
بسم اهللا الرحمن الرحيم
حضارات الشرق األدنى القديم (( المستوى الرابع ))

[أسئلة اختبار - حضارات الشرق األدنى القديم - محمد أحمد جودة]

1) تدل كلمة الحضارة على ؟
- االنتاج المادي لالنسان
- االنتاج االدبي لالنسان

االنتاج المادي واالدبي لالنسان- 

2) تم التعرف على الحضارة المصرية القديمة بواسطة ؟
- المسالت

حجر الرشيد- 
- المعابد الفرعونية

3) من أهم مقومات الحضارة المصرية ؟
- المقوم القبلي

- األسرة
المقوم الديني- 

4) كانت المرأة في الحضارة المصرية ؟
ذات مكانه- 

- ال شأن لها
- مهملة

5) المدارس في الحضارة المصرية في ؟
- بجانب األسواق

- مركز المدينة
تلحق بالمعابد- 

6) األلعاب الرياضية في الحضارة المصرية تعتبر ؟
ترفيه- 

- تمرين
- ترف

7) إذا كانت الملك ضعيفاً في الحضارة المصرية ؟
- يشنق في الساحات العامة

تضعف سيطرته على االقاليم- 
- تحطم تماثيله
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8) لون تاج الوجه القبلي ؟
- أسود
- أحمر

أبيض- 

9) لون تاج الوجه البحري ؟
- أسود

أحمر- 
- أبيض

10) كان الملك المصري القديم يقضي على أعداءه به ..؟
- سيف

دبوس قتال- 
- رمح مدبب

11) بدأ المصري القديم يغطي الجزء األعلى من الجسم في عهد ...؟
حتشبسوت- 

- نرفتيتي
- كليوباترا

12) عندما يقابل فرد شخص اعلى منه في الحضارة المصرية ..؟
- ينحني له

- يبدأه بالتحية
يخلع نعله- 

13) من المعتاد استعمال الشعر المستعار في الحضارة المصرية ؟
للرجال والنساء- 

- النساء
- الرجال

14) حالقة اللحية في الحضارة المصرية تعبر عن ؟
- إحترام االلهة

- تقليد للفرعون
النظافة- 

15) لحية اآللهة حسب الحضارة المصرية تعتبر ؟
- بطول لحى البشر

أطول من لحى البشر- 
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- أقصر من لحى البشر

16) من واجبات الملك المصري ؟
الدفاع عن البالد- 

- بناء المعابد
- بناء التماثيل

17) رمز اإلنسان المصري القديم اآللهة في البداية ؟
- شكل نباتي
- شكل نهري

شكل حيواني- 

18) تصور اإلنسان المصري السماء ؟
على هيئة بطن بقرة- 

- على هيئة بطن جمل
- على هيئة بطن فيل

19) يرمز الرجل المستلق على ظهره لـ ؟
- السماء
- البحر

االرض- 

20) "سخمت" حامي لطائفة ؟
- الكُتاب

االطباء- 
- الجنود

21) تعتبر مدرسة هليوبوليس مدرسة ..؟
تدرس نشأة الخلق- 

- تدرس نهاية البشر
- التكتيك العسكري

22) يقسم المجتمع في بالد ما بين النهرين إلى ؟
- طبقة

- طبقتين
ثالث طبقات- 

23) يقدم مالك األراضي غالل وماشابه للمعابد ؟
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على شكل ديني- 
- للملك

- لبناء الطرق

24) يعتبر أوالد الجارية ألب حُر ، أحراراً حسب نظر حمورابي ؟
- بأمر الكاهن

بقوة القانون- 
- بأمر الحاكم

25) الشقتوم تعني ؟
- الطالق

- الزواج باالولى
الزواج بالثانية- 

26) يسمح بطالق الزوجة في القانون البابلي ؟
بناءاً على ألسباب محددة- 

- إذا أراد الزوج
- إذا كانت الزوجة غير بابلية

27) العناصر األساسية التي تكون الكون عند الوركاء ؟
- ثالث عناصر

أربع عناصر- 
- خمس عناصر

28) المقابر عند الوركاء بجوار ؟
- سور المدينة

المعابد- 
- المنازل

29) تنقسم حضارة العبيد إلى ؟
قسمين (( شمالي وجنوبي ))- 

- ثالثة اقسام ((شمالي وجنوبي وشرقي ))
- أربعة أقسام (( شمالي وجنوبي وشرقي وغربي ))

30) موقع الدوسرية يتبع لحضارة ؟
- سومر

العبيد- 
- الوركاء
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31) اول إشارة لحضارة العبيد كانت ؟
منذ العصر النحاسي- 

- منذ العصر الحجري
- منذ العصر الحديدي

32) "إنكي" يرمز إلى أنه ؟
إله المطر والهواء والرطب- 

- إله السماء والبحر
- إله القوة والحرب

33) أقدم قانون مكتشف في العراق ؟
- قانون لبت عشتار

قانون اورنمو- 
- قانون اشنونا

34) أحد ملوك لكش ؟
- لبت عشتار

اوركاجينا- 
- سمسويلونا

35) أحد ملوك آيسن ؟
لبت عشتار- 

- اوركاجينا
- سمسويلونا

36) قانون اإلجرامية عند حمورابي من مرتكزاته ؟
- اإلعدام حرقاً

حق األخذ بالثأر- 
- قطع األطراف

37) المحررات المسمارية والمعامالت اليومية تعتمد على ؟
- القواعد والقوانين الكهنوتية

- القوانين والقواعد الملكية
القوانين والقواعد العرفية- 

38) من أمتيازات تشريعات حمورابي ؟
خلوه من األحكام الدينية- 

- القسوة باألحكام
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- الشيء صحيح

39) من قوانين حمورابي لحماية القاصرين ؟
- يمنع زواج األم إال بإذن من الكاهن
- يمنع زواج األم إال بإذن من الملك

يمنع زواج األم إال بإذن من القاضي- 

40) القانون العام هو ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة- 

- احفظ الجواب االول

41) من المآخذ على قانون حمورابي ؟
- خلوه من األحكام الدينية

القسوة باألحكام- 
- الشيء صحيح

42) فرقة خاصة من الجيش المصري تتميز ؟
صغر سن أفرادها- 

- كبر سن أفرادها
- الشيء صحيح

43) اخترعت حضارة الوركاء ؟
- دوالب الطين

دوالب الفخار- 
- دوالب الصلصال

44) من حضارات العبيد األقدم ؟
- بابل

االريدو- 
- العبيد االخيرة

45) تم تعيين وزيران في عهد األسرة ؟
الثامنة- 

- التاسعة
- العاشرة

46) وجد منصب الوزير في الحضارة المصرية ؟
- بين األسرة الثالثة والخامسة
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- بين عهد التأسيس واالسرة السابعة
بين عهد التأسيس واألسرة الرابعة- 

47) في مصر اولويات التعليم هي تعليم األطفال ؟
- عبادة اآللهة

قواعد السلوك- 
- إحترام الكهنة

48) يقال أنه آلهة األجنة في األرحام و آلهة الماء ونبع النيل؟
خنوم- 

- أبو منجل
- بتاح

49) تشريعات حمورابي ...
- قوانين انسانية ودينية

قوانين انسانية لم تدخل فيها االعراف- 
- قوانين دينية

50) حمورابي يعتبر الحاكم األموري ؟
السادس- 

- السابع
- الثامن

51) اذا اتهم رجل بالقتل ولم تثبت التهمة ..؟
- يغرم المدعي

يعدم المدعي- 
- يسجن المدعي
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