
دوست خـوبـم، سـالم! 

خواندن هر درسی برای خودش ماجرایی دارد. هر کدام از کتاب های »ماجراهای من و درسام« هم 

نتیجه  های  و  وضعیت ها  اگرچه ماجرای درس خواندن معموالً  این ماجراهاست.  از  به یکی  مربوط 

مختلفی دارد که از شادی و خوشی و سرزندگی تا غم و اندوه و خستگی تغییر می کند، اما این کتاب 

ماجرای دیگری دارد.

این کتاب به معنی واقعی کلمه کارراه انداز و مفید است. برای هر درس، یک درس نامه ی آموزشی، 

مفید و یاددهنده دارید که هر چه را الزم باشد با بیانی ساده و روشن توضیح داده است. بعد از 

درس نامه با یک سری سؤال، شبیه سؤال های امتحانی روبه رو می شوید.

اگر درس نامه را خوب بخوانید و یاد بگیرید، حتماً از پس جواب دادن به تمام سؤال ها برمی آیید و 

با یادگرفتن مجموع نکات و مفاهیم درس نامه و سؤال و تمرین کردن آن ها در هر آزمون و امتحان 

دلخواهی، مثل امتحان های شفاهی، کالسی، کتبی و ... به راحتی نمره ی خوب می آورید.

برای نیم سال اول و نیم سال دوم هم، چند آزمون درست و حسابی استاندارد برایتان گذاشته ایم که با خیال 

راحت بروید سر امتحان.

راستی! برای این که خیالتان راحت باشد که پاسخ هایتان درست بوده است، در انتهای کتاب برای سؤال ها 

پاسخ نامه ی تشریحی گذاشتیم. 

خالصه اش این که ما، ماجرای شما و هر کدام از درس هایتان را تبدیل کرده ایم به یک کتاب آموزشی کامل 

و جمع وجور که هم در طول سال تحصیلی و هم در اوقات قبل از امتحان )همان شب امتحان خودمان( 

به کمکتان می آید تا کاماًل مطمئن شوید و در امتحان های کتبی نمره ی 20 )می دانیم که در کارنامه هایتان 

نمره ندارید، منظورمان همان امتحان های مداد و کاغذی متداول مدرسه ها است.(، در امتحان های 

توصیفی »خیلی خوب« و در امتحان های شفاهی واژه ی »صد آفرین!« و ... بگیرید.

امیدواریم با استفاده از این کتاب جادویی همه ی ماجراهایتان با خوبی و خوشی تمام شود.

مواظب خودتان باشید و ماجراهای خوبی داشته باشید! 
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امروزه دانشمندان از روی آثاری که از هزاران سال پیش به جای مانده است، حدس می زنند که انسان ها در آن دوره برای رفع 

نیازهای خود ابزارها و وسایل انسان امروزی را نداشتند.

خداوند به انسان ها در مقایسه با بقیه ی جانوران، نعمت های بزرگی مانند عقل و شعور داده است تا بتوانند برای مشکالت خود راه 

حل پیدا کنند و پیامبران را فرستاده تا راه و رسم زندگی بهتر را به آن ها بیاموزند. 

زندگی انسان در گذشته

به دست آوردن غذا و سرپناه
در گذشته های بسیار دور، یکی از مشکالت انسان، فراهم کردن غذا بود. 

انسان در گذشته، غذای خود را از چیزهای زیر به دست می آورد:

تخم پرندگان ریشه و برگ گیاهان  میوه  ی درختان 

آن ها برای این که از حمله ی حیوانات در امان بمانند، به غارها پناه می بردند. 

نقاشی های به جای مانده روی دیوار غارهای قدیمی یا تخته سنگ ها نشان می دهد که شکار در تأمین غذای انسان ها در آن دوره نقش 

مهمی داشته است.

اولین ابزارهای انسان، بیشتر سنگی بودند. 

انسان ها در گذشته برای کندن زمین، پیدا کردن ریشه های گیاهان و دوخت ودوز از موارد زیر استفاده می کردند:

استخوان حیوانات  شاخه ی درختان  سنگ 

با گذشت زمان، انسان ها ابزارهای بهتری ساختند. آن ها با استفاده از وسایلی مانند )تبر و نیزه( 

توانستند بهتر از گذشته نیازهای خود را برطرف کنند.

انسان ها متوجه ی آتشی که در اثر رعد و برق به وجود می آمد، شدند و بعدها پی بردند که با 

به هم زدن برخی سنگ ها می توانند آتش درست کنند.

کشف آتش تغییرات زیادی در زندگی انسان به  وجود آورد. 

کشاورزی و اهلی کردن حیوانات
انسان ها در گذشته توانستند به تدریج حیوانات 

را اهلی کنند. مثل:

گوسفند

بز

گاو

بعضی پرندگان 

 



25

مهفی سردییییطدنردهیها ر   یطم طنیگنیا؟ میودغنینطغج

آن ها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد ، پس از مدتی در آن جا گیاهی سبز می شود، بنابراین، به کاشتن دانه هایی 

چون گندم و جو پرداختند و به تدریج کشاورزی را آموختند. 

با رواج کشاورزی مردم کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند و یک جا ساکن شدند.

پیدایش روستاها

انسان ها می دانستند که آن چه در زمین های کشاورزی کاشته اند، به مراقبت 

نیاز دارد. پس به تدریج در کنار زمین هایشان ساکن شدند، اّما مراقبت از 

کشتزارها و انجام دادن کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود.

کشاورزی،  کارهای  انجام  و  مزرعه ها  از  مراقبت  برای  کشاورزی  رواج  با 

را  را در کنار یکدیگر ساختند و زندگی یکجانشینی  انسان ها خانه هایشان 

آغاز کردند و به این ترتیب اولین روستاها به وجود آمدند.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.
انسان های گذشته برای در امان بودن از حمله ی حیوانات به ................................... پناه می بردند.  1 

اولین ابزارهای انسان، بیشتر ................................... بود.  2 
اولین روستاها در نتیجه ی ................................... به وجود آمدند.  3 

در گذشته انسان ها برای آرد کردن گندم و جو از ابزارهای ................................... استفاده می کردند.  4 
نادرست درست  درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.  

	 شکار در تأمین غذای انسان های گذشته نقش مهمی داشته است.  5 
	 کشف آتش تغییرات زیادی در زندگی انسان به وجود آورد.  6 
	 انسان های گذشته با به هم زدن بعضی فلزات توانستند آتش درست کنند.  7 
	 خداوند به انسان ها عقل داده تا بتوانند راه   حل هایی برای مشکالت خود پیدا کنند.   8 
	 شیوه ی زندگی زنبور عسل از گذشته تاکنون تغییراتی داشته است.   9 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
انسان های گذشته چگونه آتش را کشف کردند؟ 10 

چرا انسان ها در گذشته های دور با مشکالت زیادی در زندگی روبه رو بودند؟ 11 

چگونه انسا ن ها کشاورزی را آموختند؟ 12 

اولین روستاها چگونه به وجود آمدند؟  13 

دانشمندان چگونه پی بردند که شکار در تأمین غذای انسان ها نقش مهمی داشته است؟ 14 

چرا اولین روستاهای پرجمعیت در کنار رودها پدید آمدند؟  15 

اهلی کردن حیوانات برای انسان چه فایده هایی داشت؟ )3 مورد( 16 
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دچ نا تین؟رم عیطه همید ؟نن  ایدهیایمه  م

دو مورد از چیزهایی که زندگی انسان را در گذشته تغییر داد، نام ببرید.  17 

چرا جانورانی مانند مورچه ها و پرندگان، خانه ی خود را به همان شیوه ی همیشگی می سازند و هیچ تغییری در خانه های خود  18 

به وجود نیاورده اند؟

 

چرا کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد؟ 19 

کشف آتش در هر یک از موارد زیر چه تأثیری گذاشت؟ 20 

غذا: ................................... 

مسکن: ...................................

امنیت: ................................... 

ابزار و وسایل: ...................................

اگر در زندگی امروز ما آتش وجود نداشته باشد، چه مشکالتی به وجود می آید؟ 21 

گزینه ی درست را مشخص کنید.
اولین ابزارهای انسان، بیشتر ................................... بود.  22 

4( استخوان حیوانات 3( سنگی  2( چوبی  1( فلزی 

مهم ترین مشکل انسان های نخستین چه بود؟  23 

4( اهلی نبودن حیوانات 3( ساخت خانه  2( نداشتن ابزار  1( فراهم کردن غذا 

به چه دلیل انسان ها در یکجا ساکن شدند؟  24 

4( اهلی کردن حیوانات 3( ساختن ابزار  2( رواج کشاورزی  1( کشف آتش 

انسان ها در ابتدا از چه ابزارهایی برای کندن زمین، پیداکردن ریشه ی گیاهان و دوخت ودوز استفاده می کردند؟ 25 

4( همه ی موارد 3( استخوان حیوانات  2( شاخه ی درختان  1( سنگ 

کدام مورد جزء اولین حیواناتی که توسط انسان ها اهلی شدند، نیست؟ 26 

4( گاو 3( بعضی از پرندگان  2( گوزن  1( بز 

انسان ها در گذشته با کاشتن کدام دانه ها کشاورزی را آموختند؟ 27 

4( لوبیا و گندم 3( گندم و جو  2( برنج و جو  1( برنج و گندم 

کدام مورد جزء اولین غذاهای انسان های گذشته، نمی باشد؟ 28 

4( میوه ی درختان 3( تخم پرندگان  2( ریشه و برگ گیاهان  1( نان 
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پیدایش شهرها

در درس گذشته خواندید که با شروع کار کشاورزی، انسان ها به تدریج زندگی یکجانشینی را آغاز کردند و به این ترتیب، اولین 
روستاها به وجود آمدند. کشاورزی تغییر بزرگی در زندگی انسان ایجاد کرد.

با رواج کار کشاورزی، مواّد غذایی به اندازه ی کافی تولید و حتی ذخیره می شد. در نتیجه، دیگر همه ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند. 
به تدریج عده ای از مردم به کارهای دیگر مشغول شدند و در نتیجه تقسیم کار به وجود آمد. کارهایی مانند:

دادوستد ساختن قایق  ساختن ابزارهای کشاورزی 

مبادله ی کاال با کاال
مثالً  می کردند؛  برطرف  کاال  با  کاال  مبادله ی  راه  از  را  خود  نیازهای  انسان ها  آمد،  وجود  به  کار  تقسیم  وقتی  دور،  گذشته های  در 
کشاورزی که بیشتر از مصرف خود و خانواده اش گندم داشت، مقداری از آن را به کسی که ابزارهای کشاورزی می ساخت، می داد و 

به جای گندمی که داده بود، وسیله هایی را که به آن نیاز داشت، می گرفت.

مشکالت مبادلهی
کاال به کاال

1. یکینبودن ارزش کاال

2. نیازنداشتن یک طرف معامله به آن کاال

3. سختبودن حملونقل بعضی از کاالها

4. قابل نگهداری نبودن برخی از کاالها به دلیل فاسدشدن آن کاال

با گذشت زمان، جمعیت بعضی از روستاهای کنار رودها بیشتر شد و این روستاها به شهر تبدیل شدند. اولین شهرها در کنار 
رودهای پرآب به وجود آمدند. 

بعدها برای حل مشکالت دادوستد به صورت کاال با کاال کم کم سکه های طال و نقره و بعدها پول اختراع شد. 

پیدایش تمّدنها

با پیدایش شهرهای بزرگ، کم کم تمّدن های بزرگ به وجود آمدند. 
ویژگی تمّدنها

6. تقسیم کار و5. قانون و مقّررات4. عقاید مذهبی3. دادوستد2. حکومت و فرمانروا1. خط
مهارت در کارها

7. آثار هنری

اداره ی  و  نظم در سرزمین خود  برقراری  برای  فرمانروایان  بود.  فرمانروایان  بر عهده ی  داشتند،  تمّدن  که  اداره ی سرزمین هایی 
شهرها و روستاها، قانون هایی وضع می کردند. 

برخی از فرمانروایان به سرزمین های دیگر حمله و آن ها را تصرف می کردند تا قلمرو حکومتشان وسیع تر شود. 

عوامل مؤثر در اختراع خط

1. رونق دادوستد

2. نیاز انسان به نوشتن قراردادها

3. نگهداشتن بعضی اّطالعات
اختراع خط در پیدایش تمّدن ها، نقش بسیار مهمی داشته است. 

هم زمان با پیدایش تمّدن های باستانی در ایران، در سرزمین بین الّنهرین )بین دو رود دجله و فرات( تمّدن هایی مانند آشور و 
بابل پدید آمدند.
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دچ نا تین؟رم عیطه همید ؟نن  ایدهیایمه  م

تمّدن هایی که در کنار رودها پدید آمدند 

عبارت اند از:

تمّدن ایالم در کنار رود کارون 

تمّدن آشور در کنار رود دجله و فرات

تمّدن بابل در کنار رود فرات

تمّدن جیرفت در کنار هلیل رود

تمّدن های باستانی که در گذشته های دور 

در ایران پدید آمدند و از بین رفتند عبارت اند از:

جیرفت شهر سوخته 

تپه ی سیلک ایالم 

تمّدن ایالم
کشور ایران محل پیدایش تمّدن های گوناگونی بوده است.

تمّدن ایالم حدود چهار تا پنج هزار سال پیش در ناحیه ای که امروزه خوزستان نام دارد، پدید آمد. 

یکی از پادشاهان ایالمی، شهر شوش را پایتخت قرار داد و این شهر به شهری بزرگ و آباد تبدیل شد که مزارع وسیع کشاورزی در 

اطراف آن و بازارهای بزرگی در داخل آن وجود داشته است. 

مردم ایالم به کشاورزی، دامداری، فلزکاری، سفالگری، نجاری، مجسمه سازی، تجارت و ... مشغول بودند. 

در سرزمین ایالم، پرستشگاه ها )معابد( بزرگی ساخته شده بود که مردم در آن جا خدایان ایالمی را عبادت می کردند.

در آن دوره پرستشگاه هایی را به صورت بناهایی عظیم در مکان های بلند می ساختند.

سرزمین  بناهای  از  یکی  ُچغازنبیل  عظیم  و  مشهور  پرستشگاه 

ایالم است که امروزه می توان باقی مانده ی آن را در نزدیکی شهر شوش )در 

استان خوزستان( دید.
معبد ُچغازنبیل در استان خوزستان

 

از لوح های گلی به جای مانده می فهمیم که ایالمی ها ابتدا 

از خّط تصویری و سپس از خّط میخی استفاده می کردند. 

چیز،  هر  نشان دادن  برای  تصویری،  خّط  در 

شکل آن را می کشیدند.

خّط میخی خّط تصویری             

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.
اولین شهرها در کنار ................................... به وجود آمدند.  1 

در گذشته اداره ی سرزمین های دارای تمّدن  بر عهده ی ................................... بود. 2 
تمّدن مصر در کنار رود ................................... به وجود آمد.  3 

پرستشگاه مشهور و عظیم ................................... یکی از بناهای دوره ی تمّدن ایالم است.  4 
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مهفیطهدییییطدنردهیدهن  یطم طنیگنیا؟ میودغطغج
یکی از پادشاهان ایالمی، شهر ................................... را پایتخت قرار داد.  5 

در گذشته های دور، دادوستد به صورت ................................... بود.  6 
در گذشته مردم در معابد سرزمین ایالم، ................................... را عبادت می کردند.  7 

ایالمی ها در گذشته، در خّط ...................................، برای نشان دادن هر چیز شکل آن را می کشیدند.  8 
نادرست درست  درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.  

	 آثار هنری، زمینه ای برای اختراع خط شد.   9 
	 باقی مانده ی پرستشگاه چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش قرار دارد.   10 

	 در تمّدن ایالم پرستشگاه ها را در مکان های بلند می ساختند.   11 

	 تمّدن ایالم در ناحیه ای که امروزه کرمان نام دارد، پدید آمد.  12 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
هر یک از تمّدن های زیر در کنار کدام رودها پدید آمده اند؟ با استفاده از نقشه ی درس آن ها را به هم، وصل کنید.  13 

رود نیلتمّدن ایالم

رود دجله و فراتتمّدن جیرفت

رود هیرمندتمّدن آشور

رود کارونتمّدن شهر سوخته

هلیلرود
تقسیم کار در گذشته چگونه به وجود آمد؟ 14 

چه عواملی زمینه ساز اختراع خط شد؟  15 

اولین شهرها چگونه به وجود آمدند؟  16 

بعد از رواج کشاورزی و تولید مواّد غذایی به اندازه ی کافی، مردم به چه کارهای دیگری مشغول شدند؟ 17 

دو تمّدن باستانی که در گذشته های دور در ایران پدید آمدند و از بین رفتند را نام ببرید. 18 

مردم ایالم در گذشته به چه کارهایی مشغول بودند؟ )4 مورد( 19 

سرزمین بین الّنهرین بین کدام رودها قرار دارد؟  20 

تمّدن ها چه ویژگی هایی داشتند؟  21 

علت حمله ی فرمانروایان به سرزمین های دیگر چه بود؟ 22 

تمّدن ایالم چه زمانی و در کدام ناحیه پدید آمد؟ 23 

چرا قانون در تمّدن ها وضع شد؟ 24 

در گذشته دادوستد به صورت مبادله ی کاال با کاال چه مشکالتی را به وجود آورد؟ 25 

برای حل مشکالت دادوستد به صورت مبادله ی کاال با کاال چه وسایلی اختراع شد؟ 26 

گزینه ی درست را مشخص کنید.
در گذشته، ایالمی ها مطالب خود را بر روی چه چیزی می نوشتند؟ 27 

4( چوب 3( لوح های گلی  2( کاغذ  1( پوست حیوانات 
کدام مورد از عواملی که زمینه را برای اختراع خط فراهم کرده، نیست؟ 28 

4( نوشتن قراردادها 3( نگه داشتن بعضی اطالعات  2( رونق دادوستد  1( آثار هنری 
ایالمی ها در ابتدا از چه خطی استفاده می کردند؟ 29 

4( ایالمی 3( نسخ  2( تصویری  1( میخی 
تمّدن ایالم در کدام ناحیه ی امروزی پدید آمد؟  30 

4( سمنان 3( خوزستان  2( اصفهان  1( کرمان 
کدام مورد از ویژگی های سرزمین های دارای تمّدن  نیست؟  31 

4( چاپ کتاب 3( عقاید مذهبی  2( حکومت و فرمانروا  1( قانون و مقّررات 
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پاسخ نامه ی تشریحی    

 8 نادرست؛ جنوب غربی جزء جهت های فرعی است.  9 درست  10 درست
 11 قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد. 

 12 شمال، جنوب، مشرق و مغرب  13 شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی

 14 پایین ترین نقطه ی زمین که روبه روی قطب شمال قرار دارد، قطب جنوب است. 

مسیر شماره ی )2(: جنوب، شرق  15 مسیر شماره ی )1(: شرق، جنوب، جنوب شرقی 

 16 الف( باغ میوه در جهت مشرق می باشد. ب( جنوب پ( حمام در مغرب روستا و مدرسه در شمال غربی روستا قرار دارد.

ت( به ترتیب: جنوب  غرب  شمال  غرب

 17 خانه )شمال(، هواپیما )مغرب(، مسجد )شمال غربی(، جاده )جنوب غربی(، مدرسه )جنوب(، کوه ها )جنوب شرقی(، درختان 

)مشرق(، فیل )شمال شرقی(

 18 الف( مشرق ب( شمال شرقی پ( مغرب ت( شمال غربی ث( جنوب غربی ج( جنوب شرقی چ( شمال

 19 گزینه ی »1«   20 گزینه ی »1«  21 گزینه ی »2«  22 گزینه ی »4«

پاسخ پرسش های درس هفتم
 1 جغرافیا  2 نقشه  3 جغرافی دان

 4 نادرست؛ وقتی مشغول تحقیق درباره ی شهر محّل زندگی تان هستید در واقع از دانش جغرافیا استفاده می کنیم.
 5 درست  6 نادرست؛ جغرافی دان ها در ابتدا پرسش هایی درباره ی یک مکان مطرح می کنند.

 7 دانش جغرافیا به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکان های 
مختلف آگاه شویم. 

 8 کره ی جغرافیایی، عکس، نقشه و کتاب
ابتدا پرسش هایی درباره ی یک مکان طرح می کنند؛ برای مثال می پرسند: این شهر در کجا واقع شده است؟   9 جغرافی دان ها 

جمعیت آن چه قدر است؟ آب وهوای آن چگونه است؟ و ...

 10 1( جغرافی دان ها از محیط های مختلف بازدید می کنند و می کوشند همه چیز را به خوبی مشاهده کنند.

2( کتاب هایی را که درباره ی محیط ها و موضوع های جغرافیایی است ، مطالعه می کنند. 

 11 با استفاده از دانش جغرافیا

 12 جغرافی دان کسی است که مکان های مختلف و زندگی مردم در این مکان ها را مطالعه می کند. 

 13 در محیط های مختلف پیشنهادهایی می دهند. 

 14 گزینه ی »2«  15 گزینه ی »3«  16 گزینه ی »4«

پاسخ پرسش های درس هشتم
 1 غارها  2 سنگی  3 یکجانشینی  4 سنگی

 5 درست  6 درست
 7 نادرست؛ انسان های گذشته با به هم زدن بعضی سنگ ها توانستند آتش درست کنند.

 8 درست  9 نادرست؛ شیوه ی زندگی زنبور عسل از گذشته تاکنون تغییری نداشته است.
 10 انسان های گذشته با به هم زدن بعضی سنگ ها توانستند آتش درست کنند. 

 11 چون انسان های گذشته وسایل و ابزارهای انسان امروزی را نداشتند. 

 12 آن ها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد، پس از مدتی در آن جا گیاهی سبز می شود؛ بنابراین، دانه هایی چون 

گندم و جو کاشتند و به تدریج کشاورزی را آموختند. 
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مطالعات اجتماعی چهارم ماجراهای من و درسام

 13 انسان ها می دانستند آن چه در زمین های کشاورزی کاشته اند، به مراقبت نیاز دارد؛ پس به تدریج در کنار زمین هایشان ساکن 

شدند، اما مراقبت از کشتزارها و انجام دادن کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود؛ در نتیجه، خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند 

و زندگی یکجانشینی را آغاز کردند. به این ترتیب، اولین روستاها به وجود آمدند.

 14 نقاشی  های به جای مانده روی دیوار غارهای قدیمی  15 چون برای کشاورزی نیاز به آب داشتند. 

 16 برای تهیه ی غذا، شخم زدن زمین های کشاورزی و تهیه ی پوشاک از حیوانات اهلی استفاده می کردند. 

 17 1( کشف آتش 2( کشاورزی

 18 چون دارای عقل، شعور و نیروی فکر نیستند و به صورت غریزی این کار را انجام می دهند. 

 19 زیرا انسان توانست غذای مناسب تری برای خودش فراهم کند. محیط خود را گرم کند و از سرما در امان باشد و هم چنین آتش 

باعث پیشرفت زندگی انسان شد. برای مثال توانست به کمک آن ظروف سفالی را درست کند و فلزات را ذوب کند. 

 20 الف( پختن غذا ب( گرم کردن پ( استفاده از آن برای دور کردن حیوانات ت( ساخت ظروف گلی و سفالی

 21 وسایل و ابزارهایی مثل تنور نانوایی که با گرما و آتش کار می کنند از کار می افتند، گرم کردن منزل خیلی سخت می شود و 

مشکالت زیادی در پخت و پز غذا و ... برای انسان ایجاد می شود. 

 22 گزینه ی »3«   23 گزینه ی »1«  24 گزینه ی »2«  25 گزینه ی »4«

 26 گزینه ی »2«  27 گزینه ی »3«  28 گزینه ی »1«

پاسخ پرسش های درس نهم
 1 رودهای پرآب  2 فرمانروایان  3 نیل  4 ُچغازنبیل
 5 شوش  6 مبادله ی کاال با کاال  7 خدایان ایالمی   8  تصویری

 9 نادرست؛ رونق دادوستد و نیاز انسان به نوشتن قراردادها و نگه داشتن بعضی از اطاّلعات، زمینه را برای اختراع خط فراهم کرد.
 10 درست  11 درست

 12 نادرست؛ تمّدن ایالم در ناحیه ای که امروز خوزستان نام دارد، پدید آمد. 

تمّدن جیرفت  هلیل رود  13 تمّدن ایالم  رود کارون  

تمّدن شهر سوخته  رود هیرمند تمّدن آشور  رود دجله و فرات 

 14 با رواج کار کشاورزی مواّد غذایی به اندازه ی کافی تولید و حتی ذخیره می شد و دیگر همه ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند. 

پس عده ای از مردم به کارهای دیگر مثل ساختن ابزار کشاورزی و قایق و نیز دادوستد مشغول شدند؛ در نتیجه، تقسیم کار به وجود آمد. 

 15 رونق دادوستد، نیاز انسان به نوشتن قراردادها و نگه داشتن بعضی اطاّلعات، زمینه را برای اختراع خط فراهم کرد. 

 16 با گذشت زمان، جمعیت بعضی از روستاهای کنار رودها بیشتر شد و این روستاها به شهر تبدیل شدند. اولین شهرها در کنار 

رودهای پرآب به وجود آمدند. 

 17 ساختن ابزارهای کشاورزی، ساختن قایق و دادوستد  18 ایالم و جیرفت

 19 کشاورزی، دامداری، فلزکاری، سفالگری، مجسمه سازی و ...  20 بین دو رود دجله و فرات

 21 1( داشتن عقاید مذهبی 2( تقسیم کار و مهارت در کارها 3( آثار هنری 4( حکومت و فرمانروا 5( دادوستد 6( خط 7( قانون و مقّررات

 22 برخی از فرمانروایان به سرزمین های دیگر حمله و آن را تصرف می کردند تا قلمرو حکومتشان وسیع تر شود. 

 23 تمّدن ایالم حدود چهار تا پنج هزار سال پیش در ناحیه ای که امروزه خوزستان نام دارد، پدید آمد. 

 24 فرمانروایان برای برقراری نظم در سرزمین خود و اداره ی شهرها و روستاها قانون هایی وضع می کردند. 

 25 1( کاالی مورد نیاز را همیشه نمی توانستند پیدا کنند؛ مثالً ممکن بود شخصی برنج داشته باشد و گندم بخواهد، اما فروشنده ی 

باشد. ناعادالنه  و  باشند  نداشته  یکسانی  ارزش  می شدند  مبادله  که  کاالیی  دو  بود  ممکن   )2 باشد.  نداشته  برنج  به  نیازی   گندم 

3( برخی از کاالها فاسدشدنی بودند که مدت زیادی قابل نگه داری نبودند. 4( حمل ونقل کاال به سختی انجام می شد.




