
История и цивилизации за 5 клас-20.03.2020г. 

 

Уважаеми ученици от 5 клас-за една- две седмици ще правим преговор на изучения учебен 

материал по История и цивилизации.  Призовавам ви да изпълнявате нещата отговорно и 

вярно. 

 

Предлагам ви един тест за събития от Древен Египет и Месопотамия. 

ТЕСТ 

по история-5 клас-Древен Изток  

1. В коя от посочените земи се появяват градовете: Ур,  Урук, Лагаш ? 

   а/ река Нил                                                          б/ Финикия                       

                                          в / о.Крит                                                            г/ Месопотамия      

2. С религията на кое от изброените общества свързвате  божествата: Анубис,Изида ,Озирис? 

       а/ Египет                                                                      б/  Месопотамия            

                                                в/ Персия                                                                      г/ Древна Гърция 

 

3 Кой от древните народи се стреми да запази телата на мъртвите при погребение? 

    а/ шумери                     б/ египтяни                       в/ перси                     г/ амореи 

 

4. Какви писмени знаци са използвани при написването на законите на Хамурапи? 

     а/ йероглифи                                                                      б/ финикийски букви              

                                            в/ пиктограми                                                                     г/ клинопис 

 

5. В началото на ХХ век на кой египетски владетел е открита неограбената му гробница? 

        а/ Тутанкамон                                                                              б/ Микерин                      

                                        в / Хеопс                                                                                         г/ Ехнатон 

6. Кой писмен документ  е от времето на Старовавилонското царство? 

  а/ „Книга на мъртвите”                б/ законите на Хамурапи              в/ „Епос за Гилгамеш”    



7. На кой от фараоните е най-голямата пирамида в Древен Египет? 

      а/  Хеопс                                                                    б/ Хефрен            

                                       в / Тутмос ІІІ                                                            г/ Микерин                                                                

8. Върху какъв материал са написани текстовете от библиотеката на цар Ашурбанипал? 

  а/ папирус                      б/ глинени плочки                        в/ пергамент                          г/ хартия 

 9. Напишете две от имената на еврейския бог. 

.................................................................................................. 

 
 
10. Фараонът е владетел на: 
а/ цялата природа                                                          б/земята,хората и градовете в Шумер  

в/ земята,хората и градовете в Египет                      г/долината на  р.Нил   

 
11. Първите писани закони са съставени от: 
      а/ Саргон                    б/ Рамзес ІІІ                         в/ Навуходоносор ІІ               г/ Хамурапи 

 
12. Старовавилонското царство е най-могъщо при управлението на: 
      а/ Набопаласар                    б/ Хеопс                       в/ Навуходоносор ІІ                 г/ Хамурапи 

 
13. Какво е КА в религията на древните египтяни? 

   а/ божество      б/ сянка-двойник на умрял човек            в/ небесно тяло      г/ свещено животно     

14. Кой е родоначалник на евреите? 

               а/ Яков                    б/ Йосиф                               в/ Авраам                                г/Исаак      

15. Напишете имената на двама  от еврейските царе: 

......................................................................................................................................... 

16. Кой град е столица на Древен Израел? 

          а/  Урук                          б/  Йерусалим                        в/  Вавилон                            г/  Ниневия        

 

 

 

  Име и фамилия на ученика: 

    


