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 .موزه هایی که در مجموعه آستان قدس رضوی قرار دارند را نام ببرید—5

 سالح موزٔه و صدف ٔهموز سّکه، موزٔه قرآن و موزٔه

 موزه مرکزی آستان قدس رضوی در چه سالی افتتاح شده است؟—6

 ش  1324

 چه آثاری در موزه مرکزی آستان قدس رضوی وجود دارد؟—7 

       سکه ها -3    اولین سنگ مرقد امام هشتم-2    قرآن های نفیس با خط امامان معصوم-1

 هدایای عالقه مندان امام هشتم  -6قهرمانان کشور مدال برخی از  -1کتیبه ها ی نفیس  -4  

 علت تنوع زیستگاهها در ایران چیست؟-8

 .دارد های متنوعی زیستگاه متنوع، های هوا و آب و مختلف های داشتن ناهمواری دلیل به ایران

 مهمترین بندر و مرکز گردشگری سواحل دریای عمان کدام بندر است؟-9

 بندر چابهار

 های ملی چه فایده ای دارد؟ ایجاد پارک-01

 .از آسیب رساندن به محیط زیست توسط گردشگران جلوگیری می کنند

 قوانین و ویژگی های پارک های ملی چیست؟-00

 طبیعی امن های محیط و است ممنوع آن نظایر شکار و مها، دا چرای بوته کنی، شده، حفاظت مناطق مانند ملی های پارک در

 است شده اختصاص داده مسافران گردشگاه به هم ها پارک این از بخشی .ه اند ردآو پدید جانوران برای

 17درس 

 میراث فرهنگی چیست؟—0 

 برای گذشتگان از که چیزهایی از بخشی .رسیده باشد ما به پدران و نیاکان و گذشتگان از که چیزی هر و ارث یعنی میراث،

  .است  است،میراث فرهنگی مانده جای به ما

 میراث فرهنگی اهمیت دارد؟ چرا—2

 تالش و زندگی حاصل ها، چیز این .شود می مربوط یک ملت فرهنگ٭ به که است ارزشمندی چیزهای همٔه فرهنگی میراث

 .است رسیده دیگر نسل به نسل یک از و کرده اند می گذشته زندگی در که است مردمی

 میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟—3

 تاریخی، های بنا و قدیمی بهای کتا ها، ها، فرش کتیبه سکه ها، ها، ظرف مثل مادی های چیز است مکنم فرهنگی میراث

 از گذشته که باشد رسومی و آداب و زبان اعتقادات، مثل غیرمادی های چیز است همچنین ممکن .باشد زاده ها امام و مساجد

 .است رسیده ما به
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 زیاد و با ارزش است؟چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار —4

 با و زیاد بسیار فرهنگی میراث دارای بشری است، ههای سکونتگا ترین قدیمی و کهن های تمدن جایگاه ایران که آنجا از

 .شود می ها نگهداری موزه در آن از بخشی که است ارزش

 چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تالش کنیم؟—5

 است علقمت کشور یک مردم همٔه به فرهنگی میراث

 تاریخ چه علمی است؟—6

  .گذشته در ها انسان زندگی مطالعٔه از است عبارت تاریخ علم

 فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟—7

 پند میتوانیم گذشته مردمان زندگِی و دها رویدا مطالعٔه ما از .بفهمیم بهتر را حال زمان تا میکند کمک ما به گذشته با آشنایی

 .کنیم استفاده امروز زندگی در آنها تجربه های از و بگیریم

 مورخ کیست؟—8

 .گویند می موّرخ میکنند، تحقیق و مطالعه افتاده، اتفاق گذشته در که دهایی رویدا و ها انسان زندگی دربارٔه که کسانی به

 مورخان در مطالعات خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟—9

 ها، سکه ها، بنا زندگی، وسایل و رها ابزا کتیبه ها، یا ها نوشته و ها کتاب مثل مختلفی منابع از خود مطالعات در موّرخان

 .میکنند استفاده است، مانده باقی گذشته از که چیزی هر و ها، سنگ نگاره ها سالح

ود را تغییر مورخان چگونه چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خ—01

 میدهند؟

 نگاه آ و ببرند پی داده، رخ گذشته در آنچه واقعیت به تا کنند بررسی دقت با را مانده جای به مدارک و شواهد میکنند سعی آنها

 .بگویند تاریخی موضوع یک دربارٔه را نظر خود

 .بدهند خود ظراتن در تغییراتی جدید، مدارک و شواهد به متن یافتن دست با موّرخان است ممکن گاهی

 مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟ —00

    شناسی باستان

 باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟—02

 مشاهدٔه با ابتدا نشناسان باستا علت همین به .دارند قرار خاک دل در دور، بسیار های زمان به مربوط تاریخی آثار از بعضی

 و وجو جست به سپس .دارد وجود باستانی منطقه، آثار یک در که میزنند حدس تاریخی منابع مطالعٔه یا خرابه ها ها و رانهوی

 .پردازند می آن منطقه در حفاری

 باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟—03

 دوربین و میکروسکوپ تا کلنگ و بیل مانند ساده های ابزار ؛ ازمیکنند استفاده خاصی ابزار از مرحله هر در نشناسان باستا

 .میکنند مشاهده را خاک درون الیه های آنها با که های مخصوص
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 مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟—04

  .کنند می آغاز گذشته دربارٔه هایی پرسش با را خودشان کار معمواًل موّرخان

 .کنند پیدا را آنها پاسخ تا میکنند تحقیق آنها درباره سپس و طرح را پرسشهایی آنها

 .برخی از پرسشهایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را ذکر کنید—05

 اند؟ داشته شرکت واقعه این در کسانی چه یا کسی چه  است؟ افتاده اتفاق چیزی چه 

 است؟ بوده چه ویدادر این های علت یا علت  است؟ افتاده اتفاق زمانی چه در 

 کرد؟ استفاده آینده و حال برای موضوع این از یتوان م چگونه  است؟ داده رخ اتفاق این کجا در 

 موزه چه مکانی است؟—06

مکانی است برای حفظ ونگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی ، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد 

 و باستانشناسی  خ ، هنر ،معماریدر رشته های تاری

 سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟—07

 سازمان دارد، عهده به فرهنگی را میراث از نگهداری و حفاظت مسئولیت هایی که سازمان ترین مهم از یکی ما، کشور در

 .فرهنگی هستند میراث سازمان بخشهای از یکی نیز موزه ها .است   فرهنگی میراث

   08درس  سواالت

 در موزه ایران باستان چه چیزهایی نگهداری می شود و چرا به آن ایران باستان می گویند؟      -0

 آثار شما موزه، این در .شود نگهداری می ایران دور بسیار گذشته های از و وسایلی ابزار و ظروف مجسمه ها، موزه این در

 گویند می باستان ایران موزٔه موزه، این به همین جهت به .می کنید مشاهده را اسالم از قبل از دورٔه مانده جای به تاریخی

 مورخان زمان گذشته را بر چه اساسی تقسیم می کنند؟ -2

 مهم تغییرات و حوادث اساس بر

 تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم میشود ؟ چرا -3

 ( باستان ایران دورٔه ) اسالم از قبل تاریخ 1

 .دارد ادامه تاکنون و شد آغاز ایران به اسالم ورود و ساسانیان حکومت سقوط با که اسالمی دورٔه تاریخ 2 

 تقسیم شده زمانی دورٔه دو به ایران تاریخ جهت همین به است، ما کشور تاریخی رویداد مهمترین ایران، به اسالم ورود چون)

 (است 

 ه از گذشته ، زندگی بشر چه مراحلی را طی کرده است؟با توجه به مطالعه باستانشناسان از آثار باقی ماند -4

 شکار و خوراک آوری گرد طریق از آنها کردند، می استفاده ابتدایی و ساده بسیار وسایل از ها انسان پیش، سال هزاران

 درون خود از محافظت برای و رفتند می دیگر جای به جایی از خوراک و شکار وجوی جست در می کردند، حیوانات زندگی

 خود برای ها کناررودخانه در آنها .کردند اهلی را حیوانات و گرفتند یاد را کشاورزی نها انسا سپس.بردند می سر به ها غار
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 دهای رو کنار در ها روستا اولین بدین ترتیب .شدند ها یکجانشین انسان که شد موجب کشاورزی .ساختند دائمی های خانه

 .پدید آمدند ها چشمه و پرآب

 ستدهایشان و محاسبه داد و نوشتن و ها کار به رسیدگی برای نها انسا.گرفت رونق وسایل و ابزار تجارت و ستد و داد کم، کم

 به که آمدند پدید بزرگی های شهر و گذاشت به افزایش رو ها سکونتگاه برخی جمعیت زمان، گذشت با.کردند اختراع را خط

 بنا ساختن و معماری و هنر در شهرها این مردم.کردند خود وضع برای مقرراتی و نینقوا آنها .شدند می اداره وسیلٔه حکومتی

 .آمدند وجود به های بشری  تمدن نخستین ترتیب بدین .کردند زیادی ها، پیشرفت

 انسانهای غار نشین از چه ابزاری استفاده می کردند و چرا بر روی دیوار غارها نقاشی می کردند؟ -5

 دیوار روی بر هایی نقش هایشان شکار یادبود به آنها و بود سنگ از دوره این در نشین غار های انسان های ابزار

 .است مانده باقی ها نگاره سنگ این از برخی آثار هنوز امروزه که بودند کنده اطراف خود های کوه یا رها غا 

 دوران گذشته پیدا شده است؟ به  مربوط(مردم زندگی از ظروفی)در کدام مناطق ایران ظروف سفالی وگلی -6

  )غربی  آذربایجان در( نلو،  حس تپۀ و  )درکاشان(سییلک  تپۀ

 یژگتمدن چه ویژگیهایی دارد؟ -7

 ت های هنر ی و شهرسازی معماری، داشتن –

 مذهبی عقاید داشتن - خط داشتن -

 مختلف رهای کا در مهارت -

 مقررات  و قوانین داشتن  -

 حکومت  داشتن -

 .ی از تمدن های را که در گذشته های دور در ایران پدید آمدند و سپس از بین رفتند را نام ببریدبرخ -8

 تمدن جیرفت -  تمدن ایالم -   تمدن شهر سوخته

شهر سوخته در کدام منطقه ایران واقع شده است و مربوط به چه دوره ی تاریخی است و چرا به این نام معروف شده  -9

 است؟

  پیش سال هزار پنج به حدود  مربوط وبلوچستان، سیستان استان در زابل رشه نزدیکی در

 د نابو معنی به  سوخته راشهر منطقه این آنها علت همین به و است رفته بین عجیبی از و نامعلوم طرز به بعدها تمدن این

 .گذاشتند نام شده،

 آثار باقی مانده از تمدن ایالم چگونه کشف شد؟ -01

 آثار آن زیر که احتمال دادند و شدند ای تپه متوجه رفتند، می خوزستان به هواپیما که با مهندس چند پیش، الس هفتاد حدود

 با ها تالش مدت از پس نشناسان باستا .کردند خبر با ه تپ این وجود از نشناسان را باستا آنها .باشد داشته وجود تاریخی

را  ایالم تمدن از مانده جای به اثر مهمترین  ُچغازنبیل های تدریج خرابه به و زدند کنار را ها خاک زیاد مواظبت و زحمت

 .کردند کشف

 زنبیل ، مهمترین اثر باقی مانده از تمدن ایالم در کجا واقع شده و ویژگی آن چیست؟ چغا معبد  - 00
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 مطالبی ایالمی، خط با آجرها برخی بر روی و شده ساخته آجر هزاران و خشت نها میلیو با معبد این .شوش است نزدیکی در

 .است شده نوشته

 تمدن ایالم مربوط به چه زمانی است و ایالمی ها چه ویژگی هایی داشتند؟ -02

 که بعضی می نوشتند بودند، کرده وضع ایالمی پادشاهان که را هایی گلی، قانون حهای لو روی بر آنها  -سال  هزار 3 حدود

 و خدای خورشید خدای مثل متعددی خدایان باستانی، های تمدن مانند سایر ایالمیها .است اندهم باقی امروز به تا ها لوح این از

 .می پرستیدند را آنها و دادند می قرار خود معابد در و خدایان ساخته این از مجسمه هایی و کردند می پرستش را ...و آب

 .است شده یافت منطقه این در آنها مختلف رهای ابزا و ها مجسمه و سفالی ظروف و بودند آشنا سفالسازی هنر با ها ایالمی

تمدن جیرفت در کدام منطقه ایران واقع شده و چه آثاری در این منطقه پیدا شده است ؟ و ویژگی کتیبه های این منطقه  -03

 چیست؟

 ت وزیگورا جانوران، نقش با مفرغی و سنگی ظروف و وسایل  -  رود هلیل کنار در کرمان جیرفت نزدیکی

  آجری های کتیبه 

 آن جیرفت تمدن باشد که دنیا خط ترین قدیمی این دهند می احتمال و اند نشده ها کتیبه خواندن به موفق هنوز شناسان باستان 

 .است کرده اختراع را

یترانه شکل همزمان با تمدن ایالم در ایران کدام تمدن ها در مناطق بین النهرین ، کنار رود نیل و اطراف دریای مد -04 

 .گرفتند نام ببرید

 مصر -لیدی –باِبل  –سومر  -  آشور

 همزمان با پیامبران الهی مردم از نظر پیشرفت و روابط اجتماعی چه وضعیتی داشتند و حاکمان چگونه بودند؟ -05

 درکنار زرگیب های تمدن و بودند کرده پیشرفت زندگی وسایل و ابزار ساختن در نواحی این مردم چه اگر زمان آن در

 .بود حاکم بدی شرایط اجتماعی آنها روابط و زندگی در اما بود، آمده پدید رودها

 پرستش جای ها به انسان.کردند می بسیار ظلم مردم به و بودند خوشگذرانی مشغول به باشکوه های کاخ در فرمانروایان 

 آن از مردم که مقرراتی و و قانون رفتار و اخالق .ودندب گمراه و کردند می عبادت ها را بت یا ماه و خورشید یکتا، خداوند

 .بود ستم و ظلم و خرافات گمراهی، و جهل آکنده از کردند می پیروی

 کدام پیامبران در بین النهرین زندگی می کردند؟ -06

  )ع( ابراهیم حضرت و )ع( نوح حضرت

 کدام پیامبران در مصر زندگی میکردند؟ -07

  )ع( موسی حضرت و )ع( یوسف حضرت

 کدام پیامبر در فلسطین متولد شد؟ -08

 شدند متولد در فلسطین روم امپراتوری حکمرانی زمان در )ع( عیسی حضرت 

 19  درس


