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 چهارم اجتماعی مطالعات هشتم درس

 

 آمدند؟ وجود به چگونه روستاها نخستین –

 

 .دارد نیاز مراقبت به اند، کاشته کشاورزی های زمین در آنچه که دانستند می ها انسان

 

 کار دادن انجام و کشتزارها از مراقبت امّا. شدند ساکن هایشان زمین کنار در تدریج به پس،

 .نبود ممکن تنهایی به کشاورزی

 

 این به. کردند آغاز را جانشینی یک زندگی و ساختند یکدیگر کنار در را هایشان خانه نتیجه، در

 .آمدند وجود به روستاها اوّلین ترتیب،

 

 داد؟ مشکالتش بر غلبه برای انسان به را هایی نعمت چه خداوند –

 

 بتوانند تا است داده عقل ها انسان به او

 .کنند پیدا خود مشکالت برای هایی حل راه

 

 و راه تا است فرستاده را پیامبران چنین هم. است آفریده توانا هایی دست با را ها انسان خداوند

 .بیاموزند ها آن به را بهتر زندگی رسم

 

 است؟ داشته مهمی نقش اولیه های انسان غذای تأمین در شکار که فهمید توان می چگونه –

 غارها دیوار روی مانده جا به های نقّاشی از



 

 

 

 کردند؟ کشف را آتش چگونه گذشته های انسان –

 

 شدند آمد، می وجود به برق و رعد دراثر که آتشی متوجّه ها انسان دور، های گذشته در شاید

 

 .کنند درست آتش توانند می ها سنگ بعضی زدن هم به با که بردند پی بعدها و

 

 .آورد وجود به انسان زندگی در زیادی تغییرات آتش کشف

 

 آموختند؟ را کشاورزی چگونه گذشته های انسان –

 

 می سبز گیاهی آنجا در مدّتی از پس افتد، می زمین به جایی در ای دانه وقتی که دیدند می ها آن

 .شود

 

 .آموختند را تدریج،کشاورزی به و کاشتند را جو و گندم چون هایی دانه بنابراین،

 

 آورد؟ وجود به ها انسان زندگی در تغییراتی چه کشاورزی –

 

 .ایجادکرد انسان زندگی در بزرگی تغییر کشاورزی

 

 .شد می ذخیره حتّی و تولید کافی ی اندازه به غذایی موادّ  کشاورزی، کار رواج با

 



 

 

 ردیگ کارهای به مردم از ای عدّه پس. نبودند کشاورزی کار به مجبور افراد ی همه دیگر نتیجه، در

 .شدند مشغول ستد و داد نیز و قایق و کشاورزی ابزارهای ساختن مثل


