ขอสอบกระบวนวิชา HI 102 อารยธรรมตะวันออก

-------------------------------------------------------------------------------------✫ คําสั่ง

ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. ในวิชาอารยธรรมตะวันออก ดินแดนตะวันออกกลางมีความสําคัญอยางไร
(1) เปนดินแดนอยูระหวางทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป
(2) เปนแหลงกําเนิดศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม
(3) เปนแหลงอารยธรรมเริ่มแรกของโลก
(4) เปนเสนทางผานของกองกําลังจากโลกตะวันตกสูโลกตะวันออก
ตอบ 3 หนา 65 ดินแดนตะวันออกกลาง เปนแหลงกําเนิดอารยธรรมที่เกาแกที่สุดในโลก คือ
อารยธรรมตะวันออกกลาง ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณเอเชียตะวันตกรวมถึงเอเชียตะวันตกเฉียงใตดวย
อันไดแก อารยธรรมอียิปตโบราณ และอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
2. ดินแดนตะวันออกกลาง คือดินแดนสวนใดของเอเชีย
(2) เอเชียกลาง
(3) เอเชียตะวันออก
ตอบ 4 ดูคําอธิบายขอ 1. ประกอบ

(1) เอเชียตะวันออกเฉียงใต
(4) เอเชียตะวันตกเฉียงใต

3. ความเจริญของมนุษยเริ่มขึ้นเมื่อไร
(1) ยุคโลหะ
(2) ยุคหิน
(3) ยุคทองแดง
(4) ยุคใหม
ตอบ 2 หนา 63 – 64 ความเจริญของมนุษยเริ่มขึ้นในยุคหิน โดยสามารถแบงไดเปน 2 ชวง คือ
1. ยุคหินเกา เปนยุคที่มนุษยเริ่มรูจักการใชไฟ อาศัยอยูในถ้ําและรวมตัวกันเปนกลุม
2. ยุคหินใหม เปนยุคที่มนุษยรูจักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว ซึ่งจากจุดนี้เองทําใหอารยธรรม โลก
โบราณคอย ๆ เริ่มกําเนิดขึ้นอยางจริงจัง
4. มนุษยสมัยโลกโบราณอพยพจากดินแดนตอนในเขาตั้งมั่นใกลแหลงน้ําใหญเพื่อจุดประสงคใดเปนสําคัญ
(1) การคมนาคม
(2) การเกษตรกรรม
(3) การคา
(4) การปกครอง
ตอบ 2 หนา 66 สาเหตุสําคัญที่มนุษยโลกโบราณอพยพไปตั้งถิ่นฐานใกลแหลงน้ําก็คือ เพื่อ
ประกอบการเกษตรกรรมนั่นเอง
5. ประชากรสวนใหญของดินแดนตะวันออกกลางสมัยโลกโบราณคือกลุมชนใด
(1) ดราวิเดียน
(2) เซมิติก
(3) อินโดยูโรเปยน
(4) อารยัน
ตอบ 2 หนา 65 – 66 คนสวนใหญที่อาศัยอยูในบริเวณตะวันออกกลาง ไดแก ชาวอาหรับซึ่งถือเปน
พวกเซมิติกเชนเดียวกับชนเผาอัคคาเดียน อะมอไรท อัสซีเรียน ฟนิเซียน และฮิบรู เปนตน
6. กลุมชนใดเปนผูวางรากฐานอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
(1) อียิปตโบราณ
(2) ฮิตไตท
(3) อัคคาเดียน
(4) สุเมเรียน
ตอบ 4 หนา 82, 85 สุเมเรียน เปนกลุมชนผูวางรากฐานอารยธรรมเมโสโปเตเมีย โดยเฉพาะดาน
สังคม การปกครอง ศาสนา วรรณกรรม เปนตน ซึ่งผูที่สืบทอดความเจริญของสุเมเรียนตอมา
ก็คือพวกอัคคาเดียนนั่นเอง
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ในโลกปจจุบันดินแดนเมโสโปเตเมียเปนที่ตั้งของประเทศอะไร
(1) อิหราน
(2) อิสราเอล
(3) อิรัก
(4) ตุรกี
ตอบ 3 หนา 81 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เปนอารยธรรมที่เกาแกที่สุดรูปแบบหนึ่งในตะวันออกกลาง
ซึ่งปจจุบันคือ บริเวณประเทศอิรักนั่นเอง

8. มรดกความเจริญที่อะมอไรทใหแกโลกคืออะไร
(1) ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี
(2) คัมภีรเกา
(3) สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน
(4) ซิกกูแรต
ตอบ 1 หนา 87 อารยธรรมเดนที่อะมอไรทใหแกเมโสโปเตเมียและโลก คือ ประมวลกฎหมาย
ฮัมมูราบี ซึ่งถือเปนกฎหมายฉบับแรกของโลกดวย
9. ยุคทองของจักรวรรดิแคลเดียนอยูในสมัยใคร
(1) ฮัมมูราบี
(2) อัสซูรบานิปาล
(3) ซารกอนผูยิ่งใหญ
(4) เนบูคัดเนสซาร
ตอบ 4 หนา 92 จักรวรรดิแคลเดียนเจริญขีดสุดในสมัยกษัตริยเนบูคัดเนสซาร โอรสของ
นาโบโปลัสซาร โดยจักรวรรดิไดแผขยายไปทางตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกทั้งหมด
ของทะเลเมดิเตอรเรเนียน
10. นักรบผูยิ่งใหญแหงเมโสโปเตเมียสมัยโลกโบราณ คือกลุมชนใด
(1) อัสซีเรียน
(2) อัคคาเดียน
(3) แคลเดียน
(4) กูติ
ตอบ 1 หนา 91 อัสซีเรียน เปนชนกลุมแรกในเมโสโปเตเมียที่สรางจักรวรรดิไดทั้งในและนอก
เมโสโปเตเมีย หรือเปน นักรบผูยิ่งใหญแหงเมโสโปเตเมีย จนไดรับสมญานามวา “โรมันแหง
เอเชีย” (The Romans of Asia)
11. ยุคทองของอารยธรรมอียิปตโบราณอยูในชวงเวลาใด
(1) สมัยราชวงศ
(2) สมัยอาณาจักรเกา
(3) สมัยอาณาจักรกลาง (4) สมัยจักรวรรดิ
ตอบ 3 (HI 103 หนา 9) สมัยอาณาจักรกลาง เปนสมัยที่ฟาโรหอเมเนมเฮท สรางความมั่นคงใหกับ
อียิปต ในสมัยนี้อียิปตรุงเรืองมาก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ ศิลปกรรม และวรรณคดี ซึ่งเรียก
ไดวาเปนยุคทองของอียิปตเลยทีเดียว
12. ปรามิด คือ สุสานหินเปนที่เก็บศพและสมบัติผูตาย ถามวาปรามิดเริ่มสรางเมื่อไร
(1) สมัยกอนราชวงศ
(2) สมัยราชวงศ
(3) สมัยอาณาจักรเกา
(4) สมัยอาณาจักรใหม
ตอบ 3 หนา 68 – 69 สมัยอาณาจักรเกาบางครั้งเรียกวา “สมัยปรามิด” (The Pyramid Age)
เพราะมีการสรางปรามิดขึ้นเปนครั้งแรก และมีปรามิดเกิดขึ้นมากกวา 20 แหง โดยปรามิด
อันแรกสรางในสมัยกษัตริยโจเซอรในราชวงศที่ 3 และปรามิดที่ใหญที่สุดเปนของกษัตริยคูฟู อยู
ที่เมืองกีซา
13. จุดมุงหมายในการปฏิรูปศาสนาของฟาโรหอเมนโฮเต็ปที่ 4 คืออะไร
(1) ยึดมั่นในเทพเจาอะตันเพียงองคเดียว
(2) เทพเจาอะมอน – เร คือเทพเจาสูงสุด
(3) เชื่อในเรื่องวิญญาณเปนอมตะ วันพิพากษาและโลกหนามีจริง
(4) ความสุข ความทุกขอยูที่ใจ
ตอบ 1 หนา 75 จุดประสงคในการปฏิรูปศาสนาของกษัตริยอเมนโฮเต็ปที่ 4 คือ การมุงนําชาวอียิปต
โบราณใหพนจากความเชื่อในศาสนาอียิปตโบราณที่บูชาเทพเจาหลายองค (Polytheism) และ
ใหพนจากอํานาจของพระ โดยกําหนดใหบูชาเฉพาะเทพเจาอะตัน (Aton) เปนเทพเจาสูงสุดเพียง
องคเดียวเทานั้น
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14. อนารยชนที่เขาปกครองดินแดนลุมแมน้ําไนลสมัยราชวงศคือกลุมชนใด
(1) ฮิตไตท
(2) ฮิคโซส
(3) แคสไซท
(4) ทราวิฑ
ตอบ 2 หนา 70 อียิปตโบราณในสมัยราชวงศไดถูกรุกรานจากศัตรูภายนอกคือพวกฮิคโซส
ซึ่งเปนกลุมอนารยชนผูนํายุทธวิธีการรบและอาวุธแบบใหมเขามาในอียิปต คือ มา รถศึก
และอาวุธสําริด รวมเวลาที่ฮิคโซสปกครองอียิปตโบราณประมาณ 106 ป
15. สิ่งใดตอไปนี้เกาแกที่สุด
(1) อักษรคูนิฟอรม
(2) อักษรภาพเฮียโรกริฟก
(3) ปรามิด
(4) ศาสนายูดาห
ตอบ 1 หนา 84 ศิลปะการเขียนของสุเมเรียนเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 B.C. ซึ่งก็คือ
อักษรเครื่องหมาย หรืออักษรรูปลิ่ม หรืออักษรคูนิฟอรมนั่นเอง
16. แหลงกําเนิดอารยธรรมฮิตไตทอยูในดินแดนใด
(1) ตะวันออกกลาง
(2) เอเชียไมเนอร
(3) คาบสมุทรอาระเบีย
(4) เอเชียกลาง
ตอบ 2 หนา 95 ฮิตไตท เปนชนชาตินักรบเรรอนพวกอินโด – ยูโรเปยน อพยพจากเอเชียกลาง
เขาตั้งมั่นในเอเชียไมเนอร ซึ่งปจจุบันก็คือบริเวณตอนกลางของสาธารณรัฐตุรกีน่ันเอง
17. พยัญชนะที่โลกตะวันตกใชในปจจุบัน มีตนเคามาจากพยัญชนะของกลุมชนใดสมัยโลกโบราณ
(1) สุเมเรียน
(2) อารเมียน
(3) ฟนิเซียน
(4) ฮิบรู
ตอบ 3 หนา 99 ชาวฟนิเซียนไดเรียนรูและรับอารยธรรมตะวันออกกลาง ที่เดนคือดานศิลปการเขียน
ทําใหเกิดพยัญชนะสมบูรณแบบ 22 ตัว เรียกวา อักษรฟนิเซียน ตอมากรีกไดรับเอาอักษร
ฟนิเซียนไปทําการดัดแปลงใหม โดยเพิ่มสระเขาไปอีก 4 ตัว กลายเปนอักษรกรีก 26 ตัว ซึ่ง
เปนพยัญชนะที่โลกตะวันตกใชตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้
18. ฮิบรู คือบรรพบุรุษของประชากรสวนใหญของประเทศใดในปจจุบัน
(1) เลบานอน
(2) อิสราเอล
(3) อิหราน
(4) อิรัก
ตอบ 2 หนา 100 – 102 ฮิบรู เปนเซมิติกเรรอนเผาหนึ่ง ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยูในเมโสโปเตเมีย
และถือเปนบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลหรือยิวในปจจุบัน
19. มรดกความเจริญที่ฮิตไตทใหแกโลกคืออะไร
(1) ริเริ่มการถลุงเหล็ก นําเหล็กทําของใชและอาวุธ
(2) นําการคาทางบกเปนกองคาราวาน
(3) ริเริ่มนําทองคํามาทําเหรียญใชเพื่อการคาขาย
(4) นําการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
ตอบ 1 หนา 97 ฮิตไตท เปนชนชาติแรกที่รูจักการถลุงเหล็กเริ่มดําเนินการเมื่อประมาณป 1500
กอนคริสตกาล โดยเหล็กที่ไดมามักจะถูกนํามาใชทําอาวุธเปนสําคัญ
20. ใครคือผูกอตั้งจักรวรรดิเปอรเซียโบราณ
(1) ไซรัสที่ 2
(2) นาโบโปลัสซาร
(3) ซารกอนที่ 2
(4) ดาริอุสที่ 1
ตอบ 1 หนา 110 กษัตริยไซรัสที่ 2 เปนผูกอตั้งจักรวรรดิเปอรเซียขึ้นภายหลังโคนอํานาจของ
Astyages แหงจักรวรรดิมิเดียน ทรงเปนกษัตริยที่เกงในการรบ มีคุณธรรม และเมตตาธรรม
แกกลุมชนภายใตการปกครองของพระองค
21. กษัตริยเปอรเซียรับรูปแบบการปกครองจักรวรรดิมาจากกลุมชนใด
(1) ฮิตไตท
(2) อัสซีเรียน
(3) อะมอไรท

(4) กรีก
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ตอบ 2 หนา 114 เปอรเซียรับแนวความคิดในการปกครองจักรวรรดิมาจากอัสซีเรียน โดยเริ่มในสมัย
กษัตริยไซรัสที่ 2 ขณะเดียวกันก็ไดปรับปรุงวิธีการปกครองใหดีขึ้นเปนลําดับอีกดวย
22. ถนนสายหลักของจักรวรรดิเปอรเซียเชื่อมระหวางดินแดนใดของจักรวรรดิ
(1) เปอรเซีย – เมโสโปเตเมีย
(2) เมโสโปเตเมีย – ลุมแมน้ําไนล
(3) ลุมแมน้ําไนล – เอเชียไมเนอร
(4) เอเชียไมเนอร - เปอรเซีย
ตอบ 4 หนา 115 เสนทางคมนาคมที่สําคัญในจักรวรรดิเปอรเซีย คือ ถนนที่เชื่อมจากเมืองซารดิส ใน
เอเชียไมเนอร มายังเมืองซูซาในเปอรเซีย หรือที่รูจักกันในนาม “The Royal Post Road or
The King’s Highway”
23. ศาสนาของจักรวรรดิเปอรเซียโบราณคือศาสนาใด
(1) ศาสนายูดาห
(2) ศาสนาคริสต
(3) ศาสนาโซโรแอสเตอร
(4) ศาสนาอิสลาม
ตอบ 3 หนา 115 – 116 ศาสนาประจําจักรวรรดิเปอรเซียโบราณ คือ “โซโรแอสเตอร” (Zoroaster)
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ป 570 B.C.
24. ขณะกอตั้งศาสนาคริสต ดินแดนปาเลสไตนอยูภายใตการปกครองของกลุมชนใด
(1) กรีก
(2) โรมัน
(3) เปอรเซียโบราณ
(4) มุสลิม
ตอบ 2 หนา 117 คริสตศาสนาเปนศาสนาที่สองที่เกิดขึ้นในสังคมฮิบรู หรือยิวในดินแดนปาเลสไตน
ขณะอยูภายใตการปกครองของโรมัน
25. แหลงกําเนิดอารยธรรมอิสลาม คือ ดินแดนสวนใดของตะวันออกกลาง
(1) เอเชียไมเนอร
(2) คาบสมุทรอาระเบีย
(3) ปาเลสไตน
(4) เมโสโปเตเมีย
ตอบ 2 หนา 121 คาบสมุทรอาระเบีย (Arabia) เปนแหลงกําเนิดของศาสนาอิสลาม อยูทาง
ตะวันตกเฉียงใตของเอเชียระหวางทะเลแดงกับอาวเปอรเซีย ซึ่งปจจุบันพื้นที่สวนใหญ
เปนที่ตั้งของประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเอง
26. ยุคทองของอารยธรรมอิสลามอยูในชวงเวลาใด
(1) มูวียะ
(2) อับบาสิต
(3) อุมัยยัค
(4) อาบู บัคร
ตอบ 2 หนา 128 ภายใตการปกครองของกาหลิบในราชวงศอับบาสิต ทําใหจักรวรรดิอาหรับมีความ
มั่งคั่งและอารยธรรมเฟองฟู โดยเฉพาะในสมัยของกาหลิบ ฮารัน เอล – ราชิด ซึ่งถือไดวา เปน
ยุคทองของอารยธรรมอาหรับ เพราะพระองคทรงเปนนักรบที่มีความสามารถ ทรงเปน นัก
ปกครองที่ดีและไดรับการยกยองวาเปน “An Ideal Muslim Ruler”
27. เมืองหลวงแหงแรกของจักรวรรดิมุสลิม คือเมืองใด
(1) เมกกะ
(2) เมดินา
(3) ดามัสกัส
(4) แบกแดด
ตอบ 2 หนา 126 เมืองหลวงแหงแรกของจักรวรรดิมุสลิม คือ เมดินา ซึ่งตอมาภายหลังไดยายไปอยูที่
ดามัสกัสในซีเรีย ในสมัยกาหลิบมูวียะ
28. จักรวรรดิมุสลิมตองสลายลงเพราะกองกําลังของกลุมชนใด
(1) ออตโตมาน เตอรก
(2) เซลจุก เตอรก
(3) มองโกล
(4) คริสเตียน
ตอบ 3 หนา 130 จากการรุกรานของกองกําลังมองโกล ภายใตการนําของฮูลากูขาน ทําใหมองโกล
สามารถยึดกรุงแบกแดดไดและฆากาหลิบ ซึ่งในที่สุดจักรวรรดิอาหรับภายใตราชวงศ
อับ
บาสิตก็ตองสลายลง
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29. ออตโตมาน เตอรก คือใคร
(1) เตอรกผูกาํ จัดอํานาจไบแซนไทนออกจากเอเชียไมเนอร
(2) เตอรกผูเขาแทรกแซงจักรวรรดิมุสลิมในชวงสมัยอุมัยยัค
(3) เตอรกกลุมสุดทายผูถือครองพื้นที่สวนใหญของตะวันออกกลาง
(4) เตอรกผูทําใหจักรวรรดิมุสลิมสมัยอับบาสิตตองสลายลง
ตอบ 3 หนา 135 – 136 หลังจากมีชัยชนะเหนือจักรวรรดิไบแซนไทนแลว ออตโตมาน เตอรก ก็ได
ผนวกเอาพื้นที่สวนใหญของคาบสมุทรบอลขานและกรีซเขาเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิ ดังนั้น
ออตโตมานจึงถือเปนเตอรกกลุมสุดทายที่ครอบครองดินแดนตะวันออกกลาง
30. ทายาทของออตโตมาน เตอรก คือ ประชากรสวนใหญของประเทศใดในปจจุบัน
(1) ซีเรีย
(2) ตุรกี
(3) ซาอุดิอาระเบีย
(4) จอรแดน
ตอบ 2 หนา 140 ในวันที่ 29 ตุลาคม 1923 มุสตาฟา เคมาล ผูซึ่งไดชื่อวาเปน “บิดาแหงเตอรก”
ไดประกาศกอตั้งสาธารณรัฐตุรกี ในที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยเขาดํารงตําแหนงเปนประธานาธิบดี
คนแรก
31. แหลงรายไดของจีนในสมัยราชาธิปไตยไดมาจากที่ใด
(1) ภาษีรัชนูปการ
(2) ภาษีผูกขาด
(3) ภาษีที่ดิน
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 (HI 103 หนา 285) เศรษฐกิจของจีนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย จะมีแหลงที่มาของรายได
3 แหง คือ 1. ภาษีที่เกิดจากการใชสอยที่ดิน 2. ภาษียกเวนการปฏิบัติหนาที่ในสังคม หรือ
ภาษีรัชนูปการ 3. ภาษีผูกขาดสินคาบางประเภท เชน เกลือ เหล็ก เหลา ใบชา เปนตน
32. อาณาจักรแหงความสงบอันยิ่งใหญบนพิภพนี้ ไดแก อาณาจักรใด
(1) แผนดินจีน
(2) หมูเกาะทางภาคตะวันออกของทะเลจีน
(3) แผนดินไตผิง
(4) ฮองกง
ตอบ 1 อาณาจักรแหงความสงบอันยิ่งใหญบนพิภพ ก็คือ อาณาจักรจีนในสมัยโบราณนั่นเอง
33. วัฒนธรรมกษัตริยเหยาและกษัตริยชุน เดนทางดานใด
(1) มีการสรางเครื่องปนดินเผาที่สวยงาม
(2) มีการสรางเครื่องมือทายโชคชะตาที่แมนยํา
(3) มีผูนาํ ที่เนนความสุขของราษฎรมากกวาความสุขของตนเอง
(4) มีการสงตัวแทนทางการคาไปไกลถึงยุโรป
ตอบ 3 หนา 224 ทั้งกษัตริยเหยาและกษัตริยชุนไดรับการยกยองวาเปนกษัตริยตัวอยางในแงของคุณ
งามความดีที่ผูปกครองจะตองถือปฏิบัติตาม
34. นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันของจีนคือใคร
(1) จู หลง จี่
(2) หลี่ เผิง
(3) เมา เซ ตุง
(4) เติ้ง เสี่ยว ผิง
ตอบ 1 (ขาว) นายกรัฐมนตรีของจีนคนปจจุบัน คือ นายจู หรง จี โดยเขาเขาดํารงตําแหนงนี้ตอจาก
นายหลี่ เผิง ในป พ.ศ. 2541
35. ยุคหินใหม มีความสําคัญอยางใดตอวัฒนธรรมจีน
(1) มีการคนพบโครงกระดูกและเครื่องมือเครื่องใชของมนุษยปกกิ่ง
(2) แหลงวัฒนธรรมเจริญมากตามลุมแมน้ําฮวงโห
(3) มีจุดศูนยกลางอยูทางตอนกลางของประเทศ

(4) ถูกทุกขอ
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ตอบ 2 (HI 103 หนา 272) ความเจริญของจีนเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในยุคหินใหม โดยมีศูนยกลางอยู
ตามลุมแมนา้ํ ฮวงโหหรือแมน้ําเหลืองอันอุดมสมบูรณ ซึ่งไดปรากฏหลักฐานชิ้นสําคัญอันไดแก
เครื่องปนดินเผาและหลักฐานอื่น ๆ ที่ขุดพบในบริเวณดังกลาว เชน วัฒนธรรมลีและเสียน
วัฒนธรรมหยังเชา เปนตน
36. “ใหทุกคนสนใจปจจุบันมากกวาอนาคต” เปนความคิดของใคร
(1) ขงจื๊อ
(2) เหลา สือ
(3) โมจื๊อ
(4) ซุนจื๊อ
ตอบ 1 หนา 160 หลักคําสั่งสอนของขงจื๊อมุงในหลักความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมในโลกนี้
มากกวาสังคมในโลกหนา ดังคําสอนตอนหนึ่งของเขาที่วา “ในเมื่อเรายังไมเขาใจชีวิตในโลกนี้
ของเราดีแลวจะเขาใจโลกหนาไดอยางไร”
37. จักรพรรดิจีนทานใดที่ไดรับการยกยองวาเปนผูรวมประเทศจีนเปนปกแผนครั้งแรก
(1) จิ๋น ซี ฮองเต
(2) หวู ซัน กุย
(3) ลี ซือ
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 167 ประเทศจีนรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากแตกแยกกันในปลาย
สมัยราชวงศโจว ทั้งนี้จากความสามารถของจักรพรรดิจิ๋น ซี ฮองเต ผูนําแหงอาณาจักรจิ๋น
38. ราชวงศโจว ราชวงศมองโกล ราชวงศชิง มีความคลายคลึงกันในเรื่องใด
(1) เปนชนชาติที่ปกครองแผนดินจีนไดนานที่สุด
(2) เปนชาวตางชาติที่เขามาปกครองแผนดินจีน
(3) ผูนําคนแรกของราชวงศลวนเปนผูเยาว (4) เปนชนชาติที่ถูกตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษ เขามารุกราน
ตอบ 2 หนา 156, 194, 209 ทั้งราชวงศโจว มองโกล และชิง มีความคลายคลึงกันอยูอยางหนึ่ง คือ
สวนใหญจะไมใชชาวจีนแท ๆ แตเปนราชวงศของชาวตางชาติที่เขามาปกครองจีนในชวงเวลาหนึ่ง
39. จีนเสียเกาะฮองกงใหแกอังกฤษตามสนธิสัญญาใด
(1) นานกิง
(2) เทียนสิน
(3) หวัง เซีย
(4) อาวโบก
ตอบ 1 หนา 217 ในสนธิสัญญานานกิง จีนตองยกเกาะฮองกงใหอังกฤษและตองเปดเมืองทาอีก 5 แหง
คือ แคนตอน เอหมึง ฟูเจา นิงโป และเซี่ยงไฮ ใหเปนเขตสัมปทานอยูในความดูแล ของอังกฤษ
40. ขอใดไมตรงกับลักษณะเดนของระบบศักดินาของจีน
(1) ที่ดินขายได
(2) บงบอกถึงฐานะของคนในสังคมอยางดี
(3) มีการตกทอดทางมรดกได
(4) จักรพรรดิมีอํานาจเหนือดินแดนทั้งหมด
ตอบ 1 หนา 157, 168, 172 ในยุคศักดินาของจีนนั้น กษัตริยยังคงสามารถควบคุมอํานาจของ
บรรดาผูปกครองไดทั้งหมด ชาวนามีเสรีภาพในการใชที่ดินในการเพาะปลูกพอสมควร แตยังไม
มีสิทธิขายที่ดินได
41. ทําไมผูปกครองจีนจึงไมชอบคบคาสมาคมกับชาวตางชาติ
(1) เห็นวาชาวตางชาติมีวัฒนธรรมที่ต่ํากวาตน
(2) ชาวตางชาติมีอาชีพเปนพอคาซึ่งจีนรังเกียจวาเปนอาชีพที่นารังเกียจ
(3) เห็นวาชาวตางชาติไมเคารพสถาบันตาง ๆ ของจีน
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 1 หนา 215 – 216 ชาวจีนนั้นเห็นวาตนเปนผูที่มีความเจริญมากที่สุด และผูที่ไมใชชาวจีนเปน
พวกคนปาเถื่อนไมมีอารยธรรม ดังนั้นผูใดที่ไมใชชาวจีนแตปรารถนาที่จะติดตอสัมพันธกับจีน
จะตองยอมรับสภาพการเปนเมืองขึ้นดวยการสงเครื่องราชบรรณาการและแสดงความคารวะดวย
การทําเกาเตาตอองคจักรพรรดิกอน จึงจะมีความสัมพันธไมตรีตอกันได

