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 ته های دورعنوان درس  :مطالعه و کاوش در گذش

 طراحی و تدوین توسط گروه تاریخ استان زنجان                                

 

  سواالت ردیف

  1ص                                                                  غلط -سواالت صحیح الف

نحصاری کاوش های  باستانی را دولت انگلستان اجازه حفاری و سپس امتیاز االف(   

 صحیح)    (   غلط )   ( ست آورد.           سرتاسر ایران به د دوره قاجار دردر

 

 مطابق منابع نوشتاریب(  

 سنگ نوشته ها جز منابع نوشتاری محسوب می شوند.       صحیح)   (  غلط )   (

 گل نوشته ها جز منابع نوشتاری  محسوب می شوند         صحیح)   (  غلط )   ( 

 ابع نوشتاری محسوب  می شوند  صحیح)   (  غلط )   (باستانی جز مناهاکاروانسر

 

پ( آیا سنگ نوشته ها و لوح های گلی مهمترین منابع نوشتاری ایران در  دوره 

 بله )  (    )   (خیر                                                     ؟هخامنشیان هستند  

 

ی ها از سلسله های پادشاهی ت( کاوش های  باستان شناسی کمک کرد تا آ گاه

 ........... تا ............... بهتر  وبیشتر شناخته شوند.

 

 ث(آیا منابع دست اول یا اصلی تاریخ ایران باستان به دو دسته تفکیک می شود؟  

 بله )   (   خیر )   (                                                                             

 

 

  سواالت جور کردنی )پاسخ مربوط به سواالت زیر را در برابرآنها بنویسید( ب

 انشانالف( (   تخت جمشید1  

 شوشب(  (پایتخت حضرت سلیمان2 

 کورشمگاه آراپ(   (قبر مادر سلیمان3 

 پاسارگادت(  

 پرسپولیسث(  

 

 (پیرکوپیوس1 الف( از منابع غیر نوشتاری است

 (کاخ ها2 ب( منابع نوشتاری

 ( هرودت3 پ(مورخ یونانی

 ( سالنامه4 ت(پایبندبه سنت کتابت در تاریخ نگاری بودند.

 (رومیان و یو ناتیان5 ث(روش تاریخنگاریشان سنت شفاهی بود.

 (ایرانیان6 

 (باستانشاسی7 

 (منابع دست دوم8 

  

 



 

 2ص                                                                    سواالت چند گزینه ای ت

 

 

  

و  ایرانمسافرت به  اروپائیان برای هتمایل و عالق یلف ( در کدام  دوره تاریخا

 آن دو چندان شد؟ شناخت تاریخ وفرهنگ

 تیموری)   (-4صفویه)   (   -3قاجاریه)   (    -2افشاریه)   (     -1

 

ابل توجهی درباره دوره باستان ق  اطالعاتشت های کدام گروه از مورخان ذیل ب(نو

 ایران ارائه میدهد؟

 ت و سایر مورخان یونانی و رومی)   (هرودو-1

 دیسه هومر و مورخان یونانی)   (اودلیاای -2

 دیسه هومر)   (او دپلو تارک و ایلیا-3

 ادیسه وتورات )   ( ایلیاد و  -4

 

دوره تاریخی اروپائیان  بیشتری به عنوان ، جهانگرد، بازرگان ،سفیر ، در کدام (پ

 باستان شناس و..... به کشور ما آمدند؟

 قاجاریه )  (   -4زندیه )  (    -3افشاریه )  (   -2صفویه   )   (     -ا

 

 .انجام کاوش های باستانشناسی در ایران فراهم شد  زمینه یت( در زمان کدام سلسله 

 پهلوی دوم  )    ( -4پهلوی اول )   (     -3صفویه   )  (   -2اجاریه )  (    ق -1

 

 پ(  در زمان کدام پادشاه قاجار سنگ نوشته داریوش هخامنشی در بیستون ترجمه شد 

 محمدشاه )  ( -4ناصرالدین شاه )  (   -3فتحغلی شاه )  (  -2محمدعلی شاه )   (     -1

 

کشور برای اولین بار در محوطه باستانی شوش به حفاری و  کدامث( باستانشناسان  

 کاوش مشغول گردیدند .  

 بلژیک)  ( -4ایتالیا )  (   -3فرانسه )  (  -2انگلستان )   (     -1

 

 ج( کعبه زرتشت در نقش رستم شرح جنگ های کدام پادشاه ساسانی می باشد.

 )  (اردشیر بابکان-4)  (   روانانوشی-3)  ( شاپور دوم  -2)   (     شاپور اول-1 

 

 چ( مهمترین نوشته دوره ساسانی کدام می باشد.

ارژنگ )  -4اندرز نامه اردشیر بابکان )  (  -3خداینامه ها )  (  -2شاپورگان )   (  -1

) 

 

 ح(خدای نامه های عصر ساسانی دارای چه موضوعی بودند؟

 ایان دوره هخامنشیان )  (از آفرینش تا پتاریخ عمومی سرزمین ایران از آغ-1

 تاریخ عمومی سرزمین ایران از آغاز آفرینش تا پایان دوره اشکانیان )  ( -2

 تاریخ عمومی سرزمین ایران از آغاز تا عصر زرتشت  )  ( -3

 



  تاریخ عمومی سرزمین ایران از آغاز آفرینش تا پایان دوره ساسانی )  ( -4

 

 3ص            

 

کدام مورخان مسلمان ایرانی به نگارش تاریخ ایران باستان خ(در قرون نخستین 

 پرداختند.

 -طبری-4بیهقی )  (  - بلعمی-3بیهقی )  ( -یمینی -2ابن اثیر )   (     –بناکتی -1

 دینوری)

 

  ت کوتاه پاسخسواال ث

 شد؟ تاریخ ایران در عهد باستان ،تا دو قرن پیش بر چه پایه های نوشته می1 

 

 دارای چه ترکیبی بود؟ن نوشته مورخان در باره عهد باستا (2

 

 کدام مورخ یونانی ، اطالعاتی ارزشمند از دوره  نوشته های(بطور  مشخص 3

 باستان ایران ارائه میدهد؟

 

(جهانگردان اروپایی در دوره صفویه، بیشتر در جستجوی آثار کدام دوره تاریخی 4

 ایران باستان بودند؟

 

 د.ندهی کیل مشمنابع غیر ایرانی را کتاب های مورخان ............و ......... ت( عمده 5

 

 ( منابع دست اول یا اصلی تاریخ ایران باستان به چند دسته تقسیم  می شوند نام ببرید.6

 ( سه مورداز منابع دست دوم در تحقیق تاریخ ایران را نام ببرید.7

 

 .)تاریخ)......................منبع دست اول در تحقیق یک (8

 

 و عالمت بزنید. ذیل انتخاب کرده(سلسله های اساطیری ایران را از جدول  9

 

 

 پیشدادیان کیانیان اشکانیان ساسانیان

( در جدول ذیل کدام سلسله های تاریخی تا دو قرن پیش ناشناخته بودند؟ با زدن 4

 عالمت+  مشخص نمائید.

 ساسانیان

 اشکانیان

 کیانیان

 پیشدادیان

 هخامنشیان

 ماد



 ایالم
 

                                                                                                 

 4ص                                                                                                  

 

(در خط زمان زیر ترتیب دورههای تاریخی ایران تا دو قرن پیش را نام گذاری 11

 نمائید.

 

 

...............<<<<< 

 

? 

 

? 

 کیانیان

 

 ؟

 

 سواالت تشریحی

 

 محتوای افسانه ها چه نظری دارند؟ وره شناسان و مورخان در باره(بیشتر اسط1

 

 چیست؟(بطوکلی معنا و مفهوم وافسانه و داستان 2

 

 .در دو قرن گذشته را بیان نمائید انو زمینه های  عالقه  وتوجه به تاریخ ایرالیل (د3

 

 قاجار باعث ورود بیشتر اروپائیان به عنوان جهانگرد  در دورههایی زمینه  ه(چ4

 

 باستانشناس و..................به ایران بود؟ ن،،بازرگا

 

 در باره تاریخ ایران در دوره باستان  (کاوش های باستان شناسی و تحقیقاتی که5

 

 به همراه داشت؟ صورت گرفته چه نتایجی را

 

 (منابع غیر نوشتاری را با ذکر دو مثال تعریف کنید.6

 

 ( منابع نوشتار ی را باذکر دو مثال تعریف کنید.7

 

 (یکی از دالیل ضعف تاریخنگاری در دوره ایران باستان را معرفی کنید.8

 

 (را بنویسید.)یک موردباتاریخنگاری  یونانی  و رومی  تاریخنگاری ایرانیتفاوت (9

 



 

گرو ه آموزشی تاریخ استان                                                                   

 زنجان

 

 

 

 

 

 
 


