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  باسمه تعالی

  م تاریخ ایران باستان پایه دهمتمجموعه سواالت درس هش

  استان سمنانگروه تاریخ 

  

  غلط –صحیح سواالت 

  

  .شرایط و عوامل جغرافیایی تاثیربه سزایی در پیدایش تمدن هاي نخستین داشته است  

 صحیح       

  .دود می شد فالت ایران از غرب به جلگه سند و از شرق به جلگه بین النهرین مح

  غلط

  .جیرفت و تپه یحیی از مراکز عمده تولید و صدور ابزار هاي مفرغی به مناطق دور و نزدیک بوده اند 

  غلط

  .د که شروع به کشت گیاهان کردندساکنان نواحی کوهپایه اي البرز جزو نخستین مردمانی در جهان بودن

        غلط

  .ود دوران تاریخی فالت با تاریخ ایالم آغاز می ش

  صحیح         

  .کومت ایالم سرانجام بر اثر یورش ویرانگر اکدي ها دچار انحطاط و فروپاشی شد ح

 غلط
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  .ایالمیان در بخش غربی قلمرو خود واقع در استان فارس امروزي پایتختی به نام انشان داشتند 

 غلط

  . انشان شاهکار معماري ایالمیان به شمار می رود زیگورات چغازنبیل در شهر

 غلط

  .در دوره ایالمیان زنان در امور اجتماعی و اقتصادي و مراسم سیاسی و دینی حضور چشمگیري داشتند 

  صحیح

  .انشان در مرکز جلگه خوزستان ، یکی از پایتخت هاي ایالمیان بود

  غلط

  .ظروف سفالی ایرانی در سرزمین بین النهرین مشتریان فراوانی داشت 

  صحیح

  .یازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بوداقتصاد بین النهرین ن

  صحیح

  .محبوب ترین خداي ایالمی ها مردوك نام داشت 

  غلط

  .محبوب ترین خداي ایالمی ها ، این شوشیناك به معنی خداي شهر شوش بود

  صحیح

  به خلیج فارس ودریاي مکران محدودمی شود ازجنوب و فالت ایران از شمال به جلگه سند

  غلط         

  پل ارتباطی میان شرق وغرب جهان باستان بود ایران به واسطه موقغیت خاص خود

  درست       
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نزدیکی  بوط به بستر کشف رود درایران تاکنون کشف شده مر کهن ترین آثاري که ازحضور انسان در

  .مشهد است

  درست            

  .شهرستان شوش قرار دارد محوطه باستانی چغاگالن در

    غلط       

   در حدود پنج هزار سال پیش نخستین شهرهادر فالت ایران به وجود آمد

  درست

  .  شوش یکی از کهن ترین شهر ها و مراکز تمدنی جهان به شمار می رود

  درست             

  .  شهر شوش در زمان ساسانیان دوباره شکوه و عظمت دیرین خود را باز یافت

  غلط  

  .أثیر زیادي بر تاریخ وتمدن آن داشته استمحیط جغرافیایی فالت ایران ت

  درست

  .کهن ترین نشانه و آثاري که از حضور انسان در ایران کشف شده مربوط به بستر کشف رود است

  درست

  .مردم ایران از حدود نه هزار سال پیش در ساختن ظروف سفالی پیشرفت قابل توجهی یافتند

  غلط
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  .هزار سال تخمین زده اند500ود را حدود قدمت ابزار هاي سنگی یافت شده در کشف ر

  غلط

  .در دوره ي ایالم معمار پیشرفت چشمگیري کرد و استفاده از آجار دربناها رایج شد

  درست

هزار سال پیش دشت هاي ایران جوالنگاه انسان هایی بود که درپی شکار و گرد آوردي مواد خوارکی 12تا

  .گیاهی بوده اند

  درست

  .شود جلگه ماوراء النهر محدود می فالت ایران از غرب به

  غلط

  .سابقه حضور انسان در فالت ایران به طور دقیق روشن است

  غلط

     

  

  سواالت جور کردنی

  

  :در جدول سمت راست بنویسید  پاسخ صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و
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  جلگه بین النهرین ) الف 

  رود کارون ) ب 

  دریاي طبرستان و دریاچه اورال ) پ  

  جلگه سند ) ج 

  رود ارس ) د 

  خلیج فارس و دریاي مکران و اقیانوس هند ) ه 

 

  شرق فالت ایران – 1

  جنوب فالت ایران  – 2

  غرب فالت ایران  – 3

 شمال فالت ایران – 4

 

خلیج فارس و دریاي مکران و اقیانوس هند                      ) ه (   - 2                        جلگه سند     ) ج (   –ا  :خساپ

  دریاي طبرستان و دریاچه اورال)   پ(  – 4                     جلگه بین النهرین     ) الف (  – 3

 است؟ کشورمان هر یک از مراکز تمدنی زیر مربوط به کدام استان

  سیستان :الفجیرفت                         )1

 تانخوزس: ب     شوش                     )2

  کرمان :ج           شهرسوخته            )3

  کرمان –خوزستان                  شهرسوخته  –کرمان             شوش -جیرفت:  پاسخ

  جور کردنی

ت و هنر فلزکاري ایران به مفرغ هاي این منطقه ، بهترین نمونه از صنع -1

  .شمار می رود

کهن ترین نشانه و آثار حضور انسان در ایران مربوط به این منطقه می  -2

  .باشد

  پایتخت ایالمیان در مرکز جلگه خوزستان  -3

  محبوب ترین خداي ایالمی  -4

  انشان) الف

  شوش) ب

  لرستان) ج

  کشف رود) د

  این شوشیناك) و

  چغازنبیل) ي

  چغاگالن) ه
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  شاهکار معماري در دوره ایالمی -5

  ي) 5    و   ) 4ب     ) 3د      ) 2ج       ) 1:  پاسخ 

  

  جور کردنی

 انشان)1مقام ومنزلت باالیی برخورداربودند                           دراین دوره زنان از)1

  چغازنبیل)2از محبوب ترین خدایان ایالمی است                                               )2

  اینشوشیناك)3                      .                            نام معبدي در نزدیکی شهر شوش)3

  تمدن ایالم)4نام پایتخت ایالمیان دراستان فارس است                                           )4

  یکی از کهن ترین شهرها ومراکز تمدنی جهان به شمارمی رود)5

  5به5         1به4      2به3        3به2           4به1

  

  )یک مورد اضافه است. (کنید وصلاه هاي باستانی را با شهر هاي مربوط به آن تپه ها و سکونتگ

  کرمان -1                                                                      2تپه زاغه    - الف

  قزوین -2                                                                     1تَل ابلیس     -ب

  خوزستان -3                                                                     4تپه سیلک     - ج

   کاشان-4                                                                     3چغامیش       - د

  سیستان- 5                                                                                           
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  سواالت چند گزینه اي 

  تاریخ و تمدن کهن ایران از کدام عامل به طرز چشمگیري تاثیر پذیرفته است ؟

  شرایط و عوامل جغرافیایی   ) ب                         شرایط آب و هوا  ) الف 

  مهاجرت اقوام ) د              تحوالت اقتصادي و معیشتی  ) ج  

  فلا

  یب از غرب و شرق به کجا محدود می شود ؟فالت ایران به ترت

  دریاي طبرستان و دریاچه اورال  –جلگه سند ) د           جلگه سند              –جلگه بین النهرین ) الف 

  جلگه بین النهرین  –جلگه سند ) ب        خلیج فارس و دریاي مکران   –جلگه بین النهرین ) ج 

       د

  ل ارتباطی میان شرق و غرب جهان باستان محسوب می شد ؟ به چه دلیل ایران پ

  مجاورت با خلیج فارس و دریاي مکران  ) ب موقعیت جغرافیایی خاص در جنوب شرق آسیا         ) الف 

  موقعیت جغرافیایی خاص در جنوب غرب آسیا ) د  مجاورت با دریاي طبرستان و دریاچه اورال        ) ج 

  د

در عصر باستان مهمترین راه هاي زمینی و دریایی که تمدن ها و کشورهاي بزرگ را به یکدیگر متصل می 

  کردند از کدام کشور می گذشتند ؟ 

  مصر ) هند                            د ) چین                            ج ) ایران                   ب ) الف 

  فلا

آفریقا ، آسیاي مرکزي و قفقاز به سوي پژوهشگران احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت هاي انسانی از  

  ایران را در کدام دوران مطرح کرده اند ؟
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  پارینه سنگی قدیم ) د    پارینه سنگی میانه    ) جپارینه سنگی جدید         ) ب     فرا پارینه سنگی) الف

  د

  ظروف سفالی سکونتگاه هاي باستانی ایران در کدام سرزمین مشتریان فراوانی داشت ؟ 

  چین  ) د           مصر         ) ج          هند             ) ب      بین النهرین             ) الف 

  فلا

مراکز عمده تولید و صدور سنگ صابون به  براساس شواهد باستان شناسی کدام سکونتگاه ها از – 10

  مناطق دور و نزدیک بوده اند؟

  شوش و چغامیش در خوزستان  ) ب              جیرفت و تپه یحیی در کرمان                     ) الف 

  جیرفت در کرمان و سیلک در کاشان ) د           تپه یحیی در کرمان و تپه زاغه در قزوین              ) ج 

  فلا

قالب گیري مس دست یافته هزار سال پیش به فنون ذوب و  7تا  5ساکنان کدام سکونتگاه ها در حدود 

  بودند ؟

  شهداد و جیرفت در کرمان ) ب                      جیرفت و تپه یحیی در کرمان             ) الف 

  شهداد و تل ابلیس در کرمان)  د                     سیلک در کاشان  و تپه زاغه در قزوین      ) ج 

  د

  بهترین نمونه از صنعت و هنر فلز کاري ایران کدام است ؟  –

  ابزار هاي مسی تپه زاغه  ) ب             ونی جیرفت  ظروف سنگ صاب) الف 

  زیور آالت مسی شهداد ) د                            مفرغ هاي لرستان   ) ج   

  ج
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  کدام مورد از جمله نخستین شهر هاي فالت ایران می باشد ؟

  شهداد در کرمان و سیلک در کاشان ) ب         تل ابلیس کرمان و شوش در خوزستان      ) الف 

  شهر سوخته در سیستان و تپه زاغه در قزوین) ج          تپه یحیی در کرمان و تپه زاغه در قزوین      ) ب 

   ب

  جلگه خوزستان و مناطق کوهستانی زاگرس جنوبی و میانی سرزمین اصلی کدام تمدن بود ؟

  اکد ) ایالم                         د ) آشور                   ج ) سومر                  ب ) الف 

   ج

  آغاز می شود ؟،وجود دارد که اطالعات مکتوبی در مورد آن................. دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ 

  ایالم ) د          اشکانی       ) ج            هخامنشی      ) ب      ماد           ) الف 

  د

  پیاپی به سرزمین ایالمی ها لشکر کشی می کردند ؟.................. و .................. فرمانروایان 

  آشوري و بابلی )  د       اکدي و بابلی     ) ج      سومري و بابلی      ) ب       سومري و اکدي  ) الف 

  فلا

دچار انحطاط و ................... ، بر اثر یورش ویرانگر ، سرانجام پس از قرن ها سلطنتحکومت ایالم

  فروپاشی شد ؟

  آشوري ها ) بابلی ها                د ) اکدي ها                   ج ) سومري ها              ب ) الف 

  د

  ه در مرکز جلگه خوزستان قرار داشت کدام است ؟پایتخت ایالمی ها ک

  مدکتو ) شوش                   د ) سیمش                      ج ) انشان                       ب ) الف 
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  ج

  کدام است ؟ ) واقع در استان فارس امروزي (پایتخت ایالمی ها در بخش شرقی قلمروشان 

  مدکتو ) سیمش                   ج ) انشان                        ج ) ب شوش                  ) الف 

  ب

شهر شوش پایتخت ایالمی ها توسط چه کسی با خاك یکسان شد ؟ و در دوران کدام سلسله عظمت خود 

  را باز یافت ؟

  هخامنشیان  -آشوربانیپال) ب                   هخامنشیان   -نبونید) الف

  اشکانیان -اشوربانیپال) د                       اشکانیان     - نبونید) ج

  ب

  کدام شهر ایالمی ها احتماال بر جاي خرم آباد کنونی قرار داشته است ؟ 

  مدکتو ) شوش                        د ) انزان                     ج ) سیمش              ب ) الف 

  فلا

  دوره رایج شد ؟  استفاده از آجر در ساختن بناها از کدام

  هخامنشی) ایالم                     د ) ماد                       ج ) بابل                 ب ) الف 

  ج

  کدام شهر در دوران حکومت ایالمی ها به اوج شکوفایی اقتصادي رسید ؟

  بابل) د                   سیمش      ) انشان                      ج ) شوش                ب ) الف 

  فلا

  شاهکار معماري ایالمی ها به شمار می رود ؟.............. معبد چغازنبیل در نزدیکی شهر 
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  مدکتو) د                        شوش  )سیمش                   ج ) انشان                  ب ) الف 

  ج

  قدمت ابزارهاي سنگی یافت شده در کشف رود به چند سال قبل می رسد؟

  هزار سال 20 -هزار سال          د 500 -هزار سال        ج 12 -امیلیون سال           ب - الف

  الف

  ت ها به چند سال قبل می رسد؟قدمت حضور انسان در نواحی پایکوهی و دش

  هزار سال 20 -هزار سال          د 7 -هزار سال        ج 12 -هزارسال           ب 18 -الف 

  گزینه ب

  اختراع چرخ سفال چند سال پیش رخ داد ؟ 

  هزار سال6 - هزار سال          د 7 -هزار سال        ج 12 -هزارسال           ب 8 - الف

  گزینه الف 

هاي اولیه اي در ایران بودندکه به فنون ذوب و قالب گیري مس دست یافته  از جمله سکونتگاه...............

  .بودند

گزینه ب و ج  –تپه زاغه در قزوین        د  -تل ابلیس      ج –نواحی چغاگالن در مهران      ب  - الف

  صحیح است   

  گزینه د

  ؟وندا مربوط به کدام تمدن استالهه نار 

  ایالم                             ماد                                هخامنشیان                       اشکانیان

  ایالم
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 کدام شهرمربوط به ایالم نمی باشد؟ 

 شوش                     الگاش                    انشان                  سیمش    

 الگاش 

  .دچار انحطاط وفروپاشی شد............  یورش  حکومت ایالم با  

  مادها            بابلی ها                آشوري ها            هخامنشیان

  آشوري ها   

 .که اطالعات مکتوبی درباره آن وجود دارد آغاز می شود.......... دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ 

  ایالمیان                مادها       هخامنشیان         آشوریان        

  ایالمیان 

  مفرغ هاي کدام منطقه از ایران بهترین نمونه صنعت وهنرکشورمان به شمار  می روند ؟ 

  شهداد          تپه یحیی                لرستان         تل ابلیس

  لرستان 

  ضمانت می شد؟ در اسناد حقوقی ایالم ، سندها وتعهدات با سوگند به کدام الهه 

  ناپیرآسوکا          این شوشینک            ناروندي         هیچکدام

  ناروندي 

  کدام گزینه صحیح است ؟

  .غار یافته در لرستان از کشف رود خراسان قدیمی تر است -الف 

  .غار دواشکفت در کرمانشاه از کشف رود خراسان قدیمی تر است -ب 

  .فته ودواشکفت قدیمی تر استکشف رود خراسان از غار یا- ج 
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  .غار یافته از کشف رود ودواشکفت قدیمی تر است- د

  گزینه ج 

  کهن ترین آثاري که از حضور انسان در ایران تا کنون کشف شده است ، مربوط به کجاست؟

  چغاگالن در شهرستان مهران) کشف رود در نزدیکی مشهد                         ب) الف

  مهاباد –شیوه تو ) غان                                          دتپه حصار دام) ج

  گزینه الف         

  چرخ سفال در چه زمانی اختراع شد؟

  هزار سال پیش 6) هزار سال پیش                      ب 8) الف

  هزار سال پیش 10) هزار سال پیش                       د 12) ج

  گزینه ب 

  م منطقه مهم ترین نمونه از صنعت و هنر فلزکاري ایران به شمار می رود؟مفرغ هاي کدا

  خوزستان) دامغان                             ب) الف

   قزوین) لرستان                                  د) ج

  گزینه ج        

  ت؟چه نام داش) واقع در استان فارس( پایتخت ایالمیان در بخش شرقی قلمروشان 

  شوش)انشان                             ب)الف

   بابل) نینوا                                 د) ج

  گزینه الف        

  نخستین شهر ها در فالت ایران در حدود چند هزار سال پیش به وجود آمدند؟

  هزار سال 6) هزار سال                   ب 8) الف

   هزار سال 10) د          هزار سال             5) ج

  گزینه ج

  فالت ایران از شمال وجنوب به کدام مناطق محدود می شود؟ 

  دریاي مکران، جلگه سند)دریاي طبرستان،کوههاي اورال             ب)الف
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  ، خلیج فارساقیانوس هند)رال،خلیج فارس     دودریاچه او دریاي طبرستان)ج

  ج     گزینه 

  ام دریا است؟دریاي مکران نا م کد

  طبرستان)عمان             د)اورال              ج)خزر        ب)الف

  ج      گزینه 

  قدمت ابزارهاي یافت شده در کشف رود چند سال تخمین زده شده است؟)3

  میلیون سال2)میلیون سال        د3)میلیون سال         ج1)هزار سال           ب12)الف

  بگزینه 

  رها در خوزستان چه نام داشتند؟نخستین شه)4

  سیلک وشهداد)شوش وچغامیش     د)چغامیش وجیرفت        ج)شوش وشهداد      ب)الف

  جگزینه 

  نخستین شهرها در کرمان کدامند؟)5

  جیرفت وشوش)شهداد وشوش      د)شوش وسیلک        ج)جیرفت        ب و شهداد)الف

  الفگزینه 

  ردم کدام سکونتگاه ها ساخته می شد؟اشیا وظروف صابونی توسط م)6

  شهداد وجیرفت)شهر سوخته   د)جلگه خوزستان      ج) جیرفت وتپه یحیی     ب)الف

  الفگزینه 

کهن ترین نشانه و آثاري که از حضور انسان در ایران تا کنون یافته شده است ، مربوط به کدام منطقه 

 است؟
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  محوطه چغاگالن در مهران)د  شهر سوخته )ج    رفتتمدن جی)کَشَف رود در نزدیکی مشهد   ب)الف

  الفگزینه 

با رو آوردن گروه هایی از مردم به کشاورزي و دامپروري، نخستین سکونتگاه ها و روستاها در کدام مناطق 

  ایران ایجاد شده است؟

  مناطق شمال -مناطق مرکزي ایران    د - شرق ایران       ج -غرب ایران    ب - الف

  الفگزینه 

  حکومت ایالم بر اثر یورش کدام اقوام دچار انحطاط و فروپاشی شد؟ 

  ااَموري ه - د             آشور  -ج                 اَکَد  -سومر              ب - الف

  جگزینه 

  پایتخت شرقی ایالم چه نام داشت؟ 

  سیمش -د           سیمشک       -ج            اَنشان -شوش                       ب - الف

  بگزینه 

  بوده است؟ اکز عمده تولید و صدور سنگ صابون به مناطق دور نزدیکراز م

  رستانتپه حصار                     لجیرفت                     سیلک                

  جیرفت

  اقتصاد کدام سرزمین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود؟ 

  نهرین                        ماوراءالنهرللودیه                        بین ا                یونان     

  بین النهرین

  در مرکز جلگه خوزستان یکی از پایتخت هاي ایالمیان بود؟
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  رم آبادخانشان                      شوش                        لیماش                        

  شوش

ت ابزار هاي سنگی یافت شده در کشف رود نزدیکی مشهد را حدود چند سال تخمین زده قدم

  اند؟

  دویست و پنجاه هزار سال        دو میلیون سال       پانصد هزار سال       یک میلیون سال   

  یک میلیون سال        

  .هی یافتندمردم ایران از چه زمانی در ساختن ظروف و ابزار سفالی پیشرفت قابل توج

  هزار سال پیش 11هزار سال پیش                   10هزار سال پیش            8هزار سال پیش               6

  هزار سال پیش            8

  ظروف سفالی مردم ایران در کدام سزمین هاي دیگر مشتریان فراوانی داشت

  هند                        بین النهرین              ماوراءالنهر                        آسیاي صغیر      

  النهرینبین 

  

  سواالت کامل کردنی

  .دآغاز می شو. . . . . . . . . . .  دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ

  ایالم

  . محدود می شود ................. و از شرق به ................. فالت ایران از غرب به 

  جلگه سند ،جلگه بین النهرین

را به سوي سرزمین ایران در دوره پژوهشگران احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت هاي انسانی 

   .مطرح کرده اند................ 
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  پارینه سنگی قدیم 

جزو نخستین مردمانی در جهان بودند که شروع به کشت گیاهان و ................ ساکنان نواحی کوهپایه اي 

  . اهلی کردن حیوانات کردند 

  زاگرس

مشتریان فراوانی ................. ظروف سفالی سکونتگاه هاي باستانی ایران در سرزمین هاي دیگر ، ازجمله 

  .داشت 

  بین النهرین

به مناطق دور و نزدیک .................. جیرفت و تپه یحیی در استان کرمان از مراکز عمده تولید و صدور 

  . بودند 

   ونسنگ صاب

  . در کاشان بودند ................ در سیستان و ................. از جمله نخستین شهر هاي فالت ایران 

  سیلک  ،شهر سوخته

 .، آغاز می شود آن وجود دارد که اطالعات مکتوبی در مورد................. دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ 

  ایالم 

  .شامل جلگه خوزستان و مناطق کوهستانی زاگرس جنوبی و میانی بود ............... سرزمین اصلی 

  یانایالم

  . دچار انحطاط و فروپاشی شد ............... حکومت ایالم سر انجام براثر یورش ویرانگر

  آشوري ها 

   .با خاك یکسان شد. .............شهر شوش در نتیجه یورش 

  شور بانیپالآ
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  .داشتند .............. ، واقع در استان فارس امروزي پایتختی به نام ایالمی هادر بخش شرقی قلمرو خود

  انشان

  . در مرکز جلگه خوزستان یکی از پایتخت هاي ایالمیان بود ............... شهر 

  شوش

  . به شمار می رود ................. چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش ، شاهکار معماري معبد

  ایالمی ها 

  . شاهکار معماري ایالمی ها به شمار می رود................ چغازنبیل در نزدیکی شهر معبد

  شوش

  .در نزدیکی شهر شوش ، شاهکار معماري ایالمی ها به شمار می رود .................. معبد 

  چغازنبیل

  .ستایشگاه اینشوشیناك خداي شهر شوش بود ................ معبد 

  غازنبیلچ

  .که اطالعات مکتوبی درباره آن وجود دارد ، آغاز می شود............. دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ 

  تاریخ ایالم: جواب 

   .بود.......... ...........................محبوب ترین خداي ایالمی ها 

  این شوشیناك       

  .نام داشت..................................... پایتخت ایالمی ها در بخش شرقی قلمروشان  

  انشان        

  .بود.............................. شاهکار معماري در دوره ایالم  

  معبد چغازنبیل        
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  .م دچار انحطاط و فروپاشی شد.ق 7در قرن .............................  حکومت ایالم بر اثر یورش ویرانگر 

  آشوریان

  .در نزدیکی مشهد است.........کهن ترین آثار ونشانه از حضور انسان در ایران مربوط به 

  دکشف رو  

  .تخمین زده شده است..............قدمت ابزارهاي سنگی یافت شده در کشف رودحدود 

             میلیون   1

   .سال پیش به ساخت ظروف وابزارهاي سفالی می پرداختند................مردم ایران از حدود 

  هزارسال                      8

  .آغاز می شود..................دوران تاریخی فالت ایران با 

  تاریخ ایالم 

  .نام داشتند................محبوب ترین خدایان ایالمیان

  اینشوشیناك 

. هزار سال پیش دگرگونی بزرگی در ساخت ظروف سفالی به وجود آمد 6در . . . . . . . . . . . با اختراع 

  چرخ سفال   

که اطالعات مکتوبی درباره آن وجود دارد آغاز می . . . . . . . . . . . دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ 

  .شود

  ایالم

  .با خاك یکسان شد. . . . . . . . . شهر شوش در نتیجه یورش  

  آشور بانیپال

  .ددر مرکز خوزستان یکی از پایتخت هاي ایالمیان بو. . . . . . . . . . . .  شهر
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   شوش 

  .رود یمبهترین نمونه از صنعت و هنر فلز کاري ایران به شمار . .. . . . . .  . . .    مفرغ هاي

   لرستان 

  .سال تخمین زده اند. . . . . . . . . . . .    ر منطقه کشف رود حدودقدمت ابزارهاي سنگی یافت شده د

   میلیون 1

  نام دارد. . . . . . . . . . . . . . .   پایتخت ایالمیان در بخش شرقی قلمرو خود واقع در استان فارس

  نزانانشان یا ا 

  

  پاسخ سواالت کوتاه

  به چه دلیل براي مطالعه و شناخت کامل تاریخ و تمدن ایرن ناگزیر از توجه به جغرافیاي آن هستیم ؟ 

  زیرا تاریخ و تمدن کهن ایران به طرز چشمگیري از شرایط و عوامل جغرافیایی تاثیر پذیرفته است  

چه عواملی تاثیر فوق العاده اي بر جنبه هاي گوناگون زندگی سیاسی ، اجتماعی ، فکري و فرهنگی و  

  اقتصادي ایرانیان در طول تاریخ گذاشته است ؟

  مهاجرت ها و هجوم اقوام مختلف 

  کهن ترین نشانه و آثاري که از حضور انسان در فالت ایران تا کنون کشف شده مربوط به کجاست ؟

  بستر کشف رود در نزدیکی مشهد در خراسان رضوي  

کدام نواحی ایران جوالنگاه انسان هایی بوده که در پی شکار جانوران و گردآوري مواد خوراکی گیاهی  

  بوده اند ؟

  نواحی پایکوهی و دشت هاي ایران

  درساخت ظروف سفالی به وجود آمد ؟ با اختراع کدام وسیله دگرگونی بزرگی

  چرخ سفال 

  چگونه می ساختند ؟  بر طبق یافته هاي باستان شناسی ساکنان نخستین ایران ابزار ها و زیور آالت مسی را
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  با چکش کاري بر روي رگه هاي طبیعی مس 

  ساکنان فالت ایران اشیا و ابزارهاي مفرغی را چگونه می ساختند ؟ 

  از طریق آمیختن مس با ماده قلع

  فلزکاري ایران به شمار می روند ؟مفرغ هاي کدام منطقه بهترین نمونه از صنعت و هنر 

  مفرغ هاي لرستان

  اشیا و ظروف سنگ صابونی توسط مردمان کدام سکونتگاه هاي کهن ایران ساخته می شد ؟

  و تپه یحیی در استان کرمانجیرفت 

تولید و صدور سنگ گاه هاي کهن ایران از مراکز عمدة بر طبق شواهد باستان شناسی ساکنان کدام سکونت

  به مناطق دور و نزدیک بوده اند ؟صابون 

  جیرفت و تپه یحیی در استان کرمان

  سرزمین اصلی ایالمی ها شامل چه مناطقی می شد ؟

  و میانی جلگه خوزستان و مناطق کوهستانی زاگرس جنوبی

  د ؟چرا فرمانروایان سومري و اکدي پیاپی به سرزمین ایالمی ها لشکرکشی می کردن

  .از آنجا که اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود 

  برید ؟بین النهرینی ایالمی ها را نام بهمسایگان 

  ان ، اکدیان ، بابلیان و آشوریانسومری 

  حکومت ایالم پس از قرن ها سلطنت چگونه دچار انحطاط و فروپاشی شد ؟

  بر اثر یورش ویرانگر آشوریان 

  



 نانمس ناتسا خیرات هورگ

٢٢ 
 

  پایتخت ایالمی ها در مرکز جلگه خوزستان چه نام داشت ؟

  شوش

در دوران کدام سلسله عظمت خود را باز  شهر شوش در نتیجه یورش چه کسی با خاك یکسان شد ؟ و 

  یافت ؟

  سلسله هخامنشی  –آشور بانیپال 

  پایتخت ایالمی ها در بخش شرقی قلمروشان واقع در استان فارس امروزي چه نام داشت ؟

  انشان 

  ب می شد ؟خدا محسو نمحبوب ترین خدایان ایالمی را نام برده و کدام معبد پرستشگاه ای

  معبد چغازنبیل  –اینشوشیناك 

  کهن ترین نشانه وآثار حضور انسان در ایران مربوط به کدام نواحی می باشد؟

  د مربوط به بستر کشف رود در نزدیکی مشه: جواب 

در چه دورانی به فالت ایران بنا به اعتقاد برخی پژوهشگران عمده ترین مهاجرت جمعیت هاي انسانی  

  شکل گرفت؟

  دوران پارینه سنگی قدیم: جواب 

  در دوران پارینه سنگی مهاجرت کدام گروه هاي جمعیتی به فالت ایران شکل گرفت؟  

  شبه قاره هند ، قفقاز و جمعیت هاي انسانی از افریقا ، آسیاي مرکزي: جواب 

  جانشینان محسوب می شوند؟باستانی در ایران جزو نخستین یک مردمان کدام منطقه 

  محوطه باستانی چغاگالن در شهرستان مهران : جواب 

  جانشینان محسوب می شوند؟ام نواحی در ایران جزو نخستین یکمردمان کد 
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  ساکنان نواحی کوهپایه اي زاگرس: جواب 

  .از دستاوردهاي صنعت فلز کاري ساکنان فالت ایران را نام ببریددو نمونه  

ساخت اشیا وابزارهاي مفرغی از طریق آمیختن مس با ماده  -برخی ابزارها به ویژه زیور آالت مسی: جواب 

  قلع

  .صدور سنگ صابون در ایران باستان را نام ببرید دو نمونه مراکز عمده تولید و 

  جیرفت وتپه یحیی: جواب 

  مردم کدام نواحی در ایران براي اولین باربه فنون ذوب وقالب گیري مس دست یافته بودند؟ 

  شهداد ، تل ابلیس وتپه یحیی: جواب 

  بهترین نمونه صنعت وهنر فلزکاري ایران چیست؟  

  مفرغ هاي لرستان: جواب 

  .نخستین شهرهایی که در منطقه کرمان شکل گرفتند را نام ببرید 

  وجیرفت شهداد: جواب 

  محوطه هاي باستانی زیر در کدام مناطق امروزي قرار دارند؟ 

  :تپه سیلک  3:               شهر سوخته  2:                    شوش وچغامیش  1

  کاشان 3 –سیستان 2 –خوزستان 1: جواب  

  خاستگاه اصلی ایالمی ها کدام نواحی می باشد؟  

  هستانی زاگرس جنوبی ومیانی بودشامل جلگه خوزستان ومناطق کو: جواب 

  چه عاملی سبب شد تا دولت شهرهاي ایالمی با یکدیگرمتحد شوند ؟ 

  تاخت وتازهاي سومریان واکدي ها: جواب 
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  .پایتخت هاي تمدن ایالم را نام ببرید 

  شوش و انشان : جواب 

  شهر شوش توسط چه کسی ؟ از چه تمدنی با خاك یکسان شد ؟  

  ل از تمدن آشورآشور بانیپا: جواب 

  چرا ابتدا سکونتگاه ها وروستاها ابتدا در نواحی غرب ایران وسپس در دیگر مناطق پدید آمد؟ 

  با روي آوردن گروه هایی از مردم به کشاورزي و دامپروري: جواب 

  خداي شهر شوش چه نام داشت؟      

  این شوشیناك: جواب 

  معبد این شوشیناك چه نام دارد؟     

  گورات چغازنبیلزی: جواب 

  معبد این شوشیناك در کدام شهر قرار دارد؟ 

  شهر شوش:  جواب  

  نخستین سکونتگاه و روستا هاي ایران از چه زمانی پدید آمدند؟

  با روي آوردن مردم به کشاورزي و دامپروري

  چرا فرمانروایان سومري و اکدي پیاپی به سرزمین ایالمی ها لشکر کشی می کردند؟ 

  .بین النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود چون اقتصاد

  حکومت ایالم بر اثر یورش ویرانگر چه قومی دچار انحطاط و فروپاشی شد؟

  یورش آشوریان 

  یکی از ویژگی هاي مهم تمدن ایالمی چه بود؟

  .مقام ومنزلت واالیی که زنان داشتند

  وضعیت معماري در دوره ایالم چگونه بود؟
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  .ین دوره معماري پیشرفت چشمگیري کرد واستفاده از آجر در ساختن بناها رایج شددر ا 

  شاهکار معماري دوره ایالم چه بود؟ 

  معبد چغازنبیل در نزدیکی شوش

  محبوب ترین خداي ایالم چه نام داشت؟

  این شوشیناك به معنی خداي شهر شوش 

  پایتخت ایالمیان در بخش شرقی قلمروشان چه نام داشت؟

  نشان یا انزانا

  بقایاي کوره هاي ذوب قالب گیري مس در کدام سکونتگاه هاي ایران پیدا شد؟

  در برخی سکونتگاه هاي کهن ، مانند شهداد ، تل ابلیس و تپه یحیی در استان کرمان و تپه زاغه در قزوین

  سرزمین اصلی ایالمیان شامل چه مناطقی می شد؟

  ی زاگرس جنوبی و میانیشامل جلگه خوزستان و مناطق کوهستان 

  کران نام کدام دریاست؟م

  عمان           

  علت اهمیت خلیج فارس ودریاي مکران چیست؟

  بخاطر برقراري ارتباط تجاري،سیاسی ونظامی فرهنگی میان سرزمین ها

  محوطه باستانی چغاگالن در کدام شهرستان قرار دارد؟

  شهرستان مهران

  ؟شهرهادرفالت ایران کدامندنخستین 

  شوش وچغامیش درخوزستان شهدادوجیرفت در کرمان،شهر سوخته در سیستان وسیلک درکاشان

  ساکنان روستایی عالوه بر کشاورزي ودامداري در چه زمینه هاي فعالیت داشتند؟

  سفالگري، خانه سازي،فلز کاري،بافندگی

  رابطه میان کشورها چیست؟ نقش خلیج فارس ودریاي مکران در برقراري
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  یاسی تجاري ومظامی فرهنگی میان سرزمین هاي دور ونزدیک آن زمان استرابطه س

  نخستین شهرها در چند هزار سال پیش بوجود آمدند؟

  هزار سال پیش 5حدود 

  بقایاي کورهاي ذوب وقالب گیري مس در کدام مناطق یافت شده است؟

  زاغه درقزویندر برخی سکونتگاه هاي کهن مثل شهداد،تل ابلیس،تپه یحیی درکرمان وتپه 

  یکی دیگراز دستاوردهاي صنعت فلزکاري فالت ایران چه بود؟

  ساخت اشیاوابزارهاي مفرغی از طریق آمیختن مس با ماده قلع بودمانندمفرغ هاي لرستان

  ساخت ظروف سنگ صابونی به کدام منطقه اختصاص دارد؟

  تپه یحیی دراستان کرمان جیرفت و

  خاك یکسان شد؟شهر شوش در زمان کدام پادشاه با 

  آشوربانیپال

  عظمت خود دست یافت؟ شهر شوش در کدام دوره به شکوه و

  هخامنشیان 

  خدایان ایالمی را نام ببرید؟

  اینشوشیناك والهه هاي مادر

  یکی از پایتخت هاي ایالمیان در جلگه خوزستان کدام است؟

  شوش

  یکی ازویژگی هاي مهم تمدن ایالمی چیست؟

  واالیی که زنان درجامعه داشتندمقام وموقعیت ومنزلت 
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  سرزمینهاي اصلی ایالمیان کدام است؟

  جلگه خوزستان ومناطق کوهستانی زاگرس جنوبی ومیانی بود

  در چه دوره اي در ایران باستان استفاده  از آجر در ساختن بناها رایج شد؟ 

  در دوره ایالم

  . یکی از شاهکارهاي معماري ایالم را نام ببرید 

  زنبیل در نزدیکی شهر شوشمعبد چغا

  از محبوب ترین خدایان ایالمی چه نام داشت؟

  اینشوشیناك به معنی خداي شهر شوش 

  پرستشگاه اینشوشیناك خداي ایالم کدام معبد می باشد؟  

  معبد چغازنبیل

  کشف پیکره هاي گلی که معروف به الهه هستند در شوش نشانه چیست؟

  .د مردم داردداللت بر احترام و تقدس آنها نز 

  باستان شناسان چگونه فهمیدند پرستش الهه مادر در ایران فراگیر بوده است؟ 

  .به دلیل اینکه از دیگر مراکز تمدنی ایران نیز پیکره هایی از الهه هاي مادر به دست آمده است

  از مراکز عمدة تولید و صدور سنگ صابون به مناطق دور و نزدیک ایران کجاست؟

  یحیی در استان کرمان جیرفت و تپه 

  چرا فرمانروایان اَکَدي و سومري مکرر به ایران لشکر کشی می کردند؟ 

  .چون اقتصاد بین النهرین نیاز مند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود 

  کهن ترین نشانه و آثاري که از حضور انسان در ایران تا کنون یافته شده است ، مربوط به کدام 
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  منطقه است؟

  شَف رود در نزدیکی مشهدکَ 

این فلز چگونه . یکی از دستاورد هاي صنعت  فلزکاري ساکنان فالت ایران  ساخت ابزار مفرغی است

  ساخته می شد و مفرغ هاي هاي کدام منطقه بهترین نمونه از این صنعت در ایران به شمار میرود؟

  مفرغ هاي استان لرستان . از طریق امیختن مس با ماده قلع بود

  اشیاء و ظروف سنگ صابونی در کدام سکونت گاه هاي کهن ساخته می شد ؟ 

  جیرفت و تپه یحیی  در استان کرمان 

  الب گیري مس دست یافته بودند؟قکهن به فنون ذوب و  هاي در کدام سکونتگاهایرانیان 

  تل ابلیس و تپه یحیی در استان کرمان و تپه زاغه در قزوین –شهداد 

  

  سواالت تشریحی

  موقعیت جغرافیایی فالت ایران را بنویسید ؟

و دریاچه اورال ، از غرب به جلگه بین النهرین ) مازندران ( فالت ایران از شمال به دریاي طبرستان  :خساپ

  دریاي مکران و اقیانوس هند و از شرق به جلگه سند محدود می شود ، از جنوب به خلیج فارس 

موقعیت جغرافیایی فالت ایران به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب جهان باستان چه پیامدي براي ایران 

  داشت ؟

این موقعیت جغرافیایی ایران را به کانون مبادالت فرهنگی ، هنري و اقتصادي در جهان باستان تبدیل  :خساپ

کرده و موجب شده بود که ایرانیان نقش فعال و موثري در انتشار و گسترش فرهنگ و تمدن به عهده گیرند 

.  
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  ر انسان در فالت ایران به چه دوره اي مربوط می شود ؟سابقه حضو

از پژوهشگران احتمال سابقه حضور انسان در فالت ایران به طور دقیق روشن نیست ، اما بعضی  :خساپ

مهاجرت گروه هایی از جمعیت هاي انسانی را از آفریقا ، آسیاي مرکزي ، قفقاز و شبه قارة هند به سوي 

  .ایران در دوران پارینه سنگی قدیم مطرح کرده اند 

  ساکنان اولیه فالت ایران از چه زمانی و چگونه به دوره یکجانشینی و تولید خوراك وارد شدند ؟

کاوش هاي باستان شناسی اخیر درمحوطۀ باستانی چغاگالن در شهرستان مهران نشان داده است که  :خساپ

هزار سال پیش  12نواحی کوهپایه اي زاگرس جزو نخستین مردمانی در جهان بوده اند که حدود  ساکنان

این اقدام به .شروع به کشت گیاهانی مانند جو و گندم و اهلی نمودن جانورانی مثل بز و گوسفند کردند 

ایران محسوب می منزلۀ ورود انسان از دورة شکار و خوراك به دورة یکجانشینی و تولید خوراك در فالت 

  .شود 

  نخستین سکونتگاه ها و روستاهاي ایران از چه زمانی پدید آمد ؟

باروي آوردن گروه هایی از مردم به کشاورزي و دامپروري ، به تدریج سکونتگاه ها و روستاهایی  :خساپ

  .نخست در غرب و سپس در دیگر مناطق ایران پدید آمد 

  مهمترین دستاوردهاي ساکنان فالت ایران در دوران پیش از تاریخ در زمینه فلزکاري را شرح دهید ؟

کاري بر هزار سال پیش با چکش  8یافته هاي باستان شناسی نشان می دهد که مردم ایران از حدود  :خساپ

بقایاي کوره هاي ذوب و .روي رگه هاي طبیعی مس ،برخی ابزارها به ویژه زیور آالت مسی می ساختند 

قالب گیري مس در برخی سکونتگاه هاي کهن مانند شهداد ، تل ابلیس و تپه یحیی در استان کرمان و تپه 

ان این سکونتگاه ها به فنون ذوب هزار سال پیش ساکن 7تا  5زاغه در قزوین ، بیانگر آن است که در حدود 

یکی دیگر از دستاوردهاي صنعت فلزکاري ساکنان فالت ایران ، ساخت  .و قالب گیري مس دست یافته

ا و ظروف سنگ صابونی ،یکی دیگر از اشی.اشیا و ابزارهاي مفرغی از طریق آمیختن مس با مادة قلع بود 

مصنوعاتی است که توسط مردم برخی از سکونتگاه هاي کهن به ویژه جیرفت و تپه یحیی دراستان کرمان ، 

  .با مهارت و ظرافت تمام ساخته می شد 
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و بیانگر  اي باستانی پیدا شده است ؟بقایاي کوره هاي ذوب و قالب گیري مس در کدام سکونتگاه ه

  چیست ؟

ا ت 5شهداد ، تل ابلیس و تپه یحیی در استان کرمان و تپه زاغه در قزوین بیانگر آن است که در حدود  :خساپ

  .هزار سال پیش ساکنن این سکونتگاه ها به فنون ذوب و قالب گیري مس دست یافته بودند  7

  نخستین شهر هایی را که در فالت ایران به وجود آمدند نام ببرید ؟

ن ، شهر سوخته در سیستان و سیلک در شوش و چغامیش در خوزستان ، شهداد و جیرفت در کرما :خساپ

  کاشان 

  چگونگی تاسیس حکومت ایالم را توضیح دهید ؟

از آنجا که اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود فرمانروایان سومري و  :خساپ

این تاخت و تازها ، سرانجام سبب شد که . اکدي پیاپی به سرزمین ایالمی ها لشکر کشی می کردند 

با یکدیگر متحد شده و پادشاهی ایالم را تاسیس . م.ق  2600حدود  حاکمان کوچک و مستقل ایالمی در

  .کنند 

  تاخت و تاز فرمانروایان سومري و اکدي به سرزمین ایالمی ها چه پیامدي داشت ؟

با . م.ق2600این تاخت و تازها سرانجام سبب شد که حاکمان کوچک و مستقل ایالمی در حدود  :خساپ

 .یکدیگر متحد شوند و پادشاهی ایالم را تاسیس کنند 

  روابط حکومت ایالم را با همسایگان بین النهرینی خود بررسی کنید ؟

هرینی خود مانند سومریان ، اکدیان ، بابلیان و حکومت و تمدن ایالم ، همواره با همسایگان بین الن :خساپ

قلمرو ایالم بارها مورد هجوم سپاهیان بین .آشوریان ارتباط تنگاتنگ سیاسی ، فرهنگی و تجاري داشت 

پادشاهان ایالم .  النهرین قرار گرفت و استقالل خود را از دست داد ، اما ایالمیان دوباره قدرت می گرفتند

  .دست می آوردند به بین النهرین لشکر کشی می کردند نیز هرگاه فرصتی به 
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  ر شوش را در زمان حکومت ایالمیان شرح دهید ؟وضاع شها

این شهر که یکی از کهن ترین . شوش در مرکز جلگه خوزستان ، یکی از پایتخت هاي ایالمیان بود  :خساپ 

شهر ها و مراکز تمدنی جهان به شمار می رود ، در دوران حکومت ایالمی ها به اوج شکوفایی اقتصادي 

  .ق یافتند در آن شهر رونرسید و پیشه ها و صنایع مختلفی مانند سفالگري ، فلزکاري و بافندگی 

  شاهکار معماري تمدن ایالم را نام برده و ویژگی هاي آن را بنویسید ؟

این معبد با . معبد چغازنبیل در نزدزیکی شهر شوش ، شاهکار معماري آن دوره به شمار می رود  :خساپ

  .استفاده از خشت خام در چند طبقه بنا شده است و روکشی از آجر نوشته ها و آجرهاي لعاب دار دارد 

  وضعیت دین و اعتقادات ایالمی ها را شرح دهید ؟

به عقیدة . ر خود کمک می خواستند ایالمیان خدایان متعددي داشتند و از آنان براي پیشرفت در کا :خساپ

مردمان ایالم قدیم ، خدایان داراي قدرت ماوراء طبیعی بودند که آنان را براي انجام هر کاري قادر و توانا 

معبد . از جمله محبوب ترین خدایان ایالمی ، اینشوشیناك به معناي خداي شهر شوش بود . می ساخت 

الهه هاي مادر نیز بسیار مقدس بودند و مقام رفیعی در . شد چغازنبیل پرستشگاه این خدا محسوب می 

 يایالمی ها این الهه ها را به عنوان مادر خدایان می پرستیدند و برا.سلسله مراتب خدایان ایالمی داشتند 

در ایالم ، کاهنان آداب و تشریفات دینی را زیر نظر کاهن بزرگ به جا می .آنان معابدي ساخته بودند 

  .آوردند 

  شناخت کامل تاریخ وتمدن ،ناگزیر از توجه به جغرافیاي آن هستیم ؟ چرا براي مطالعه و

  .زیرا تاریخ وتمدن ایران به طرز چشمگیري از شرایط وعوامل جغرافیایی تاثیر پذیرفته است: جواب  

  ؟به چه دالیلی موقعیت جغرافیاي ایران بر تاریخ وتمدن ایران باستان تاثیر زیادي داشته است 

زیرا مهم ترین راه هاي زمینی ودریایی که تمدن ها وکشورهاي بزرگ رابه یکدیگر متصل می : جواب 

کردند ،از میهن ما می گذشتند وخلیج فارس ودریاي مکران نقش مهمی در برقراري ارتباط تجاري ، سیاسی 

  .، نظامی وفرهنگی میان سرزمین هاي دور ونزدیک جهان آن روز داشتند 

  رافیایی به ویژه آب وهوا چه نقشی در پراکندگی محوطه هاي باستانی ایران داشته است؟عوامل جغ 
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بیشترین محوطه هاي باستانی در کنار آبهاي دائمی به وجود آمدند در )  71با توجه به نقشه ص : (جواب 

نیز در  مناطق شمال غربی وغرب که مناطقی معتدل ونیز کوهستانی بودند پراکندگی محوطه هاي باستانی

  .این نواحی بسیار بیشتر است 

  چرا فرمانروایان سومري واکدي پیاپی به سرزمین ایالمی ها لشکر کشی می کردند؟  

از آنجا که اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی ومعدنی فالت ایران بود ،فرمانروایان سومري : جواب 

  .دواکدي پیاپی به سرزمین ایالمی ها لشکرکشی می کردن

  . روابط حکومت ایالم با همسایگانش در چه زمینه هایی بود ؟ توضیح دهید 

حکومت وتمدن ایالم همواره با همسایگان بین النهرینی خود مانند سومریان ،اکدیان ، بابلیان : جواب 

قلمرو ایالم بارها مورد هجوم سپاهیان بین .وآشوریان ارتباط تنگاتنگ سیاسی ،فرهنگی وتجاري داشت

پادشاهان ایالم نیز هرگاه .نهرین قرار گرفت واستقالل خودرا از دست داد اماایالمیان دوباره قدرت گرفتند ال

ایالم همچنین بادیگر مناطق فالت ایران . فرصتی به دست می آوردند به بین النهرین لشکرکشی می کردند

  .  وسرزمین هاي مجاورآن مانند آسیاي صغیر وهند روابط تجاري داشت

زکدام اقدام ساکنان نواحی کوهپایه اي زاگرس می توان به عنوان ورود انسان از دوره شکار به دوره یک ا 

  جانشینی نام برد؟

  .اینکه شروع به کشت گیاهانی مانند جو وگندم واهلی نمودن جانورانی مثل بز وگوسفند نمودند : جواب 

ن ها وبرپایی سکونتگاه هاي روستایی وشهري چه عواملی ازگذشته هاي دورمحیط مناسبی براي زندگی انسا

  بوده اند؟

  نواحی کوهپایه اي و سرزمین هاي پست ایران ، بر اساس میزان بارندگی و رطوبت: پاسخ

  

  نخستین سکونتهاي روستایی چگونه بوجود آمده است؟

خی هزار سال پیش شروع به گشت گندم وجو کردنندوبااهلی کردن بر12ساکنان نواحی زاگرس حدود 

  جانوران مثل بزوگوسفند به تدریج اولین سکونتگاه هادرغرب ودیگر مناطق شکل گرفت



 نانمس ناتسا خیرات هورگ

٣٣ 
 

  از عواملی که باعث شدایران نقش موثري در انتشاروگسترش فرهنگ وتمدن داشته باشدچیست؟

موقعیت جغرافیایی خاص خود درجنوب غربی آسیا،پل ارتباطی میان شرق وغرب ونقش مهم خلیج فارس 

  ن،ایران را به کانون مبادالت فرهنگی هنري واقتصادي تبدیل کردنندو دریاي مکرا

  .دو مورد از ویژگی هاي معبد چغازنبیل را بنویسید

این معبد با استفاده از . معبد چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش، شاهکار معماري آن دوره به شمار می رود 

  .ته ها و آجرهاي لعاب دار داردخشت خام در چند طبقه بنا شده است و روکشی از آجر نوش

موقعیت ارتباطی فالت ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب جهان باستان ، چه پیامدي را براي ایران به 

  دنبال داشت؟

ایران را به کانون مبادالت فرهنگی ، هنري و اقتصادي در جهان باستان تبدیل کرده و موجب شده : پاسخ

  .و موثري در انتشار و گسترش فرهنگ و تمدن به عهده گیرند بود که ایرانیان نقش فعال

  

  ساکنان اولیه فالت ایران از چه زمانی و چگونه به دوره یکجانشینی و تولید خوراك وارد شدند؟

هزار سال پیش شروع به کشت گیاهانی مانند جو و گندم و اهلی نمودن جانورانی مثل بز  12حدود : پاسخ

قدام به منزله ورود انسان از دوره شکار و گرد آوري خوراك به دوره یکجانشینی و این ا. و گوسفند کردند

  .تولید خوراك در فالت ایران محسوب می شود

  

  نخستین شهرهاي فالت ایران در کجا به وجود آمدند؟

در شوش و چغامیش در خوزستان ، شهداد و جیرفت در کرمان ، شهر سوخته در سیستان و سیلک : پاسخ

  اندر کاش

  .روابط ایالمیان با همسایگان بین النهرین خود را بنویسید

قلمرو ایالم بارها مورد هجوم سپاهیان بین . ارتباط تنگاتنگ سیاسی ، فرهنگی و تجاري داشتند: پاسخ

پادشاهان ایالم . النهرین قرار گرفت و استقالل خود را از دست داد ، اما ایالمیان دوباره قدرت می گرفتند

  .ی به دست می آوردند به بین النهرین لشکر کشی می کردندهر فرصت
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  .چگونگی تاسیس دولت ایالمیان را توضیح دهید

م با یکدیگر متحد .ق 2600بر اثر هجوم اقوام بین النهرین حاکمان کوچک و مستقل ایالمی در حدود : پاسخ

  .شدند و پادشاهی ایالم را تأسیس کردند

  .ن را شرح دهیدوضعیت دین و اعتقادات ایالمیا

  .ایالمیان به خدایان متعددي اعتقاد داشتند و از آنان براي پیشرفت در کار خود کمک می خواستند-1: پاسخ

به عقیده آنها ، خدایان داراي نیروي ماوراء الطبیعه بودند که آنان را در انجام هر کاري قادر و توانا می -2

  .معبد چغازنبیل ستایشگاه این خدا محسوب می شد محبوب ترین خداي آنها این شوشیناك و-3. ساخت

  

  ساکنان نخستین سکونتگاه ها و روستاهاي ایران در چه زمینه هایی به فعالیت می پرداختند؟

ساکنان این سکونتگاه ها با گسترش و پیشرفت مهارتهاي ابزار سازي ، عالوه بر آنکه فعالیت هاي  

، در زمینه صنایع و هنر هاي گوناگونی مانند سفالگري،  کشاورزي و دامداري خود را گسترش بخشیدند

  .فلزکاري، بافندگی و فلزسازي یشرفت کردند

مهم ترین دستاورد هاي ساکنان فالت ایران در دوران پیش از تاریخ در زمینه هاي فلزکاري و سفالگري چه 

  بوده است؟

در ساخت ظروف سفالی به وجود هزار سال پیش دگرگونی بزرگی  6با اختراع چرخ سفال در - 1 :پاسخ

در زمنیه -2. ظروف سفالی ساده و نقش دار متنوعی از سکونتگاه هاي باستانی ایران بدست آمده است. آمد

  .هزار سال پیش با چکش کاري بر روي رگه هاي طبیعی مس، زیورآالت می ساختند 8فلزکاري از حدود 

اشیاء و ظروف  صابونی ، به -4س با ماده قلع ساخت اشیاء و ابزار هاي مفرغی از طریق آمیختن م-3

  ویژه در جیرفت و تپه یحیی در استان کرمان

  

  دستاورد هاي ساکنان فالت ایران در دوران پیش از تاریخ در زمینه خانه سازي چه بوده است؟

می ابتدا سرپناه و کلبه هایی نه چندان مقاوم از سنگ و چوب و شاخ و برگ درختان و گیاهان -1: پاسخ

سطح دیوارها را -3 .بعد آموخنتد با استفاده از گل و سنگ و خشت بناهاي محکم تري بسازند-2 .ساختند

  .با کاهگل می پوشاندند و گاه رنگ آمیزي می کردند و سقف خانه ها را با تیرهاي چوبی می پوشاندند

  

  ر و هند در چه وضعیتی بود؟روابط ایالم با مناطق فالت ایران و سرزمین هاي مجاور آن مانند آسیاي صغی
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روابط تجاري داشتند ، تماس ها و ارتباط هاي سیاسی و تجاري موجب شکل گیري روابط فرهنگی : پاسخ

  .میان این سرزمین ها شد و دین و فرهنگ ، خط و زبان آنها را تحت تأثیر قرار داد

  

  وضعیت شهر شوش در دوره ایالمیان چگونه بود؟

یالمی ها به اوج شکوفایی رسید و پیشه ها و صنایع مختلفی مانند سفالگري، در دوران حکومت ا: پاسخ

  .فلزکاري و بافندگی در آن شهر رونق یافت

  

  سابقه حضور انسان در فالت ایران مربوط به چه دوره اي بوده است؟

هاي به طور دقیق روشن نیست ، اما بعضی از پژوهشگران احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت : پاسخ 

انسانی را از آفریقا ، آسیاي مرکزي ، قفقاز و شبه قاره هند به سوي سرزمین ما ، در دوران پارینه سنگی 

  .قدیم مطرح کرده اند

  

  موقعیت جغرافیایی فالت ایران از چه جهاتی بر وضعیت تاریخ و تمدن در ایران تاثیر گذار بوده است؟ 

خاص خود در جنوب غربی آسیا پل ارتباطی میان شرق و  ایران به واسطه ي موقعیت جغرافیایی- 1: پاسخ

در عصر باستان مهمترین راه هاي زمینی و دریایی که تمدن ها و  -2. غرب جهان باستان محسوب می شد

خلیج فارس و دریاي مکران -3. کشورهاي بزرگ را به یکدیگر متصل می کردند از میهن ما می گذشتند

اري، سیاسی ، نظامی و فرهنگی میان سرزمین هاي دور و نزدیک جهان نقش مهمی در برقراري ارتباط تج

  .آن روز داشتند

  

   .موقعیت جغرافیایی فالت ایران را بنویسید

  

فالت ایران از شمال به دریاي طبرستان : پاسخ

از غرب به جلگه بین  –و دریاچه اورال ) مازندران(

از جنوب به خلیج فارس ، دریاي مکران  –النهرین 

از شرق به جلگه سند  –و اقیانوس هند ) مانع(
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کوه ها و رشته کوه هاي بزرگ و کوچکی این فالت را در بر گرفته و در دامنه و میان آنها ، . محدود می شد

  .دشت ها و جلگه هایی با آب و هواي متفاوت به وجود آمده است

  

  ؟کردنداستفاده می  در دوره باستان ساکنان فالت ایران در ساخت خانه ها از چه ابزاري

درابتدا ازسنگ و چوب و شاخ و برگ درختان و در طول زمان با استفاده ازگل و سنگ بناهاي محکم تري 

  ساختندو در سقف خانه ها از تیرهاي چوبی استفاده میکردند

  موقعیت جغرافیایی فالت ایران راتوضیح دهید؟

ز غرب به جلگه بین النهرین،ازجنوب به خلیج فالت ایران ازشمال به دریاي طبرستان ودریاچه اورال ا

فارس،دریاي مکران واقیانوس هند وازشرق به جلگه سند محدود می شود کوه هاورشته کوه هاي بزرگ 

وکوچکی این فالت را در بر می گیردودردامنه ومیان آنهادشت ها وجلگه هایی باآب وهواي متفاوت بوجود 

  آمده است

  ان را شرح دهید؟نر فلز کاري در ایران باسته

مردم ایران ازهشت هزار سال پیش با چکش رگه هاي روي مس طبیعی ایجادواز آن برخی ابزار بویژه 

زیورآالت می ساختندوآثاري از بقایاي کورهاي مس دربرخی مکانها مانندشهداد،تل ابلیس وتپه یحیی وتپه 

س ،مفرغ وسنگ صابون نیز وجود داشته زاغه نشان دهنده آن است که این در این مکانهاصنعت  فلز کاري م

  . است

  

  خانه سازي در فالت ایران چگونه رونق گرفت ؟

در آغاز یک جانشینی کلبه هاي نه چندان مقاوم ازسنگ،چوب وشاخ وبرگ درختان وگیاهان میساختند تا 

 آنکه کم کم آموختند که با گل وسنگ وخشت بناهاي محکم تري بسازن وسطح دیوارها رابا کاهگل

  بپوشانندوسقف راباتیرهاي چوبی می پوشاندند

  چگونگی بوجود آمدن پادشاهی ایالم رابیان کنید؟ 
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از آنجا که اقتصادبین النهرین نیازمند منابع طبیعی ومعدنی فالت ایران بود فرمانروایان سومري واکدي   

حاکمان کوچک ومستقل این تاخت وتازهاموجب شد که .پیاپی به سرزمین ایالمی ها لشکر کشی می کردند

  ایالمی با هم متحد شوند وپادشاهی ایالم تاسیس شود  

   رابطه ایالمیان با همسایگان خود چگونه بود؟

ایالم با همسایگان خود مانند سومریان،اکدیان،بابلیان،آشوریان ارتباط تنگاتنگ سیاسی،فرهنگی وتجاري 

  رابطه تجاري داشت  داشت وبادیگرمناطق فالت ایران مانندآسیاي صغیر وهند

  ؟حکومت ایالمیان چگونه منقرض شد

ق،م دچار انحطاط وفروپاشی 7حکومت ایالم پس از قرنها سلطنت براثریورش ویرانگر آشوریان در قرن 

  شد 

  از عوامل گسترش خط وزبان بین سرزمین هاي مختلف کدام است؟

اي صغیر وهندوارتباط هاي سیاسی وتجاري ارتباط ایالمیان با همسایگان خود وسرزمینهاي مجاورمانند آسی

موجب شکل گیري روابط فرهنگیمیان این سرزمین ها شد ودین، فرهنگ،خط وزبان آنها را تحط تاثیر قرار 

  داد

  ؟توضیح دهیدهنر معماري ایالمیان  در مورد

اخت هنرمعماري پیشرفت چشمگیري داشت عالوه بر سفالگري فلز کاري وبافندگی استفاده ازآجر در س

مانند معبد چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش،این معبدبا استفاده ازخشت خام در چند طبقه بنا .بناها رایج شد

  .شده وروکشی از آجرهاي لعاب داردارد

  دین واعتقادات ایالمیان راتوضیح دهید؟ 

ومعتقد بودن ایالمیان به خدایان متعددي اعتقاد داشتند ودر پیشرفت کار خود از آنها کمک می خواستند

خدایان داراي قدرت ماوراءطبیعی هستند وبر هر کاري قادر وتوانا هستندمحبوبترین خداي آنها اینشوسیناك 

به معنی خداي شهرشوش بودومعبد چغازنبیل ستایشگاه این خدا بود و الهه مادر نیز داراي مقام رفیعی بود 

  و براي آنان معابدي ساخته بودند
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  ؟دبیان کنی رادر ایران  ستاهاچگونگی تشکیل اولین رو

ساکنان نواحی کوهپایه اي زاگرس منطقه چغاگالن در مهران جزو اولین مردمان جهان بودنندکهاز دوازده 

با .هزار سال پیش شروع به کشت گیاهانی مثل گندم وجوواهلی نمودن جانورانی مثل بز،گوسفند نمودند

به تدریج سکونتگاهاوروستاهادر غرب وسپس ري روي آوردن گروهایی از مردم به کشاورزي ودامپرو

  دردیگرمناطق ایران به وجود آمد

  موقعیت ومقام زنان در تمدن ایالم چگونه بود؟

در دوره ایالمیان زنان مقام وموقعیت واالیی داشتنداز موقعیت ممتازوقدرت ونفوذ زیادي بر خوردار بودنند 

زنان در امور سیاسی دینی ،اقتصادي  و وتعیین کننده بودندوزنان در عمده ترین کارهاي جامعه نقش اساسی 

  اجتماعی حضور چشمگیري داشتند و

زمینه سفالگري وفلز کاري چه بوده  فالت ایران در دوران پیش از تاریخ در مهم ترین دستاوردهاي ساکنان

 است؟

سنگ  از جنس مفرغ و ابزار و ساخت اشیا زیوراالت مسی، ابزارها و نقش دار ساخت ظروف سفالی ساده و

  ظرافت خاصی ساخته می شد    مهارت و صابون که این ظروف با

  کشف کشاورزي و اهلی کردن حیوانات در مناطق چغاگالن به منزله چیست؟

این اقدام به منزله ورود انسان از دوره گردآوري خوراك به دوره یکجا نشینی و تولید خوراك در فالت 

  .ایران محسوب میشود

ن دستاوردهاي ساکنان فالت ایران در دوران پیش از تاریخ در زمینه فلزکاري چه بوده مهمتری

  ) ذکردومورد(است؟

هزار سال پیش با چکش کاري بر روي رگه هاي طبیعی مس برخی ابزار ها به ویژه  10مردم ایران از حدود 

الت ایران ساخت اشیا و یکی دیگر از دستاورد هاي صنعت فلزکاري ساکنان ف.زیور آالت مسی میساختند

مفرغ هاي لرستان بهترین نمونه از صنعت و هنر .ابزارهاي مفرغی از طریق آمیختن مس با ماده قلع بود

  .فلزکاري ایران به شمار میرود
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  بقایاي ذوب وقاب گیري فلز مس نشانگر چیست؟

ن ذوب وقاب گیري فلز هزار سالپیش ساکنان این سکونت گاهها به فنو 7تا5بیانگر آن است که در حدود  

  .مس دست یافته بودند

  ی بود؟یسرزمین اصلی ایالم شامل چه قسمتها 

  .شامل جلگۀ خوزستان ومناطق کوهستانی زاگرس جنوبی ومیانی بود

  . سیرتحول خانه سازي در فالت ایران را توضیح دهید

ي یکجا نشینی سرپناه و کلبه به نظر می رسد که ساکنان فالت ایران نیز مانند مناطق دیگر جهان در ابتدا

آنان اندك اندك آموختند .هایی نه چندان مقاوم از سنگ چوب و شاخ و برگ درختان و گیاهان میساختند

آنها سطح دیوار هارا با کاهگل .که با استفاده از گل و سنگ و سرانجام خشت بناهاي محکم تري بسازند

  .هارا معموال با تیر هایی چوبی می پوشاندندمیپوشاندند و گاه رنگ آمیزي میکردند و سقف خانه 

  .چگونگی تاسیس پادشاهی ایالم را توضیح دهید

از آنجا که اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود،فرمانروایان سومري و اکدي  

سبب شد که حاکمان پیاپی به سرزمین هاي ایالمی ها لشکر کشی میکردند این تاخت و تاز ها سرانجام 

  .کوچک و مستقل ایالمی با یکدیگر متحد شوند و پادشاهی ایالم را تاسیس کنند

  .اعتقادات دینی مردم ایالم را با بین النهرین مقایسه کنید

به عقیده .ایالمیان به خدایان متعددي اعتقاد داشتند و از آنان براي پیشرفت در کار خود کمک میخواستند

مردم .ن داري نیروي ماوراطبیعی بودند که آنان را بر انجام هر کاري قادر و توانا میساختمردم ایالم خدایا

بین النهرین نیز خدایان متعددي را میپرستیدند و اعتقاد داشتند هر شهر از آن خدایی است آنان معتقد بودند 

کنند خدایان آنان را با فرو که خدایان انسان هارا براي خدمت به خود آفریده اند و اگر در این کار کوتاهی 

  .فرستادن سیل و طوفان و خشکسالی تنبیه خواهد کرد

  .با استناد به آثار تاریخی به جا مانده از دوره ایالم مقام و منزلت زنان را در این دوره تاریخی تشریح کنید
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و اقتصادي و  نقوش و پیکره هاي بر جاي مانده از دوره ایالمی نشان میدهد که زنان در امور اجتماعی

همچنین پیکره الهه هاي مردم که در نقاط مختلف .مراسم رسمی سیاسی دینی حضور چشمگیري داشتند

  .آنها نزد مردم  فرا گیر بوده استاین دارد که احترام و تقدس  ایران کشف شده داللت بر

  )مکانذکر  شهر با.(نخستین شهر هایی که در فالت ایران به وجود آمده اند را نام ببرید

  خته در سیستان و سیلک در کاشانشهر سو .شهداد و جیرفت در کرمان .چغامیش در خوزستان-شوش

  .محبوب ترین خداي ایالمی چه نام داشت ؟به چه معنایی بود؟ستایشگاه این خدا را ذکر کنید

  معبد چغازنبیل .اینشوشیناك به معنی خداي شهر شوش

  م چه بود ؟.ق2600 در تـأسیس پادشاهی ایالم زمینه ي 

از انجا که اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود فرمانروایان سومري و اکدي 

پیاپی به سرزمین ایالم لشکر کشی میکردند این تاخت و تاز ها سبب شد که حاکمان کوچک ایالمی متحد 

  شده و پادشاهی ایالم را تاسیس کنند 

در ایران نشان دهده ورود انسان از دوره شکار و گردآوري خوراك به دوره یک جا  کدام محوطه باستانی 

  .چرا؟توضیح دهید؟نشینی می باشد

محوطه باستانی چغاگالن در شهرستان مهران نشان دهنده ان است که ساکنان ان در حدود دوازده هزار سال 

انی مثل بز و گوسفند کردند و این به پیش شروع به کشت گیاهان مانند جو و گندم و اهلی نموندن جانور

  منزله ورود از دوره شکار به یکجا نشینی

  .عقیده مردمان ایالم قدیم را درباره خدایان بیان کنید

ایالمیان خدایان متعددي اعتقاد داشتند واز آنان براي پیشرفت در کار خود کمک می خواستند و به عقیده 

  .بودند و انان را براي انجام هر کاري قادر و توانا می ساخت آنان خدایان داراي نیروي ماوراي طبیعی

داللت بر چه این موضوع ؟پرستش می شدند یچه عنوانبه ر تمدن ایالم چه مقامی داشتند و الهه هاي مادر د

  این مردم دارد؟ امري نزد
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ا به عنوان مادر ها ر تب خدایان ایالمی داشتند این الههبسیار مقدس بودند و مقام رفیعی در سلسله مرا

  .ت بر تقدس ان ها نزد مردم داردپرستیدند و براي انان معابدي ساخته بودند که دالل خدایان می

  

  .سطر بررسی کنید سهدر  رابر تاریخ و تمدن آن  موقعیت جغرافیایی فالت ایرانتاثیر 

راه هاي زمینی و  مهمترین. ر جنوب غربی آسیا پل ارتباطی میان شرق و غرب جهان باستان بوده استد

خلیج فارس و دریا مکران نقش مهمی در برقراري ارتباط تجاري و سیاسی میان .دریایی از ایران می گذشتند

سرزمین هاي دور و نزدیک جهان آن روز بود و ایران به کانون مبادالت فرهنگی و هنري در جهان باستان 

  .بود

  

استان محل زندگی خود و یا استان همجوار آن را بر اساس نقشه ي زیر دو مورد از سکونتگاه هاي   

  .بنویسید
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نقشه محوطه هاي باستانی ایران را نگاه کنید و بگویید، چه ارتباطی بین پراکندگی این محوطه ها، با 

  پراکندگی روستاها و شهرها در زمان حال وجود دارد؟

غالب شهرها و روستاهاي کنونی ایران در همان : پاسخ

محوطه هاي باستانی و یا اطراف آنها شکل گرفته  محل

  .است

  

  

  

  

  

  کدام یک از تصاویر زیر کهن ترین آثار کشف شده از انسان در ایران را نشان می دهد؟
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  خراسان رضوي -ابزار سنگی کشف رود: پاسخ

یري کرده اند؟ به نظر شما تصویر ابزارهاي سنگی زیر را مالحظه کنید و بنویسید ابزارهاي هر دوره چه تغی

 علت این تغییر چه بوده است؟

 

 

 

 

 

 

این ابزارها از چپ به راست یعنی هر چه از گذشته به حال نزدیک می شویم داراي لبه ها و نوك : پاسخ

  .تیزتر شده است که نشان از پیشرفت انسان ها در ساخت ابزار سنگی است

  .سواالت پاسخ دهید به تصاویر ظروف سفالی زیر نگاه کنید و به

  

  

  

  

  

  

  چه نوع تصاویري بر روي این ظروف نقاشی شده است؟: الف

  گیاهان و جانوران: پاسخ
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  این تصاویر از چه جهاتی به باستان شناسان در تحلیل زندگی مردمان پیش از تاریخ کمک می کند؟:ب

انسان موفق به اهلی کردن آنها جانورانی را که . جانوران و گیاهان بومی آن منطقه را نشان می دهد: پاسخ

  .گیاهان و حیوانات داراي اهمیت در زندگی مردم یک منطقه را نشان می دهد. شده است نشان می دهد

 

  بهترین نمونه از صنعت و هنر فلزکاري ایران به شمار می روند؟ ،مفرغ هاي کدام منطقه در ایران

  لرستان: پاسخ

  

  

  

  

  اریخی را نشان می دهد؟سنگ نگاره ي زیر کدام واقعه ي ت

ویرانی شوش به دست آشوربانی پال فرمانرواي : پاسخ

  آشور

  

  

  

  

  

  

  معبد چغازنبیل از آثار به جاي مانده از کدام تمدن است؟
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  تمدن ایالم: پاسخ

  

  

  

  

  

  

  

  پیکره ي الهه ي ناروندي از آثار به جا مانده از کدام تمدن است؟

  تمدن ایالم: پاسخ

  

  

  


