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 درس نهم: نخستین شهرها... )مطالعات(                                 نام و نام خانوادگی:

 تاری

 
 کشاورزی ؟ها یکجانشین شدندبا شروع چه کاری انسان -1

با رواج کار کشاورزی موادّ غذایی کافی تولید  ؟ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودندچرا در گذشته همه -2

 همه افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند. هشد. در نتیجو حتّی ذخیره می

ای از مردم به کارهای دیگری مثل عدّه ؟با رواج کشاورزی مردم به چه کارهای دیگری مشغول شدند -3

 ساختن ابزارهای کشاورزی و قایق و نیز داد و ستد مشغول بودند.

ی رواج کشاورزی، غذا به اندازهبا  ؟وجود آمدندها چه موقع و چگونه بهتقسیم کار در زندگی انسان -4

ای از مردم ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند؛ بنابراین، عدّهشد و دیگر همهمی کافی برای همه تولید و ذخیره

 ها مشغول شدند و بعضیای به ساختن ابزار کشاورزی، قایق و مانند اینبه کارهای دیگر رو آوردند. برای مثال، عدّه

 و ستد پرداختند.هم به داد 

 ی کاال به کاالاز راه مبادله ؟کردندها چگونه داد و ستد میهای قدیم انساندر زمان -5

 و ودخ مصرف از بیشتر کشاورزی اگر، مثال برای ؟ی کاال به کاال چگونه بودصورت مبادلهداد و ستد به -6

می تولید سفالی هایظرف یا ساختمی کشاورزی ابزارهای که کسی به را آن از مقداری، داشت گندم اشخانواده

 .گرفتمی، داشت نیاز آن به که را ایوسیله و دادمی، کرد

بایستی کسی را پیدا  ( 1؟آوردوجود میی کاال به کاال چه مشکالتی را بهصورت مبادلهداد و ستد به -7

 برابری و ارزش یکسان کاالها و...( 3راضی به معامله باشند افراد ( 2 کردند تا کاالی او را نیاز داشته باشندمی

 پول )سکه( ؟ی کاال به کاال چه چیزی اختراع شدبرای حل مشکالت مبادله -8

 های بزرگ به وجود آمدند.بزرگ، تمدّن شهرهای پیدایش با ؟های بزرگ چگونه به وجود آمدتمدّن -9

 فرمانروایان ؟چه کسی بود یها به عهدهی سرزمینادارهدر گذشته،  -10
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های دیگر حمله و آنها را به سرزمین ؟کردندفرمانروایان برای وسیع کردن قلمرو حکومت خود چه می -12

 کردند.تصرّف می

تن داشرونق داد و ستد و نیاز انسان به نوشتن قراردادها و نگه ؟شدچگونه زمینه برای اختراع خط فراهم  -13

 بعضی اطّالعات، زمینه را برای اختراع خط فراهم کرد.

آثار هنری، خط، حکومت و فرمانروا، داد و ستد، عقاید مذهبی، قانون و  .های تمدّن را نام ببریدویژگی -14

 مقرّرات، تقسیم کار و مهارت در کارها

در سرزمین  ؟های دیگری پدید آمدندهای باستانی در ایران، در کجا تمدّنهمزمان با پیدایش تمدّن -15

 النّهرین )بین رود دجله و فرات( بین

تمدّن :آشور، بابل، مصر و سومر  ؟اندچند تمدّن را نام ببرید و هر یک در کنار کدام رودها پدید آمده -16

 النّهرین، سومر در کنار رود کارون، مصر در کنار رود نیلـ آشور در کنار رود دجله، بابل در کنار رود بین

شهر  .های دور در ایران پدید آمدند و از بین رفتند، نام ببریدکه در گذشتهدو تمدّن باستانی را  -17

 سوخته، جیرفت

ای که امروز حدود چهار تا پنج هزار سال پیش در ناحیه ؟زمانی و در کجا به وجود آمد تمدّن ایالم چه -18

 خوزستان نام دارد.

 رود کارون ؟تمدّن ایالم کنار کدام رود به وجود آمد -19

 خوزستان ؟ی کدام استان امروزی ایران پدید آمدتمدّن ایالم در محدوده -20

 شوش ؟چه شهری پایتخت بود ن ایالم،در زمان تمدّ -21

11- فرمانروایان برای برقراری نظم در سرزمین خود چه کار میکردند؟ قانون وضع میکردند. 
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 ،سفالگری ،فلزکاری ،داریدام ،مردم ایالم به کشاورزی ؟ی تمدّن، شغل مردم ایالم چه بوددر دوره -22

 جارت و ... مشغول بودند.ت ،سازیمجسّمه ،نجّاری

 گاه چُغاز نبیلپرستش .یکی از بناهای به جامانده از شهر شوش در زمان تمدّن را نام ببرید -23

 شوش ؟گاه چُغاز نبیل در کدام شهر قرار داردپرستش -24

های گلی به جا مانده از از لوح ؟کردندیخی استفاده میها از خط متوان پی برد که ایالمیچگونه می -25

 آن روزگار 

 کردند.استفاده می خطّ میخیها از ایالمی -26

 خطّ تصویری ؟کردندمیی استفاده ها پیش از خطّ میخی از چه خطّ ایالمی -27

 کشیدند.برای نوشتن هر چیز شکل آن را می ؟بودخطّ تصویری چگونه  -28

پایهی: چهارم   آموزگار:  خانم خزائی  تاریخ: --/--/  


