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 درس هفتم : مطالعه و کاوش در گذشته های دور
 متن سواالت ردیف

 ی آگاهی ها از تاریخ ایران چگونه بود؟ستان شناستا قبل از رمزگشایی خطوط میخی و کاوش های با 1

 از که ایرانیان درکی و آگاهی گردد، آغاز باستان شناسی کاوشهای شود و خوانده و رمزگشایی میخی خط اینکه از قبل و پیشقرن  دو حدود 

 دارد وجود امروزه که بود شناختی و آگاهی از مراتب متفاوت به داشتند، خود تمدن و تاریخ کهن ادوار

 هی( بر چه پاشی) حدود دو قرن پیخیخط م ییاز رمزگشا شیو تمدن خود، تا پ خیاز ادوار کهن تار انیرانیا و در ک یآگاه 2

 بود؟  یا

 بود یشاهنامه فردوس یداستان ها زیو ن یمتعلق به دوران ساسان یها نامه یخداترجمه  هیبرپا

 .بر پایه .......... و ........... بود خییاز رمزگشایی خط م شیاز ادوار کهن تاریخ و تمدن خود، تا پ انیآگاهی و درک ایران 3

 ترجمه  خدای نامه های مممتعلق به دوران ساسانی و نیز داستانهای شاهنامه فردوسی

 در تقسیم بندی تاریخ ایران باستان آمیخته با افسانه ها کدام سلسله ی های تاریخی ذکر شده است؟ 4

  پیشدادیان -4 کیانیان -3 اشکانیان -2  ساسانیان -1
 مختلف چگونه بود؟ یباستان، سطح اطالعات و مطالب دوره ها رانیدوره ا یمیقد یبند میدر تقس 5

وص در خص ولی –کم و محدود بود  اریمطالب بس اناشکانی باره در –کهن بود  یبا افسانه ها ختهیآم انیانیو ک انیشدادیمطالب مربوط به پ 
 وجود داشت یهقابل توج یخیتار یها یاطالعات و آگاه انیساسان

 پیشدادیان -2کیانیان   -1 دوره های افسانه ای اساطیر تاریخ ایران را نام ببرید؟ 6

  افسانه به چه معنی است؟ 7

فهوم مو واژه هایی مانند افسانه، قصه، داستان و اسطوره، گرچه هرکدام معنای خاص و ریشۀ لغوی مخصوص خود را دارند، اما تقریباً همگی به معنا 
 داستان یا سرگذشت خیالی و غیر واقعی به کار می روند

  افسانه دارند؟ ةمورخان و اسطوره شناسان چه دیدگاهی دربار 8

ه و نبیشتر آنان بر این عقیده هستند که افسانه ها بر اساس واقعیت های تاریخی ساخته شده اند، اما با گذشت زمان تغییر کرده و به شکل افسا 
 درآمده انداسطوره 

 .شوند یشناخته م رانیا خیبه عنوان دوران ......................... تار انیانیو ک انیشدادیپ یامروزه سلسله ها 9
 ی(ری) اساطیافسانه ا 

 شوند؟  یم یتلق یهر کدام، به چه مفهوم یلغو یمانند افسانه، قصه، داستان و اسطوره،گذشته از معنا ییواژه ها 10
 رود. یبه کار م یواقع ریو غ یالیمفهوم داستان و سرگذشت خ به معنا و

( و پاسارگاد و آرامگاه سیمانند پارسه) پرسپول انیمورخان و عموم مردم، آثار هخامنش ش،یسال پ ستیتا حدود دو 11

 شناختند؟  یم یرا به چه نام ریکورش کب
 شناختند. یم مانیو آرامگاه کورش را به نام قبر مادر سل مانیو پاسارگاد را به نام تخت سل دیپارسه را به نام تخت جمش

 سال اخیر چیست؟ 200دلیل آگاهی های تاریخی در  12
یرانی ادر دو قرن گذشته توجه و عالقه به تاریخ ایران در عهد باستان به طور چشمگیری افزایش یافت و شمار زیادی از باستان شناسان و مورّخان   

تحقیقات گسترده ای را دربارۀ تاریخ ایران در دورۀ باستان آغاز کردند. آگاهی های تاریخی تازه ای که در نتیجۀ خوانده شدن خط های و غیر ایرانی، 
 باستانی و کاوش های باستان شناسی به دست آمد، نقش به سزایی در توجه و گرایش این گروه از محققان به تاریخ آن دوره داشت

 کرد؟  دایتحول پ یدو قرن گذشته در اثر چه عوامل یباستان ط رانیا خیتارتوجه و عالقه به  13
 در توجه و ییبه دست آمد، نقش بسزا یباستان شناس یو کاوش ها یباستان یخوانده شدن خط ها جهیکه در نت یتازه ا یخیتار یها یآگاه
 آن دوره داشت. خیمحققان به تار شیگرا

در دوره باستان را از چه  رانیاطالعات خود در باره سلسله ها و شاهان ا ه،یدوره صفو ییو محققان اروپا سندگانینو 14

 گرفته بودند؟  یمنابع
 عهد باستان. یو روم یونانیمورخان  ریهرودوت و سا یاز نوشته ها
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 صفویه در کدام دوره تمایل و عالقه ی اروپاییان به مسافرت به ایران بیشتر شد؟ 15

 ؟منابع اولیه باستان شناسان را چه کسانی نوشتندمهم ترین  16

 نوشته های هرودت و سایر مورّخان یونانی و رومی 

 یدوره هخامنش یخیبناها و اثار تار یآمدند، در جستجو رانیبه ا هیکه در دوران صفو ییاز جهانگردان اروپا یچرا برخ 17

  بودند؟

در  رانیدر باره سلسله ها و شاهان ا یقابل توجه یعهد باستان، اخبار و آگاه یو روم یونانیمورخان  ریهرودوت و سا یآنان بواسطه نوشته ها رایز
 داشتند اریدر اخت باستاندوره 

 چگونه فراهم شد؟  رانیدر ا یباستان شناس یانجام کاوش ها نهیزم 18
سط و پاسارگاد و شوش تو دیمانند تخت جمش یخیاز آثار تار دیبازد شیو افزا هیو اروپا در دوره قاجار رانیا یو اقتصاد یاسیبا گسترش روابط س

 شد مکاوش ها فراه نیا یبرا نهی، زم ییجهانگردان و باستان شناسان اروپا

  چه کسی موفق به خواندن خط میخی شد؟ 19

در زمان محمدشاه قاجار یک افسر انگلیسی به نام سِرهنری راولینسون موفق به خواندن خط میخی شد و سنگ نوشتۀ داریوش هخامنشی را در  
 بیستون ترجمه کرد

 ترجمه شد؟  یو توسط چه کس یدر چه زمان ستونیدر ب ریکب وشیسنگ نوشته دار 20
 سنگ نوشته را ترجمه کرد نیشد و ا یخیموفق به خواندن خط م نسونیراول یبه نام سر هنر یسیافسر انگل کیدر زمان محمدشاه قاجار 

 دمشغول شدن شو کاو یباستانی ............................ به حفار یکه به ایران آمدند در محوطه  یباستان شناسان فرانسو 21
 شوش

 ؟  فرانسهباستان شناسی را بر عهده گرفتکدام دولت در دوره ی قاجار امتیازات انحصاری کاوش  22

 محوطه ی تاریخی شوش  باستان شناسان فرانسوی در کدام محوطه کاوش و حفاری کردند؟ 23

 کدام باستان شناسان خارجی برای کاوش به ایران آمدند؟ 24

 ارنست  هرتسفلد آلمانو  آرتور پوپ  

  د؟یکن انیرا ب رانیدر ا یباستان شناس یکاوش ها ریس 25
 یباستان یکاوش ها یانحصار ازیشد و دولت فرانسه امت شتریب رانیدر ا یباستان شناس یها تیبه فعال انییعالقه اروپا ستون،یب بهیپس از ترجمه کت

مشغول  رانیاز نقاط مختلف جهان در ا یشد و باستان شناسان فتهها گر یانحصار از فرانسو نیش ا 1306بدست آورد. در سال رانیرا در سرتاسر ا
 و شروع بکار کردند افتندیپرورش  یرانیاز باستان شناسان زبده ا ینسل نکهیشدند تا ا تیفعال

از  یباستان شناسی از انحصار فرانسویان خارج شد و باستان شناسان برجسته ا یش ، کاوش ها 1306در سال 26

 دنمودن تی.............................. و ........................... شروع به فعال مانند-مختلف  یکشورها
 ارنست هرتسفلد آلمانی / آرتور پوپ آمریکایی

استان در بکاوش های باستان شناسی و تحقیقاتی که دربارۀ تاریخ ایران در دورۀ  در کاوش های ایران باستان برخی از آثار به کجا انتقال یافت؟  27
دویست سال گذشته صورت گرفت، نتایج و دستاوردهای گوناگونی داشته است. اگرچه در جریان کاوش های باستان شناسی، بخشی از آثار تاریخیِ 

 کشف شده به موزه های اروپا و آمریکا انتقال یافت

 کرد؟ رانیا خیبه شناخت تار یچه کمک ،یباستان شناس دیجد  یها یآگاه 28
 یانه تا حدوداز افس یواقع خیتار صیشناخته شوند و امکان تشخ شتریبهتر و ب انیماد تا ساسان یپادشاه یها کمک کرد تا سلسله ها یآگاه نیا 

 فراهم آمد

 گذاشت؟ ریتأث انیرانیا یخیتار دگاهیبر د یتا چه حد دیجد یکاوش ها و پژوهش ها 29
ورده و آ یرو یو کشاورز ینیکجانشیبه  رانیها، ساکنان فالت ا ییایاز مهاجرت آر شیهزار سال پ نینشان داد که چند قاتیکاوشها و تحق نیا 

در  رانیا خیز تاربود که مورخان ا یدیجد یبند میدو قرن گذشته، تقس قاتیتحق جیاز نتا گرید یکینهاده بودند.  انیرا بن یا شرفتهیتمدن نسبتا پ
 دوره باستان ارائه کردند

 حکومت های ایران باستان را معرفی کنید؟دوران  30
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  د؟یکن انیباستان را ب رانیا خیتار یاصل ایمنابع دست اول  یبند میتقس 31

 نوشتاری منابع – ینوشتار ریمنابع غ

لی / اص   می شوند میمنابع دست اول یا ............ و منابع دست دوم یا .............تقس یتاریخ به دو دسته  قیمنابع تحق 32

 فرعی

  غیر نوشتاری دوران باستان شامل چه آثار است؟دست اول  منابع  33

مانند  فشامل تمامی آثار مادی و دست ساخته هایی می شود که از ایرانیان باستان بر جای مانده است. ابزارها، ظروف، اشیا و بقایای بناهای مختل 
اها و... که از روزگار ایران باستان باقی مانده است، منبع دست اوّل برای پژوهش در آن دوره به کاخ ها، آتشکده ها، پل ها، آب بندها، کاروانسر

 حساب می آیند

 دارند؟ یباستان چه ارزش رانیا خیدست اول تار ینوشتار ریمنابع غ 34
باستان هستند و ابعاد مختلف دانش، فنون،  رانیا یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد تیدر باره وضع یاطالعات ارزشمند یمنابع حاو نیا 

 ندینما یعصر آشکار م نیرا در ا انیرانیا یها تیمهارت ها و خالق

 د؟یینما انیباستان را ب رانیا خیتار یمنظور از منابع دست اول  نوشتار 35
نها توان از آ یم نکهیا ایاند و  افتهیدر عهد باستان نگارش  رانیا یخیتار یدادهایاست که در باره رو یینوشته ها یمنابع، تمام نیمنظور از ا 

 بدست آورد. یخیاطالعات و شواهد تار

 د؟یسیباستان را بنو رانیا خیتار یمنابع نوشتار نیبرجسته تر 36
 ییایو جغراف ینید ،یادب ،یخیتار یآنها عبارتند از: سنگ نوشته ها، گل نوشته ها، سالنامه ها و کتاب ها نیبرجسته تر 

  د؟یباستان را نام ببر رانیا خیتار یدو دسته منابع نوشتار 37
 یرانیا ریغ نوشتاری منابع – یرانیا یمنابع نوشتار

  د؟یباستان را نام ببر رانیا خیتار یرانیا ریغ یدو منبع مهم نوشتار 38
 تورات –هرودوت  خیتار

 می دهند لی. و................... تشک..مورخان ............... یایرانی ،تاریخ ایران باستان را کتاب ها ریغ یعمده منابع نوشتار 39
 .ونانی و رومیی

  د؟یکن لیباستان را تحل رانیدر ا ینگار خیتار تیوضع 40
مورد  عیوقا یدهد که ثبت و نگهدار یشواهد نشان م یشد ول یداده نم یتیاهم یخیتار یبه نوشتن کتابها انیونانیباستان مانند  رانیاگر چه در ا

 یآگاه از شعور و انیرانیبه گفته هرودوت ، ا یو روم مطلوب نبوده ول ونانیمانند  رانیا ینگار خیتار تیکه وضع رسدیتوجه بوده است. به نظر م
 برخوردار بوده اند ییباال یخیتار

 د؟یکن انیباستان را ب رانیدر ا ینگار خیضعف  تار لیاز دال یکی 41
 یر قرن ها و حتمطالب د نهیبه س نهیبوده است.عالقه و عادت به حفظ س یمقبول تر از سنت نوشتار اریبس یبوده که سنت شفاه نیا لیاز دال یکی

 استقرار داده  یکمتر تیهزاره ها لزوم ثبت و نگارش آنها را در درجه اهم

مقبول تر و پسندیده تر از سنت کتابت  اریدر ایران باستان وجود .......................... بس ییکی از دالیل ضعف تاریخ نگار 42

 سنت شفاهی   بوده است

 د؟یرا نام ببر انیدوره هخامنش یرای یرانیا یمنابع نوشتار نیمهم تر 43
 یگل یسنگ نوشته ها و لوح ها 
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  زند؟یحرف م یدر مورد چه موضوعات شتریب ستونیدرب وشیسنگ نوشته دار 44
بزرگ و  وشیدار ییفرمانروا نیدوران آغاز عیشود، به شرح وقا یمحسوب م یخیتار یگزارش قتیکه در حق ستونیپنج ستون از سنگ نوشته ب

 گوناگون اختصاص دارد ینواح یسرکوب شورشها

 دهند؟ یاطالعات م یدر چه موارد د،یکشف شده در تخت جمش یگل یلوح ها 45
 دهند یارائه م انیدوره هخامنش یادار التیو تشک یو اجتماع یدر باره اوضاع اقتصاد یلوح ها اطالعات سودمند نیا 

  ؟سنگ نوشته ی کعبه ی زرتشت متعلق به کیست و درمورد چیست 46

 بازگو می نماید.سنگ نوشتۀ شاپور یکم در کعبۀ زرتشت در نقش رستم که شرح جنگ های این پادشاه با رومیان را 

 شده است؟ انیدر کدام سنگ نوشته ب یساسان کمیشاپور  یشرح جنگها 47
 در کعبه زرتشت در نقش رستم کمیدر سنگ نوشته شاپور  

 .زرتشت در نقش رستم، شرح .................................بازگو می نماید یشاپور یکم در کعبه  یسنگ نوشته  48
 با رومیان جنگ های این پادشاه

 خدای نامک ها)خدای نامه ( روند یبه شمار م یدوره ساسان یخیتار ینوشته ها نی..................... از مهم تر 49

  ؟ندیآ یبه حساب م یدوره ساسان خینامه ها از منابع مهم تار یچرا خدا 50
نه از افسا ریبودند. ضمنا مطالب آنها به غ یتا اواخر حکومت ساسان نشیاز آغاز آفر رانیو مردم ا نیسرزم یعموم خینامه ها در واقع تار  یخدا رایز

 منطبق است. تیواقعاست با  یکهن، آنچه مربوط به دوره ساسان یها و قصه ها

 بوده است؟  یبه چه لحاظ ینامه ها در دوره اسالم یخدا تیاهم 51
 انریا خینامه ها اقدام به نگارش تار یخدا یو.... با استفاده از ترجمه عرب ینوریو د یمانند طبر رانیمورخان مسلمان ا یهجر نیدر قرون نخست

 دآم یباستان به حساب م رانیا خیمطالعه و شناخت تار یصلهمچنان منبع ا شیسال پ ستیمورخان تا دو نیا یباستان کردند. نوشته ها

 است؟  یشامل چه نوع منابع یخیمنابع دست دوم تار 52
، اعم توسط محققان ریسال اخ ستیشود که در دو یم یپژوهش یو طرح ها یلیتحص ینامه ها انیاز کتابها، مقاله ها، پا یعمدتاً شامل انواع مختلف

 نوشته شده است یرانیا ریو غ یرانیاز مورخان و باستان شناسان و زبان شناسان ا

 دیهر سوال بنویس یرا از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلو حیصح یگزینه  53

 صفویه (الف دیانپیشدامورخان ایرانی بودند.  ماتیدر تقس شیحکومتی ایران باستان تا دو قرن پ یسلسله  نیاول 1

 انیحیمس (ب فویهص شناخت تاریخ ایران دو چندان شد. یمسافرت به ایران برا یبرا انیدر این دوره تمایل و عالقه اروپای 2

 انیانیکپ(

 آلمانی ها ت(  فرانسویان .باستان شناسی ایران در انحصار آنان بود یه. ش کاوش ها 1344تا سال - 3

 شدادیانیپ ث( یهودیانبخصوص کوروش بزرگ وجود دارد.  انیهخامنش یکتاب دینی آنان مطالبی درباره  -4

 قاجاریه ج( 

 فرانسویان ح( 

  یهودیانخ( 

 موفق و سربلند باشید / احمد اسدی اقدم
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