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 ردیف سواالت بارم

 جمله های صحیح و غلط را مشخص نمایید: /.5

 .میکند وبررسی رامطالعه وتاریخی آثارباستانی که است علمی شناسی ن باستا الف(

 موزه ی لوور در لندن  و آرمیتاز در سن پترزبورگ از موزه های مهم جهان محسوب می شوند .ب( 

1 

 جاهای خالی زیر را کامل نمایید: 1

 مهم ترین مکان گرد آوری و نگهداری و نمایش آثار باستانی.....................................هستند . الف(

ب( (تعدادی از آثار و بناهای تاریخی کشور ایران مانند....................زنجان و تمدن عظیم جیرفت در استان .......... به طور 

 تصادفی کشف شده اند.         

 ترین مکان گرد آوری و نگهداری و نمایش آثار باستانی.....................................هستند . مهمج( 

2 

 گزینه ی درست  را از میان سواالت تستی زیر انتخاب نمایید: /.5

.............. در.............(باستان شناسی عالوه بر آنکه میراث فرهنگی بشررا کشف و معرفی کرده است نقش مهم تری الف( 

 این میراث گران بهادارد .

 الف(مرمت و نگه داری        ب(تحقیقات مورخان          ج(نمایش آثار تاریخی        د(مرمت و نمایش آثار تاریخی

.ب( (نخستین گام از مراحل کاری  باستان شناسان............................است  

 ج        ب(تنظیم اطالعات             ج(کشف و شناسایی           د(هیچکدامالف(حفاری و استخرا

3 

 به سؤاالت زیر کوتاه پاسخ دهید                  

 4 دو مورد از سکونت گاه های روستایی و شهری باستانی را نام ببرید.  /.5

 5 در کدام استان های ایران نقش بلرجسته های و گوردخمه های بسیاری وجود دارد؟ دو مورد را نام ببرید.  /.5

 6 روش های تاریخ گذاری و تعیین سن آثار باستانی را نام ببرید . /.5

 7 آثار و بناهای تاریخی که در ایران به طور اتفاقی کشف شده اند را نام ببرید. /.5

 8 شناسی به مطالعه چه دوره ای از تاریخ کمک شایانی  نموده است ؟باستان  /.5

 1 مربوط به چه رویدادها و مسائلی می شود؟کتاب های تاریخ عمده اطالعات منابع  نوشتاری   /.75

 11 چرا حفاری نیازمند دانش،تجربه و دقت فراوان است؟ /.75

 به سؤاالت زیر کامل پاسخ دهید:             

 11 کنید.باستانشناسیراتعریف 1

 12 باستان شناس را تعریف نمایید.   5/1

چه نکاتی را بررسی           باستان شناس با مقایسه آثار و بناهای باستانی در زمانهای مختلف و تمدن های گوناگون    5/1

 می کند؟ توضیح دهید.

13 

 14 باستانی چه کمک هایی به هم می توانند انجام دهند؟ بیان نمایید.باستان شناسان و مورخان به لحاظ مطالعات آثار   5/1



 

 ردیف سواالت بارم

 15 نحوه ی شکل گیری تپه های باستانی را بیان نمایید. 1

5/1 اوری هایی شناسان برای کشف آثار باستانی  و تاریخی، عالوه بر رجوع به کتاب های تاریخی از چه ابزارها و فنباستان 

کنند ؟استفاده می  
16 

 17 ؟بناهای تاریخی و اشیاء کشف شده چه اقداماتی انجاممیدهندباستان شناسان پس از حفاری و خاک برداری، در مورد  2

 18 آثار و بناهای در اثر چه عواملی به صورت اتفاقی کشف شده و نظر باستان شناسان را به خود جلب کرده اند؟ 1

به فعالیت های زیر پاسخ دهید:                

5./ بنای تاریخی طراحی شده است؟ تصویر سردر موزه ملی ایران با الگوگیری از کدام   

 

11 

ازتاریخ را توضیح دهید؟ توضیح در حد دو خط  پیش دوران وشناخت درمطالعه شناسی باستان کاوشهای اهمیت دالیل 1

 کافی است. 

21 

مورد باستان شناسان با استفاده از تصاویر آرامگاه توتنخامون در مصر و غار السکو در فرانسه به چه اطالعاتی در   5/1

 زندگی مردمان گذشته دست می یابند؟

 آرامگاه توتنخامون در مصر                                             غار السکو         

 

21 

 جمع نمره 21
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