
بسم اهللا الرحمن الرحيم
حضارات الشرق األدنى الجزء الثاني

[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - حضارات الشرق األدنى - محمد جودة]

1) من اهم الحضارات القديمة في العراق ومابين النهرين الشماليه ؟
حضارة جرمو وتل حسونة وسامراء وتل حلف حوالي 4000-4550ق.م- 

- حضارة السماوه
- حضاره الموصل

2) أما حضارات الجنوب فتركزت فى؟
- بغداد

العبيد والوركاء وجمدة نصر حوالي 3000-3200ق.م- 
- تكريت

3) تعود بداية الحضارة السومرية لما يعرف بعصر؟
- سومر

أورك إلى بداية األلف الرابع ق.م- 
- الترك

4) وقامت حضارة الوركاء واستمرت على مدى؟
عرفت هذه المرحلة لدى الدارسين باسم )عصر الوركاء( او )ثقافة الوركاء 700ق.م- 

- عرفت بمرحله العراق القديم
- عرفت بما قبل التاريخ

5) مازلت حضارة الوركاء ماثلة لالعيان في ؟
محافظة المثنى ) 250 كم جنوب بغداد(، وتقع على وجه التحديد إلى الشرق من مدينة السماوة- 

- في الشمال
- في الشرق

6) أهدت الوركاء إلى العالم اختراعاً عراقياً اسمه؟
- الطائرة

)دوالب الفخار- 
- السيوف

7) والوركاء هي أول مدن العراق القديم التي عرفت؟
- الحكومات

األختام االسطوانية- 
- القصص
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8) المنجز الحضاري األعظم لهذه المدينة (الوركاء )فتمثل في نقلها للتاريخ وعصوره إلى عصر جديد عندما
تجاوزت الكتابة الصورية إلى؟

كتابة الحرف،- 
- كتابه االسماء

- االغاني

9) اشتهرت الوركاء بزراعة
الحنطة والشعير والنخيل- 

- الموز
- البرتقال

10) يقع تل جمدة نصر في؟
شمال شرقي كيش على بعد 42 كيلومترا- 

- في بغداد
- في البصرة

11) يقع تل العبيد ؟
في جنوبي العراق على بعد ستة كيلومترات من غرب أور الواقعة على مقربة من مدينة الناصرية- 

- في الشمال
- في الشرق

12) وينقسم عصر العبيد الى قسمين
جنوبي وشمالي- 

- شرقي غربي
- شمال غربي والجنوب الشرقي

13) وشيدت في هذا العصر المعابد ، واشتهرت منها؟
معابد أريدو والمشيدة على نظام هندسي راق ، ومن آثار المواقع التي تعود إلى هذا العصر أدوات مختلفة من الفخار - 

بينها مناجل وفؤوس وثقاالت للشباك ودمى من الطين المشوي بعضها مصبوغ بخطوط سود تمثل اآللهة منها دمية تحمل
طفال

- معابد سومر
- معابد اشور

14) والعُبيديون أول من استعمل؟
- الزراعة

طرق الري بشكل واسع النطاق واخترع الكتابة و إقامة المباني باآلجر ) الطوب المحروق (واخترع الدوالب للمركبات - 
والمحراث للزراعة والقوارب الشراعية في النقل البحري، وعرفوا صب المعدن )النحاس( في قوالب مما أدى إلى

تطور السالح واألدوات
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- التحنيط

15) وعرفت حضارة العُبيد بهذا االسم نسبة إلى؟
تل العُبيد الذي يقع بحوالي 6.5 كم إلى الغرب من مدينة أور في جنوب العراق- 

- الى رجل اسمه عبيد
- الى اسطوره

16) مدينة سومرية قديمة، عُثر على أنقاضها في موقع تل كبير يدعى في أقصى جنوبي العراق على الضفة
اليمنى لنهر الفرات وعلى مسافة 15 كم ،» ابو شَهْرَين من مدينة أور القديمة )تل الُمقيّر( عند مصب النهر

في البحر األدنى )الخليج العربي؟
 -Eridu إِريدو

- السماوه
- بغداد

17) تُعدّ إِريدو استناداً إِلى المصادر السومرية؟
أقدم مدينة في العالم القديم- 

- مدينه جديده
- مدينة مندثرة

18) وتسمية اريدو باللغة السومرية تعني؟
المكان الضخم- 

- المكان البعيد
- المكان الكبير

19) واحدة من أهم العواصم في سومر القديمة، واقعة في منتصف الطريق بين نهري دجلة والفرات، في
محافظة ميسان، العراق.؟

لجش-وحالياً تِلو- 
- بيشه

- الفرات

20) سمّى الحكام اللجشيون أنفسهم؟
ملوك- 

- امراء
- وزراء

21) ومن بين أشهر المنشآت في لجش في ذلك العهد؟
مسلة النسور، المنصوبة احتفاال بانتصار الملك أنّاتوم على دولة أوما المجاورة- 

- العربات المعلقه
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- .......

22) سقطت لجش تحت سيطرة؟
سرجون األكدي )حكم للفترة من حوالي 2334 حوالي 2272 ق. م(- 

- الملك االول
- الملك الثاني

23) كان في لجش العديد من المعابد، من بينها؟
إينينّو " بيت الخمسين "، المقر الخاص باإلله األعلى إنليل.- 

- بنينو
- لولو

24) ينتسب حمو رابي إلى أسرة؟
أسرة حاكمة أمورية، حكمت بابل منذ بداية القرن التاسع عشر قبل الميالد حتى عام 1525 ق.م تقريباً، وكان - 

حمورابي السادس في ترتيب ملوك المملكة البابلية القديمة
- الى االشوريين

- الى االتراك

25) انتهى حكم حمورابي سنة؟
1750ق.م- 

- 128ق.م
- 778ق.م

26) سبقت شريعة حمورابي عدة قوانين كانت بمثابة اصالحات تشريعية مثل؟
)اصالحات أوركاجينا وقانون اورنمو ، ولبت عشتار واشنونا ( وكذلك القوانين التي جاءت بعدها )كالقوانين األشورية- 

- قانون
- ....

27) هو أحد ملوك ساللة لكش األولى،الواقعة في الجنوب؟ويعتبر هذا الملك من أشهر الملوك وصاحب أقدم
اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية في تاريخ وادي الرافدين؟

اوركاجينا- 
- رجل الكهف
- ملك العراق

28) يعتبرقانون اورنمو؟
- قانون صارم

أقدم قانون مكتشف في العراق- 
- قانون جديد
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29) قانون لبت عشتار ؟
يتكون هذا القانون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض اإللهي كما هو حال قانون اورنمو، أما مواده فهي 37 مادة - 

عالجت مواضيع كثيرة ،وجاء في مقدمته بأن الملك يسعى إلى تحقيق الخير للسومريين واألكاديين معا
- يتكون من 100 قانون
- يتكون من بنود صعبة

30) وقد عثر على هذا القانون عام 1245 م.في منطقة تل الحرمل قرب بغداد وهو يسبق شريعة حمورابي
بحوالي نصف قرن . -أما مواده فتتكون من 61 مادة عالجت مسائل قانونية متفرقة ،أهمها تحديد أسعار بعض
السلع، واإليجار والقرض والوديعة والزواج والطالق والتبني واالعتداء على أموال الغير واألضرار المتسببة عن

الحيوانات واألشياء؟
- قانون اشور

قانون أشنونا- 
- قانون الغاب

31) ماهي قوانين حمورابى؟
هي مجموعة من الشرائع والقوانين وضعها هذا الملك في أواسط القرن الثامن عشر قبل الميالد. وكانت إما من - 

وضعه أو مؤسسة على القانون السومري القديم
- قوانين وضعية

- قوانين نظام عسكري

32) اكتشفت هذه الشرائع والقوانين في سوسه بالعراق سنة 1231 م مكتوبة باللغة األكادية على حجر
بركاني أسود طوله 2.2 متراً. وقد كتبت حوالي سنة 1743 ق.م. ووضعت في هيكل اإلله مردوخ في بابل.

قوانين حمورابي- 
- قوانين العراق
- قوانين الحكم

33) .وتحتوي مسلة حمورابي على؟
282مادة تعالج مختلف شؤون الحياة فيها تنظيم لكل مجاالت الحياة وعلى جانب كبير من الدقة لواجبات الفرد - 

وحقوقه في المجتمع بحسب وظيفته ومسؤوليته. كما تعد قوانين حمورابي هي األولى من نوعها في سن القوانين التي
تحمي حقوق اإلنسان وتثبت واجبات كل فرد

- 787مادة
- 500ماده

34) وقد تناولت هذه القوانين أربعة أقسام؟
العائلة، القضايا المدنية، الجريمة والمؤن- 

- البيت والطريق واالسواق والمدارس
- المعابد والمحاكم واللصوص والجناه
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35) وترتكز القوانين اإلجرامية على مبدأ؟
السن بالسن والعين بالعين وحق األخذ بالثأر. إال أن القوانين بشكل عام قوانين إنسانية تميزت بروح العطف والرحمة - 

ولم تدخل فيها األعراف القبلية إال قليالً.
- الصدق

- الوضوح

36) مصادر دراسة قوانين حمورابى؟
المحررات المسمارية والمعامالت اليومية بين األفراد ,النصوص المدرسية ,الكتابات ولنقوش,القرارات القضائية- 

- الكتب
- الرسوم

37) من سمات الخاتمة في قوانين حمورابي؟
من سماتها أنها كتبت بأسلوب شبه بأسلوب المواد القانونية - كما تضمنت الدعوة إلى احترام ما جاء في القانون . - 

- وتطرقت إلى أهداف القانون ولعنات اآللهة على من يحاول مخالفتها.
- بسيطه ومفهومه

- صعبه جداً

38) نشأت الحضارة الفينيقية في؟
شرق البحر المتوسط وكانت تضم بالد سوريا القديمة ) فلسطين – لبنان – سوريا ( . فهي تقع على الواجهة الشرقية - 

للبحر المتوسط ما بين آسيا الصغرى شماال و فلسطين جنوبا وتشكل شريطا ساحليا ضيقا يمتد على حوالي 233 كلم
طوال من الشمال إلى الجنوب و مابين 23 و 33 كلم عرضا

- في الهند
- في فارس

39) عبارة عن مدن منتشرة على الشريط الساحلي لجبل لبنان وسوريا لها نفس التكوين و العادات و
التقاليد و كانت مرتبطة ببعضها فكريا و عرقيا ولكن ليس سياسيا. فهى لم تكن حضارة موحدة كسائر

الحضارات القديمة؟
الحضارة الفينيقية- 

- الحضاره القديمة
- الحضارة الصينية

40) الحضارة الفينيقية كانت مرتكزة على؟
الساحل مما يجعلها حضارة بحرية بحتة- 

- الجبال
- الهضاب

41) ويعتبر ........ جزءا من الكنعانيين الذين استقروا في بالد الشام الواقعة بين البحر المتوسط و بالد
الرافدين و هم قبائل هاجرت من شبه الجزيرة العربية في منتصف األلف الثالثة قبل الميالد
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الفينيقيون- 
- العراقيون
- المصريون

42) وأطلق عليهم اليونان اسم الفينيقيون Pheonix الذي يحمل معنى اللون األرجوان نسبة إلى؟
اكتشافهم للصباغ األرجواني.وأطلقوا على بالدهم اسم فوينيكيا أي بالد األرجوان وهو اللون األحمر الطوبى.- 

- اكتشافهم الطب
- .......

43) يمتد تاريخ فينيقيا؟
من 3000 ق م إلى 333 ق. م تاريخ سقوط مدينة صور على يد االسكندر المقدوني- 

- من 20000الى 40000ق.م
- ..........

44) يجتمع معظم علماء اللغات و اآلثار على أن اختراع األبجدية األم، التي ولدت منها أغلب أبجديات
العالم تم على أيدي؟

الفينيقيين- 
- الصينيون

- الهنود

45) تعتبر أهمّ المنجزات الحضاريّة وأعظم ما قدّمه الفينيقيّون من خدمات إلى الحضارة اإلنسانية
األبجديّة الفينيقيّة- 

- الطريق الفينيقي
- البحر الفينيقي

46) كانت االبجديه الفينيقيه عباره عن ؟؟
22 حرفاً- 

- 66حرفاً
- 99حرفاً

47) كان للفينيقيين دين واحد استمر طيلة وجودهم لم تطرأ عليه أي تغيرات بارزة إال خالل النصف الثاني
من القرن األول بعد الميالد، أي تحديداَ في نهاية الحضارة الفينيقية؟

وهذه الديانة تتلخص بتمجيد العناصر و الظواهر الطبيعية متجسدة في آلهة متعددة منظمة داخل مجلس اآللهة لكل - 
منها رتبته ووظائفه وفق نظام ميثولوجي معقد

- عباده الشمس
- عباده النار

48) أهم المدن الفينيقية
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صيدا ..جبيل ..بعلبك ..صور..قرطاج- 
- بيروت البترون

- طرابلس

49) جاء أقدم ذكر للكلدانيين في؟
الحوليات األشورية للملك ”أشور ناصر بال“ الثاني )عام 125 1 ق.م. ولكن األرجح أنهم ، م(، مما جعل بعض العلماء - 

يظنون أن الكلدان دخلوا بابل حوالي 333 · ق أقدم عهداً من ذلك. ويرجح علماء اآلثار أن موطن الكلدان األصلي هو
شواطئ الخليج العربي جنوب العراق

- .................
- ................

50) عبد الكلدانيون األله؟
) مردوخ ( واالله ) عشتروت- 

- ...........
- ............
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