
 

 

 18درس 

 

 است؟ شده تقسيم زمانی ه ٴ دور چند به ايران تاريخ

 .گويند می باستان ايران ه ٴ دور آن به که اسالم از قبل تاريخ -۱

 .دارد ادامه تاکنون و شد آغاز ايران به اسالم ورود و ساسانيان حکومت سقوط با که اسالمی ه ٴ دور تاريخ -۲

 است؟ شده آغاز یزمان چه از ايران اسالمی ه ٴ دور تاريخ

 ساسانيان حکومت سقوط زمان از (الف

 ايران به اسالم ورود زمان از (ب

 پيش سال ۷۰۰۰ از (ج

 است درست ب و الف های گزينه دو هر (د

 .شدند يکجانشين ها انسان که شد موجب ................ -

 غ ص .آمدند پديد ها چشمه و پرآب دهای رو کنار در ها روستا اولين

 شد؟ اختراع ونهچگ خط

 کرد اختراع را خط دهايشان ست و داد محاسبه و نوشتن و ها کار به رسيدگی برای ها ن انسا

 دارند؟ هايی ويژگی چه ها تمدن

 حکومت داشتن -۱

 مقررات و قوانين داشتن -۲

 خط داشتن-۳

 مذهبی عقايد داشتن -٤

 مختلف رهای کا در مهارت -٥

 هنر و رسازی شه معماری، داشتن -٦

 دارد؟ قرار کنونی ايران ی محدوده زيردر های تمدن از يک کدام

 آشور تمدن (الف

 سومر تمدن (ب

 شهرسوخته تمدن (ج

 بابل تمدن (د

 ؟ ندارد قرار کنونی ايران ی محدوده زيردر های تمدن از يک کدام

 جيرفت تمدن (الف

 ايالم تمدن (ب
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 سوخته شهر تمدن (ج

 بابل تمدن (د

 است؟ ايران باستانی ایه تپه از مورد کدام

 سييلک ی تپه (الف

 حسنلو ی تپه (ب

 حصار ی تپه (ج

 موارد تمامی (د

 بود؟ آمده بوجود زابل شهر نزديکی در پيش سال هزار پنج حدود زير های تمدن از يک کدام

 جيرفت تمدن (الف

 ايالم تمدن (ب

 شوش تمدن (ج

 سوخته شهر تمدن (د

 است؟ گزينه کدام ايالم نتمد از مانده جای به اثر ترين مهم

 ايالمی زن ای نقره جام (الف

 زنبيل چغا معبد (ب

 آبی های آسياب(ج

 سفالی ظروف و مصنوعی چشم(د

 داشت؟ نام چه آمد بوجود رود کنارهليل در شرق های تمدن ترين کهن از يکی

 جيرفت تمدن (الف

 ايالم تمدن (ب

 شوش تمدن (ج

 سوخته شهر تمدن (د

 .است شوش نزديکی در دارد، جهانی شهرت که ......................معبد

 .است ايالم تمدن از مانده جای به اثر ترين مهم ..................زيگورات

 .بود ................. ايالم تمدن شهر ترين بزرگ و ترين مهم

 اند؟ کرده کشف جيرفت تمدن از را اشياء و وسايل کدام شناسان باستان

 .است اکتشافات اين جمله از آجری های کتيبه و ٭زيگورات جانوران، نقش با مفرغی و سنگی ظروف و وسايل

 است؟ تمدن کدام به متعلق خط ترين قديمی احتماال شناسان باستان از بعضی ی عقيده به

 جيرفت تمدن (الف
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 ايالم تمدن (ب

 شوش تمدن (ج

 سوخته شهر تمدن (د

 ساختند؟ می زيبايی های مجسمه و سفالی ظروف و بود آشنا سازی سفال هنر با تمدن کدام مردم

 جيرفت تمدن (الف

 ايالم تمدن (ب

 آشور تمدن (ج

 سوخته شهر تمدن (د

 اند؟ آمده بوجود النهرين بين ی منطقه در زير های تمدن از يک کدام

 بابل ، سومر ، آشور (الف

 جيرفت ، ايالم ، آشور (ب

 ليدی ، ايالم ، آشور (ج

 ليدی ، مايال ، سومر (د

 .زيستند می النهرين بين در ..................و......................يعنی الهی بزرگ پيامبران از دوتن

 .بسربردند مصر در زيادی مدت(..............حضرت و(...............حضرت

 شدند متولد فلسطين در روم امپراتوری حکمرانی زمان در ............... حضرت
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