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 سپیده دم تمدن ایرانی :  درس هشتم
 متن سواالت ردیف

  فالت ایران شامل کدام مناطق بود؟ 1
مکران)عمان(و اقیانوس )خزر( و دریاچه آرال،از غرب به جلگه بین النهرین از جنوب به خلیج فارس، دریای  فالت ایران از شمال به دریای مازندران

 هند و از شرق به جلگۀ سند محدود می شود.

  د؟یده حیرا توض رانیفالت ا ییآب و هوا طیشرا 2
متفاوت بوجود  ییبا آب و هوا ییآنها، دشت ها و جلگه ها انیفالت را در بر گرفته و در دامنه و م نیا ،یبزرگ و کوچک یکوهها و رشته کوهها

 یبرا یمناسب طیدور مح اریبس یاز گذشته ها ها،و رطوبت آن یبارندگ زانیبر اساس م رانیپست ا یها نیو سرزم یا هیکوهپا یآمده است. نواح
 بوده اند. یو شهر ییروستا یگاهها سکونت ییانسان ها و برپا یزندگ

  چرا فالت ایران محل مناسب زندگی افراد بود؟ 3

 ایران به واسطۀ مو قعیت جغرافیایی خاص خود در جنوب غربی آسیا، تاریخ و تمدن آن داشته است. مو قعیت جغرافیایی فالت ایران تاثیر زیادی بر
 پل ارتباطی میان شرق و غرب جهان باستان محسوب می شد

  ؟انسان از چه زمانی در فالت ایران ساکن شد 4

احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت های انسانی را از  راناما بعضی از پژوهشگ سابقه حضور انسان در فالت ایران به طور دقیق روشن نیست، 
 آفریقا ،آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قارۀ هند به سوی سرزمین ما،در دوران پارینه سنگی قدیم مطرح کرده اند.

 مهاجرت کرده اند؟  رانیا یاز کدام مناطق به سو یانسان یاز پژوهشگران احتمال داده اند که گروهها یبعض 5
 ند.ما مهاجرت کرده ا نیسرزم یقفقاز و شبه قاره هند به سو ،یمرکز یایآس قا،یاز افر یانسان یگروهها یسنگ نهیاحتمال داده اند که در دوران پار

 است؟ یمربوط به کدام منطقه و چه زمان رانینشانه و آثار حضور انسان در ا نیکهن تر 6
ال س ونیلیم کیمکان را حدود  نیشده در ا افتی یسنگ یاست. قدمت ابزارها یمشهد در خراسان رضو یکیبستر کشف رود در نزد هیمربوط  

 زده اند. نیتخم

 اوّلین انسان ها در ایران در کجا ساکن بودند؟ 7
 در بستر کَشَف رود در نزدیکی مشهد در خرا سان رضوی 

 ؟در بر داشته است یخیتار جیچغاگالن شهرستان مهران، چه نتا یدر محوطه باستان ریاخ یباستان شناس یکاوش ها 8
شروع به کشت  شیهزار سال پ 12در جهان بوده اند که حدود  یمردمان نیزاگرس جزو نخست یا هیکوهپا ینشان داده است که ساکنان نواح 
 مثل بز و گوسفند کردند یجانوران دننمو یمانند جو و گندم و اهل یاهانیگ

 جایی که انسان در آن کشاورزی کرد کجا بود؟اولین  9

 چُغاگُالن در شهرستان مهران 

  ساکنان چُغاگُالن در کدام زمینه پیشرفت زیادی داشتند؟ 10

 سفالگری،فلز کاری،بافندگی،خانه سازی

  اولین مردمی که در زمینۀ سفالگری پیشرفت داشتند کدام مردم بودند؟ 11

 سال پیشهزار  8مردم ایران از حدود 

 دهد؟  یرا نشان م یخیزاگرس چه تحول تار یا هیکوهپا یکشت محصول توسط ساکنان نواح 12
وردن آ یشود. با رو یمحسوب م رانیخوراک در فالت ا دیو تول ینیکجانشیخوراک به دوره  یاقدام به منزله ورود انسان از دوره شکار و گردآور نیا

 آمد دیپد رانیمناطق ا گرینخست در غرب و سپس در د ییها و روستاها سکونتگاه جیبه تدر ،یو دامدار یاز مردم به کشاورز ییگروهها

 شد؟ جادیمردم آنجا ا یدر زندگ یراتییزاگرس، چه تغ یها هیانسان در کوهپا ینیکجانشیپس از  13
رش خود را گست یو دامدار یکشاورز یها تیشان، عالوه بر آنکه فعال یابزار ساز یمهارت ها شرفتیها با گسترش و پ سکونتگاه نیساکنان ا 

دست  یریچشمگ یها تیها و موفق شرفتیبه پ زین یخانه ساز ،یبافندگ ،یفلزکار ،یسفالگر دمانن یگوناگون یو هنرها عیصنا نهیدر زم دند،یبخش
 افتندی

  د؟یده حیرا توض رانیدر ا یو تحول صنعت سفالگر شیدایپ ریس 14
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 یدگرگون ش،یهزار سال پ 6کردند، اما با اختراع چرخ سفال در  شرفتیپ یسفال یدر ساختن ظروف و ابزارها شیهزار سال پ 8از حدود رانیمردم ا
 بدست آمده است رانیا یباستان یها سکونت گاه از یساده و نقش دار متنوع یبوجود آمد. ظروف سفال یدر ساتخت ظروف سفال یبزرگ

 ؟ بین النهرینسفال های ایران کدام مناطق بودندمشتریان  15

 دهد؟  یرا نشان م یزیباستان چه چ رانیدر ا یدر مورد صنعت فلزکار یباستان شناس یها افتهی 16
 یم یمس ورآالتیز ژهیابزارها بو یمس، برخ یعیطب یرگه ها یبر رو یبا چکش کار شیهزار سال پ 8از حدود  رانیدهد که مردم ا ینشان م
 ساختند

 شده است؟  افتی رانیاز ا یمس در چه نقاط یریذوب و قالب گ یکوره ها یایبقا 17
 شده است افتی نیدر استان کرمان و تپه زاغه در قزو ییحیو تپه  سیکهن مانند شهداد، تل ابل یها از سکونتگاه یدر برخ

 ست؟یفلز مس نشانگر چ یریذوب و قالب گ یکوره ها یایبقا 18
 بودند افتهیمس دست  یریها به فنون ذوب و قالب گ سکونت گاه نیساکنان ا ش،یهزار سال پ 7تا 5آنست که در حدود  انگریب 

 آشنا بوده اند؟  زین گریبجز مس، با کدام فلز د انیرانیا 19
لرستان  یمس با قلع بود. مفرغ ها ختنیآم قیاز طر یمفرغ یو ابزارها ایساخت اش ران،یساکنان فالت ا یصنعت فلزکار یاز دستاوردها گرید یکی

 روندیبشمار م رانیا ینمونه از صنعت و هنر   فلزکار نیبهتر

 د؟یده حیشناخته شده بود، نام برده و در مورد آن توض رانیاز مصنوعات  بجز مس و مفرغ را که در فالت ا گرید یکی 20
در استان  ییحیو تپه  رفتیج ژهیکهن بو یها از سکونت گاه یاست که توسط مردم برخ یاز مصنوعات گرید یکی ،یو ظروف سنگ صابون ایاش 

 شد یکرمان، با مهارت و ظرافت تمام ساخته م

و  دیتول ی........................ و.......................... از مراکز عمده یشواهد باستان شناسی نشان می دهد که سکونت گاه ها 21

 صابون به مناطق دور و نزدیک بوده اند -صدور سنگ 

 جیرفت / تپه یحیی در کرمان 

 مفرغ. ایران .......................... به شمار می روند یبهترین نمونه از صنعت و هنر فلز کار 22

 چگونه بود؟ رانیمردم ساکن فالت ا انیدر م یتحوالت خانه ساز ریس 23
و چوب و  نه چندان مقاوم از سنگ ییسرپناه و کلبه ها ،ینیکجانشی یجهان، در ابتدا گریمانند مناطق د زین رانیکه ساکنان فالت ا رسدیبه نظر م 

زند. آنها بسا یمحکم تر یساختند. آنان اندک اندک آموختند که با استفاده از گل و سنگ و سرانجام خشت، بناها یم اهانیشاخ و برگ درختان و گ
 دندیپوشان یم یچوب یرهایو سقف خانه ها را معموال با ت کردندیم یزیو گاه رنگ آم دندیپوشان یرا با کاهگل م وارهایسطح د

 دگرگونی بزرگی در ساخت ظروف سفالی بوجود آمد ش،یهزار سال پ 6ا اختراع ......................... در ب 24
 چرخ سفالگری

ر بست که از حضور انسان در ایران تاکنون کشف شده مربوط به..................................... است یکهن ترین نشانه و آثار 25

 کشف رود در نزدیکی مشهد

  مهم ترین شهر های باستانی ایران را نام ببرید؟ 26

 کاشانشوش و چُغامیش در خوزستان؛ شهداد و جیرفت در کرمان ، شهر سوخته در سیستان و تپه سیَلک در 

 تمدن ایالم
 ایالم .آن وجود دارد،آغاز می شود یوران تاریخی فالت ایران با تمدن ................... که اطالعات مکتوبی درباره د 27

........................... مطرح ..انسانی را به ایران به دوران  یها تیبعضی از پژوهشگران احتمال مهاجرت گروههایی از جمع 28

 ارینه سنگ قدیمپ  کرده اند

 مهد یکی از کهن ترین و غنی ترین تمدن ها ........................ است 29

 .المیو تمدن ا خیبا تار ؟شود یبا کدام تمدن آغاز م رانیفالت ا یخیدوران تار 30

 شد؟  یم یشامل چه مناطق المیا یاصل نیسرزم 31
 بود یانیو م یزاگرس جنوب یشامل جلگه خوزستان . مناطق کوهستان

 کردند؟  یم یلشکرکش المیا نیبه سرزم یو اکد یسومر انیچرا فرمانروا 32
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 کردند یحمله م المیبه ا انیفرمانروا نیبود، ا رانیفالت ا یو معدن یعیمنابع طب ازمندین نیالنهر نیاز آنجا که اقتصاد ب

 چه بود؟ المیها به ا یو اکد انیسومر یها یلشکرکش جهینت 33
 سیرا تأس المیا یمتحد شوند و پادشاه گریکدیق.م با 2600در حدود  یالمیتاخت و تازها سرانجام سبب شد که حاکمان کوچک و مستقل ا نیا 

 کنند

 خود چگونه بود؟ ینیالنهر نیب گانیبا همسا المیروابط حکومت و تمدن ا 34
داشتند. بارها از طرف آنها مورد هجوم قرار  انیو آشور انیو بابل انیو اکد تنیبا سومر یو تجار یو فرهنگ یاسیآنها همواره روابط تنگاتنگ س 

 کردند یم یلشکر کش نیالنهر نیبه ب یگاهگاه زین انیالمیگرفتند. ا یقدرت م گریبار د یشد ول یم رانیو المیگرفتند و ا

 چگونه بود؟  گانشیهمسا ریبا سا المیارتباط ا 35
 یاسیو س یتجار یداشت. تماس ها و ارتباط ها یو هند روابط تجار ریصغ یایمجاورآن مانند آس یها نیو سرزم رانیمناطق فالت ا گریبا د المیا

 قرار داد ریو فرهنگ . خط و زبان آنها را تحت تأث نیها شد و د نیسرزم نیا انیم یروابط فرهنگ یریموجب شکل گ

 رفت؟  نیچگونه از ب المیحکومت ا 36
 شد یدر قرن هفتم ق.م دچار انحطاط و فروپاش انیآشور رانگریو ورشیسرانجام پس از قرن ها سلطنت، بر اثر  المیحکومت ا

شهرشوش دانیال نبی در مرکز جلگۀ خوزستان یکی از پایتخت های ایالمیان بود. شهر  پایتخت ایالم کجا بود وتوسط کدام شخص ویران شد؟ 37
 نتیجه ی یورش آشوربانیپال با خاک یکسان شد و در زمان هخامنشیان دوباره شکوه و عظمت دیرین خود را باز یافتبزرگ و آباد شوش  در 

 شوش در جلگه خوزستان کدام شهر بود؟ انیالمیا تختیپا 38

به نام  یخوزستان .................. بود و در بخش شرقی قلمروشان پایتخت دیگر یدر مرکز جلگه  انیپایتخت ایالم 39

 شوش / انشان یا انزان   ................... داشتند

  د؟یکن انیشوش را ب یشهر باستان نهیشیپ 40
ها و  هشیو پ دیرس یاقتصاد ییها به اوج شکوفا یالمیرود. در دوران حکومت ا یجهان بشمار م یشهرها و مراکز تمدن نیاز کهن تر یکیشهر  نیا

با خاک  پالیآشور بان ورشی جهیکه در نت وش. شهر بزرگ و اباد شافتندیدر آن شهر رونق  یو بافندگ یو فلزکار یمانند سفالگر یمختلف عیصنا
 افتیخود را باز نیریدوباره عظمت د انیشده بود، در دوره هخامنش کسانی

 انزان ایشهر انشان  چه نام داشت؟ یدر استان فارس کنون انیالمیا تختیپا 41

 ماشی) سمَشیس  ؟بوده است یکه حدود خرم آباد کنون یباستان المیدر ا ینام شهر 42

 د؟یده حیرا توض المیدر تمدن ا یمعمار شرفتیپ 43
 شد جیکرد و استفاده از آجر در ساختن بناها را یریچشمگ شرفتیپ یمعمار الم،یدر دوره ا 

 د؟یکن فیتوص یرا از نظر معمار لیمعبد چغازنب 44
 یمعبد با استفاده از خشت خام در چند طبقه بنا شده است و روکش نیرود. ا یآن دوره به شمار م یشوش، شاهکار معمار یکیدر نزد لیمعبد چغازنب 

 لعاب دار دارد یاز آجر نوشته ها و آجرها

 باستان چگونه بود؟  انیالمیا یخداپرست 45
 ییروین یدارا انیخدا م،یقد المیمردمان ا دهیخواستند. به عق یدر کار خود کمک م شرفتیپ یاعتقاد داشتند و از آنان برا یمتعدد انیآنان به خدا

 ساخت یقادر و توانا م یبودند که آنان را بر انجام هرکار یعیموراء طب

 .......................... بود ی............................. به معن یالمیا انیخدا نیاز جمله محبوب تر 46

 شهر شوش خدای – ناکینشوشیا 

 د؟یده حیزن را توض انیبه خدا انیالمیاعتقاد ا 47
 انیالهه ها را به عنوان مادر خدا نیا انیالمیداشتند. ا یالمیا انیدر سلسله مراتب خدا یعیمقدس بودند و مقام رف اریبس انیالمیمادر نزد ا یالهه ها 
 ساخته بودند یانان معابد یو برا دندیپرست یم

 است؟ یکشف شد و وجود آنها نشانه چه اعتقاد یدر چه مناطق یالمیا یالهه ها یها کرهیپ 48
که به الهه معروفند کشف شده که داللت بر احترام و  یفراوان یگل یها کرهیپ رانیا یمراکز تمدن گریشوش و د یباستان شناس یدر کاوش ها 

 بوده است ریفراگ رانیاتقدس  و احترام در  نیتقدس آنها نزد مردم دارد و ا

 .آوردند ینظر ....................... به جا م ریرا ز ینید فاتی............................... آداب و تشرالمیدر ا 49
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 بزرگ کاهن –کاهنان  

  د؟یکن انیرا ب رانیفالت ا یباستان یتمدنها زیو ن المینقش زنان در تمدن ا 50
 یدر جوامع باستان یاست که زنان داشته اند. بطور کل ییمقام و منزلت واال ،یرانیو در واقع تمدن کهن ا یالمیمهم تمدن ا یها یژگیاز و یکی

 و ینقش اساس یجامعه دارا یکارها نیقدرت و نفوذ فراوان بودند. زنان در عمده تر یداشتند و دارا یممتاز یاجتماع تیزنان موقع ران،یفالت ا
و  یاسیس یو مراسم رسم یو اقتصاد یدهد که زنان در امور اجتماع ینشان م یالمیمانده از دوره ا یبرجا یها کرهیکننده بودند. نقوش و پ نییتع
 داشته اند یریحضور چشمگ ینید

 یدهر سوال بنویس یرا از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلو حیصح یگزینه  51
 یها نیو سرزم ینواحی کوهپایه ا (الف جلگه سند جلگه محدود می شود.فالت ایران از شرق به این - 1

 پست ایران

زندگی انسان ها و  یمناسبی برا طیدور مح اریبس یدر این نواحی فالت ایران ، از گذشته ها- 2
 بوده اند. یروستایی و شهر یسکونتگاهها برپایی

 شهداد (ب

 (مازندران)طبرستان یدریا (پ ث -بر تاریخ و تمدن ایران داشته است؟  یزیاد ریاین عامل مهم تأث -3

ساخته شده در فالت ایران که در استان کرمان فعلی واقع شده بود.  یشهرها نیاز نخست- 4
 شهداد

 جلگه سند(ت

 فالت ایران ایییجغراف تیموقع (ث 

 النهرین نیجلگه ب(ح 

  لکیس( خ 
 مرند -احمد اسدی اقدم موفق و سربلند باشید / 
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