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 ی                      فرهنگ راثیم یدر جستجو ،یباستان شناس :درس سوم 
 متن سواالت ردیف

  ؟دیکن فیرا تعر یباستان شناس 1
 کند یم یانسان ها و جوامع گذشته، مطالعه و بررس یزندگ وهیرا به منظور شناخت فرهنگ و ش یخیو تار یاست که آثار باستان یعلم

  ست؟یباستان شناس ک 2
 یم لیو تحل یآنها را در طول زمان، بررس یفرهنگ راتییتغ ژهیو بو یمانده از بشر، گذشته انسانها و جوامع انسان یاست که بر اساس آثار باق یکس
 دینما

 گذشته بشر ایفا کرده است؟  یدر مطالعه  یکدام علم جدید نقش مؤثر ریچند قرن اخ 3
 باستان شناسی

 د؟یکن انیصاحب نظران را ب یبرخ دگاهیاز د یهدف باستان شناس 4
 شمارند که هدف آن شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ اوست یم یرا علم یآنها باستان شناس 

 د؟یکن فیرا تعر یخیو تار یآثار باستان 5
 او در گذشته هستند. شهیکه ساخته دست بشر و محصول اند ندیگو یم ییابزارها، بناها و مکان ها اء،یاش یبه تمام 

 د؟یکن فیرا توص یمحوطه باستان ایمکان  6
 شود یگفته م یکنند، مکان باستان یکشف م یرا مطالعه و در موارد یخیو تار یکه باستان شناسان در آنجا آثار باستان ییبه جاها 

 ه باستانی و تاریخی از نظر شکل و وسعت چگونه است؟حوطمکان یا م 7

 مکان های باستانی و تاریخی از نظر شکل و وسعت متفاوت اند. برخی از آنها سکونتگاه روستایی یا شهری هستند که چند هکتار وسعت دارند. 

 ایتالیا. آثار باستانی پمپئی در کشور ............................... قرار دارد 8

 د؟یبوده اند را ذکر کن یشهر ای ییکه سکونتگاه روستا یباستان یدو مثال از مکانها 9
 ایتالیدر ا یو شهر پمپئ رانیشهر سوخته در ا 

 باستانی و تاریخی را نام ببرید یچند مورد متفاوت از مکان ها 10

 در استان کرمان رفتیج میزنجان و تمدن عظ یمردان نمک بستان، طاقو دیمانند تخت جمش .ایتالیا در شهرپمپئی و ایران در سوخته شهر

 غارها، گورستان ها و آرامگاه ها چند مکان باستانی مشهور نام ببرید؟ 11

  به تاریخ می کند؟ یکمک هآثار باستانی آرامگاه ها چ 12

آثار  ناشیایی که از داخل گورهای باستانی به دست آمده اند و در موزه های جهان به نمایش گذاشته شده اند، یکی از جذاب ترین و پر بیننده تری 
 اورها،موزه ای هستند. این اشیا و هم چنین شیوۀ تدفین مردگان، معماری و مصالح آرامگاه ها، اطالعات ارزنده ای را دربارۀ نظام اجتماعی، ب

 فرهنگ، وضعیت اقتصادی و میزان پیشرفت های فنی مردمان و جوامع گذشته ارائه می دهند.

 مردمان و جوامع پی می برند؟ یمورخان از آثار بدست آمده از گورستان ها و آرامگاه ها به چه مطالبی در مورد گذشته  13

ها و تمدن  نیمسرز یِباستان یبناها آثار و ۀسیمقا قیاز طر نیرا درک کنند. آنان همچن گذشتگان یو فرهنگ یهنر ،یفن یها شرفتیپ ریکوشند س
 دهندی م حیرا توض گریکدیآنها بر یو اقتصاد یفرهنگ راتیگوناگون، روابط جوامعگذشته و تأث یها

 دیهر سوال بنویس یرا از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلو حیصح یگزینه  14
 آثار باستانی و تاریخی(الف هستند که چند هکتار وسعت دارند. یآنها سکونتگاه روستایی یا شهربرخی از - 1

 مردان نمکی زنجان (ب هستند. یترین آثار موزه ا ندهییکی از جذاب ترین و پرب-2 

 باستانی یمکان ها (پ بناها و مکان هایی می گویند که ساخته دست بشر و محصول اندیشه او هستند  اء،ابزارها،یبه تمامی اش-3

 آثار زیر دریا(ت به طور تصادفی کشف شد ه اند. -4

به دست آمده از داخل  اءیاش(ث 
  گورها

  نقاشی های کشف شده در غارها باستانی حاوی چه مطالبی است؟ 15

 منبع ارزشمندی برای مطالعه و شناخت زندگی مردمان دوران پیش از تاریخ به شمار می روند 
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دوران  .مطالعه و شناخت زندگی مردمان...................... است یبرا یکشف شده از غارها منبع ارزشمند یایقاشی ها و اشن 16

 پیش از تاریخ

 ؟ هستند و چگونه بوجود آمده اند ییهاچه مکان یباستان یهاتپّه 17
ت مکان سکون کیدر  یمختلف مردمان یزمان یهاکه در دوره ی. هنگامروندیبه شمار م یمهم باستانشناخت یهااز مکان یکی یباستان یهاتپّه
 اندشده یو حفّار ییشناسا رانیها در اتپّه نیاز ا یادی. تاکنون شمار زرندیگیهم قرار م یرو یباستان هیچند ال جیبه تدر ند،ینما

 مهم ترین آثار سنگ نوشته ها و سنگ نگاره ها در ایران در کدام استان ها قرار دارد؟  18

  کرمانشاه همدان فارس
 ت؟ستانی در یک مکان نشانگر چیسوجود تپه های با 19

 یک در مردمانی تناوب مختلف به زمانی دوره های و در می روند شمار مهم باستان شناختی به نشانگر این است که این تپه ها از مکان های 

 نداشتند سکونت مکان

 مراحل کار باستان شناسی را نام ببرید؟ 20

  تنظیم اطالعات -4 حفاری و استخراج-3 شناسایی -2 کشف-1
 کنند؟ یاستفاده م ییاز چه ابزارها یخیو تار یکشف آثار باستان یباستان شناسان برا 21

 یعکس ها -رادارها -مانند)پهپادها یا شرفتهیو پ دیجد یها یو سفرنامه ها و.... ، از ابزارها و فناور یخیتار یآنها عالوه بر رجوع به کتابها 
 قیدق یکشف و بازساز ،یدر نقشه بردار یادیز تیکه قابل ییایاطالعات جغراف ستمیو س یسیاطالکترومغن یروش ها -یماهواره ا ریتصاو -ییهوا

 کنند یدارند، استفاده م یمحوطه ها و آثار باستان

 شود؟یچگونه کشف م یمکان آثار باستان 22
مانند  یاشرفتهیو پ دیجد یهایها و ...، ابزارها و فناورسفرنامه ،یخیتار یهابا رجوع به کتاب ،یآثار باستان یمکانها ای) یاز آثار باستان یالف: برخ 

 اند.و ... کشف شده یسیالکترومغناط یهاروش ،یاماهواره ریتصاو ،ییهوا یپهپاد، رادار، عکسها
کشف  یزنجان( به طور تصادف یاند.)مثل مردان نمکشده انیلرزه(، نما نیو زم لیس ،یعمران ،ی)کشاورزیبه صورت اتّفاق یاز آثار باستان ی: برخب

 اند. شده
 اند!در استان کرمان(، کشف شده رفتیو قاچاق)همانند تمدن ج یرقانونیغ یهایبا حفّار یاز آثار باستان ی: برخپ

   چه نوع آثاری به صورت غیر عادی کشف می شود؟ 23

ین مگاهی برخی از بناهای تاریخی به صورت اتفاقی و اغلب در نتیجۀ فعالیت های کشاورزی و عمرانی و یا بروز پدیده های طبیعی مانند سیل و ز
 نمایان شده و نظر باستان شناسان را به خود جلب کرده اند.لرزه، از دل زمین 

  کدام آثار مهم در چین به صورت اتفاقی کشف شد؟ 24

م. به طور اتفاقی توسط تعدادی از کشاورزان چینی 1974مجسمۀ سرباز ؛ این آرامگاه  در سال  8000امپراتور چین باستان با  آرامگاه شی هوانگ تی،
 بودند، کشف شدکه مشغول کندن چاه 

  کدام آثار مهم در ایران به صورت اتفاقی کشف شد؟ 25

ف شتعدادی از آثار و بناهای تاریخی کشور عزیزمان ایران مانند مردان نمکی زنجان و تمدن عظیم جیرفت در استان کرمان نیز به طور تصادفی ک 
 شد.

   ت؟سکدام اثر تاریخ مصر به طور اتفاقی کشف شده ا 26

سربازان  توسّط اتفاقی طور به یافته، نگارش یونانی خط نیز و  )دموتیک  و هیروگلیف( باستان مصر خطوط با که روزتا مشهور نوشتۀسنگ 
 شد کشف بودند، کرده اشغال را مصر ناپلئون زمان در که فرانسوی

توان  یم ییو کشف آنها از چه روش ها ییشناسا یبه چند گونه است و برا یو باستان یخیقرار گرفتن آثار تار تیوضع 27

از  یبرخ                                                                                                                                                   استفاده کرد؟

ها  نهرودخا و اهایدر اعماق در ایخاک و  ریآثار در ز نیاز ا یگریبخش د -هستند ییقابل شناسا یهستند و به آسان نیسطح زم یبر رو یآثار باستان
و  لید سمانن یعیطب یها دهیبروز پد ایو  یو عمران یکشاورز یها تیفعال جهیو اغلب در نت یآثار به صورت اتفاق نیاز ا برخی –قرار گرفته اند 

رد و م رفتیمانند ج رانیا یخیتار یاز اثار و بناها تعدادی –باستان شناسان را به خود جلب کرده اند  شده و نظر انینما نیلرزه از دل زم نیزم
 کشف شده اند یزنجان بطور تصادف ینمک
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 ....................... به طور تصادفی کشف شد. میدر کشور ما ایران تمدن عظ 28
 جیرفت

  گام دوم فعالیت باستان شناسی چیست؟ 29

 برای بیرون آوردن و نمایان کردن آثاری است که در دل خاک قرار گرفته اند ،حفاری 

 حفاری آثار تاریخی مستلزم چیست؟ 30
حفاری، یکی از مراحل حساس کار باستان شناسان به شمار می رود و نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است ؛ چرا که ممکن است با کوچک  

 زرگی به آثار و بناهای تاریخی در حال کاوش وارد شودترین اشتباه، آسیب ب

 حساس است؟ اریبس یدر باستان شناس یچرا مرحله حفار 31
 در حال کاوش وارد شود یخیتار یبه  آثار و بناها یبزرگ بیاشتباه، آس نیممکن است با کوچک تر رایز 

 ........................... استاز مراحل حساس کار باستان شناسان مرحله  32
 حفاری

  ؟یخیمکان آثار تار یحفّار ینحوه 33
 نیدانش، تجربه و دقت فراوان است؛ چرا که ممکن است با کوچکتر ازمندیو ن رودیشناسان به شمار ماز مراحل حسّاس کار باستان یکی ،یحفّار

 در حال کاوش وارد شود یخیتار یبه آثار و بناها یبزرگ بیاشتباه، آس

 دهند؟ یانجام م یچه اقدامات یباستان شناسان در مرحله حفار 34
خست در همان برخورد کنند ن یئیاگر به ش ینیو همچن ندینما یکنند نخست نقشه آن بنا را مشخص م یبرخورد م یخیتار یبنا کیبه  یآنان وقت 

در  قاتیتحق یآورده و مراحل بعد رونیاز خاک ب راکنند. سپس آن  یثبت م قیو تمام مشخصاتش را بطور دق یاز آن عکس بردار تیوضع
 ابدی یمجهز ادامه م یشگاههایکارگاهها و آزما

 دهد؟  یانجام م یباستان شناس چه کار کی یو خاک بردار یبعد از کشف، حفار 35

از آن  تیبرخورد کنند، نخست در همان وضع یئیاگر به ش نیهمچن. آنان ندینماینخست نقشه آن بنا را مشخص م ،یو خا کبردار یپس از حفّار  
 دهند یمجهّز ادامه م هشگایآزما ایآورده و در کارگاه  رونی. سپس آن را از خاک بکنندیثبت م قیکرده و مشخّصاتش را دق یعکسبردار

 یک باستان شناس در مرحلۀ استخراج از چه چیزی استفاده می کند؟ 36

 قدمت، مواد و مصالح به کار رفته در آنها و نیز کاربردهایی که داشته اند. 

 دهند؟  یانجام م ییاطالعات چه کارها میباستان شناسان در مرحله استخراج و تنظ 37

د مورد که داشته انیی ها کاربرد زیکشف شده را به لحاظ قدمت، مواد و مصالح بکار رفته در آنها و ن یبناها ایمرحله، باستان شناسان آثار  نیدر ا 
 دهند یو مطالعه قرار م یبررس

 هستند؟ یجیمختلف به دنبال چه نتا یدوره ها یخیتار یآثار و بناها سهیباستان شناسان با مقا 38
شته و به روابط جوامع گذ نیمردمان گذشته را درک کنند و همچن یو فرهنگ یهنر ،یفن یها شرفتیپ ریکوشند تا س یآثار م نیا سهیآنها با مقا 

 ببرند. یپ گریکدیآنها بر  یو اقتصاد یفرهنگ راتیتأث

 رند؟یگ یبهره م یاز چه روشها و علوم یباستان اءیسن اش نییتع یباستان شناسان برا 39

روشها از  نیکنند. در ا یاستفاده م آرگون -میپتاسموسوم به  یتر شرفتهیپ وهیو ش کربن ویرادمانند روش  یا شرفتهیپ یعلم یاز روش ها  

 شود یگرفته م کمک یشناس نیو زم یشناس اهیگ ک،یزیف ،یمیچون ش ییدانش ها

 سن آثار باستانی را نام ببرید. نییعلمی تع یدو مورد از روش ها 40

روشها از  نیکنند. در ا یاستفاده م آرگون -میپتاسموسوم به  یتر شرفتهیپ وهیو ش کربن ویرادمانند روش  یا شرفتهیپ یعلم یاز روش ها

 شود یکمک گرفته م یشناس نیو زم یشناس اهیگ ک،یزیف ،یمیچون ش ییدانش ها

 .  موزه ها................... هستندیآثار  باستان شیمرمت، مطالعه و نما ،ینگهدار ،یمکان گردآور نیمهم تر 41

 موزۀ ایران باستان بزرگ ترین موزة ایران چه نام دارد؟ 42

 شیدر آن حفظ و به نما یارزشمند یاست که آثار باستان رانیا یموزه ها نی............................... از جمله بزرگ تر 43

 باستان رانیا یموزه مل  گذارده شده است.
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 آثار مهم و گران بهای ایران در کدام موزه های جهان قرار دارد؟  44

  در نیویورکمتروپولیتن  در سن پترزبورگ روسیه رمیتاژآ در لندنبریتانیا  در پاریس لوور
 ؟دیشود، نام ببر یم ینگهدار رانیا یو باستان یخیرا که در آنها آثار تار گرید یکشورها یاز موزه ها یتعداد 45

 ورکیویدر ن تنپولی مترو –در سن پترزبورگ  تاژآرمی –در لندن  ایتانبری – سیموزه لوور پار  

 شناسی و تاریخ چه نوع رابطه ای باهم دارند؟باستان  46

باستان شناسان از نوشته های مورخان برای شناسایی، کشف و مطالعۀ آثار و  باستان شناسی و علم تاریخ، ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. از یک سو، 
 رزشمندی برای تحقیقات مورخان به شمار می روندمکان های باستانی بهره می برند و از سوی دیگر نتایج کاوش های باستان شناسان، منبع ا

 کند؟  یم خیازتار شیبه مطالعه دوران پ یچه کمک یباستان شناس یکاوش ها 47
 باستان شناسان است یعلم قاتیبدست آمده، حاصل تحق خیاز تار شیانسان ها و جوامع دوران پ یکه تا کنون در باره زندگ یو اطالعات یآگاه

 به باستان شناسی همواره نیاز است؟در تاریخ  نگاری چرا  48

کافی ،مخصوصاً اوایل آنباستان شناسی کمک شایانی به مطالعۀ دورۀ تاریخی کرده است. منابع نوشتاری)مکتوب( برای شناخت کامل این دوره،  
 می و شرح اقدامات فرمانروایان است.عمدۀ اطالعات منابع نوشتاری، مربوط به رویدادهای سیاسی و نظانیستند. از سوی دیگر،

 کرده است؟   یخیبه مطالعه دوره تار ییچه کمک ها یباستان شناس 49
 یدادهایمربوط به رو یعمده اطالعات منابع نوشتار گرید ی. از سوستندین یآن کاف لیدوره مخصوصا اوا نیشناخت کامل ا یبرا یمنابع نوشتار

 است انیو شرح اقدامات فرمانروا یو نظام یاسیس

 مرمت و نگهداری باستان شناسی غیر از کشف در کدام ابعاد به میراث گذشته کمک می کند؟ 50

 موفق و سربلند باشید / احمد اسدی اقدم 
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