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در اين موزه مجسمه ها ، ظروف و ابزار و وسايلي از گذشته هاي بسيار دور  نگهداري مي شود ؟ آثاريدر موزه ي ايران باستان چه  -1
 .ايران نگهداري مي شود 

 

زيرا در اين موزه آثار تاريخي به جا مانده از دوره ي قبل از اسالم را مي توان  علت نام گذاري موزه ي ايران باستان چيست  ؟ -2
 .به همين جهت به اين موزه ،   موزه ي ايران باستان مي گويند . مشاهده كرد 

 

يخي كشور ما چون  ورود اسالم به ايران ، مهم ترين رويداد تار به چه جهت تاريخ ايران به دو دوره ي زماني تقسيم شده است ؟  -3
 .است 

 

به آن دوره ي ايران باستان تاريخ قبل از اسالم كه  -1  تاريخ ايران به دو دوره ي زماني تقسيم مي شود ، اين دو دوره چيست ؟ -4
 . تاريخ دوره ي اسالمي كه با سقوط حكومت ساسانيان و   ورود اسالم به ايران آغاز شد و تاكنون ادامه دارد  -2مي گويند  

 

 .در روي نمودار زير دو دوره ي تاريخي ايران را بنويسيد  -5

 
 دوره اسالمي                                                                                                دوره ايران باستان

زندگي از  )بانسان ها از وسايل بسيار ساده استفاده مي كردند  ) الفانسان ها در مراحل ابتدايي چگونه زندگي مي كردند ؟   -6
براي محافظت از خود در درون غارها به  ) ددر جست و جوي شكار از جايي به جاي ديگر مي رفتند  )جت طريق گرد آوري خوراك و شكار حيوانا

دركنار رودخانه ها خانه )وكشاورزي را ياد گرفتند و حيوانات را اهلي كردند  -6ابزارهاي انسان هاي غارنشين سنگ بود    )ه     سر مي بردند
 .هاي دائمي ساختند 

 

بدين ترتيب اولين روستاها در كنار . كشاورزي موجب شد كه انسان ها يكجانشين شدند  اولين روستاها چگونه پديد آمدند ؟ -7
 .رودهاي پر آب و چشمه ها پديد آمدند 

 

 تپه ي سيلك در كاشان -1  پيدا شده است ؟) يكجانشين(در كدام نقاط ايران ظروف و وسايلي از زندگي مردم قديم  -8
 تپه ي حسن لو در آذربايجان غربي -2 

 

 .انسان ها براي رسيدگي به كارها و نوشتن و محاسبه ي دادوستدهايشان خط را اختراع كردند  چرا انسان ها خط را اختراع كردند ؟  -9
ذشت زمان ، جمعيت برخي سكونتگاه ها رو به افزايش گذاشت با گشهرهاي بزرگ چگونه پديد آمدند ؟ و چگونه اداره مي شدند ؟  -10

 .كرده اند ع آنها قوانين و مقرراتي براي خود وض. د آمدند كه به وسيله ي حكومتي اداره مي شدند و شهرهاي بزرگي پدي
 

مردم شهرهاي بزرگ در هنر و معماري و ساختن بناها پيشرفت زيادي   نخستين تمدن هاي بشري چگونه به وجود آمدند ؟ -11
 .ترتيب نخستين تمدن هاي بشري به وجود آمدند  بدين. كردند 

 داشتن عقايد مذهبي -4    داشتن قوانين و مقررات  -3      داشتن حكومت -2    داشتن خط  -1ويژگي هاي تمدن ها را نام ببريد ؟   -12
 مهارت در كارهاي مختلف -6        داشتن معماري ، شهرسازي و هنر  -5  

 

باستان شناسان در نزديكي شهر زابل در استان   ؟شهر سوخته در كجا و چگونه تمدني بود ؟علت نامگذاري آن چه بود  -13
يايي پيدا كردند و با مطالعه بر روي آنها حدس زدند كه حدود پنج هزار سال پيش تمدن بزرگي در اين منطقه وجود شسيستان و بلوچستان ا

ت و به همين علت آنها اين منطقه را شهر آنها با مطالعه و كاوش بيشتر دريافتند كه اين تمدن به طرز عجيبي از بين رفته اس. داشته است 
 .سوخته به معني نابود شده نام گذاشتند 

 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده      – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

  )قديمي ترين سكونتگاه هاي بشري(  18درس 
 

 .................دوره  ................دوره 
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اين معبد . كه شهرت جهاني دارد در نزديكي شوش است معبد چغازنبيل  معبد چغازنبيل در كجا قرار داشت و چگونه ساخته شد؟  -14
 .خط ايالمي ، مطالبي نوشته شده است  خشت و هزاران آجر ساخته شده و بر روي برخي آجرها بابا ميليون ها 

 

) شوش(هزار سال در منطقه  خوزستان  3ايالمي ها حدود  ايالمي ها در چه زماني تمدن خود را به وجود آوردند توضيح دهيد ؟  -15
آنها بر روي لوح هاي گلي قانون هايي را كه پادشاهان ايالمي وضع كرده بودند ، مي نوشتند . زندگي كرده و تمدن بزرگي را به وجود آورده بودند 
 .كه بعضي از اين لوح ها تا به امروز باقي مانده است 

 

را ..... ايالمي ها مانند ساير تمدن ها ، خدايان متعددي مثل خداي خورشيد و خداي آب و قاداتي داشتند ؟ ايالمي ها چه اعت -16
 .پرستش مي كردند و مجسمه هايي از اين خدايان ساخته و در معابد خود قرار مي دادند و آنها را مي پرستيدند 

 

وسايل و ظروف سنگي و مفرغي با نقش جانوران ، زيگورات و كتيبه هاي آجري از جمله كشف شد ؟   ت چه چيزهاييفاز تمدن جير -17
 .اكتشافات است اين 

 

در منطقه ي بين النهرين تمدن هاي سومر ، بابل  ،   در منطقه ي بين النهرين و كنار رود نيل چه تمدن هايي شكل گرفتند ؟ -18
 . آشور و در كنار رود نيل تمدن مصر شكل گرفت  

 

در زندگي و روابط اجتماعي آنها شرايط بدي حاكم ) الف  زندگي اجتماعي كه بر تمدن هاي قديمي حاكم بود را توضيح دهيد ؟ -19
انسان ها به جاي پرستش خداوند  ) جفرمانروايان در كاخ ها ي با شكوه به خوشگذراني مشغول بودند و به مردم ظلم بسيار مي كردند   )ببود  

 .يد و ماه يا بت ها را عبادت مي كردند يكتا ، خورش
 

آنها با . همه ي پيامبران از جانب خداوند براي هدايت مردم برگزيده شدند پيامبران از جانب خداوند چه مأموريتي داشتند ؟   -20
 حاكمان ستمگر عصر خود مبارزه مي كردند و به فرمان خداوند از آنها مي خواستند دست از ستم بردارند و به آيات خداوند بينديشند و عمل 

نابود خواهد كرد و از مردم مي خواستند تا با دوري از گناهان ، رفتار نيكو در به آنها گوشزد مي كردند كه خداوند بدكاران و ستمگران را . كنند 
 .پيش بگيرند و از ظالمان اطاعت نكنند 

 

  )به ايران ورود اسالم (                                              .است .............................................. مهم ترين رويداد تاريخي كشور ما  *-
 )باستان شناسان(       . زندگي بشر از مراحل ابتدايي آغاز شده استمي گويند گذشتگان براساس مطالعه ي آثار..........................  *-

 )خرابه هاي چغازنبيل (                                            .است  ............................. مهم ترين اثر به جا مانده از تمدن ايالم  *-
 )هليل رود –جيرفت كرمان (                .سايي شد شنا..................... و در كنار رود ................................. تمدن جيرفت در نزديكي  *-
 )بين النهرين (                                        .مي زيستند ............................... در ) ع(و حضرت ابراهيم ) ع(حضرت نوح  *-
 )طين فلس(                            . متولد شد ............................ در زمان حكمراني امپراتوري روم در ) ع(حضرت عيسي  *-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


