایان بر آن ها حکومت می کند.

نقاشیزیرمربوطبهکدامتمدنبودهوچهنوعفعالیتیرانشانمیدهد؟..................................................................................................................تالیفی. 150
	  مصر- تجارت دریایی    سومر- کشاورزی  

	  مصر- کشاورزی   سومر- تجارت دریایی  

یکیازفرعونهایدوره................بهنام................کوشیدیگانهپرستیرادرشکل................درمصرترویجنماید....................تالیفی. 151
	  میانه- آمن هوتپ سوم- منع پرستش خورشید   جدید- آمن هوتپ چهارم- پرستش خدای خورشید  

	  آغازین- آخن آتون دوم- منع قربانی کردن برای خدایان   قدیم- آخن آتون- منع پرستش اجرام سماوی  
مومیاییکردناجسادفراعنهنشانازکدامعقیدهمصریانباستاندارد؟...................................................................................................................تالیفی. 152

   اعتقاد به تقدس فراعنه  	  اعتقاد به پرستش فراعنه  	  اعتقاد به زندگی پس از مرگ  	  اعتقاد به عدم وجود دنیایی دیگر
ترتیبدر. 153 به توسطهخامنشیان فتحمصر و بزرگ ومجسمههای زیبا معابد برپایی اهرامسهگانه، هجومهیکسوسها،ساخت

کدامیکازدورههایتاریخیمصرباستانرخداد؟..................................................................................................................................................................تالیفی
  پادشاهی قدیم- پادشاهی میانه- پادشاهی قدیم- دورة آغازین
  دورة آغازین- پادشاهی میانه- پادشاهی قدیم- پادشاهی میانه

  پادشاهی میانه- پادشاهی قدیم- پادشاهی جدید- پادشاهی جدید
  دورة آغازین- پادشاهی جدید- پادشاهی میانه- پادشاهی قدیم

...........................................................تالیفی. 154 یکیازدستاوردهایبرجستهتمدنمصرباستان،ابداعخطهایمختلف................و................بود.
	  دموتیک- میخی 	  هیروگلیف- دموتیک   	  هیروگلیف- میخی     میخی- تصویری  

تصویرزیرمربوطبهکدامدورهازمصرباستاناست؟............................................................................................................................................................تالیفی. 155
  دوره آغازین

  پادشاهی جدید
  پادشاهی میانه
  پادشاهی قدیم
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هند و چین
جلگه1ها1و1دشت1های1پيرامون1رودهای◄بزرگ1در1هند◄و◄چين1در1جنوب◄و◄شرق◄آسيا1نيز1زادگاه1تمدن1های1کهنی1بود.

هند باستان

- سرزمين هند: 
1.1داراي1تاريخ1و1تمدن1کهن1و1پربار.1

1.2سرزميني1پهناور1و1متنوع،1شامل1هندوستان،1بنگالدش1و1بخش1وسيعی1از1پاکستان◄امروزي.1

- تمدن درۀ سند:

♦◄کاوش1های1باستان1شناسی1در1اوايل1سدۀ1بيستم:1وجود1تمدن1پيشرفته1ای1حدود150001سال1پيش1در1کنار1رود◄سند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

♦◄شهرهاي1بزرگ1تمدن1دره1سند:1موهنجودارو،1هاراپا:
1.1کشف1بقايای1آن1ها1در1پاکستان1بعد1از1سال1ها1حفاری1و1کاوش1توسط1باستان1شناسان.
1.2بيرون1آوردن1ده1ها1سكونت1گاه1کوچك1تر،1از1خاك1در1فاصلۀ1اين1دو1شهر.1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
♦ ویژگی های شهرسازی ساكنان دره سند: 

1-1طراحی1خيابان1ها1و1معابر1اصلی1و1فرعی1با1پهنای1معينی1که1يكديگر1را1قطع1می1کردند.1
2-1بنا1کردن1ساختمان1ها1با1»معماری1همسان1و1آجرهايی1به1اندازه1های1مشخص«.

3-11ساختن1شهرها1براساس1»نقشه1اي1دقيق1و1معماري1تقريبا1ًيكسان«1توسط1ساکنان1متمدن1دره1سند.
4-1وجود1چندين1بناي1عمومي1در1شهرهاي1موهنجودارو1و1هاراپا1به1عنوان1»پرستشگاه،1حمام،1انبار1غلّه1و1...«1مورد1استفاده1قرار1گرفتن1آن1ها.

5-1مجهز1بودن1اين1شهرها1به1»شبكۀ1فاضالب«.

- اقتصاد تمدن سند:

1-1متكی1بودن1تمدن1سند1به1کشاورزي1و1پرداختن1ساکنان1اين1منطقه1در1جلگه1هاي1آبرفتي1به1کشت1محصوالتي1چون1گندم،1جو1و1پنبه1
و1پرورش1دام1به1ويژه1گاوميش.1

2-1نشانه1هايي1از1رواج1صنعت1سفالگري1و1نساجي1در1اين1منطقه.1
3-1وجود1برخي1اشياي1متعلق1به1مراکز1تمدني1ايران1و1بين1النهرين1در1کشفيات1موهنجودارو1و1هاراپا،1نشان1دهندۀ1داد11و1ستد1اين1مراکز1با1

يكديگر.1
♦◄از1تمدن1سند1ابزارها،1ظرف◄ها،1آثار◄هنري،◄مجسمه◄ها◄و◄زيورآالتی1کشف1شده:1»بيانگر1شكوفايی1صنعت1و1هنر«.1

♦◄به1دست1آمدن1لوح1ها1و1نوشته1هايی1از1تمدن1ها1و1عدم1رمز1گشايی1و1خواندن1آن1ها.1

مهاجرت آریایيان به هند: 

-1انحطاط1تمدن1سند1در1حدود115001ق.1م.
-1وارد1شدن1دسته1هايي1از1اقوام◄آريايي1از1سمت1شمال◄غرب1به1هند1←1تسلط1تدريجی1بر1بخش1های1شمال1هند1← گسترش1قدرت1و1نفوذ1

تا1نواحي◄مرکزي1هند.
-1علّت1گسترش1نفوذ1آرياييان:1»مردمانی◄جنگجو◄دارای◄اسب◄و◄ارابه«.

-1دراويدی1ها:1نواحی1استوايی1و1مرطوب1جنوب1هند1هيچ1گاه1تحت1سلطه1مهاجران1آريايی1در1نيامد1و1»قومی◄تيره1پوست1موسوم◄به◄دراويدی1ها«1
تا1قرن1ها1در1آنجا1به1زندگی1مستقل1خود1ادامه1دادند.
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5
آیین های رایج در هند

خصوصيات◄دينپيشينهآيين◄ها

آيين◄◄◄◄◄
برهمنی

طبيعت◄ مظاهر◄ از1 يكی1 عنوان1 به1 گوناگون1 خدايان1 پرستش1 ◄♦
هند.1 آرياييان1 توسط1 1)... و1 آسمان1 ماه،1 )خورشيد،1

♦◄اعتقاد1به1»خداي1غير1مادي1و1مافوق1طبيعت«1همچون1آريايی1های1ايرانی.1
»وداها«:1 هند:1 آرياييان1 عقايد1 درباره1 مانده1 برجا1 اثر1 مهم1ترين1 ◄♦

خدايان. و1 آفرينش1 ستايش1 در1 سروده1هايي1
کهن1ترين1بخش1وداها:1»ريگ◄ودا«1

1زبان»ريگ◄ودا«:1سانسکريت:1زبان1مهاجران1آريايي1هند.

♦◄آيين◄برهمني:1آيين1پيچيده1ای1در1هند1مشهور1به1»آيين1برهمنی«.
ويژگی◄آيين◄برهمنی:

1-1باور1به1»خدايان1متعدِد1ستوده1شده«1در1وداها.1
2-1تحميل1»آداب1و1مناسك1دشوار«1به1پيروان1خود.1
3-1از1جمله1رسوم1سخت1و1پيچيده:1قرباني◄کردن.

♦◄وظايف◄برهمنان:1
1-1حفظ1»سروده◄هاي◄وداها«1از1گزند1فراموشي.1

2-1تعليم1»آموزه1هاي1ديني«.
3-1اجراي1»آداب1مذهبي«.

برهمنان:111111111 توسط1 ممتاز1 طبقۀ◄ يا1 تشكيل1کاست1 علت1 ◄♦
کسب1قدرت1و1ثروت1فراوان1برهمنان1به1واسطۀ1»مقام1و1

خويش«.1 مذهبی1 موقعيت1
رويگرداني1 موجب1 برهمني:1 آيين1 طاقت◄فرسا1 مناسك◄ ◄♦
پيروان1و1فراهم1آمدن1زمينه1»شكل1گيري1و1رواج1آيين◄و◄

هند. در1 ديگر«1 انديشه◄هاي◄

آيين◄
بودايی

♦◄آيين1بودا:1مهم1ترين1آيين؛
ظهور1آن:1در1برابر1»باورهاي1آميخته1با1خرافات1و1رسوم1سخت1و1

کسل1کننده1کيش◄برهمايي«.

♦◄چهار◄حقيقت1عالي1بودا:
1-1زندگي1سراسر1رنج◄و◄درد1بي1پايان1است.

2-1سرچشمه1اين1درد1آرزو◄و◄خواستن1است.
3-1تنها1با1رسيدن1به1نيروانا1مي1توان1بر1آرزو1و1

غلبه1کرد. خواستن1
♦◄از1هشت1راه1مقدس1مي1توان1به1نيروانا1رسيد:1

1-1صداقت1ورزی1در1ايمان21-1نيت31111-1گفتار41-1کردار1
5-1زندگانی6111111111111111111111-کوشش71-1پندار81-1مراقبه.
♦◄تعاليم1بودا1با1وجود1»مخالفت1و1دشمني1برهمنان«1در1هند1
از1 آسيا1 ديگر1 مناطق1 به1 آنجا1 از1 سپس1 و1 کرد1 پيدا1 رواج1

جمله1تبت1و1چين1راه1يافت.1

سلسله◄هاي◄پادشاهي◄هند:◄◄◄
-1عدم◄تاسيس1حكومت1فراگير1و1پراکنده1زيستی1قبايل1آريايي1مهاجر1به1هند1تا1چندين1قرن.

-1داريوش1هخامنشي:1تصرف1قسمت1هايي1از1شمال1غرب1هند1و1خراج1گزار1کردن1آن.
-1اسكندر1مقدوني:1بر1انداختن1هخامنشيان1و1فتح1بخش1هايي1از1هند.

سلسله موریا:

-1تاسيس◄سلسلۀ◄موريا◄در◄هند:1شورش1يك1فرمانده1هندي1به1نام1چندار◄گوپتا،1بر1ضد◄يونانيان1با1خبر1مرگ1اسكندر1و1به1اطاعت1درآوردن1
شماری1از1»حاکمان1محلی1شمال1هند«.

-1اوج1قدرت1حكومت1موريا:1دوران1فرمانرواييآشوکا1و1گسترش1قلمرو1به1»سرتاسر1هند1به1جز1قسمت11های1جنوبی1آن«.
-1ضعيف1شدن1حكومت1موريا1پس1از1»آشوکا«.
-1بر1سر1کار1آمدن1سلسلۀ1ديگري1به1نام1گوپتا.

-1مدت1فرمانروايی1بر1هند:1چندين◄قرن.

چین باستان

- ویژگي هاي جغرافيایي و طبيعي چين:
♦1چين:1کشوری1پهناور1در1شرق1آسيا1و1دارای1»ويژگی1های1سرزمينی1و1آب1و1هوايی1بسيار1متنوع«.

♦1موانع1طبيعي:1علت1جدا1بودن1چين1از1تايلند،1برمه،1هند1و1آسياي1مرکزي.1
♦1دليل1در1معرض1يورش1اقوام1بيابان1گرد1قرار1گرفتن:1»درۀ1پهناور1رود1هوانگ1هو1در1شمال«.

♦1محيط1مناسب1براي1کشاورزي1و1برپايي1سكونت1گاه1هاي1دائم1در1چين:1»جلگه1ها1و1دشت1هاي1پيرامون1رودهاي1بزرگ«.
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- ظهور تمدن:
♦1کاوش1هاي1باستان1شناسي1در1عصر1نوسنگي1)حدود181هزار1سال1پيش(1نشان1دهندۀ:1

کشاورزی1گروه1هايي1از1مردم1روستانشين1چيني1در1اطراف1رودهاي1بزرگ1»هوانگ1هو1و1يانگ1تسه«.◄●
مهم1ترين1محصوالت1توليدی1کشاورزان1چينی:1ارزن،1گندم،1برنج1و1ابريشم.◄●
پرورش1چندين1نوع1حيوان1اهلي1توسط1چينی1ها.1◄●
افزايش1جمعيت1با1توليد1مازاد1بر1نياز1محصوالت1کشاورزي1و1دامي1در1چين1مانند1ديگر1جاها.1◄●
در1نتيجه:1فراهم1شدن1زمينۀ1پيدايش1نخستين1شهرها1در1حدود115001ق.م.◄●

♦1دليل1عدم1تاثير1و1نفوذ1خارجی1به1چين:1به1سبب1موقعيت1جغرافيايي.
1ارتباط1هند1و1ايران1در1زمان1شكوفايی1فرهنگ1و1هنر1و1تثبيت1ويژگی1های1خاِص1چين.

♦1شباهت1چين1و1سومر1و1مصر:1شامل1چندين1دولت1شهر1درآغاز1و1حاکميت1جنگاوراني1در1هر1قسمت1از1آن.1
♦1قرار1گرفتن1تدريجی1»حاکمان1محلی1تحت1فرمان1يك1دودمان«1و1»ايجاد1سلسله1های1حكومتی1در1اين1سرزمين«.

♦1دليل1مواجه1بودن1با1تفرقه1سياسي1و1يورش1هاي1پيايي1اقوام1کوچرو1در1مرزهاي1شمالي:1به1دليل1»پيدايش1سلسله1هاي1مختلف1در1چين«.

نخستین امپراتوران چین

نخستين◄
امپراتور

-1به1پادشاهی1رسيدن1يكي1از1فرمانروايان1سلسلۀ1»چه◄اين«1به1نام1»ِژنگ«1در12641ق.م.
-1پايان1دادن1به1تفرقه1و1تجزيه1سياسي1چين1با1پيروزي1بر1حاکمان◄محلي1و1اشراف◄زمين◄دار1و1ايجاد1حكومت1نيرومند1در1چين.1

-1برگزيدن1عنوان1»شي◄هوانگ◄تي«1به1معناي1امپراطور◄اول◄)عنوان1مخصوص1خدايان1و1قهرمانان1اساطيری(.
اقدامات:

-1نوسازی1تشكيالت1اداري1و1مالياتي1توسط1شي1هوانگ1تي1به1منظور1»تسلط1بيشتر1حکومت◄مرکزي1بر1سرزمين1چين«.
-1ساختن1شبكه1گسترده1اي1از1جاده◄ها1به1قصد1»رونق1تجارت،1يكسان1نمودن1مقياس◄وزن◄ها◄و◄اندازه◄ها1و1عيار◄سکه◄ها«.1
-1تكميل1ديوار◄چين1براي1جلوگيري1از1»هجوم1اقوام◄صحراگرد«،1متصل1کردن1بخش1هاي1مختلف1اين1ديوار1به1يكديگر1
توسط1شي1هوانگ1تي1به1منظور1»شكل1گيری1دژي1به1طول124001کيلومتر1و1با1250001برج1نگهباني«1در1مرز1شمالي1

چين1و1به1بيگاری1گرفتن1افراد1و1جان1سپاری1که1بسياری1از1آن1ها1در1حين1کار1»برای◄ساخت◄اين◄ديوار«.

سلسله◄ي◄هان

-1آشوب1و1جنگ1داخلي1در1چين1باستان:1پس1از1مرگ1شي◄هوانگ◄تي1و1روی1کار1آمدن1سلسله◄هان.
-1تغيير1و1تحوالت1چشمگير1در1دوران1فرمانروايي1سلسله◄◄هان1در1چين.

-1پيشرفت1آشكارکشاورزی،1صنعت،1علم1و1فرهنگ،1و1پديدآيی1ابداعات1و1اختراعات1مهم1توسط1چينيان.
-1برقراری1ارتباط◄سياسي،1اقتصادي1و1فرهنگي1سلسلۀ1هان1با1گسترش1قلمرو1خود1از1سمت1جنوب1و1غرب1با1کشورها1و1

تمدن1هاي1ديگر1از1جمله1ايران.1
-1گشايش1يافتن1جادۀ1مشهور1ابريشم1که1چين1را1از1طريق1ايران1به1اروپا1متصل1مي1کرد1در1دورۀ1هان.◄

آئين◄و◄انديشه◄کنفوسيوس:◄◄
-1از1برجسته1ترين1انديشمندان1چين1باستان1که1بيش1از1هر1چيز1به1رفتار1اخالقي1توجه1داشت:1کنفوسيوس.

-دورۀ1زندگی1کنفوسيوس:1»چند1قرن1پيش1از1شی1هوانگ1تي«.1
-1اساس1تعاليم1وي:1چگونگی1رفتار1مردم1و1چگونگی1ترويج1رفتار1مناسب1در1جامعه1توسط1حاکمان.1

-1مخالف1انديشه1هاي1کنفوسيوس:1»شي1هوانگ1تي«؛1دستور1سوزاندن1آثار1وي1و1نابودي1حكيمان1پيرو1او.
-1از1اقدامات1مؤثر1حكومت11هان1که1سنتی1ماندگار1در1تاريخ1چين1است:1انتخاب1مأموران1دولتي1بر1پايه1اصول1و1تعليمات1کنفوسيوس.

-1به1خدمت1گرفته1شدن1افراد1براساس1توانمندي1و1شايستگي1خويش1نه1بر1مبنای1ثروت1و1وابستگی1های1خانوادگی.
-1علت1شرکت1در1آزمون1هاي1مختلف1افراد1داوطلب1خدمات1دولتي:1به1منظور1»اثبات1استعداد1و1صالحيت«.

-1راهيابی1آيين1بودا1به1چين1در1دوران1سلسله1هان.
-1و1مورد1پذيرش1قرار1گرفتن1بخشی1از1مردم1چين1در1کنار1آيين1کنفوسيوس1و1ديگر1آيين1ها.1
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سوال های کنکور و تکمیلی
کدامیکازمواردزیربهتمدندرهسنداشارهدارد؟..............................................................................................................................................................تالیفی. 156

	 موهنجودارو- هاراپا  رشته کوه های سلیمان- خلیج بنگال  
	 اسالم آباد- کشمیر  دکن- دهلی  

کدامیکازمواردزیردرارتباطباتمدندرهسندصحیحاست؟.....................................................................................................................................تالیفی. 157
 شهرهای خود را بر اساس نقشه ای تقریبی و به صورت نامنظم ساخته بودند.
 خیابان ها به صورت دایره وار طراحی شده بود و همدیگر را قطع نمی کردند.

 در موهنجودارو و هاراپا چندین بنای عمومی وجود داشت.
 در شهرهای موهنجودارو و هاراپا به علت عدم دانش فنی شبکه فاضالب وجود نداشت.

وجودبرخیاشیایمتعلقبهمراکزتمدنیایرانوبینالنهریندرکشفیاتموهنجودارووهاراپانشاندهندهچیست؟..................تالیفی. 158
 مهاجرت مردم این مناطق به سرزمین های یکدیگر.
 وجود تجارت میان تمدن های ایرانی و این مناطق.

 برتری فرهنگی تمدن های بین النهرین و ایران بر تمدن دره سند.
 برتری نظامی تمدن های بین النهرین و ایران بر تمدن دره سند.

کدامیکازمواردزیردرارتباطباتمدندرهسندصحیحنیست؟..................................................................................................................................تالیفی. 159
 تمدن سند به تجارت با تمدن های همسایه متکی بود.

 تمدن سند صنعت و هنر قابل توجهی داشت.
 لوح ها و نوشته هایی که از تمدن سند به دست آمده تاکنون رمزگشایی نشده است.

 درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمدن سند، چیزی نمی دانیم.
کدامیکازمواردزیردرارتباطبامهاجرتآریاییانبههندنادرستاست؟..........................................................................................................تالیفی. 160

 در حدود 1500 ق.م و در زمانی که تمدن سند رو به انحطاط نهاده بود، دسته هایی از اقوام آریایی از سمت شمال غرب وارد هند شدند.
 آریاییان مردمانی جنگجو و دارای اسب و ارابه بودند.

 آریاییان ابتدا بر بخش های شمالی هند تسلط پیدا کردند.
 دراویدی ها که در بخش های جنوبی هند ساکن بودند، بر اثر مهاجرت آریاییان به طور کامل از صحنه تاریخ حذف شدند.

مهمتریناثربرجاماندهدربارهعقایدآریاییانهند...........باعنوان...........استکهکهنترینبخشآن...........نامداردکهبهزبان. 161
...........کهزبانمهاجرانآریاییهندبود،سرودهشدهاست................................................................................................................................................تالیفی

 دعاهایی در ستایش اهورامزدا- وندیداد- وداها- پارسی باستان
 سروده هایی در ستایش آفرینش و خدایان- وداها- ریگ ودا- سانسکریت

 مجموعه سنگ نبشته هایی درباره خدایان آریایی- خداینامه- ویسپرد- هند و اروپایی
 بخشی از کتاب اوستا- خرده اوستا- یشت ها- اوستایی

آیینپیچیدهایکهدرهندبهوجودآمدچهنامداشت؛بهچهچیزیباورداشتوازجملهرسومسختآنچهبود؟...................تالیفی. 162
 بودایی- اعتقاد به پرستش بت ها- ریاضت کشیدن

 هندوییسم- اعتقاد به پرستش رود سند- روزه های طوالنی مدت
 برهمنی- اعتقاد به خدایان متعددی که در وداها ستایش شده بودند- قربانی کردن

 آتش پرستی- اعتقاد به پرستش آتش- در آتش افکندن زنان هندی پس از مرگ همسرانشان
مهمترینعاملیکهموجبرویگردانیپیروانآیینبرهمنیشدچهبودومهمترینآیینیکهدربرابرآنظهورکردچهنامداشت؟..........تالیفی. 163

	 سواستفاده برهمن ها از مردم- برهمایی  مناسک طاقت فرسای آیین برهمنی- بودایی  
	 اجبار پادشاهان به ترک آیین برهمنی- هندوییسم  مخارج زیاد قربانی کردن- زردشتی  
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تصویرزیرباکدامموردارتباطدارد؟................................................................................................................................................................................................تالیفی. 164

 محل بر تخت نشستن براهماپوترا
 بزرگ ترین معبد برهمنان

 بزرگ ترین معبد بوداییان غیر هندی
 محلی که در آن بودا به روشنایی رسید

کدامیکازمواردزیرجزوچهارحقیقتعالیکهبوداازآنانسخنبهمیانآوردنیست؟.............................................................................تالیفی. 165
 زندگی سراسر رنج و درد بی پایان است.  سرچشمه دردهای زندگی، مشیت الهی است.
 تنها با رسیدن به »نیروانا« می توان بر آرزو و خواستن غلبه کرد.  	 از هشت راه مقدس می توان به نیروانا رسید.

...........................................................تالیفی. 166 تعالیمبوداباوجودمخالفتودشمنی........درهندرواجپیداکردوسپسبه......و.......راهیافت.
 برهمنان- تبت- چین  	 پادشاهان- ژاپن- کره  کشاورزان- ژاپن- مغولستان  	 نظامیان- چین- میانمار

کدامیکازافرادزیرمتصرفاتیدرهندنداشتند؟......................................................................................................................................................................تالیفی. 167
	 چندراگوپتا 	 اسکندر مقدونی  داریوش اول    مارکوس اورلیوس  

اوج. 168 به ........... فرمانروایی دوره در سلسله این که نماید تاسیس را ........... سلسله توانست ........... ضد بر شورش با ...........
.......................................................................................................................................................................................................................................................تالیفی قدرترسید.

 آشوکا- هخامنشیان- گوپتا- چندراگوپتا  گوپتا- بوداییان- چندراگوپتا- موریا
 موریا- برهمنان- آشوکا- گوپتا  چندراگوپتا- یونانیان- موریا- آشوکا

پسازحکومتموریا،کدامحکومتجایگزینآنشد؟........................................................................................................................................................تالیفی. 169
	 گوپتا 	 مقدونیان  ساسانیان    هخامنشیان  

تصویرزیرباکدامموردارتباطدارد؟................................................................................................................................................................................................تالیفی. 170
 حکومت های هندی در هند باستان 

 تسلط اسکندر مقدونی بر هند
 تصرف قسمت هایی از هند توسط داریوش اول 

 رواج بودایی گری در هند باستان

ارتباطچینباستانبادرهپهناوررودهوانگهودرشمالوجلگههاودشتهایپیرامونرودهایبزرگچگونهاست؟................تالیفی. 171
 مکانی مناسب جهت کشت محصوالت کشاورزی- مکانی مناسب برای صیادی

 معبری جهت گذر کاروان های تجاری- مکانی برای به وجود آمدن نخستین روستاها
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میالدمسیح)ع(،رسمیتیافتنآیینکنفوسیوس،سوزاندنکتابهایکنفوسیوس،دورهدولتهایجنگجووگشایشجادهابریشم. 181
بهترتیبمربوطبهدورانحکومتکدامسلسلههایچینباستانهستند؟.................................................................................................................تالیفی

	 چه این- شانگ- چو- هان- شانگ  شانگ- هان- چه این- چو- چه این  
	 هان- هان- چه این- چو- هان  چو- چه این- شانگ- شانگ- چو  

تصویرزیرمربوطبهکدامسلسلهحکومتگرچینیاست؟......................................................................................................................................................تالیفی. 182
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کداممورددرارتباطباسلسلههانصحیحاست؟......................................................................................................................................................................تالیفی. 183
 در این دوره  بر اثر درگیری های مکرر با اقوام بیابانگرد، کشاورزی، صنعت، علم و فرهنگ دچار رکود شد.

 سلسله هان با تمدن ایران، ارتباط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برقرار کرد.
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 وی بیش از هر چیز بر رفتار اخالقی توجه داشت.
 وی درباره دین یا خدایان چینی خیلی کم سخن گفته است.

 وی معاصر شی هوانگ تی بود و توسط وی بسیار مورد آزار قرار گرفت.
  اساس تعالیم او این بود که مردم چطور باید رفتار کنند و حکام چگونه رفتار مناسب را در جامعه ترویج دهند.

کدامموردبرخاستهازانتخابمامورانبرپایهاصولوتعلیماتکنفوسیوسدردورانحکومتسلسههانبود؟.............................تالیفی. 186
 انتخاب افراد بر مبنای توانمندی و شایستگی.  انتخاب افراد بر مبنای ثروت.

 انتخاب افراد بر مبنای وابستگی های خانوادگی.  انتخاب افراد بر مبنای نزدیکی با علمای دینی.
..........................................................................................................................................................تالیفی. 187 دردورانسلسله...........آیین...........بهچینراهیافت.

	 هان- بودا 	 چو- مانوی  چه این- مانوی    شانگ- بودا  
کدامموردازاختراعچینیانباستاناست؟.....................................................................................................................................................................................تالیفی. 188

	 تئاتر 	 شیشه  باروت    منجیق  
درارتباطبارابطهمیانحکامومردمچینباستان،کداممفهومرامیتوانازتصاویرزیربرداشتکرد؟..............................................تالیفی. 189

 اشتیاق مردم چین به حفظ یاد امپراتوران با ساختن بناهای عظیم.
 هجوم مکرر اقوام شمالی به چین.

 اعتقاد چینی ها به زندگی پس از مرگ.
 بهره کشی امپراتوران از مردم.
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11بيش1تر1آگاهی1و1اطالعاتی1که1درباره1زندگی1انسان1ها1و1جوامع1دوران1پيش1 10211
از1تاريخ1به1دست1آمده،1حاصل1تحقيقات1علمی1باستان1شناسان1است.1

پاسخ گزینه 2 است.صفحه 27 کتاب درسی

11اين1تصوير1مربوط1به1بقايای1شهر1پمپئی1در1ايتالياست1که1باستان1شناسان1 10311
از1زير1خاکسترهای1آتشفشان1بيرون1کشيده1اند.1

پاسخ گزینه 2 است.صفحه 22 کتاب درسی

نشان1 10411 را1 ديگر1 و1چند1حيوان1 گاو1 تصوير1 فرانسه1 در1 غار1السكو1 نقاشی1 1 1
دارد.1 مردم1 زندگی1 در1 حيوانات1 اين1 اهميت1 از1 نشان1 که1 می1دهد1

پاسخ گزینه 2 است. فعالیت 1 صفحه 23 کتاب درسی 

زندگی1پس1 10511 به1 اقوام1معتقد1 از1 بسياری1ديگر1 باستان1همچون1 1مصريان1 1
از1مرگ1بوده1اند1به1همين1دليل1بسياری1از1وسايلی1که1برای1زندگی1مورد1نياز1
از1آن1ها1 بتواند1 از1مرگ،1 تا1در1دنيای1پس1 است1را1همراه1مرده1دفن1می1کردند1

کند.1 استفاده1
پاسخ گزینه 3 است. فعالیت 1 صفحه 22 کتاب درسی 

11مصريان1باستان1همچون1بسياری1ديگر1از1اقوام1معتقد1به1زندگی1پس1از1 10611
مرگ1بوده1اند1به1همين1دليل1بسياری1از1وسايلی1که1برای1زندگی1مورد1نياز1است1
را1همراه1مرده1دفن1می1کردند1تا1در1دنيای1پس1از1مرگ،1بتواند1از1آن1ها1استفاده1

کند.1اشيائی1که1در1تصوير1مشخص1هستند1مويد1همين1مطلب1هستند.1
پاسخ گزینه 1 است. فعالیت 1 صفحه 22 کتاب درسی 

1بر1اساس1آثار1باقی1مانده1از1بشر،1گذشتۀ1انسان1ها1و1جوامع1انسانی1و1به1ويژه1 10711
تغييرات1فرهنگی1آن1ها1را1در1طول1زمان،1بررسی1و1تحليل1می1نمايد.

پاسخ گزینه 3 است. صفحه20 کتاب درسی

1امروزه1باستان1شناسان1برای1تاريخ1گذاری1و1تعيين1سن1آثار1باستانی،1از1 10811
روش1های1علمی1پيشرفته1ای1مانند1روش1راديو1کربن1استفاده1می1کنند.1

پاسخ گزینه 3 است. صفحه26 کتاب درسی

1به1طور1کلی1مراحل1کار1باستان1شناسان1عبارت1است1از:1کشف1و1شناسايی،1 10911
حفاری1و1استخراج1و1تنظيم1اطالعات.1

پاسخ گزینه 2 است. صفحه24 کتاب درسی

و1 11011 می1رود1 شمار1 به1 باستان1شناسان1 کار1 حساس1 مراحل1 از1 يكی1 حفاری،1 1
نيازمند1دانش،1تجربه1و1دقت1فراوان1است؛1چرا1که1ممكن1است1با1کوچك1ترين1

بناهای1تاريخی1در1حال1کاوش1وارد1شود.1 آثار1و1 اشتباه،1آسيب1بزرگی1به1
پاسخ گزینه 2 است. صفحه 25 کتاب درسی

1اين1سوال1ترکيب1با1درس1چهارم1می1باشد؛1مطالعه1و1شناخت1دوران1بسيار1 11111
طوالنی1از1تاريخ،1عمدتا1متكی1به1کاوش1های1باستان1شناسی1است.1صفحه27کتاب1
دهم،1پيش1از1تاريخ،1به1دورانی1طوالنی1از1زندگی1انسان1گفته1می1شود1که1با1ظهور1
او1در1پهنۀ1گيتی1آغاز1شد1و1تا1اختراع1خط1و1گسترش1تمدن1در1حدود150001سال1

پيش1به1طول1انجاميد.1
پاسخ گزینه 3 است. صفحه30 کتاب درسی

باستانی1کشف1شده1را1به1 11211 بناهای1 يا1 آثار1 باستان1شناسان1 اين1مرحله،1 1در1
لحاظ1قدمت،1مواد1و1مصالح1به1کار1رفته1در1آن1ها1و1نيز1کاربردهايی1که1داشته1اند،1
مورد1بررسی1و1مطالعه1قرار1می1دهند1عالوه1بر1اين،1باستان1شناسان1با1مقايسۀآثار1
و1بناهای1باستانی1در1زمان1های1مختلف،1می1کوشند1تا1سير1پيشرفت1های1فنی،1
هنری1و1فرهنگی1مردمان1گذشته1را1درك1کنند1آنان1همچنين1از1طريق1مقايسۀ1
آثار1و1بناهای1باستانی1سرزمين1ها1و1تمدن1های1گوناگون،1روابط1جوامع1گذشته1و1
تاثيرات1فرهنگی1و1اقتصادی1آن1ها1بر1يكديگر1را1توضيح1می1دهند.1صفحه◄26بر1
تنظيم1 و1 استخراج1 مرحله1 در1 باستان1شناس1 کار1 ذيل1 شده1 گفته1 متن1 اساس1
اطالعات،1با1استفاده1از1کتيبۀ1روزت1سعی1در1پی1بردن1خط1مصريان1باستان1دارد.

پاسخ گزینه 2 است. صفحه 26 کتاب درسی

پاسخنامه تشریحی
دهـــم ســــال  تاریــخ 

درس چهارم: پيدایش تمدن؛ بين النهرین و مصر
1دوران1طوالنی1از1زندگی1انسان1که1با1ظهور1او1در1پهنه1گيتی1آغاز1شد،1 11311

اختراع1خط1و1گسترش1تمدن1در1حدود1 تا1 دارد1که1 نام1 تاريخ1 از1 دوران1پيش1
5000سال1پيش1به1طول1انجاميد.1آگاهی1ما1از1اين1دوره1متكی1بر1کاوش1های1

است.1 باستان1شناسی1
پاسخ گزینه 1 است. صفحه 30 کتاب درسی 

1در1تقسيم1بندی1کلی،1گذشتۀ1بشر1به1دورۀ1پيش1از1تاريخ1و1دورۀ1تاريخی1 11411
تقسيم1می1شود.1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 30 کتاب درسی

1شواهد1باستان1شناسی1داللت1بر1آن1دارد1که1نخستين1انسان1واره1ها1حدود1 11511
4ميليون1سال1پيش1در1علفزارهای1آفريقا1می1زيستند1و1بعدها1گروه1هايی1از1آنان1

به1اروپا1و1آسيا1کوچ1کردند.1
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 30 کتاب درسی

1باستان1شناسان1مراحل1زندگی1انسان1های1پيش1از1تاريخ1را1بر1اساس1تنوع1 11611
و1دوره1 به1دوره1گردآوری1خوراك1 با1آن1 ابزارهای1متناسب1 و1 اقتصاد1معيشتی1

توليد1خوراك1تقسيم1کرده1اند.1
پاسخ گزینه 3 است.صفحه 30 کتاب درسی

تاريخ1زندگی1 11711 از1دگرگونی1های1اساسی1است1که1در1 1تاسيس1تمدن1يكی1
بشر1روی1داده1است1

پاسخ گزینه 4 است.صفحه 29 کتاب درسی

1در1يك1تقسيم1بندی1کلی،1گذشته1بشر1به1دوره1ی1پيش1از1تاريخ1و1دورۀ1 11811
تاريخی1تقسيم1می1شود.1پيش1از1تاريخ،1به1دورانی1طوالنی1از1زندگی1انسان1گفته1
می1شود1که1با1ظهور1او1در1پهنۀ1گيتی1آغاز1شد1.1تا1اختراع1خط1و1گسترش1تمدن1

در1حدود50001سال1پيش1به1طول1انجاميد.1
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 30 کتاب درسی

1دوره1گردی-1شكار1جانوران-1استفاده1از1غارها1به1عنوان1سرپناه-1افروختن1 11911
آتش1و1به1کارگرفتن1آن-1استفاده1از1سنگ،1استخوان1و1چوب1برای1ابزارسازی-1
بهره1گيری1از1نقاشی1برای1بيان1احساسات1و1انديشه1ها-1اعتقاد1به1نيروهای1مرموز1
و1فراطبيعی1همه1از1ويژگی1های1دوره1گردآوری1خوراك1هستند.1به1بقيه1موارد1در1
متن1کتاب1اشاره1ای1نشده1است1به1جز1جمع1آوری1دانه1های1گياهان1که1در1گزينه1
1آمده1است1با1اين1حال1با1توجه1به1بقيه1موارد،1اين1گزينه1نيز1همانند1گزينه1های1

2و41اشتباه1است.
پاسخ گزینه 3 است.  صفحه 30 کتاب درسی

و1 12011 احساسات1 بيان1 برای1 نقاشی1 از1 خوراك1 گردآوری1 دوره1 در1 انسان1ها1 1
می1بردند.1 بهره1 خود1 انديشه1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 32 کتاب درسی

1ترتيب1ادوار1از1دور1به1نزديك1بدين1شرح1است:1دوره1پارينه1سنگی-1دوره1 12111
ميان1سنگی-1دوره1نوسنگی-1دوره1مس1و1سنگ-1دوره1مفرغ.1

پاسخ گزینه 2 است. صفحات 30و31 کتاب درسی 

1اهلی1کردن1حيوانات1در1دوره1نوسنگی،1استفاده1از1مس1و1استخراج1طال1 12211
در1دوره1مس1و1سنگ،1ابداع1خط1در1دوره1مفرغ،1ساخت1ابزارهای1سنگی1تيغه1دار1
در1دوره1پارينه1سنگی،1گسترش1صيد1آبزيان1و1پرندگان1در1دوره1ميان1سنگی1و1

کشف1آتش1در1دوره1پارينه1سنگی1آغاز1شدند.1
پاسخ گزینه 4 است. صفحات 30و31 کتاب درسی 
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1دوره1پارينه1سنگی:1از180001سال1تا1بيش1از10000001سال1پيش،1دوره1 12311
ميان1سنگی:1از120001سال1تا180001سال1پيش،1دوره1نو1سنگی:1از165001سال1
تا110001سال1پيش،1دوره1مس1و1سنگ:1از155001سال1تا165001سال1پيش1و1

دوره1مفرغ1از35001سال1تا55001سال1پيش.1
پاسخ گزینه 1 است. صفحات 31و32 کتاب درسی 

1باستان1شناسان1بر1اساس1نوع1استفاده1از1سنگ1دوره1پارينه1سنگی1را1به1 12411
دوره1های1ميانه،1قديم1و1جديد1تقسيم1کرده1اند.1

پاسخ گزینه 3 است. فعالیت 2 صفحه 32 کتاب درسی

که1 12511 می1دهد1 نشان1 چغاگالن1 تپه1 کاوش1های1 از1 به1دست1آمده1 يافته1های1 1
ساکنان1اين1سكونت1گاه1جزو1نخستين1گردآورندگان1خوراك1بودند.1اين1موضوع1

بيانگرتقدم1کشاورزی1در1مناطق1کوهپايه1ای1زاگرس1است.1
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 32 کتاب درسی

1کشت1دانه1توسط1زنان،1توليد1ظروف1گلی1و1توليد1پارچه1از1ويژگی1های1 12611
دوره1نوسنگی1است.1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 32 کتاب درسی

1نخستين1جوامع1روستايی1در1کنار1رودها1و1نخستين1جوامع1شبانی1در1 12711
آمدند.1 به1وجود1 کنار1کوه1ها1

پاسخ گزینه 2 است. فعالیت 3 صفحه 34 کتاب درسی

1رواج1درگيری1های1نظامی1برای1به1دست1آوردن1غذا1از1نتايج1آغاز1کشاورزی1 12811
نيست.1

پاسخ گزینه 4 است.صفحه 34 کتاب درسی

1مراحل1مختلف1شكل1گيری1شهرها1و1تاسيس1تمدن1ها1به1ترتيب1عبارتند1 12911
از:1کشاورزی1و1دامداری-1يك1جانشينی1و1به1وجودآمدن1روستاها-1توليد1مازاد1بر1
تاسيس1 و1 تجارت-1شكل1گيری1شهرها1 کار-1شكل1گيری1 نياز-1تخصصی1شدن1

تمدن.1
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 34 کتاب درسی

به1 13011 محدود1 بين1النهرين1 تمدن1 جغرافيای1 که1 چرا1 است1 اشتباه1 11 گزينه1 1
اروند1 که1 است1چرا1 اشتباه1 12 گزينه1 نيست.1 فرات1 و1 ميان1دجله1 سرزمين1های1
رود1حاصل1يكی1شدن1رودهای1دجله1و1فرات1و1پيوستن1آن1به1رود1کارون1است.1
گزينه141اشتباه1است1چراکه1رسوبات1رودهای1دجله1و1فرات1و1کارون،1از1طريق1
تمدن1 در1شكل1گيری1 مهم1 عاملی1 کشاورزی1 برای1 حاصلخيز1 دشت1های1 ايجاد1

است.1 بوده1 بين1النهرين1
پاسخ گزینه 3 است.صفحه 35 کتاب درسی

1نخستين1مراکز1تمدنی1در1حدود13500سال1ق.م1)5500سال1پيش(1و1در1 13111
کشور1عراق1کنونی1و1جلگه1خوزستان1شكل1گرفته1است.

پاسخ گزینه 4 است. صفحه 35 کتاب درسی

1نخستين1شهرها1در1جنوب1بين1النهرين1به1وجود1آمدند.1مردم1اين1ناحيه1 13211
با1استفاده1از1رودهای1پرآبی1همچون1دجله1و1فرات1شروع1به1کشاورزی1کردند.1
افزايش1جمعيت1و1توليد1مازاد1بر1خوراك1موجب1شد1که1روستاها1گسترش1پيدا1

کنند1و1نخستين1شهرها1به1وجود1آيند.1
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 35 کتاب درسی

درباره1 13311 که1 است1 سومری1 فرمانروايان1 از1 يكی1 به1 مربوط1 گلی1 لوح1 اين1 1
است.1 آبراه1 حفر1 و1 شهرها1 ساخت1

پاسخ گزینه 3 است.صفحه 35 کتاب درسی

1اولين1شهرها1در1ناحيه1جنوبی1بين1النهرين1به1نام1سومر1به1وجود1آمدند...1 13411
اور،1اوروك،1الگاش1و1کيش1ازجمله1مهم1ترين1شهرهای1سومر1به1شمار1می1رفتند.1

پاسخ گزینه 3 است.صفحه 36 کتاب درسی

1افسانه1گيلگمش1بر1روی1لوح1هايی1با1خط1ميخی1نگاشته1شده1است.1 13511
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 36 کتاب درسی

1آن1ها1معتقد1بودند1که1خدايان1انسان1ها1را1برای1خدمت1به1خود1آفريده1 13611
آفريده1اند.1

پاسخ گزینه 2 است.صفحه 36 کتاب درسی

1در1کتاب1اشاره1شده1است1که1حكومت1اموری1را1بابل1قديم1می1نامند1و1 13711
در1جای1ديگر1اشاره1می1کند1پس1از1آنكه1حكومت1بابل1قديم،1دچار1ضعف1و1زوال1

شد،1آشوريان1که1قومی1جنگجو1بودند1به1قدرت1رسيدند.1
پاسخ گزینه 3 است.صفحه 37 کتاب درسی

1بر1اساس1تصوير1صفحه◄36 13811
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 36 کتاب درسی

1تصوير1سرديس1مفرغی1سارگن1است1که1از1فرمانروايان1اکدی1می1باشد.1 13911
پاسخ گزینه 1است. صفحه 37 کتاب درسی 

1امپراتوری1سارگن1که1همان1حكومت1اموری1ست1حدود1دو1قرن1دوام1آورد1 14011
و1در1پی1آن،1دورانی1از1بی1ثباتی1و1ضعف1فرا1رسيد.1از1حدود19001.م،1به1تدريج1

قوم1ديگری1به1نام1اموری،1قدرت1خود1را1در1مرکز1بين1النهرين1گسترش1داد1.1
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 37 کتاب درسی

رواج1 14111 مبين1 ستاره1پرستی1 و1 بت1پرستی1 ضد1 بر1 ابراهيم1 حضرت1 مبارزه1 1
در1 يكتاپرستی1 به1 اعتقاد1 عدم1 و1 متعدد1 خدايان1 و1 طبيعی1 مظاهر1 پرستش1

کاوش. و1 جست1و1جو1 137 صفحه◄ است.1 بين1النهرين1
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 37 کتاب درسی

به1 14211 بين1النهرين1می1زيست1 اکدی1که1در1مرکز1 قوم1 1در1حدود24001ق.م1
فرماندهی1سارگن1بر1کشور-1شهرهای1سومری1مسلط1شد1و1قلمرويی1تشكيل1داد1

که1از1سواحل1شرقی1دريای1مديترانه1تا1کوه1های1زاگرس1امتداد1داشت.1
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 37 کتاب درسی

1از1حدود19001ق.م1اموری1ها1قدرت1خود1را1در1مرکز1بين1النهرين1گسترش1 14311
دادند1و1سلسله1بابل1قديم1که1حمورابی1مشهورترين1فرمانروای1آن1بود1را1ايجاد1

کردند.1
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 37 کتاب درسی

1بخش1عمده1ای1از1شهرت1وی1به1خاطر1قانون1نامه1ای1است1که1از1او1بر1جای1 14411
مانده1است.1

پاسخ گزینه 4 است.صفحه 37 کتاب درسی

1نخستين1سند1قانون1گذاری1جهان1مربوط1به1حمورابی1است1و1به1زراعت،1 14511
آبياری،1کشتيرانی،1خريد1و1فروش1برده،1ارث،1ازدواج1و1مجازات1های1انواع1جرم1ها1

و1جنايت1ها1اختصاص1دارد.1
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 37 کتاب درسی

1رود1نيل1که1با1رسوباتش1موجب1حاصلخيزی1زمين1های1اطرافش1می1شود1 14611
مهم1ترين1عامل1در1ايجاد1تمدن1مصر1است.1

پاسخ گزینه 3 است.صفحه 38 کتاب درسی

1مصر1اغلب1از1طريق1شبه1جزيره1سينا1در1شمال1شرق1اين1کشور،1در1معرض1 14711
هجوم1بيرونی1قرار1داشت.1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 38 کتاب درسی

1فرعون1ها1برای1اداره1امور1کشور1از1وزير1يا1شخصی1با1عنوان1کارگزار1کل1 14811
بر1 را1 قضايی1 و1 مالی1 اداری،1 امور1 اداره1 استفاده1می1کردند1که1مسئوليت1 کشور1

داشت.1 عهده1
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 38 کتاب درسی
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1به1سبب1اينكه1زندگی1در1اطراف1نيل1آسان1تر1و1مطبوع1تر1از1زندگی1در1 14911
بود.1 فرات1 و1 کناره1های1دجله1

پاسخ گزینه 2 است.صفحه 39 کتاب درسی 

که1 15011 است1 مصر1 در1 تبس1 شهر1 مقبره1های1 از1 يكی1 به1 مربوط1 تصوير1 اين1 1
می1دهد.1 نشان1 را1 کشاورزی1 فعاليت1

پاسخ گزینه 4 است.صفحه 40 کتاب درسی

يگانه1 15111 کوشيد1 چهارم1 آمن1هوتپ1 نام1 به1 جديد1 دوره1 فرعون1های1 از1 يكی1 1
نمايد.1 ترويج1 مصر1 در1 خورشيد1 خدای1 پرستش1 شكل1 در1 را1 پرستی1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 40 کتاب درسی

1مصريان1به1زندگی1پس1از1مرگ1اعتقاد1داشتند1و1به1همين1دليل1اجساد1 15211
فرعون1ها1را1برای1جلوگيری1از1فاسد1شدن1جسم،1موميايی1می1کردند.1

پاسخ گزینه 3 است.صفحه 40 کتاب درسی 

1دوره1آغازين:1اتحاد1مصر؛1پادشاهی1قديم:1ساخت1اهرام1سه1گانه1و1اختراع1 15311
چرخ1کوزه1گری؛1پادشاهی1ميانه:1پيشرفت1شيوه1های1آبياری1و1هجوم1هيكسوس1ها1
به1مصر؛1پادشاهی1جدید:1اخراج1هيكسوس1ها1و1برپايی1معابد1زيبا1و1مجسمه1های1

بزرگ،1فتح1مصر1توسط1هخامنشيان1و1فتح1مصر1توسط1اسكندر.1
پاسخ گزینه 3 است.صفحه 40 کتاب درسی

1يكی1از1دستاوردهای1برجسته1تمدن1مصر1باستان،1ابداع1خط1های1مختلف1 15411
هيروگليف1و1دموتيك1بود.1

پاسخ گزینه 3 است.صفحه 41 کتاب درسی

1اهرام1مصر1مربوط1به1دوره1پادشاهی1قديم1مصر1هستند.1 15511
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 40 کتاب درسی

درس پنجم: هند و چين
در1 15611 امروزه1 دره1سند1هستند1 تمدن1 به1 مربوط1 که1 هاراپا1 و1 موهنجودارو1 1

هستند.1 واقع1 پاکستان1
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 4 کتاب درسی

1گزينه111اشتباه1است1چرا1که1در1اين1تمدن1شهرهای1خود1را1بر1اساس1 15711
نقشه1ای1دقيق1و1معماری1تقريبا1يكستانی1ساخته1بودند.1گرينه121اشتباه1است1
چرا1که1خيابان1ها1و1معابر1اصلی1و1فرعی1يكديگر1را1قطع1می1کردند1و1گزينه141

اشتباه1است1چرا1که1اين1شهرها1مجهز1به1شبكه1فاضالب1بودند.1
پاسخ گزینه 3 است.صفحه 43 کتاب درسی

در1 15811 بين1النهرين1 و1 ايران1 تمدنی1 مراکز1 به1 متعلق1 اشيای1 برخی1 وجود1 1
و1 داد1 يكديگر1 به1 مراکز1 اين1 که1 می1دهد1 نشان1 هاراپا1 و1 موهنجودارو1 کشفيات1

داشته1اند.1 ستد1
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 43 کتاب درسی

1تمدن1سند1به1کشاورزی1متكی1بود.1 15911
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 43 کتاب درسی

1نواحی1مرطوب1جنوب1هند،1زير1سلطه1مهاجران1آريايی1در1نيامد1و1قومی1 16011
تيره1پوست1موسوم1به1دراويدی1ها1تا1قرن1ها1در1آنجا1به1زندگی1مستقل1خود1ادامه1

دادند.1
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 43 کتاب درسی

در1 16111 سروده1هايی1 هند1 آرياييان1 عقايد1 درباره1 مانده1 برجا1 اثر1 مهم1ترين1 1
آن1 بخش1 کهن1ترين1 که1 است1 وداها1 عنوان1 با1 خدايان1 و1 آفرينش1 ستايش1
بود،1 آريايی1هند1 به1زبان1سانسكريت1که1زبان1مهاجران1 نام1دارد1که1 ريگ1ودا1

است.1 شده1 سروده1
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 43 کتاب درسی

1آيين1پيچيده1ای1در1هند1به1وجود1آمد1که1به1آيين1برهمنی1مشهور1شد.1اين1 16211
آيين1به1خدايان1متعددی1که1در1وداها1ستايش1شده1بودند،1باور1داشت.1قربانی1

کردن1ازجمله1رسوم1سخت1و1پيچيده1آن1بود.
پاسخ گزینه 3 است. صفحه 43 کتاب درسی

1مناسك1طاقت1فرسای1آيين1برهمنی1به1تدريج1موجب1روی1گردانی1برخی1 16311
از1پيروان1آن1شد1و1زمينه1را1برای1شكل1گيری1و1رواج1آيين1و1انديشه1های1ديگر1در1
هند1فراهم1آورد.1آيين1بودايی1مهم1ترين1آيينی1بود1که1در1برابر1باورهای1آميخته1

با1خرافات1و1رسوم1دشوار1کيش1برهمايی1ظهور1کرد.
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 43 کتاب درسی

1اين1تصوير1مربوط1به1معبد1بودايی1ماهابادی1در1استان1بيهار1هند1است1 16411
که1به1عقيده1بوداييان،1بودا1در1همين1مكان1و1در1زير1درخت1مقدس1به1روشنايی1

رسيد.1
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 44 کتاب درسی

1سرچشمه1دردهای1زندگی،1آرزو1و1خواستن1است.1 16511
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 44 کتاب درسی

1تعاليم1بودا1با1وجود1مخالفت1و1دشمنی1برهمنان1در1هند1رواج1پيدا1کرد1و1 16611
سپس1به1تبت1و1چين1راه1يافت.1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 44 کتاب درسی

پاسخنامه تشریحی
دهـــم ســــال  تاریــخ 
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1مارکوس1اورليوس1هرگز1وارد1هند1نشد.1بقيه1موارد1توانستند1مدتی1هند1 16711
را1در1تصرف1خويش1داشته1باشند.1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 45 کتاب درسی

1چندراگوپتا1با1شورش1بر1ضد1يونانيان1توانست1سلسله1موريا1را1تاسيس1 16811
نمايد1که1اين1سلسله1در1دوره1فرمانروايی1آشوکا1به1اوج1قدرت1رسيد.1

پاسخ گزینه 4 است.صفحه 45 کتاب درسی

1حكومت1موريا1پس1از1آشوکا1ضعيف1شد1و1کم1کم1سلسله1ديگری1به1نام1 16911
گوپتا1بر1سر1کار1آمد.1

پاسخ گزینه 4 است.صفحه 45 کتاب درسی

جمله1 17011 از1 آشوکا1 است.1 آشوکا1 دوره1 به1 متعلق1 بنايی1 نمايانگر1 تصوير1 اين1 1
فرمانروايان1حكومت1موريا1که1حكومتی1هندی1در1برابر1يونانيان1بود،1به1حساب1می1آيد.1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 45 کتاب درسی

اقوام1 17111 يورش1 معرض1 در1 را1 چين1 شمال،1 در1 هوانگ1هو1 رود1 پهناور1 دره1 1
بيابان1گرد1قرار1می1داد1و1جلگه1ها1و1دشت1های1پيرامون1رودهای1بزرگ1در1چين1

بود.1 دائمی1 سكونت1گاه1های1 برپايی1 و1 کشاورزی1 برای1 مناسبی1 محيط1
پاسخ گزینه 3 است.صفحه 46 کتاب درسی

1نقطهA1:1کوه1های1هيماليا،1نقطهB1:1رود1سند،1نقطهC1:1خليج1بنگال1و1 17211
نقطهD1:1رود1گنگ.1نقشه1

پاسخ گزینه 2 است.صفحه 42 کتاب درسی

مردم1 17311 از1 گروه1هايی1 پيش،1 سال1 هزار1 18 حدود1 و1 نوسنگی1 دوران1 در1 1
مشغول1 يانگ1تسه1 و1 هوانگ1هو1 بزرگ1 رودهای1 اطراف1 در1 چينی1 روستانشين1

بوده1اند.1 کشاورزی1
پاسخ گزینه 1 است.صفحه 46 کتاب درسی

که1 17411 بودند1 محصوالتی1 مهم1ترين1 از1 ابريشم1 سپس1 و1 برنج1 گندم،1 ارزن،1 1
می1کردند.1 توليد1 چينی1 کشاورزان1

پاسخ گزینه 3 است.صفحه 46 کتاب درسی

1تمدن1چين1به1سبب1موقعيت1ويژه1جغرافيايی1خود،1کم1تر1تحت1تاثير1و1 17511
نفوذ1خارجی1بوده1است.1

پاسخ گزینه 2 است.صفحه 46 کتاب درسی

1چين1نيز1مانند1سومر1و1مصر1در1آغاز1شامل1چندين1دولت-1شهر1بود1که1 17611
بر1هر1قسمت1از1آن،1جنگاورانی1حكومت1می1کردند.1

پاسخ گزینه 3 است.صفحه 47 کتاب درسی

نتوانستند1 17711 قرن1ها1 تا1 آمدند1 به1وجود1 چين1 در1 که1 حكومتی1 سلسله1های1 1
چين1را1از1نظر1سياسی1جغرافيايی1به1طور1کامل1متحد1و1يكپارچه1کنند1بنابراين،1
مرزهای1 در1 اقوام1کوچرو1 پياپی1 يورش1های1 و1 تفرقه1سياسی1 با1 چين1همچنان1

بود.1 شمالی1رو1به1رو1
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 47 کتاب درسی

بود1 17811 چه1اين1 سلسله1 فرمانروايان1 از1 يكی1 که1 ژنگ1 ق.م1 1264 سال1 در1 1
حكومت1نيرومندی1را1به1وجود1آورد1و1عنوان1شی1هوانگ1تی1را1برای1خود1برگزيد.1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 47 کتاب درسی

1کار1ساخت1ديوار1بزرگ1پيش1از1شی1هوانگ1تی1آغاز1شده1بود1و1وی1اين1 17911
کار1را1تكميل1کرد.1

پاسخ گزینه 2 است.صفحه 47 کتاب درسی

1شانگ-1چو-1چه1اين-1هان1 18011
پاسخ گزینه 3 است.صفحه 47 کتاب درسی

سوزاندن1 18111 هان،1 کنفوسيوس:1 آيين1 يافتن1 رسميت1 و1 )ع(1 مسيح1 ميالد1 1
کتاب1های1کنفوسيوس:1چه1اين،1دوره1دولت1های1جنگجو:1چو1و1گشايش1جاده1

هان.1 ابريشم:1
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 47 کتاب درسی

1اين1تصوير1مربوط1به1آرامگاه1شی1هوانگ1تی1است.1 18211
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 48 کتاب درسی

اين1دوره،1کشاورزی،1صنعت،1علم1و1 18311 اشتباه1است1چرا1که1در1 1گزينه111
فرهنگ1پيشرفت1کرد.1گزينه131اشتباه1است1چرا1که1جاده1ابريشم1در1اين1دوره1
گشايش1يافت1و1گزينه141اشتباه1است1چرا1که1سلسله1هان،1پس1از1سلسله1چه1اين1

به1قدرت1رسيد.1شانگ-1چو-1چه1اين-1هان1
پاسخ گزینه 2 است.صفحه 48 کتاب درسی

1کنفوسيوس1در1چين1ظهور1کرد.1 18411
پاسخ گزینه 4 است.صفحه 48 کتاب درسی

1وی1چند1قرن1پيش1از1شی1هوانگ1تی1می1زيست.1 18511
پاسخ گزینه 3 است.صفحه 48 کتاب درسی

1انتخاب1افراد1بر1اساس1توانمندی1و1شايستگی1های1خويش1و1نه1بر1مبنای1 18611
ثروت1و1وابستگی1های1خانوادگی1از1جمله1تاثيرات1مذهب1کنفوسيوس1بود.1

پاسخ گزینه 1 است.صفحه 49 کتاب درسی

آيين1 18711 کنار1 در1 و1 يافت1 راه1 چين1 به1 بودا1 آيين1 هان،1 سلسله1 دوران1 در1 1
گرفت.1 قرار1 چين1 مردم1 از1 بخشی1 پذيرش1 مورد1 آيين1ها1 ديگر1 و1 کنفوسيوس1

پاسخ گزینه 4 است.صفحه 49 کتاب درسی

را1 18811 شيشه1 سيسيلی1ها،1 را1 منجنيق1 چينی1هاست.1 اختراعات1 از1 باروت1 1
کردند.1 اختراع1 يونانيان1 را1 تئاتر1 و1 مصريان1

پاسخ گزینه 3 است. فعالیت 3 صفحه 49 کتاب درسی

1با1توجه1به1توضيحاتی1که1در1متن1کتاب1آمده1می1توان1دريافت1که1وظيفه1 18911
ساخت1اين1بناهای1عظيم1بر1دوش1مردم1بوده1است.

پاسخ گزینه 4 است. صفحه 47و48 کتاب درسی
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