10105چه تعداد از گاهشماریهای زیر ،از نوع خورشیدی با مبدأ دینی هستند؟
ی ـ گاهشماری مصری ـ گاهشماری رومی (مسیحی) ـ گاهشماری اسالمی ـ گاهشماری اوستایی ـ گاهشماری جاللی»
«گاهشماری بابل 

4 )1

1 )3

3 )2

2 )4

10106نقش رود نیل در شکلگیری و گسترش تمدن مصر باستان در کدام علم مورد بررسی قرار میگیرد؟

 )2جغرافیای تاریخی

 )1علم تاریخ
10107کدام گزاره درست است؟ (علت

 )1ابداع گاهشماری

 )3جغرافیا

 )4باستانشناسی

معلول)

تالش مشترک دانشمندان ریاضیات ،نجوم و فیزیک

 )2آ گاهی از زمان روی دادن وقایع

دستیابی به درک منطقی و درستی از تاریخ

 )3اهمیت کرونولوژی در مطالعات تاریخی

تالش مورخان برای توصیف رویدادها بر اساس زمان وقوعشان
پیوند تاریخ و جغرافیا

 )4اهمیت یافتن نقشههای تاریخی

10108بر اساس منابع  ...............میتوان گفت که هخامنشیان گاهشماری خود را از  ...............اقتباس کرده بودند.

 )1دست اول ـ مصریان

 )2نوشتاری ایرانی ـ بابلیها

 )3دست دوم ـ بابلیها

( +درس  7دهم)

 )4نوشتاری غیرایرانی ـ مصریان

10109در دورۀ  ...............دین زرتشتی بهعنوان دین رسمی اعالم و گاهشماری  ...............در ایران رایج شد.

 )1هخامنشی ـ بابلی

 )2ساسانی ـ اوستایی

 )3ساسانی ـ بابلی

( +درس  14دهم)

 )4هخامنشی ـ اوستایی

11110هرودت مورخ بزرگ یونانی در قرن  ...............به منظور نگارش کتاب خود ...............

( +درس  1دهم)

 )1ششم قبل از میالد ـ بهعنوان منشی در خدمت شاهان و حا کمان بود و آنان را در مسافرتها و جنگها همراهی میکرد.
 )2ششم میالدی ـ تمامی منابع ،اسناد و مدارکی که دربارۀ زندگی مردم در روزگاران گذشته وجود داشت را جمعآوری کرد.
 )3پنجم میالدی ـ نقش عوامل طبیعی و جغرافیایی را بر رویدادهای تاریخی مورد بررسی قرار داده است.
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 )4پنجم قبل از میالد ـ به مصر ،فینیقیه و جاهای دیگر مسافرت کرده و از نزدیک شرایط طبیعی و اقلیمی آن سرزمینها را بررسی نموده است.

11111با توجه به تصویر مقابل ،چه تعداد از گزارههای زیر صحیح است؟
الف) در نتیجۀ نیاز به زمانسنجی ،انسان موفق به اختراع آن شد.
ب) ابداع آن نتیجۀ تالش مشترک دانشمندان ریاضیات ،فیزیک و تاریخ است.
ج) در گذشته ،برای اندازهگیری دقیق زمان کاربرد داشته است.
د) به منظور رصد خورشید ،ماه و دیگر سیارگان و ستارگان اختراع شد.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

11112نقاط  B ،Aو  Cدر نمودار خط زمان زیر منطبق بر چه سالهایی است؟

 360 )1ق.م ـ  176م .ـ  229ق.م
 229 )2ق.م ـ  46م .ـ  129ق.م
 229 )3ق.م ـ  46ق.م .ـ  129م
 360 )4ق.م ـ  176م .ـ  76ق.م

درس  سوم :باستانشنایس؛ در جستوجوی مریاث فرهنگی

11113کدام گزینه تعریف درستی از «علم باستانشناسی» ارائه میدهد؟

 )1علم مطالعۀ مناطق و سرزمینهای مختلف در گذشته و تأثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیایی بر رویدادهای تاریخی
 )2علم مطالعۀ جنبههای مختلف زندگی انسانها و جوامع در گذشته و تجزیه و تحلیل علل و نتایج افکار و اعمال گذشتگان
 )3علم گردآوری ،نگهداری ،مرمت و مطالعۀ آثار باستانی برای نمایش آنها
 )4علم مطالعه و بررسی آثار باستانی و تاریخی به منظور شناخت فرهنگ و شیوۀ زندگی انسانها و جوامع گذشته

11114باستانشناس ،کسی است که گذشتۀ  ...............و بهویژه  ...............آنها را در طول زمان و براساس  ...............مورد تحلیل قرار میدهد.

 )1حکومتها و تمدنهای باستانی ـ سرگذشت سیاسی ـ آثار بهجای مانده از بشر
 )2انسان و جامعه ـ تغییرات فرهنگی ـ آثار باقیمانده از بشر
 )3انسان ـ تاریخ اجتماعی ـ منابع مکتوب
 )4فرهنگی جوامع ـ شیوۀ زندگی ـ منابع مکتوب
11115از نظر برخی از صاحبنظران هدف علم باستانشناسی چیست؟

 )1شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او
		
 )3بررسی آثار باقیمانده از بشر

 )2شناخت آثار باستانی و طبقهبندی آنها
 )4کشف و استخراج آثار باستانی و تاریخی

11116در قرن هجدهم میالدی چه عاملی موجب شد تا گامی مهم در جهت آغاز مطالعات باستانشناسی برداشته شود و مهمترین فعالیت باستانشناسی در
این قرن کدام است؟

 )1عالقۀ پاپ و اشراف به گردآوری آثار هنری کهن ـ کاوش شهرهای رومی مانند پمپئی
 )2نگارش کتاب تاریخ هنر یونان باستان توسط وینکلمان ـ کاوش شهرهای رومی مانند پمپئی
 )3پیشرفت فنون علمی باستانشناسی ـ کشف تمدن بزرگ بینالنهرین
 )4توجه جهانگردان به آثار متعلق به گذشته ـ کشف تمدن بزرگ بینالنهرین
11117منظور از «آثار باستانی و تاریخی» چیست؟

 )1همۀ آثاری که در زمان وقوع حادثه یا نزدیکترین زمان به وقوع آن ،نوشته شدهاند
 )2الواح گِلی ،سنگنوشتهها ،سالنامهها ،کتابهای تاریخی و خداینامهها
 )3الیههای باستانی که از روی هم قرار گرفتن سکونتگاههای مردم در دورههای زمانی مختلف ایجاد شدهاند
 )4تمامی اشیاء ،ابزارها ،بناها و مکانهایی که ساختۀ دست بشر و محصول اندیشۀ او هستند
ن آثار باستانی و تاریخی را مطالعه و کشف میکنند  ...............گفته میشود که ...............
11118به جاهایی که باستانشناسان در آ 

 )1مکان باستانی ـ از نظر شکل و وسعت یکسان هستند.

 )2محوطۀ باستانی ـ برخی از آنها چند هکتار وسعت دارند.

 )3تپۀ باستانی ـ به شناخت زندگی مردمان دوران پیش از تاریخ کمک میکنند )4 .الیۀ باستانی ـ تعداد زیادی از آنها در ایران شناسایی شدهاند.
11119بزرگترین محوطههای باستانی کدام است؟

 )1سکونتگاههای روستایی یا شهری مانند شهر سوخته در ایران

 )2نقش برجستهها و سنگنوشتههای دیوارۀ صخرهها

 )3گورستانها و آرامگاهها مانند آرامگاه توتنخامون در مصر

 )4غارها مانند غار السکو در فرانسه

12120از جمله جذابترین و پربینندهترین آثار موزهای کداماند؟

		
 )1تپههای باستانی
 )3نقاشیهای کشفشده از غارهای پیش از تاریخ

 )2اشیاء بهدست آمده از داخل گورهای باستانی
 )4بقایای شهرهای باستانی

12121اشیاء بهدست آمده از داخل گورهای باستانی اطالعات ارزشمندی را دربارۀ  ...............ارائه میدهند.

 )1شیوۀ تدفین مردگان ،اقتصاد ،طبقات اجتماعی،وضعیت سیاسی و حکومتی تمدنهای گذشته
 )2چگونگی شکلگیری و توسعۀ تمدنها ،وضعیت اقتصادی زندگی مردم و فرهنگ آنها
 )3نظام اجتماعی ،باورها ،فرهنگ ،وضعیت اقتصادی و میزان پیشرفتهای فنی مردمان و جوامع گذشته
 )4نظام سیاسی ،پیشرفتهای علمی و معماری ،قدرت نظامی و اقتصادی حکومتهای گذشته
12122کدام دسته از آثار تاریخی بر دیوارۀ کوهها و صخرهها قرار گرفتهاند و در ایران ،بیشتر این آثار در کدام استانها واقع شدهاند؟

 )1سنگنوشتهها ،نقش برجستهها و گوردخمهها ـ فارس ،همدان و کرمانشاه

 )2غارها ،گورستانها و آرامگاهها ـ سیستان ،کرمان و فارس

 )3تپههای باستانی ـ سیستان ،کرمان و فارس

 )4سکونتگاههای روستایی و شهری باستانی ـ فارس ،همدان و کرمانشاه

12123تپههای باستانی چگونه بهوجود میآیند؟

 )1هنگامی که بناها و آثار باستانی تخریب شده و فرو بریزند.
 )2هنگامی که سکونتگاههای روستایی یا شهری در اثر زلزله یا آتشفشان در زیر خا ک دفن شوند.
 )3وقتی که در دورههای زمانی مختلف به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت نمایند.
 )4وقتی که شهرها یا سکونتگاههای مردم در پی هجوم اقوام بیگانه ویران و نابود شود.
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12124مراحل فعالیت باستانشناسی به ترتیب کدام است؟

 )1کشف و شناسایی ـ حفاری و استخراج ـ کاوش و تنظیم اطالعات

 )2حفاری و کاوش ـ شناسایی و کشف ـ استخراج و تنظیم اطالعات

 )3کشف و شناسایی ـ تنظیم اطالعات ـ حفاری و استخراج

 )4کشف و شناسایی ـ کاوش و حفاری ـ استخراج و تنظیم اطالعات

12125نخستین گام از مراحل باستانشناسی ............... ،است که برای این منظور ...............

 )1کشف و شناسایی محوطههای باستانی ـ ابتدا نقشۀ بنای باستانی مورد نظر را مشخص مینمایند.
 )2شناسایی و کشف محوطههای باستانی ـ عالوه بر کتابهای تاریخی از ابزارها و فنآوریهای جدید نیز استفاده میکنند.
 )3کاوش و حفاری ـ ابتدا نقشۀ بنای باستانی مورد نظر را مشخص مینمایند.
 )4حفاری و کاوش ـ عالوه بر کتابهای تاریخی از ابزارها و فنآوریهای جدید نیز استفاده میکنند.
12126کدامیک از موارد زیر از جمله منابع و ابزارهای مورد استفاده توسط باستانشناسان در مرحلۀ کشف و شناسایی نمیباشد؟

 )2روشهای الکترومغناطیسی و سیستم اطالعات جغرافیایی

		
 )1کتابهای تاریخی و سفرنامهها
 )3عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای

 )4تشعشعات حرارتی و شکافت هسته

12127کدام تمدن باستانی عظیم ،در شرق کشور (استان کرمان) کشف گردید؟

 )1شهداد

 )2جیرفت

(داخل )98

 )3شهر سوخته

 )4چغامیش

12128کدام دسته از آثار باستانی زیر به راحتی برای باستانشناسان قابل شناسایی بودهاند؟

 )1تپۀ سیلک و تمدن جیرفت

 )2بقایای شهر پمپئی و شهر سوخته  )3تختجمشید و طاقبستان

 )4تپۀ سیلک و شهر سوخته

12129اغلب آثار و بناهای تاریخی که بهصورت اتفاقی شناسایی شدهاند ،طی چه فرآیندی بهدست آمدهاند؟

 )1اطالعات تاریخی کتابها و سفرنامهها
 )2حفاریهای غیرقانونی و قاچاق گستردۀ آثار ارزشمند باستانی
 )3فعالیتهای کشاورزی و عمرانی و یا بروز پدیدههای طبیعی مانند سیل و زمینلرزه
 )4بهرهگیری از فنآوریهای جدید و استفاده از دستاوردهای سایر علوم
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13130چه تعداد از آثار باستانی زیر بهطور اتفاقی از دل زمین نمایان شدند؟
«سنگ نوشتۀ روزتا ـ تختجمشید ـ بقایای شهر پمپئی ـ تمدن جیرفت ـ مردان نمکی زنجان ـ آرامگاه شی هوانگتی»

4 )1

3 )2

2 )3

6 )4

13131کدام مرحله از فعالیت باستانشناسان نیازمند دانش ،تجربه و دقت فراوان است؟ چرا؟

 )1کشف و شناسایی ـ زیرا بخش زیادی از آثار باستانی در زیر خا ک و یا در اعماق دریاها قرار گرفتهاند.
 )2کاوش و حفاری ـ زیرا با کوچکترین اشتباه ،آسیب بزرگی به آثار و بناهای تاریخی در حال کاوش وارد میشود.
 )3کاوش و حفاری ـ چون در این مرحله باستانشناس باید بتواند از روی آثار کشفشده تأثیرات فرهنگی تمدنهای گونا گون را توضیح دهد.
 )4کشف و شناسایی ـ چون برای این منظور باید از دانشهایی چون شیمی ،فیزیک ،گیاهشناسی و زمینشناسی بهره گرفت.
13132نخستین اقدامی که باستانشناسان در مرحلۀ حفاری پس از برخورد با یک بنای تاریخی انجام میدهند ،چیست؟

		
 )1مشخص کردن نقشۀ بنا

 )2عکسبرداری و ثبت دقیق مشخصات بنا

		
 )3تعیین سن و قدمت بنا

 )4وا گذاری ادامۀ تحقیقات به کارگاهها و آزمایشگاههای مجهز

13133باستانشناسان در مرحلۀ کاوش و حفاری اگر به شیئی برخورد کنند ،چه میکنند؟

 )1آن را از دل خا ک بیرون آورده و پس از ثبت مشخصات ،از آن عکاسی کرده و به آزمایشگاههای مجهز میسپارند.
 )2آن را از دل خا ک بیرون آورده و پس از ثبت مشخصات به موزه میسپارند.
 )3ابتدا در همان وضعیت از آن عکسبرداری کرده و تمام مشخصات آن را بهطور دقیق ثبت میکنند و بعد از خا ک بیرون آورده و به آزمایشگاههای مجهز میسپارند.
 )4نخست نقشۀ آن را مشخص کرده و قدمت آن را تعیین میکنند ،سپس آن را از دل خا ک بیرون میکشند.
13134کدام گزینه دربارۀ مرحلۀ سوم از مراحل کار باستانشناسان نادرست است؟

 )1بررسی آثار یا بناهای باستانی به لحاظ قدمت ،مواد و مصالح بهکار رفته در آنها و کاربردهایی که داشتهاند
 )2ترسیم نقشۀ کلی بنا و بیرون آوردن و نمایان کردن آثاری که در دل خا ک قرار گرفتهاند
 )3مقایسۀ آثار و بناهای باستانی در زمانهای مختلف برای درک بهتر پیشرفتهای فنی ،هنری و فرهنگی مردمان گذشته
 )4مقایسۀ آثار و بناهای باستانی سرزمینها و تمدنهای گونا گون برای شناخت روابط جوامع در گذشته و تأثیرات فرهنگی آنها بر یکدیگر

13135باستانشناسان از چه طریقی روابط جوامع گذشته و تأثیرات فرهنگی و اقتصادی آنها بر یکدیگر را توضیح میدهند؟

 )1مقایسۀ آثار و بناهای باستانی در دورههای مختلف

 )2مقایسۀ آثار و بناهای باستانی سرزمینها و تمدنهای گونا گون

 )3مراجعه به کتابهای تاریخی و سفرنامهها

 )4مطالعۀ نظام اجتماعی ،باورها ،فرهنگ و وضعیت اقتصادی جوامع گذشته

13136هر یک از موارد زیر به ترتیب به کدام مرحله از کار باستانشناسان اشاره دارد؟
الف) مقایسۀ آثار و بناهای باستانی در زمانهای مختلف
ب) عکسبرداری و ثبت دقیق مشخصات آثار
ج) رجوع به کتابهای تاریخی و سفرنامهها

 )1الف :کشف و شناسایی ـ ب :کاوش و حفاری ـ ج :استخراج و تنظیم اطالعات
 )2الف :استخراج و تنظیم اطالعات ـ ب :کشف و شناسایی ـ ج :کاوش و حفاری
 )3الف :کشف و شناسایی ـ ب :استخراج و تنظیم اطالعات ـ ج :کاوش و حفاری
 )4الف :استخراج و تنظیم اطالعات ـ ب :کاوش و حفاری ـ ج :کشف و شناسایی
13137مرحلهای که باستانشناس قدمت ،مواد و مصالح بهکار رفته در آثار باستانی را بررسی میکند ،کدام است و موزۀ شهر سنپترزبورگ روسیه چه نام دارد؟

 )1استخراج و تنظیم اطالعات ـ متروپولیتن
		
 )3شناسایی و کشف ـ آرمیتاژ

 )2استخراج و تنظیم اطالعات ـ آرمیتاژ
 )4شناسایی و کشف ـ متروپولیتن

13138کدام گزینه در مورد تعیین قدمت آثار باستانی با استفاده از روش رادیو کربن نادرست است؟

 )1این روش یکی از معتبرترین روشهای تاریخگذاری است.
 )2برای تاریخگذاری بناها و اشیای تا حدا کثر  75هزار سال پیش بهکار میرود.
 )3برای تعیین سن اشیایی چون زغال ،استخوان ،بقایای دانههای گیاهی،پوست و چرم استفاده میشود.
 )4برای تعیین قدمت تکه سفالها استفاده میشود.
13139برای تعیین قدمت صخرهها و فسیلهایی با بیش از دو میلیون سال از کدام روش استفاده میشود و از جمله علومی که برای این منظور از آنها استفاده
میشود ،کداماند؟

		
 )1رادیو کربن ـ فیزیک و شیمی

 )2رادیو کربن ـ فیزیک و باستانشناسی

		
 )3پتاسیم آرگون ـ شیمی و ریاضی

 )4پتاسیم آرگون ـ زمینشناسی و گیاهشناسی
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14140برای تعیین قدمت تکه سفالها از کدام روش استفاده میشود؟

 )1رادیو کربن

 )2پتاسیم ـ آرگون

 )3تشعشع حرارتی

 )4شکافت هسته

14141کدام گزینه از جمله کارکردهای موزهها نیست؟

		
 )1گردآوری و نگهداری آثار باستانی

 )2تاریخگذاری و تعیین سن آثار باستانی

		
 )3مرمت و مطالعۀ آثار باستانی

 )4گردآوری و نمایش آثار باستانی

14142موزۀ ایران باستان در کدام شهر کشورمان قرار دارد؟

 )1اصفهان

 )2شیراز

(داخل  91ـ با تغییر)

 )3تهران

 )4همدان

14143موزههای «آرمیتاژ»« ،متروپولیتن» و «تولوز» به ترتیب ،در کدام کشورها واقع شدهاند؟

 )1روسیه ـ آمریکا ـ فرانسه

 )2فرانسه ـ روسیه ـ انگلستان

 )3روسیه ـ فرانسه ـ انگلستان

 )4انگلستان ـ فرانسه ـ آمریکا

14144کدام گزینه دربارۀ نام موزهها و محل قرارگیری آنها نادرست است؟

 )1لوور :پاریس

 )2متروپولیتن :نیویورک

 )3بریتانیا :لندن

 )4آرمیتاژ :پتروگراد

14145باستانشناسان به چه منظور از نوشتههای مورخان بهره میبرند؟

 )1شناخت دوران بسیار طوالنی پیش از تاریخ
 )2شناسایی ،کشف و مطالعۀ آثار و مکانهای باستانی
 )3شناخت ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،علمی ،فرهنگی مردمان و جوامع گذشته
 )4معرفی میراث فرهنگی و تالش برای مرمت و بازسازی آن
14146عمده آگاهیها و اطالعاتی که تاکنون دربارۀ زندگی انسانها و جوامع دوران پیش از تاریخ بهدست آمده ،نتیجۀ چیست؟

		
 )1پژوهش در منابع مکتوب

 )2فعالیت تاریخنگاران بزرگی چون هرودت

		
 )3تحقیقات علمی باستانشناسان

 )4پژوهشهای تاریخی

14147چه عاملی سبب شده تا بگوییم باستانشناسی کمک شایانی به مطالعۀ دورۀ تاریخی زندگی بشر کرده است؟

 )1گستردگی دورۀ تاریخی و عدم امکان مطالعۀ تمام دورههای آن

 )2ناتوانی مورخان در تحلیل و تفسیر رویدادهای تاریخی

 )3کمبود منابع نوشتاری برای شناخت کامل این دوره خصوصاً اوایل آن

 )4کمکاری مورخان در زمینۀ بازسازی دقیق و درست رویدادهای تاریخی

14148عمده اطالعات منابع نوشتاری دورۀ تاریخی در چه زمینههایی است؟

 )1رویدادهای سیاسی و نظامی و زندگی اجتماعی انسانها و جوامع

 )2زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مردمان و جوامع مختلف

 )3چگونگی شکلگیری و توسعۀ تمدنها و پیشرفتهای آنها

 )4رویدادهای سیاسی و نظامی و شرح اقدامات فرمانروایان

14149کاوشهای باستانشناسی در شناخت کدام ابعاد از زندگی جوامع مختلف در دورۀ تاریخی به مورخان کمک میکند؟

 )1سیاسی و نظامی

 )2اجتماعی و فرهنگی

 )3سیاسی و اقتصادی

 )4علمی و نظامی

15150باستانشناسان عالوهبر کشف و معرفی میراث فرهنگی بشر ،کدام نقش مهمتری را برعهده داشتند؟

		
 )1تعیین سن آثار باستانی
 )3بررسی و شناخت دوران طوالنی پیش از تاریخ

(داخل )99

 )2مرمت و نگهداری آثار کشفشدۀ باستانی
 )4کمک به شناسایی زندگی مردم در دورههای تاریخی

15151چه تعداد از گزارههای زیر ،محوطۀ باستانی بهشمار میروند؟
«تپۀ سیلک کاشان ـ معبد پارتنون ـ تخت جمشید ـ آرامگاه کورش در پاسارگاد ـ کتیبۀ بیستون ـ طاق بستان کرمانشاه ـ موزۀ ملی ایران باستان»

7 )1

6 )2

5 )3

4 )4

15152کدام مورد از وظایف باستانشناس نمیباشد و بخش بسیاری از آگاهیهای تاریخی ،بهویژه دربارۀ گذشتههای دور ،از چه طریقی بهدست آمده است؟

 )1شناسایی مکانهای تاریخی ـ ثبت اخبار توسط وقایعنگاران

 )2گردآوری ابزارهای قدیمی ـ حفاریهای باستانشناسی

 )3پژوهش دربارۀ اشیای قدیمی ـ ثبت اخبار توسط وقایعنگاران

 )4بررسی سرگذشت زندگی اجتماعی انسان ـ حفاریهای باستانشناسی

15153عبارت زیر به کدام مرحله از مراحل کار باستانشناسی اشاره دارد؟
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«پژوهشگران با مقایسۀ نقشبرجستههای تختجمشید و بینالنهرین دریافتند که سنگتراشانِ در خدمت هخامنشیان ،در آثار خود از نقشبرجستههای
آشوری الهام گرفتهاند».

 )1کشف و شناسایی

 )2کاوش و حفاری

 )3استخراج و تنظیم اطالعات

 )4تعیین سن آثار باستانی

15154در دوران  ،...............توجه جهانگردان و پژوهشگران به بقایای آثار متعلق به گذشته بیشتر شد ،در آن زمان ...............

( +درس  2دهم)

 )1جدید ـ برخی از اشراف و پاپها به گردآوری آثار هنری کهن پرداختند.
 )2میانه ـ مورخ آلمانی با نگارش کتاب «تاریخ هنر یونان باستان» گام مهمی در جهت آغاز مطالعات باستانشناسی برداشت.
 )3جدید ـ فعالیتهای باستانشناسی در مناطق وسیعی از جهان گسترش یافت.
 )4میانه ـ فنآوریهای جدید کاوش ،موجب پیشرفت تدریجی فنون علمی باستانشناسی گردید.
15155از جمله محوطههای باستانی با چندین هکتار وسعت ،میتوان به  ...............اشاره کرد که ...............

( +درس  8دهم)

 )1آرامگاه توتنخامون در مصر ـ اطالعات ارزشمندی از نظام اجتماعی ،باورها و فرهنگ مردم مصر باستان بهدست میدهد.
 )2شهر سوخته در ایران ـ در مصب رود هیرمند و در کنار دریاچهی هامون در استان سیستان قرار گرفته است.
 )3تپههای باستانی ـ تا کنون تعداد زیادی از آنها در ایران شناسایی شدهاند.
 )4نقشبرجستۀ نقش رستم ـ در مرودشت استان فارس واقع شده است.
15156کدام شهر باستانی در سال  1748میالدی از زیر خاکسترهای آتشفشانی بیرون کشیده شد و این شهر مربوط به کدام تمدن است؟

 )1تروا ـ روم باستان

 )2پمپئی ـ یونان باستان

 )3تروا ـ یونان باستان

 )4پمپئی ـ روم باستان

15157هشت هزار مجسمۀ سرباز چینی که از آرامگاه شیهوانگتی یکی از فرمانروایان سلسلۀ  ...............بهدست آمده............... ،

 )1چهاین ـ بهطور اتفاقی توسط تعدادی از کشاورزان چینی که مشغول کندن چاه بودند ،کشف شد.
 )2چهاین ـ در پی حادثۀ طبیعی زلزله از دل زمین نمایان شد.
 )3هان ـ توسط باستانشناسان و با کمک ابزارهایی چون پهپاد شناسایی شد.
 )4هان ـ در پی حفاریهای غیرقانونی گروهی از قاچاقچیان آثار باستانی کشف شد.

( +درس  6دهم)
( +درس  5دهم)

15158کاوشهای باستانشناسی در شناخت کدام تمدنهای ایرانی نقش مهمی داشتهاند؟

 )1مادها و ساسانیان

 )2ایالم و هخامنشیان

 )3اشکانیان و ساسانیان

( +درس  7دهم)

 )4اشکانیان و سلوکیان

15159کدامیک از آثار باستانی زیر بهصورت اتفاقی کشف شدند؟

( +درس  8دهم)

		
 )1تختجمشید و طاقبستان

 )2مردان نمکی زنجان و معبد چغازنبیل

		
 )3تمدن جیرفت و شهرسوخته

 )4نقش رستم و کتیبۀ بیستون

16160برای تعیین قدمت ابزارهای کشاورزی مربوط به دوران نوسنگی از چه روشی میتوان استفاده کرد؟

 )1رادیو کربن

 )2پتاسیم ـ آرگون

 )3تشعشع حرارتی

( +درس  4دهم)

 )4شمارش حلقههای درخت

16161تصویر مقابل ............... ،است که ...............

 )1شهر سوخته در ایران ـ ب ه عنوان یکی از سکونتگاههای باستانی ،چندین هکتار وسعت دارد.
 )2بقایای شهر پمپئی ـ توسط باستانشناسان از زیر خا کسترهای آتشفشان بیرون کشیده شد.
 )3ویرانههای تختجمشید ـ مربوط به دورۀ هخامنشیان است.
 )4بقایای کاخهای ساسانی ـ در استان فارس شناسایی و کشف شد.
16162با توجه به تصویر مقابل کدام گزینه نادرست است؟

 )1برخی از محوطههای باستانی ،سکونتگاههای شهری یا روستایی هستند که چندین هکتار وسعت دارند.
 )2بقایایی شهر پمپئی در ایتالیا توسط باستانشناسان از زیر خاکسترهای آتشفشان بیرون کشیده شد.
 )3این نوع از محوطهها در نتیجۀ زندگی و سکونت مردم در دورههای مختلف در یک مکان ایجاد شدهاند.
 )4با کاوش در این محوطۀ تاریخی ،در قرن هجدهم ،باستانشناسی علمی رو به تکامل نهاد.
16163نقاشی روبهرو مربوط به کدام غار و در کدام کشور است؟

 )1آلتامیرا ـ اسپانیا
 )2السکو ـ فرانسه
 )3آلتامیرا ـ فرانسه
 )4السکو ـ اسپانیا
16164تصویر مقابل ،کدام محوطۀ تاریخی را نشان میدهد ،در کدام استان قرار دارد و به چه لحاظ حائز اهمیت است؟

 )1نقش رستم ـ کرمانشاه ـ غارها و آرامگاههای باستانی
 )2طاقبستان ـ فارس ـ سنگنوشتهها ،نقشبرجستهها و گوردخمهها
 )3نقش رستم ـ فارس ـ سنگنوشتهها ،نقشبرجستهها و گوردخمهها
 )4طاقبستان ـ کرمانشاه ـ غارها و آرامگاههای باستانی
16165محوطۀ باستانی روبهرو در کجا واقع شده و کدام توضیح در مورد اینگونه محوطهها صحیح است؟

 )1جیرفت ـ بر دیوارههای کوهها و صخرهها نقش بستهاند و گوشهای از فرهنگ کهن ایرانی را به نمایش میگذارند.
 )2مرودشت ـ اطالعات ارزشمندی از زندگی مردمان پیش از تاریخ بهدست میدهند.
 )3مرودشت ـ سکونتگاههای شهری یا روستایی هستند که چند هکتار وسعت دارند.
 )4جیرفت ـ هنگامی که در دورههای زمانی مختلف به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت نمایند ،ایجاد میشوند.
16166وسیلهای که در تصویر مقابل میبینید در کدام مرحله از کار باستانشناسان به کمک آنها میآید؟

 )1شناسایی و کشف
 )2کاوش و حفاری
 )3استخراج و تنظیم اطالعات
 )4تعیین سن آثار باستانی
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16167کدام گزینه در مورد تصویر مقابل نادرست است؟

 )1سنگنوشتۀ روزتا مربوط به تمدن مصر باستان است.
 )2بهطور اتفاقی توسط سربازان فرانسوی کشف شد.
 )3در آن ،یک مطلب به سه خط هیروگلیف ،دموتیک و رومی نوشته شده است.
 )4کشف آن مربوط به زمان ناپلئون و اشغال مصر توسط فرانسویان است.
16168تصویر مقابل،بیانگر  ...............مرحله از مراحل کار باستانشناسی است که ...............

 )1اولین ـ نیاز به تجربه و دقت فراوان دارد.
 )2اولین ـ به منظور کشف و شناسایی مکانها و محوطههای باستانی صورت میگیرد.
 )3دومین ـ برای بیرون آوردن آثاری است که در دل خا ک قرار گرفتهاند.
 )4دومین ـ در آن مصالح و مواد به کار رفته در آثار باستانی مورد مطالعه قرار میگیرد.

ُّ
درس  چهارم:پیدایش متدن؛بنیالنهرین و مصر  

16169مال ک تقسیمبندی گذشتۀ بشر به دورۀ پیش از تاریخ و دورۀ تاریخی چیست؟

		
 )1اختراع خط و گسترش تمدن

 )2کشف آتش و استفاده از آن

		
 )3ابداع کشاورزی و یکجانشینی

 )4ابداع چرخ سفالگری و تولید ظروف سفالی

17170باستانشناسان مراحل زندگی انسانهای پیش از تاریخ را بر چه اساس تقسیمبندی کردهاند؟

 )1رویدادهای مهم و سرنوشتساز در زندگی انسان

 )2نوع اقتصاد معیشتی و ابزارهای متناسب با آن

 )3روند تکامل زندگی بشر از کوچنشینی تا یکجانشینی

 )4چگونگی پیدایش و تکامل تمدنهای باستانی

17171براساس شواهد باستانشناسی نخستین انسانوارهها کی و در کجا میزیستند؟
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 )1پنج میلیون سال پیش ـ غارهای اروپا و آسیا

 )2چهار میلیون سال پیش ـ غارهای اروپا و آسیا

 )3پنج میلیون سال قبل ـ علفزارهای آفریقا

 )4چهار میلیون سال قبل ـ علفزارهای آفریقا

17172طوالنیترین دورۀ زندگی انسان کدام دوره است و آگاهیهای ما از این دوره متکی بر چیست؟

 )1دورۀ پیش از تاریخ ـ کاوشهای باستانشناسی

 )2دورۀ تاریخی ـ آثار باستانی

 )3دورۀ گردآوری خورا ک ـ نقاشیهای غارها

 )4دورۀ تولید خورا ک ـ ابزارهای بهدست آمده

17173کدام دوره از زندگی بشر تا چندین میلیون سال دوام آورد و تغییر و تحول در آن بسیار کُند و محدود بود؟

 )1دورۀ یکجانشینی و سکونت

 )2دورۀ گردآوری خورا ک

 )3دورۀ تولید خورا ک

 )4دورۀ تاریخی

17174شیوهای از زندگی که انسانهای اولیه در دورۀ گردآوری خورا ک پدید آوردند ،بر چه اساسی استوار بود؟

 )1رام کردن جانوران ،کشت غالت و گردآوری دانه و میوه

 )2شکار جانوران ،کشت غالت و رام کردن جانوران

 )3شکار جانوران ،گردآوری دانه و میوه و ریشۀ گیاهان و درختان

 )4ساخت ابزارهای سنگی ،شکار جانوران و کشت دانه

17175به ترتیب وظایف مردان و زنان در دورۀ گردآوری خورا ک چه بود؟

 )1بقایای دانههای گیاهی و میوۀ درختان را گردآوری میکردند ـ کلبههایی از شاخ و برگ درخت و گیاهان میساختند.
 )2از سنگ و چوب ابزار میساختند ـ مسئولیت ساخت ظروف سفالی و تولید پارچه را به عهده داشتند.
 )3در دستههای کوچک به شکار میرفتند ـ بقایای خوردنی گیاهان و میوۀ درختان را جمعآوری میکردند.
 )4گندم و جو کشت میکردند ـ به رام کردن جانوران میپرداختند.
17176اصلیترین مادهای که انسانهای نخستین از آن برای ساخت ابزار استفاده میکردند ،چه بود و برای حفظ جان خود از چه چیزی بهره میبردند؟

 )1سنگ ـ ابزارهایی چون زوبین و تبر

 )2چوب و استخوان ـ پناهگاههای طبیعی مانند غارها و کلبههای اولیه

 )3سنگ ـ پناهگاههای طبیعی مانند غارها و کلبههای اولیه

 )4چوب و استخوان ـ ابزارهایی چون زوبین و تبر

17177چه عاملی در اواخر دورۀ گردآوری خورا ک موجب تکامل توانایی بشر در سخن گفتن و اندیشیدن شد و پیامد آن چه بود؟

 )1نیاز به حفظ جان خود ـ ساخت ابزارها

 )2نیاز به نشان دادن احساس و اندیشۀ خود ـ ابداع خط

 )3نیاز به استفاده از تجربیات دیگران ـ یکجانشینی

 )4نیاز به برقراری ارتباط در شکارهای گروهی ـ ابداع هنر نقاشی

علمی است که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوۀ
زندگی انسانها و جوامع گذشته مطالعه و بررسی میکند.

باستانشناسی
کسی که براساس آثار باقیمانده از بشر ،گذشتۀ انسان و جامعه بهویژه
تغییرات فرهنگی آنها را در طول زمان بررسی و تحلیل مینماید.

آثار باستانی
تاریخی

باستانشناس

تمامی اشیا ،ابزارها ،بناها و مکانهایی که ساختۀ
دست بشر و محصول اندیشۀ او هستند

هدف باستانشناسی
شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او

مکانیا محوطۀ باستانی
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جاهایی که باستانشناسان در آنجا آثار باستانی و تاریخی را مطالعه و در مواردی کشف میکنند.
ن باستانی مکانهای باستانی از نظر شکل و وسعت متفاوتاند.
مکا 
برخی از آنها سکونتگاههای شهری یا روستایی هستند که چند هکتار وسعت دارند.

شهر سوخته در ایران

شهر پمپئی در ایتالیا
غارها ،گورستانها و آرامگاهها نیز از جمله مکانهای باستانی مورد توجه و عالقۀ باستانشناسان هستند.

اشیای بهدست آمده از داخل گورهای باستانی که در موزههای جهان به نمایش گذاشته شدهاند ،از جذابترین و پربینندهترین آثار موزهای هستند.
اشیای داخل گورها ،شیوۀ تدفین مردگان ،معماری و مصالح آرامگاهها اطالعات ارزندهای دربارۀ نظام اجتماعی ،باورها ،فرهنگ ،وضعیت اقتصادی و میزان
پیشرفتهای فنی مردمان و جوامع گذشته ارائه میدهند.
نقاشیها و اشیای کشفشده از غارها منبع ارزشمندی برای مطالعه و شناخت زندگی مردمان دوران پیش از تاریخ به شمار میروند.

آرامگاه توتنخامون فرعون مصر

بقایای شهر پمپئی در ایتالیا که توسط باستانشناسان
از زیر خاکسترهای آتشفشان بیرون کشیده شد.

غار السکو ـ فرانسه

برخی آثار تاریخی بر سینۀ کوهها و صخرهها کنده شدهاند.
در گوشه و کنار ایران بهویژه در فارس ،همدان ،کرمانشاه
سنگنوشتهها ،نقشبرجستهها و گوردخمههای متعددی بر
دیوارۀ کوهها و صحراها نقش بستهاند و گوشهای از فرهنگ و
تمدن کهن ایرانی را به نمایش گذاردهاند.
ش رستم ـ مرودشت ـ استانفارس
مقبرهها و نقشبرجستههای نق 

از مکانهای مهم باستانشناختی بهشمار میروند.
تپههای باستانی

هنگامی که در دورههای زمانی مختلف به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت کنند ،بهتدریج چند الیۀ باستانی روی هم قرار میگیرند.
شمار زیادی از این تپهها در ایران شناسایی شدهاند.

و رودخانهها قرار گرفتهاند.

مراحل کار
باستانشناسان

ری
حفا

شناسایی هستند؛ مثل تخت جمشید و طاق بستان

در زیر خا ک و یا در اعماق دریاها

شن

آثار باستانی از نظر شناسایی و کشف:

بر روی سطح زمین قرار داشته و به آسانی قابل

اس
ایی

نخستین گام باستانشناسان شناسایی و کشف مکانها و محوطههای باستانی و تاریخی است.

وک
شف

شناسایی و کشف

استخراج و تنظیم اطالعات

باستانشناسان برای کشف آثار باستانی و تاریخی عالوه بر رجوع به کتابهای تاریخی ،سفرنامهها و ...از ابزارها و فناوریهای جدید که قابلیت زیادی در
نقشهبرداری ،کشف و بازسازی دقیق محوطهها و آثار باستانی دارند ،استفاده میکنند .مانند :پهپادها ،رادارها ،عکسهای هوایی ،تصاویر ماهوارهای ،روشهای
الکترومغناطیسی و سامانۀ اطالعات جغرافیایی ()GIS
تمدن عظیم جیرفت در استان کرمان

مردان نمکی زنجان

کشفیاتی که در ایران به صورت اتفاقی رخ داد
کشفیات اتفاقی چگونه رخ میردهد؟
اغلب در نتیجۀ فعالیتهای کشاورزی و عمرانی

بروز پدیدههای طبیعی :سیل ،زمینلرزه و...

حفاری

سنگنوشتۀ مشهور روزتا که با خطوط
مصر باستان (هیروگلیف و دموتیک) و نیز
خط یونانی نگارش یافته ،بهطور اتفاقی
توسط سربازان فرانسوی که در زمان ناپلئون
مصر را اشغال کرده بودند ،کشف شد.

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

دومین گام فعالیت باستانشناسی برای بیرون آوردن و نمایان کردن آثاری است که در دل خا ک قرار گرفتهاند.

از مراحل حساس کار باستانشناسان به شمار میرود زیرا نیازمند دانش ،تجربه و دقت فراوان است و با کوچکترین اشتباه ،ممکن است آسیب بزرگی به آثار
و بناهای تاریخی وارد شود.
نقشۀ بنا را مشخص میکنند.
اقدامات باستانشناسان
پس از حفاری و خا کبرداری

ا گر به شیئی برخورد کنند ،در همان وضعیت از آن عکس میگیرند و تمام مشخصاتش را بهطور دقیق ثبت میکنند.
اشیای تاریخی را از خا ک بیرون میآورند.
در کارگاهها و آزمایشگاههای مجهز ادامۀ تحقیقات را انجام میدهند.

استخراج و تنظیم اطالعات

در این مرحله آثار یا بناهای باستانی کشف شده توسط باستانشناسان به لحاظ قدمت ،مواد و مصالح بهکار رفته در آنها و کاربردهایی که داشتهاند مورد
بررسی و مطالعه قرار میگیرند.
با مقایسۀ آثار و بناهای باستانی در زمانهای مختلف میکوشند تا سیر پیشرفتهای فنی ،هنری و فرهنگی مردمان گذشته را درک کنند.
از طریق مقایسۀ آثار و بناهای باستانی سرزمین و تمدنهای گوناگون روابط جوامع گذشته و تأثیرات فرهنگی و اقتصادی آنها بریکدیگر را توضیح میدهند.

تعیین سن آثار باستانی
باستانشناسان برای تاریخگذاری و تعیین سن آثار باستانی از روشهای علمی پیشرفته مانند روش رادیو کربن و شیوۀ پیشرفتهتری موسوم به پتاسیم ـ آرگون

استفاده میکنند .در این روشها از دانشهایی مانند شیمی ،فیزیک ،گیاهشناسی و زمینشناسی کمک گرفته میشود.
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ن برای گردآوری ،نگهداری ،مرمت ،مطالعه و نمایش آثار باستانی هستند.
موزهها ،مهمترین مکا 

موزههایی در ایران و جهان که دارای آثار باستانی ارزشمند ایرانی هستند.
موز ۀ ایران باستان
تهران

موزۀ مترو پولیتن

موزۀ لوور

موزۀ بریتانیا

موزۀ آرمیتاژ

پاریس

لندن

سنپترزبورگ

نیویورک

ابزارهای سنگی صیقلیافته مربوط به دورۀ
نوسنگی ـ موزۀ تولوز فرانسه

باستانشناسی و تاریخ
باستانشناسی و علم تاریخ ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.
از یک سو ،باستانشناسان از نوشتههای مورخان برای شناسایی ،کشف و مطالعۀ آثار و مکانهای باستانی بهره
میبرند .از سوی دیگر ،نتایج کاوشهای باستانشناسی ،منبع ارزشمندی برای تحقیقات مورخان به شمار میرود.
مطالعه و شناخت دوران بسیار طوالنی پیش از تاریخ متکی به کاوشهای باستانشناسی است .از اینرو ،بیشتر
ت آمده حاصل تحقیقات
آ گاهی و اطالعاتی که تا کنون دربارۀ زندگی انسانها و جوامع دوران پیش از تاریخ بهدس 
علمی باستانشناسان است.

ابزارهای کشاورزی ساختهشده از شاخ گوزن ،شرق
اروپا ،دوران نوسنگی
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منابع نوشتاری (مکتوب) برای شناخت کامل این دوره ،مخصوصاً اوایل آن کافی نیست.
عمدۀ اطالعات منابع نوشتاری ،مربوط به رویدادهای سیاسی و نظامی و شرح اقدامات فرمانروایان است.

باستانشناسی کمک شایانی به مطالعۀ

و

دورههای تاریخی زندگی بشر کرده است

بنابراین

باستانشناسی به مورخان کمک میکند که ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی

مردمان و جوامع تاریخی را بهتر بشناسند.
باستانشناسی عالوه بر آنکه میراث فرهنگی بشر را کشف و معرفی کرده است ،نقش مهمتری در مرمت و نگهداری این میراث گرانبها دارد.

یکی از مهمترین تحوالت زندگی بشر ،پیدایش و گسترش تمدن است.
دوران طوالنی از زندگی انسان با ظهور او در پهنۀ گیتی آغاز شد.
تقسیمبندی کلی گذشتۀ بشر

دورۀ پیش از تاریخ تا اختراع خط و گسترش تمدن در حدود  5000سال پیش به طول انجامید.
دورۀ تاریخی

آ گاهی ما از این دوره متکی بر کاوشهای باستانشناسی است.

براساس شواهد باستانشناسی نخستین انسان وارهها حدود  4میلیون سال پیش در علفزارهای آفریقا میزیستند و بعدها گروههایی از آنها به آسیا و اروپا کوچ کردند.

تقسیمبندی مراحل زندگی انسانهای پیش از تاریخ براساس نوع اقتصاد معیشتی و ابزارهای متناسب با آن :دورۀ گردآوری خورا ک و دورۀ تولید خورا ک

دورۀ گردآوری خوراک
شیوهای از زندگی که بر دورهگردی ،شکار جانوران ،گردآوری دانه ،میوه و ریشۀ گیاهان و درختان برای تأمین خورا ک استوار بود.
دورۀ گردآوری خورا ک
وظیفۀ زنان

پناهگاه

سیر تکامل

طول دوره

طبیعی و برای حفظ جان (غارها و
کلبههایی از شاخ و برگ درختان)

بسیار کند و محدود

چندین میلیون سال

وظیفۀ مردان

جمعآوری بقایای خورا کی گیاهان و میوۀ درختان

شکار

از اتفاقات مهم دوران پیش از تاریخ :افروختن آتش و بهکار گرفتن آن بود که تأثیر بهسزایی بر زندگی انسان و ارتباط او با محیط گذاشت.
سنگ :اصلیترین مادهای که انسانهای نخستین از آن برای ساخت ابزار استفاده میکردند.
در آغاز ابزارهای سنگی بسیار ساده و ابتدایی بودندّ ،اما بشر در خالل صدها هزار و حتی چند میلیون سال بر مهارت خود در ساخت تیغۀهای سنگی افزود

و توانست ابزارهایی مانند تبر ،زوبین و کارد بسازد.

ن و چوب :از مواد دیگری که مردمان پیش از تاریخ از آنها برای ابزارسازی استفاده میکردند.
استخوا 
انسانهای نخستین در آغاز قادر به حرف زدن نبودند اما برای اینکه بتوانند به صورت گروهی به شکار بروند ،باید بهگونهای با هم ارتباط برقرار میکردند بهتدریج
تا اواخر دورۀ گردآوری خورا ک توانایی بشر در سخن گفتن و اندیشیدن تکامل یافت.
مطالعۀ وضعیت دین و

هنر نقاشی را برای نشان دادن احساس و اندیشۀ خود به کار گرفت.

به دلیل فقدان شواهد و مدارک بسیار دشوار است.

اعتقادات مردمان دورۀ باستانشناسان میکوشند از طریق

بومیان استرالیا

بررسی اعتقادات جوامع شکارگر کنونی قبیلههای سرخ پوست آمریکای جنوبی

گردآوری خورا ک

به معتقدات دینی انسانهای نخستین پی ببرند.

اعتقاداتی که با مشکالت و مخاطرات زندگی آنها مانند بیماری ،مرگ ،سیل ،خشکسالی و ...ارتباط داشته است.

اعتقادات انسانهای نخستین

اعتقاد به نیروهایی مرموز و فراطبیعی که در نظر آنان نگاهدارندۀ زمین ،آسمان و سراسر زندگی محسوب میشدند.

دورۀ تولید خوراک
از حدود  12000سال پیش گروههایی از مردمان گردآورندۀ خورا ک با استفاده از تجربیات گذشته ،شروع به کشت برخی گیاهان و اهلی ساختن حیوانات کردند
و برای نخستین بار موفق به تولید خورا ک شدند.

باستانشناسان دربارۀ تقدم کشاورزی بر اهلی کردن حیوانات و یا
بالعکس ،نظرهای متفاوتی دارند.
باستانشناسان مناطق مختلفی از کرۀ زمین را به عنوان
خاستگاه دیرینۀ کشاورزی معرفی کردهاند.

خاستگاه کشاورزی
بر اساس کاوشهای
باستانشناسی

مناطق کوهپایهای زا گرس
در غرب ایران
ساکنان تپه چغاگالن
در شهرستان مهران
استان ایالم
گندم و جو

عصر
نوسنگی

نخستین گردآورندگان خورا ک

فعالیتهای رایج در عصر نوسنگی

محصوالتی که در تپه چغاگالن کشت میشد:

به چه دلیل احتمال میرود زنان
کشت دانه را شروع کردهاند؟


در عصر نوسنگی:

 12000تا  6500سال پیش

انسان فن ساخت ابزارها و ظروف سنگی را ترقی داد

با ابداع چرخ سفال اقدام به تولید ظروف گلی کرد

حیوانات موفق به تولید پارچه شد.
ابداع کشاورزی

کشت غالت

رویدادی مهم و سرنوشتساز در زندگی انسان.
برخی باستانشناسان از آن با عنوان انقالب کشاورزی یاد میکنند.
باستانشناسان اهمیت و تأثیر کشاورزی را در تاریخ بشر مانند انقالب صنعتی در قرن  18م میدانند.

رام کردن جانوران
زنان مسئولیت
جمعآوری دانههای
گیاهی را بر عهده
داشتند

با استفاده از پشم
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دست برداشتن انسان از دورهگردی
تولید اضافه بر نیاز

ایجاد نخستین روستاها به عنوان سکونتگاههای دائمی

روی آوردن به فعالیتهایی غیر از تولید خورا ک چون ابزارسازی ،سفالگری ،پارچهبافی و  ...و تخصص

مهمترین پیامدهای کشاورزی پیدا کردن در این فعالیتها
نتیجۀ تولید مازاد بر نیاز محصوالت

شروع و رونق داد و ستد میان روستاها و آشنایی مردمان مناطق مختلف با آداب و

رسوم ،مهارتها و اندیشههای یکدیگر.
کشاورزی و دامداری
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یکجانشینی و بهوجود آمدن روستاها

تولید مازاد بر نیاز

شکلگیری تجارت

تخصصی شدن کارها

شکلگیری شهرها و تأسیس تمدن

بینالنهرین
بینالنهرین

به معنای سرزمینهای میان دو رود دجله و فرات در کشور کنونی عراق.
جغرافیای تمدن بینالنهرین

محدود به سرزمینهای میان این دو رود نیست.
شامل تمامی سرزمینهای پست غرب فالت ایران میشود.

رودهای دجله و فرات از مناطق کوهستانی ترکیه و ارمنستان سرچشمه میگیرند و پس از طی کردن مسافتی طوالنی در کشور عراق به هم میپیوندند .سپس
با پیوستن به کارون در نزدیکی بندر خرمشهر ،اروندرود را تشکیل میدهند و به سمت خلیج فارس جریان مییابند .رسوبات این رودها موجب بهوجود آمدن
دشتهای حاصلخیزی شده که مهد یکی از کهنترین تمدنها بودهاند.

شکلگیری تمدن

کاوشهای باستانشناسی در کشو ر عراق کنونی و جلگۀ خوزستان نشان میدهد :نخستین مرا کز تمدنی در حدود  3500ق.م در این مناطق شکلگرفتهاند.
کشاورزان کوهپایههای زا گرس برای اولینبار در دشتها و جلگههای مجاور بینالنهرین ،شروع به کشاورزی کردند.
به دلیل کمبود بارندگی امکان کشت دیم وجود نداشت.
در بینالنهرین

سا کنان این منطقه با حفر آبراهها و ایجاد آبگیرهای متعدد ،زمینهای وسیعی را در اطراف رودهای دجله و فرات به زیر کشت بردند.
محصوالت فراوان و مازاد نیاز تولید کردند.
افزایش جمعیت و تولید مازاد بر خورا ک موجب شد

روستاها گسترش پیدا کنند و نخستین شهرها در این منطقه پدید آیند.

پیدایش اولین شهرها در این ناحیه

سومر

نام یکی از اقوام کهن ساکن این ناحیه

)ناحیۀ جنوبی
بینالنهرین(

دولتشهر یا کشورشهر :هریک از شهرها به همراه روستاهای
پیرامون خود دارای حکومتی مستقل بود .این دولتشهرها
اغلب با یکدیگر در حال رقابت و جنگ بودند.
لوح گلی یکی از فرمانروایان سومری در  2400ق.م.

مهمترین شهرها
اور

اوروک

کیش

ال گاش

دربارۀ ساخت شهرها و حفر آبراه



پرستش خدایان متعدد
کوتاهی انسان در خدمت به خدایان سبب وقوع سیل ،طوفان و خشکسالی میشود.
اعتقادات مردم میان رودان

انسان برای خدمت به خدا خلق شده است.
اهدای قربانی و هدایا به پرستشگاهها
برپایی پرستشگاه برای خدایان هر شهر
هر شهر از آن خدایی است.

کاهنان و کاهن اعظم:

مطلع از دانشهای عصر خود

دینی را به همراه فرمانروایی سیاسی برعهده داشتند.

موزائیک سنگی کشفشده از مقبره شاهی اور

واسطۀ میان مردم و خدایان

در آغاز پیشوایی

برخورداری از قدرت و ثروت فراوان

سرانجام فرمانروایی سیاسی را از دست دادند زیرا فرماندهان نظامی قدرت را به دست گرفتند و

حکومت را در خانوادۀ خود موروثی کردند.
صنعتگران سومری عالوه بر مهارت در سفالگری ،در ساخت ابزارها و جنگ افزارهای مفرغین تبحر خوبی داشتند.
لوحهای گلی فراوانی ،به خط میخی و زبان سومری در بقایای شهرهای سومری کشف شدهاست.
به گمان برخی باستانشناسان ،سومریان مخترع خط بودهاند و نخستین نوشتههای جهان متعلق به آنان است.
برخی از لوحهای گلی سومری حاوی آثار ادبی بلند مانند افسانۀ گیلگمش است.

ِ
فرغی کشفشده از
پیکرۀ بز م َ
گورستان شاهی شهر اور در سومر

ا َّکد و بابل
در حدود  2400ق.م ،قوم ا َّکد که در مرکز بینالنهرین میزیست به فرماندهی سارگن بر کشورشهرهای سومری مسلط شد.
سارگن سرتاسر بینالنهرین را به زیر فرمان خود برد و امپراتوری بزرگی تشکیل داد که از سواحل شرقی دریای مدیترانه تا
کوههای زا گرس امتداد داشت و تا دو قرن دوام آورد.
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امپراتوری سارگن مردمان و اقوامی را که دارای اندیشه ،آداب و رسوم ،صنعت و هنر گونا گونی بودند ،یکپارچه و متحد ساخت
و موجب تبادل بیشتر فرهنگ و تمدن در بینالنهرین شد.
از حدود  1900ق.م بهتدریج قوم دیگری به نام اَموری قدرت خود را در مرکز بینالنهرین گسترش داد و سلسلهای تأسیس

سردیس مفرغی سارگن

کرد که به بابل قدیم مشهور است.

پایت
خت

حمورابی مقام پادشاهی را هدیهای از جانب خداوند به خود میپنداشت.

اموریها

بابل

یها
ر
امو

فراوان پادشاه و اطاعت کامل حا کمان والیات از او ،بود.

م

نخستین سند قانونگذاری جهان به شمار میرود.

شیوۀ حکومتی او مبتنی بر قدرت و اختیارات

حَمورابی

شهو
رتری

مناطق وسیعی از بینالنهرین را فتح و ضمیمۀ قلمرو خود کرد.

تدوین قانوننامهای که
نف
رما
نروا

اقدامات مهم حمورابی:

اقدامات مهمی در زمینۀ کشورداری ،کشاورزی و قانونگذاری انجام داد.

محتوای قانوننامۀ حمورابی

قوانین زراعت آبیاری کشتیرانی ارث ازدواج خرید و فروش برده
مجازاتهای انواع جرمها و جنایتها

داشتن موقعیت مناسب سیاسی و جغرافیایی
شهر بابل از مرا کز بزرگ تجارت بینالمللی در جهان باستان
برخورداری از ثروت و رفاه فراوان
پس از آنکه حکومت بابل قدیم ،دچار ضعف و زوال شد ،آشوریان (قومی جنگجو در شمال بینالنهرین) به قدرت رسیدند.
حکومت آشور با لشکرکشیهای پیاپی به سرزمینهای همجوار (از جمله ایران) و غارت و ویران کردن آنها بر قلمرو و ثروت خود افزودند.

میراث تمدن بینالنهرین
ساکنان بینالنهرین در چه زمینههایی تمدن عظیم را پیریزی کردند :سیاست ،حکومت ،قانونگذاری ،معماری ،شهرسازی ،هنر ،صنعت ،خط
تمدن بینالنهرین بر کدام تمدنها تأثیر داشت :تمدن ایران در زمان هخامنشیان و تمدن یونان باستان

مهر استوانهای مربوط به دوران ا ََّکد

لوح سنگی قانوننامۀ حمورابی موزۀ لوور پاریس

مصر،هدیۀ رود نیل
در مصر ،جریان زندگی و تمدن به رود پرآب و طویل نیل وابسته بود.
از دریاچههای آفریقای مرکزی به سمت شمال جاری میشود.
نیل

به دریای مدیترانه میریزد.
آب نیل هر سال بر اثر ذوب شدن برفها و باریدن بارانهای بهاری آرام آرام باال میآید و سواحل پست را فرا میگیرد و کمکم فرو مینشیند
الیهای از رسوبات غنی برجای میگذارد و زمینهای مرطوب را مستعد کشت و زرع میکند.

عواملی که مصر را از تهاجم خارجیان حفظ میکرد :وجود رود نیل ،صحرای گرم در شرق و غرب ،دریای مدیترانه در شمال ،صخرههای شمالی

فرمانروایی آمنهوتپ چهارم

قدرت فرعونها در اوج بود.

امپ
یج
تور
را

تقسیمبندی تاریخ
مصر باستان

دید

اهرام سهگانه به دستور فرعونها ساخته شد.

ا
مپرا
تور
یق

دیم
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مصر اغلب از طریق شبه جزیرۀ سینا در شمال شرق این کشور در معرض هجوم بیرونی قرار داشت و عاقبت ،فاتحان از همین مسیر به آن سرزمین دست یافتند.

دعوت مردم مصر به پرستش خدای یگانه توسط
موسی (ع)
حضرت یوسف (ع) و حضرت
ٰ

امپراتوری میانه
فرعونها:

برای ادارۀ امور کشور از وزیر یا شخصی به عنوان «کارگزار کل کشور» استفاده میکردند که مسئولیت ادارۀ امور اداری و قضایی را بر عهده داشت.
فرعون از قدرت فوقالعادهای برخوردار بود و اعتبار زیادی در میان مردم داشت.
آنچه فرعون انجام میداد ارادۀ خدایان بود و فرمانهای او میبایست بدون چون و چرا اجرا شود.
پسر یا هر کدام از اعضای خانوادۀ فرعون ،حتی همسر او میتوانست جانشین او شود.
مصریان باستان خدایان متعددی را میپرستیدند.
دین در مصر باستان

مردم مصر خدایانشان را مهربانتر و دوستانهتر از خدایان سومری میپنداشتند.

به این سبب که زندگی در اطراف نیل آسانتر و

مطبوعتر از زندگی در کنارههای دجله و فرات بود.
نام چندین هزار خدا در نوشتههای مصری شناسایی شده است.
یکی از فرعونهای دورۀ جدید بود.

آمن هوتپ چهارم یگانهپرستی را در شکل پرسش خدای خورشید ترویج کرد.
پس از مرگ او ،کاهنان که نقش مهمی در فرهنگ مصر داشتند ،دوباره پرستش چند خدایی را رایج کردند.

مصریان به زندگی بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند روح پس از مرگ مدتی سرگردان میماند و سپس به جسم انسان بازمیگردد .از اینرو ،اجساد
فرعونها را برای جلوگیری از فاسد شدن ،مومیایی میکردند.
اساس زندگی در مصر باستان :کشاورزی  /اکثریت جمعیت مصر :کشاورز
محصوالتی که در کشتزارهای اطراف نیل کشت میشد :گندم ،جو ،پنبه ،دیگر میوهها
کشتزارهای اطراف نیل متعلق به فرعونها ،کاهنان و مقامهای حکومتی بود.
مردم مصر:

صبور و فرمانبر بودند.

برای حکومت بیگاری نمایند.

تودههای مردم عالوه بر پرداخت مالیات نا گزیر بودند در ساختن آرامگاهها ،کاخها و معابد و حضور در جنگها

آموزههای دینی ،آنان را به اطاعت بیچون و چرا از فرمان فرعونها و مأموران او فرا میخواند.

ادبیات :یکی از دستاوردهای برجستۀ تمدن مصر ،ابداع خطهای هیروگلیف و دموتیک و کاغذ پاپیروس با استفاده از نی بود که امروزه تعدادی از پاپیروسها
که حاوی مطالب ادبی ،دینی و شر ححال و اقدامات فراعنه است بهجا مانده است.
هنر :شهرت تمدن مصر بیش از هر چیزی بهخاطر بناهای باستانی (اهرام ،معابد ،کاخها) و مجسمهها است.
ساخت بناهای عظیم در مصر نیازمند دانش و مهارت باالیی بود و بدون محاسبات دقیق هندسی و ریاضی انجام آن امکانپذیر نبود.
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جلگهها و دشتهای پیرامون رودهای بزرگ در هند و چین در جنوب و شرق آسیا زادگاه تمدنهای کهنی بودند.

سرزمین پهناور هند دارای تاریخ و تمدن کهن و پرباری است.
ن پهناور و متنوع شامل :هندوستان ،بنگالدش و بخش وسیعی از پا کستان امروزی بوده است.
هند باستان سرزمی 

تمدن درۀ سند
کاوشهای باستانشناسی در اوایل قرن بیستم نشان داد حدود  5هزار سال پیش تمدن پیشرفتهای در کنار رود سند وجود داشته است.
دو شهر بزرگ و پر جمعیت در پا کستان امروزی

هاراپا
موهنجودارو

مجهز به شبکۀ فاضالب

در فاصلۀ بین دو شهر موهنجودارو و هاراپا ،دهها سکونتگاهها کوچکتر از خا ک بیرون آورده شد.

دارای بناهای عمومی مانند پرستشگاه ،حمام ،انبار غلّه

طراحی خیابانها و معابر با پهنای معین که یکدیگر را قطع میکردند

خصوصیات شهرهای تمدن درۀ سند:

معماری تقریباً یکسان

ساختن شهرها براساس نقشۀ دقیق و

بنای ساختمانها با معماری همسان و آجرهای به اندازۀ مشخص

تمدن سند به کشاورزی متکی بود و سا کنان این منطقه در جلگههای آبرفتی و حاصلخیز اطراف رود سند به کشت محصوالتی چون گندم ،جو و پنبه و
پرورش دام (گاومیش) میپرداختند.
سفالگری

صنعت در تمدن سند:

نساجی

وجود برخی اشیای متعلق به مرا کز تمدنی ایران و بینالنهرین در کشفیات موهنجودارو و هاراپا نشان میدهد این مرا کز با یکدیگر داد و ستد داشتهاند.
از تمدن سند ابزارها ،ظرفها ،آثار هنری ،مجسمهها و زیورآالتی کشف شده است که بیانگر شکوفایی صنعت و هنر است.
از تمدن سند لوحها و نوشتههایی بهدست آمده است که تا کنون رمزگشایی و خوانده نشدهاند؛ از اینرو دربارۀ اوضاع سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی تمدن
سند چیزی نمیدانیم.

مهاجرت آریاییان به هند
در حدود 1500ق.م و در زمانی که تمدن سند رو به انحطاط نهاده بود ،دستههایی از اقوام آریایی از سمت شمالغرب وارد هند شدند.
آریاییها:

دارای اسب و ارابه بودند.

مردمانی جنگجو بودند.

بهتدریج به بخشهای شمالی هند مسلط شدند.

قدرت و نفوذ خود را تا نواحی

مرکز آن کشور گسترش دادند.
نواحی استوایی و مرطوب جنوب هند :زیر سلطۀ مهاجران آریایی در نیامد .قومی تیره پوست موسوم به دراویدیها تا قرنها در آنجا به زندگی مستقل خود ادامه دادند.

دین
آریاییان هند مانند سایر اقوام هند و اروپایی ،خدایان گونا گونی را به عنوان یکی از مظاهر طبیعت مانند آسمان ،ماه ،خورشید ،باد و آتش میپرستیدند و
همچنین به خدای غیر مادی و مافوق طبیعت نیز عقیده داشتند.
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به زبان سانسکریت (زبان مهاجران آریاییِ هند)

وداها

مهمترین اثر به جا مانده دربارۀ عقاید آریاییان هند

سرودههایی در ستایش آفرینش و خدایان

کهنترین بخش آن :ریگودا

آیین برهمنی:

آیین پیچیدهای که بعد از ورود آریاییها به هند پدید آمد.

و مناسک دشواری را بر پیروان خود تحمیل میکرد.
وظایف برهمنها:

به خدایان متعدد که در وداها ستایش شده بود باور داشت.

آداب

قربانی کردن از رسوم سخت و پیچیدۀ آن بود.

حفظ سرودهای وداها از گزند فراموشی

تعلیم آموزههای دینی

اجرای آداب مذهبی

برهمنها به واسطۀ مقام و موقعیت مذهبی خویش ،قدرت و ثروت فراوانی کسب کرده و کاست یا طبقۀ ممتاز را تشکیل داده بودند.
مناسک طاقتفرسای آیین برهمنی

بهتدریج

موجب روی گردانی برخی از پیروان آن شد و

زمینه

را برای شکلگیری و رواج آیین و اندیشههای دیگر در

هند فراهم آورد؛ مانند آیین بودایی
آیین بودایی :مهمترین آیینی که در برابر باورهای آمیخته با خرافات و رسوم آیین برهمایی ظهور کرد و تا چندین قرن حیات فکری و فرهنگی هند باستان
را تحت تأثیر خود قرار داد.
چهار حقیقت عالی که بودا از آن سخن به میان آورد:

زندگی سراسر رنج و درد بیپایان است.
سرچشمۀ این درد آرزو و خواستن است.
تنها با رسیدن به نیروانا میتوان بر آرزو و خواستن غلبه کرد.
از هشت راه مقدس میتوان به نیروانا رسید.

معبد بودایی ماهابادی در استان بیهار
هند ،به اعتقاد بوداییان ،بودا در همین مکان
و در زیر درخت مقدس به روشنایی رسید.

هشت راه مقدس برای رسیدن به نیروانا :صداقتورزی در ایمان  /نیت  /گفتار  /کردار  /زندگانی  /کوشش  /پندار  /مراقبه
تعالیم بودا با وجود مخالفت و دشمنی برهمنان در هند رواج پیدا کرد و از آنجا به مناطق دیگر آسیا از جمله تبت و چین راه یافت.

پیکرۀ بودا در سارنات هند

