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 جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید :

 نقاشی ها و اشیای کشف شده از غارها برای شناخت دوران بعد از تاریخ اهمیت دارد .

 از پهباد ها برای تنظیم اطالعات باستان شناسان استفاده می شود .

 کاوش های باستان شناسی می باشد .بیشتر آگاهی ما از دوران پیش از تاریخ متکی به 

 موزه ارمیتاژ در لندن قرار دارد .

 جمالت زیر را تکمیل کنید :

 نخستین گام باستان شناسان ......................................... می باشد . 

 تمدن عظیم جیرفت در استان کرمان به صورت ....................... کشف شد . 

 می شود . .............باستان شناسی از عکس های هوایی استفاده در مرحله .....

 دارد .  بزرگترین موزه ایران ........................... نام 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید : 

 گام دوم کار باستان شناس چیست ؟

   شناسایی     -ب         حفاری                             -الف             

 تنظیم اطالعات  -د        کشف محوطه باستانی         -ج             

 حساسترین ودقیق ترین مرحله کار باستان شناسی چیست ؟

 کشف مکان باستانی  -حفاری               د -تنظیم اطالعات             ج -شناسایی       ب -الف             

 باستانی چیست ؟اولین اقدام پس از کشف یک بنای 

 در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می گیرد . -با دقت از زیر خاک بیرون آورده می شود .    ب –الف       

 اطالعات را تنظیم می کنند .  -نقشه آن بنا را تهیه می کنند .                         د -ج       

 



 

 پاسخ کوتاه :

 ؟باستان شناسی چه نوع علمی می باشد -

 هدف باستان شناسی علمی چیست ؟-

 آثار باستانی و تاریخی به چه آثاری گفته می شود ؟-

 مکان یا محوطه باستان شناسی را تعریف کنید  .-

 دو مکان باستانی را نام ببرید .-

 کدام  بخش از موزه ها برای بازدید کنندگا ن جذاب می باشد ؟-

 دو ابزار وفناوری جدید که برای کشف مکانهای باستانی استفاده می شود را نام ببرید . -

 منظور از الیه های باستانی چیست ؟-

 از اشیایی که از آرامگاهها به دست می آید چه نوع اطالعاتی به دست می آید .-

 نام ببرید .  دو روش که برای تاریخ گذاری و تعیین سن آثار باستانی استفاده می شود را

 در تعیین سن آثار باستانی باید از چه علوم دیگری کمک گرفت؟

 مراحل کار باستان شناس را به ترتیب نام ببرید .-

 کشف وشناسایی آثار باستانی چگونه انجام می شود ؟-

 چگونه از سیستم اطالعات جغرافیایی برای شناسایی مکان های باستانی استفاده می شود ؟-

 ه دالیلی حفاری نیازمند تجربه ودقت و دانش فراوان می باشد ؟بنا به چ-

 باستان شناسان با مقایسه آثار و بناها در زمان های مختلف به  چه نوع اطالعاتی دست پیدا می کنند . -

 چه ارتباطی بین علم باستان شناسی وتاریخ وجود دارد .تحلیل کنید .-

 دوره تاریخی کافی نیست ؟ به نظر شما چرا منابع مکتوب برای شناخت-

 به طور کلی فایده علم باستان شناسی برای ملتها چیست ؟-

 

 اصفهان 2 ناحیه تاریخ دبیر صادقی محبوبه:  تدوین


