
Тест Древен Изток  

1.Напишете кратки дефиниции за  

а) фараон – ………………………………. 

б) йероглифи – ……………………………………… 

в) политеизъм – ……………………………………………. 

г) монотеизъм – …………………………………………….. 

д) скрижали – …………………………………………….. 

2. Постави понятията на правилното място – Месопотамия; зикурат; пантеон; 

сатрапия 

а) административна област в Персийската империя – ……………………. 

б) съвкупност от богове, почитани в една общност – ……………………. 

в) храм на боговете в Месопотамия – ……………………………………. 

г) районът на долините на реките Тигър и Ефрат – ……………………… 

3. Напишете понятието, което съответства на краткото обяснение – 

а) ………………………………- писменост, разпространявана в Месопотамия, с форма 

на клинчета 

б) ………………………………- държава, разпростряна върху огромна територия, която 

обхваща различни 

народи, подчинени на един владетел 

в) ……………………………..- храм на бога в Месопотамия със стъпаловидна форма 

г) ………………………………- свещени знаци; писмеността в Древен Египет 

4. Израз на могъщество на фараоните от Старото царство е: 

а) изнамирането на писмеността; 

б) построяването на пирамидите в Гиза; 

в) изграждането на храма в Луксор; 

г) преместване на столицата в Тива. 



5. Кое твърдение за древен Египет е вярно? 

а) началото на обединения Египет било поставено през V хил.пр.Хр. 

б) пирамидите били дворци на фараоните. 

в) Египет се управлявал от фараони. 

г) край на самостоятелното съществуване на египетската държава през І в.пр.Хр. 

сложили елините.  

6. Нововавилонското царство достигнало политическо, военно и културно 

могъщество по време на владетеля: 

а) Навуходоносор ІІ;               б) Саргон;              в) КирІІ;           г) Мурсилис І. 

7. Коя от посочените древноизточни държави възниква най-рано? 

а) Нововавилонското царство;                            б) Хетското царство; 

в) Асирия;                                                                г) Шумер. 

8. Богът на кой народ носи името Яхве/Йехова/? 

а) на шумерите;           б) на евреите;               в) на     

хетите;                                                                    

г) на асирийците. 

 9. Висящите градини, едно от седемте чудеса на древния свят, били построени в 

град: 

а) Ниневия;                б) Хатуша;                в) Вавилон;           г) Тива. 

10.  Поставете имената на   Моисей , Кир ІІ , Ра, Мардук срещу съответните 

характеристики. 

а) Бог на слънцето в Древен Египет-……………………………………….. 

б) повежда евреите от Египет към Ханаан , получава от бог скрижалите-

………………….. 

в) Бог-покровител на Вавилон-………………………. 

г) основател на Персийската империя -…………………………… 

11.  С кои държави са свързани следните постижения на древноизточните народи? 

а) Писаните закони на Хамурапи- 



б) Скрижалите- 

в) Пирамиди- 

г) Висящите градини- 

12. Кой владетел създал през 18 в. пр. Хр. закони, които се отнасяли до всички 

страни от обществения живот?  

а) персийският Дарий I;     б) асирийският Ашурбанипал;     в) вавилонският 

Хамурапи;   г)вавилонският Навуходоносор II  


