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درس کتاب سئواالت دهم61تا1جزوه حیانتاریخ بن جابر دبیرستان دهقانی، حمید کننده تهیه

نگاریتاریخوتاریخ1درس
مجموعهچیست؟تاریخـ1 جامعهیافردیککهاسترویدادهاییوحوادثالف،  .استگذراندهسرازیک

علم علروشوب: گذشتهوآن،بوسیلهاستکهمیهای شواهدقایع روابطمثالًمیشوند؛تحلیلومطالعهمدارکوبراساس  .اشکانیاندوراندرهندوایراناقتصادیتاریخ

گاهی منظورمانمیهمپ: ش2/7/5931)مثل:.ساالنهتقویمهمانیعنیاست،سالوماهوروز«تاریخِ»تعیینِآن،ازگوییم شمسی=هـ  (هجری

 چیست؟تاریخیرویدادهاییهاویژگیـ2

درکطوربهراآنهاتواننمیونیستندمشاهدهقابلودسترسازدورالف، کرد.مستقیم

وپ.نیستندتجربهقابلوتکرارناپذیرندب،  .دارندمعلولیوعلترابطهیکدیگرباونیستندمستقلمجزا

تحوالتیدادهاروودارداساسیومحورینقشتاریخ،درانساننکته: انسان(اقداموکُنِش)عملکردنتیجهدرتاریخیو پدیدطبیعت،باویکدیگرباهامتقابل

جوامع،.اندآمده  .هاستانسانجمعیوفردیهایکُنِشپیامدنیزتمدنکالمیکدروکشورهانهادها،

است؟ـ3 علمی چه امختلفهایجنبهمطالعهبهاستکهعلمیتاریخ افکاروعللوپردازدمیگذشتهجوامعوهانسانزندگی  .کندمیتحلیلوبررسیرااَعمالشانونتایج

چیست؟علمهدفـ4 مذهبی،یهاجنبهتمامیشاملاستکهگذشتگانزندگیبهنسبتآگاهیوشناختتاریخ  .شودمی...سیاسی،نظامی،اقتصادی،علمیفکری،

شده،کنونتاکهتاریخیمتنترینقدیمینکته: درمصری)هیروگلیف(کهنخطبهاینوشتهسنگازایتکهکشف تعدادیسنگنوشتهایناست. وفراعنهازنام

.استمصرکهنپادشاهیبهمربوطسنگیستونیکازایهتکپالرمو،سنگ.استشدهذکرآناندورانحوادثبرخی

نوشتههدربارـ5 سنگ بنویسید.ی شرحی بیستون مطالعه()برای شهردرکوهیسینهبرهخامنشیپادشاهکم،یداریوشدستوربهکهبیستوننوشتهسنگی

استانهرسینشهرستانتوابعازبیستون نوشتهسنگایندرداریوش.رودمیشماربهجهانهاینوشتهسنگبزرگترینازیکیاست،شدهکندهکنونیکرمانشاهدر

اقداماتبه ستانده[بزرگکورش]پسرکمبوجیهازمغگئوماتکهشاهیاین:گویدشاهداریوش.استکردهاشاره...ومُغگئوماتسرکوبازجملهخودبرخی

..شدشاهاو.نمودخودآنِازوکردتصرفاوراکشورهاسایرهمماد،همپارس،هم.ستاندکمبوجیهاز(راآن(مغگئوماتآن.بودما[]خانداندردیرگاهان

شدم.شاهمنمزدااهَورَهخواستبه.ستاندماوازراشاهی...کشتمبودند،[او[دستیارمردانِبرترین.کهراآنهاییومغگئوماتآنمرد،چندبامنسپس

دوشود؟میمحسوبمعتبرتاریخیسندیکبعنوانبیستوننوشتهسنگچرابنویسیدـ6 آن تحوالت از فراوانی اطّالعات است.زیرا داشته بیان ران

است؟(نامکنامه)خدایخدایـ7 بوده متنی است.کتابچه بوده باستان شاهان اقدامات و اسامی حاوی که بوده هایی

نامهنکته:) زمانهاخدای نامهسامانیاناز خدای نگارش است. داشته عالقهنشانهها،وجود بهایرانییی حوادثها است.(ثبت بوده

بنویسید؟هردرباـ8 شرحی هرودت کتاب ویوناندرمیالدازپیشپنجمقرنازآن،کاملمفهومدرنگاریتاریخی بنامبزرگیمورّخظهورباباستان

تاریخ( اختصاصویونانهایجنگشرحبهآنمطالبعمدهبخشکهاوتاریخکتاب.شدآغازهرودت)پدر جابهتاریخیاثرترینکاملوترینکهندارد،ایران

استعصرازمانده دوران.باستان مورخان از برخی نام طبری،] از است عبارت ،  [...وبیهقیاسالمی

تاریخهدربارـ1 بنویسید؟افسانهی شرحی .دادندمینشانعالقهوتوجهخودپیشینیانسرگذشتبهنیزخطاختراعازپیشحتّیباستانی،جوامعواقوامای

قوم،روازاین وباآمیختههانامهسرگذشتاین.کردندمینقلسینهبهسینهوشفاهیصورتبهآفرینشابتدایازمعموالًراخوداجتماعوسرگذشت افسانه

 .یافتراهنیزتاریخیهایکتاببهآنهاازهاییبخششد،آغازنگاریتاریخکهبعدهاوبودحماسیهایداستان

درباره.11 شیوـ بنویسید؟هی شرحی قدیم نویسی تاریخ بررسیبهطیادیتوجهوپرداختندمیوقایعنگارشوثبتتنظیم،بهاغلبمورّخان.م53قرنتای

رویدادهایوآثارعلل، فرمانروایانشرحونظامیوسیاسیحوادثبیانبرمورّخانآنتمرکزبیشتر،همچنین.نداشتندتاریخینتایج ومسائلبهوبودحال

اقتصادیهایموضوع .دادندنمیاهمّیتیفرهنگیواجتماعی،

حاکمانشاهانخدمتدرمنشیعنوانبهنویسانوقایعازبرخینکته:) میهاجنگوهامسافرتدرراآنانوبودندو ازبعضیاین،برعالوه.کردندهمراهی

وبهدرباریمورّخان برایازتوانستندمیوندداشتدسترسیدولتیمدارکاسناد  (.کننداستفادهرویدادهانگارشوثبتآنها

شیوههدربارـ12 تاریخی بنویسید؟نوین شرحی پدیدتاریخدرنوینیشیوهاروپادر.(م51تا51هایرنسانس)قرندورهدرنگاری ایناساس.آمدنگاری

به،منابعدقیقسنجشبرشیوه  .بودپردازیداستانازدوریوعتبرممدارکواسناداستناد
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2یصفحه
چیست؟نویننگاریتاریخهاییویژگیـ13

صرفاًالف: شیوه این فرمانروایانوزندگانیشرحوتوصیفبهدر پیشینیانابعادهمهبلکهشود؛نمیمحدودنظامیوسیاسیامورواقدامات فرهنگی،)زندگی

.یردگرمیبدررا(...وهنریاقتصادی،اجتماعی،

شیوهب: این نمیکند،گذشتهرویدادهاینقلوثبتبهصرفاًدر ها،بلکهبسنده تاریخیگوناگونآثارونتایجعلل،زمینه .مینمایدتحلیلوتجزیهوبررسینیزراحوادث

فلسفشناسی،باستانثلممختلففنونوعلومهاییافتهازتاریخ،علمیپژوهشهایدرپ: شناسی، میگاهونشناسیزبااقتصاد،جغرافیا،ه،جامعه استفاده  .شودشماری

بنویسید؟ـ14 را تاریخی کتاب چند تاریختاریخنام ناسخگشایجهانبلعمی، تاریخجوینی، تاریخالتّواریخ، شاهنامهبیهقی، کارنامهطبری، اردشیرفردوسی،

تاریخ )یونانیبابکان، تاریخ(هرودت کورشیووایرانجنگهای، ،  ،(گزنفون)یونانینامهنان)پروکوپیوس(

چیست؟درپژوهشمراحلـ51 گزارشارائهـاطالعاتتفسیروتحلیلـاطالعاتتنظیموگردآوریـمنابعشناساییـتحقیقهایپرسشتدوینـموضوعانتخابتاریخ ی

موضوع:موضوع؛انتخابالف. انتخاب داشتن)معیارهای اثر و فایده وتازگی، منابع دارای باشد.(کافیاطالعات،

 (.شوندمیرفتنبیراههبهازمانعمیکنند،مشخصراپژوهشهدفآنکهبرعالوه)پرسشهاتحقیقهایپرسشتدوینب.

شناسایی؛)پسمنابعشناساییپ. صحتدقتاعتبار،میزانتحقیق،اسنادومنابعاز میکند.(ارزیابیراآنهاو

گردآوریث  (.نمایدمیبندیدستهوتنظیماستخراج،اسنادومنابعازراتحقیقموضوعبهمربوطاطالعاتمرحله،این)در؛اطالعاتظیمتنو.

 مدارک(واسنادمنابع،)شواهدیاطالعات؛تفسیروتحلیلث.

گزارشارائهج. ویافتهی پژوهشها

ازدرعلمیپژوهشمنابعـ16 بنویسید:اعتبارواهمیتدرجهنظرتاریخ فرعیدومدستباصلی؛یااوّلدستمنابعالفرا  .یا

کدامند؟یااوّلدستمنابعـ17 تاریخ در کهمیگفتهآثاریهمهبهاصلی نوشتهوقوعبهزمانتریننزدیکیاحادثهوقوعزماندرشود عبارتبه.اندشدهآن،

شاهدانراماجراشرحاینکهیاواندبودهادهارویدناظرخودمنابع،نوعایننویسندگاندیگر، .اندشنیدهواقعهاز

میاوّلدستمنبعـ18 مواردی چه شاملوباستانیآثارتمامیمکتوب،منابعبرعالوهشوند؟شامل سنگوهانگارهسنگاشیا،ابزارها،بناها،تاریخی،

بهاندهمجایبهگذشتهازکهایوسیلههروهاسکهها،نوشته  .شوندمیمحسوباوّلدستمنبععنواناست،

هستند؟یادومدستمنابعـ11 منابعی چه گفتهوتحقیقاتمنابع،بهفرعی ازباورویدادهاوقوعازپسمدتهاکهمیشودآثاری  .اندآمدهپدیداوّل،دستمنابعاستفاده

دربار.21 مطهری شهید گفته؟هـ چه تاریخ ثابت(ننَسُسلسلهیکطبقبرآن،تحوالتوبشرتاریخن،قرآنظرازی می)قوانین ذلتّها،عزتوگیردصورت

خوشبختیشکستوهاموفّقیتها، منظمدقیقهاییحساب،تاریخیهایبدبختیوهاها، تاریخمیهاقانونوهاحسابآنشناختنباوداردو راحاضرتوان

مردمخودسعادتسودبهودرآوردفرمانتحت کرد.گیریبهرهآنازو

بنویسید؟مطالعهاهمیتدربارهحسنامامبهعلیامامسفارشـ21 را درامّاام،نزیستهاندبودهمنازپیشکهآنانهمهاندازهبهمنچندهرفرزندم،تاریخ

بهکارهاشانازکهآگاهىبابلکه،امهگردیدایشانازیکىچونتاامهدیدورفته،ماندهآنانازآنچهدرواندیشیده،شانیسرگذشتهادروامنگریستهکارهاشان

بااستچنانگویىامهآورددست هرازتوبراىوشناختمباززیانبارازراسودمندوتاریکازراروشندیدم،آنچهازپس.امهبردسربهپسینشانتانخستینکه

رازبدهچیز انداختم.دوربهتودسترسازنبودشناختهکهراآنوکردم،جووجستبرایتراآننیکویىوتمساخجداآن

دربارـ22 است؟هقرآن نموده سفارش چه تاریخ  (571کنند!)اعراف/تفکرکهباشدبگویایشانباگذشتگانقصهی

چیست؟مطالعهکارکردهایوفوایدـ23 تاریخ

دربا:تفکروشناختمنبعالف: گذشتههایاندیشهوتجربیاتازتوانمیگذشتهکاوش .گرفتبهرهتفکروشناختقدرتتقویتبرایمردمان

شناخت:آیندهوحالبرایگذشتهازگیریبهرهب: بلکهنمیگذشتهبهمحدودفقطتاریخیآگاهیودامنه نیزآیندهمسیرترسیموحالزماندرکبهشود،

میکند؛ درزماندراگرچهتاریخیرویدادهایازیرکمک بهراآیندهوحالگذشته،رویدادها،آنپیامدهایونتایجآثار،امّااند،پیوستهوقوعبهگذشتهمعینی

میدهدیکدیگر .پیوند

وکهبفهمیمتامیکندکمکمابهتاریخمطالعه بهوعواملچهتأثیرتحتوچگونهبشریجوامعفرهنگها امروزیوضعبهوکردهپیشرفت،آمدهوجودشرایطی

اند درستوارزیابیدررامامیتواندتاریخعلمبدینگونه،.رسیده .کندکمکآینده،افقترسیمنیزوینسایرودخوجامعهکنونیشرایطواوضاعشناخت @
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که:ملّیهویتودوستیمیهنحستقویتپ: درداشتهشترکیمسرگذشتمتوالی،هاینسلبرایمردمانی وهاموفقیتها،تلخیوهاشادیو

سرزمیننسبتطبیعیبطوراند،بودهشریکهمهایشکست خاصوعالقهاحساسنوعیخود،گذشتهوبه .میکنندپیدادلبستگی

چیست؟23 تاریخ مطالعه علل( یا نتایج فواید)یا فرهنگیـ1)تکرار(ـ میراث انسانـ2حفظ دید افق انسانترـ9گسترش وهدایت بینیـ5خودشناسیـ4بیت پیش

هاـ6آینده انسان بیشتر آنـ7شناخت حفظ و میهن به وتمدنـ8عالقه فرهنگ همـ1شناخت و جهانی.تفاهم گرایی

وفرهنگکهیمبفهمتامیکندکمکمابهتاریخمطالعهکند؟میکمکجوامعوهاانسانرویِپیشِمسائلدرکوحالزمانفهمبهچگونهتاریخ-24 ها

بهوعواملچهتأثیرتحتوچگونهبشریجوامع اندامروزیوضعیتبهوکردهپیشرفت،آمدهوجودشرایطی دررامامیتواندتاریخعلمبدینگونه،.رسیده

درستوارزیابی وسایروخویشجامعهکنونیشرایطواوضاعشناخت .کندکمکآینده،افقترسیمنیزجوامع

که.دهیدتوضیحملّیهویتتقویتودوستیمیهنبرراتاریختأثیر-25 درداشتهمشترکیسرگذشتمتوالی،هاینسلبرایمردمانی ها،تلخیوهاشادیو

شکستهاموفقیت سرزمیننسبتطبیعیبطوراند،بودهشریکهمهایو خاصوعالقهاحساسنوعیخود،گذشتهوبه .دکننمیپیدادلبستگی

یکم درس نمونه های پرسش

کنید؟-1 تعریف را تاریخ اعمالعلم و افکار نتایج و علل و پردازد می گذشته در ها جامعه و انسانها زندگی مختلف های جنبه مطالعه به که است علمی

کند. می تحلیل و بررسی را پیشینیان

نمایید؟-2 بیان را تاریخ علم هدف و نسبقلمرو اگاهی و نظامیشناخت سیاسی مذهبی فکری های جنبه تمامی شامل که است گذشته در اجتماعی زندگی به ت

شود. می هنری و حقوقی علمی اقتصادی

دهید؟-3 توضیح نگاری وقایع با را نوین نگاری تاریخ های بهتفاوت اغلب مورخان نگاری، وقایع وقایعدر نگارش و ثبت توجهتنظیم، و پرداختند می

به برچندانی مورخان این تمرکز عمده آن بر عالوه نداشتند. تاریخی رویدادهای نتایج و علل،آثار فرمانروایانبررسی حال شرح و نظامی و سیاسی حوادث بودبیان

دادند. نمی اهمیتی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، موضوعات و مسائل به و

نوین نگاری تاریخ استناددر منابع، دقیق سنجش بر اساس دارد.، قرار پردازی داستان از دوری و معتبر مدارک و اسناد به

: نوین نگاری تاریخ بلکهدر شود، نمی محدود نظامی و سیاسی امور و فرمانروایان اقدامات و زندگانی شرح و توصیف به صرفا تاریخ علم ابعادالف( همه

اقتصادی اجتماعی، مفرهنگی، بر در را گذشته جوامع و.. هنری گیرد.، ی

عل ها، زمینه بلکه نمیکند، بسنده گذشته رویدادهای نقل و ثبت به صرفاً تاریخ علم نماید.لب( می تحلیل و تجزیه و بررسی نیز را تاریخی حوادث آثار و نتایج ،

ج فلسفه، شناسی، جامعه شناسی، باستان مانند مختلف فنون و علوم های یافته از تاریخ، علمی پژوهشهای در وپ( شناسی زبان اقتصاد، میشود....غرافیا، استفاده

دارند؟-4 هایی ویژگی چه تاریخ، در پژوهش اول دست شدهمنابع نوشته آن، وقوع به زمان نزدیکترین یا حادثه وقوع زمان در که شود می گفته آثاری همه به

وق زمان همان در زیرا هستند بفردی منحصر ویژگی دارای منابع نوع این انداند. شده گفته یا نوشته رویداد وع

کند؟-5 می کمک جوامع و انسانها روی پیش مسائل درک و حال زمان فهم به چگونه وقوعتاریخ به گذشته در معینی زمان در اگرچه تاریخی رویدادهای

پیوند یکدیگر به را آینده و حال گذشته، رویدادها، این پیامدهای و نتایج آثار، اما ، است هخامنشیان،پیوسته سلسله تأسیس تأثیرات و نتایج مثال: دهد. می

م تاریخی علمی مهم های شخصیت یا و الهی پیامبران که تحوالتی معاصر، بزرگ انقالبهای و جغرافیایی کشفیات رنسانس، نهضت صلیبی، افالطون،جنگهای انند

مصد امیرکبیر، ناپلئون، صفوی، اسماعیل شاه سینا، ابن کورش، هستند.ارسطو، رویدادها دست این از و... خمینی امام و ق

دهید؟-6 توضیح ملی هویت تقویت و دوستی میهن بر را تاریخ شادیتأثیر در طوالنی سالیان و اند داشته مشترکی سرگذشت متوالی نسلهای برای که مردمانی

نسب طبیعی بطور اند، بوده شریک هم شکستهای و ها موفقیت ها، کامی تلخ و کنند.ها می پیدا خاص دلبستگی و عالقه نوعی احساس خود، گذشته و سرزمین به ت
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مکانوزمانتاریخ؛2درس
کنید؟ـ1 تشریح تاریخ دانش در را زمان کهندارد؛معناییزمان،بهتوجهبدونتاریخدانشنقش دادگذشتهدرمعینیزماندرتاریخیرویدادهایچرا هروی

درکیتواننمیها،آندادنرویزمانازآگاهیبدونواند  .یافتدستتاریخازدرستیومنطقیبه

بنویسید؟هدربارـ2 شریحی تاریخ دانش در مکان و زمان نقش تاریخبرایکههاییپرسشنخستینومیروندشماربهتاریخدانشمهمرکندومکان،وزمانی

کهاینمیشود،مطرحنگاران مکانیزمانچهدراریخیترویدادهایاست اندرخو .داده

شماری)ـ3 شماری=گاه چیست؟=زمان دقیقبرایانسانکهاستنظامیتقویم( گیری ماهاندازه دانشمندان.استکردهابداع(سالوزمان)روز، همکاری با

نجوم آفتابی،مانندابزارهاییفیزیکوریاضیات، ستارگان(سیارگاندیگروماهخورشید،رصداسُطرالب)برایوشنیوآبیساعتهای  .شداختراعو

چیست؟گاهشماریمبدأهایمهمترینـ4

خودگاهمبدأ)یهودیاندینیمبدأالف: مسیحیانآفرینشوپیدایشبراساسراشماری اند. داده قرار پایهبرمسلمانانومسیححضرتتولدمبنایبرانسان

اندکردتنظیممدینهبهمکهازاکرمرسولهجرت  (.ه

شمارییکدرپیروزی)مثل:قومیوملیّمبدأب: گاه  (.بودپادشاهانجلوسگاهشماری،مبدأاوستاییوبابلیمصری،هاینبرد...()در

وگاهسومریها،مثالعنوان)به:طبیعیحوادثبرمبتنیمبدأپ:  (.کردندمیتقسیمطوفانازبعدوقبلبهراخودتاریخشماری

گاهبیندرـ1 میالنهرین انجام چگونه قمریخورشیدی»گاهشماریها(،بابِلیآنجا)بخصوصدرشد؟شماری سال.بودرایج«ـ قمری52هر داشت23یا93ماه .روزه

رفعاست،روزشبانهچهارمیکو911خورشیدیسالوروزشبانه913قمریسالکهآنجاییاز  .میافزودندسالبهماهیکسال،سههر،اختالفاینبرای

گاهدرـ2 باستان میمصر انجام چگونه داشتندودقیقخورشیدیشماریگاهمصریانشد؟شماری میکردندروزشبانهچهارمیکو911راسالآنان.منظمی .محاسبه

مصری،گاهدر تقسیم93ماه52بهسالشماری میدوازدهمماهآخربه،اضافیروزپنجوشدمیروزه رومی(.گردیدافزوده و ساسانی تقویم  )مثل

اضافی،شبانه5/3محاسبهبرایآنها تقویمشان()رومیان.میگرفتندکبیسهمیافزودند)سالبهیکروز،سالچهارهرروز تنظیم مصریازبرای نمودند.(تقویم تقلید

گاهدرـ3 باستان میروم انجام چگونه گاهدستور(سزارروم)ژولیوسامپراتور.م.ق31سالدرشد؟شماری رومیداد مصریگاهبراساسشماری شماری

بهحضرتتولّدم(121)هابعد.شوداصالح)خورشیدی( تعیینگاهمبدأعنوانمسیح رومیان گاهگِرگُوارپاپ.شدشماری مسیحیانسیزدهم کرد.اصالحراشماری

میالدی؟گاه)تکرای(ـ4 منجّمانبهسیزدهمگِرگُوارپاپبعد،سال5333حدودشماری مسیحیان)گاهدیگربارکمک .کرداصالحمیالدی(را=شماری

هجریگاهـ5 اسالمیبیشترتقویمقمری؟شماری تنظیمدوربهماهگردشپایهبراست.کشورهای کهاستسالیمحّرمِاوّلِآن،مبدأواستشدهزمین

 .نمودندهجرتمدینهبهمکهاز)ص(پیامبر

هجریگاه اردیبهشت،:خورشیدیشماری ،فروردین، ، ، ، ، ، ، ، ،،

هجریگاه ، قمری:شماری صفر، .محرّم، ، ، ، ، ، ، ، ،

میالدی:گاه ،شماری ، ، ، ، ، فوریه، ، .ژانویه ، ، ،

هخامنشیان؟گاهتاریخچهـ6 هخامنشیاندرشماری وبراساسهاهماامّاداشته،رواجبابلیقمریخورشیدیشماریگاهقلمرو .بودندشدهگذارینامایرانیآیینفرهنگ

گاهدرـ7 نوع چه اشکانیان بود؟دوره گاهاشکاندورهدرشماریرایج بابلی،شمارییان، .بودمتداولاوستاییوسلوکیهای

درگاهـ8 بود؟دورهشماری چگونه اوستاییگاهساسانیان،دورهدرساسانیان روزه93خورشیدیماه52بهسالشماری،گاهایندر.گردیدرایجشماری

رومی(.شدتقسیم و مصریان بهگاهمبدأ.افزودندمیدوازدهمماهآخرِبه«اندرگاه»نامبهرااضافیروز1سپس)مثل اوستایی .بودپادشاههرنشستنتختشماری

درـ1 شماری گاه میدورهنقص برطرف چگونه گاهدرکهآنجاییازشد؟ساسانیان)اوستایی( یکسال3هردرگرفتند،میروزشبانه911راسالشماری،این

سالروزشبانه 93،سال523هردروروزشبانه هربعدمشکلاینرفعبرای.افتادمیعقبحقیقیاز .کردندمیاضافهسالماهدوازدهبهماهیکسال،523از

اوستاییگاه]در ایزدانباماههرروزهایوهاماهشماری  [.بودشدهنامگذاریفرشتگانواسامی

گاهبودرایجقمریشماریگاهاسالمیدورانایرانِ]درنکته: امّا دیگریشماری، .یافترواجنیزخورشیدیهجریوحیوانیدوازده،جاللی،یزدگردیمانندهای

جاللیگاه جهانشماریگاهدقیقترینازیکیشماری رسمیتدر.ش3.59سالازکهخورشیدیهجریشماریگاه است.های G@ [.استشدهتنظیمآناساسبریافت،ایران
amBe
Gam
-Darsi



5یصفحه
خط.11 چـ تاریخیترتیبونظمیست؟زمان ابزار=رویدادهای یادورهیکرویدادهایتوانمیآنوسیلهبهکهاستمناسبیکرونولوژی،

 .دادنشاننموداررویبرآنها،وقوعزمانترتیببهراتاریخیمختلفهایدوران

دوربهراکشورهاوجوامعیابشرگذشتهـ11 اند؟تقسیمهاییهچه کرده

جهان((.خطاختراعازپستاریخی)دورهدورانـ2(بود.نشدهاختراعخطتاریخ)کهازپیشدورانـ1:(الف )تاریخ

جهان(.آهنعصرـ4مِفرَغعصرـ3مسعصرـ2(نوسنگیونسنگی،میاسنگی،سنگ)پارینهعصرـ1(ب )تاریخ

عصر2     خوراکگردآوریوشکارعصرـ1   (پ جهان(.خوراکتولیدوکشاورزیـ )تاریخ

دوره5  (ت تاریخ.معاصردورهـ1(رنسانسعصر(جدیددورهـ4(وسطاقرون(میانهدورهـ3باستاندورهـ2تاریخازپیشـ اروپا()مخصوص

ایران(دورانایرانـ2 باستاندورانایرانـ5  (ث تاریخ اسالمی)مخصوص

افسانهدوره-5ج( کیخسروتاپیشدادیان)اساطیریاایی دور2(پادشاهی تااز)حماسییه( دور9(انکیانیاواخرکیخسرو ساسانی(یه( و تاریخی)اشکانی

تأثیردربارهـ11 بنویسید؟رویدادهایبرجغرافیای شرحی بهاست؛تاریخمطالعهدردیگرمهمرکنیک،کانمتاریخی تحوالتووقایعهمهکلیطورزیرا

وبسترردتاریخی خاک،آبمانندجغرافیاییعوامل.میدهندرخمحیطمکان ...وآبها،بلندیوهاپستیو و برتأثیرهوا .دارندمختلفنواحیمردمانزندگیمهمی

ووطبیعیهایپدیدهوعواملتأثیرونقش تاریخی(،تاریخیتحوالتورویدادهاوقوقدر(هوااقلیمی)آب جغرافیای .استبودهمورّخانتوجهمورددیربازاز)علم

بهکتابنگارشمنظوربه،هرودتمثالبرای شرایطازوکردهمسافرت...وفینیقیهمصر،تاریخش، استبررسیراهاسرزمینآن...وطبیعینزدیک .نموده

وتونسدانشمند،خَلدونابن راخاَلعِبَرکتابِمقدمهازبخشی،.ق.ه1قرنمسلمانی اختصاصرفتارواخالقتاریخ،براقلیموجغرافیاتأثیربهود دادهآدمیان

موردازبیشترجغرافیاوتاریخارتباطاخیر،دههچنددر.است تاریخیدانشوگرفتهقرارپژوهشگرانتوجهگذشته .استیافتهبیشتریگسترشجغرافیای

ج)تکرار(ـ12 نقش به چگونه خلدون ابن و اند؟هرودت پرداخته حوادث وقوع بر مورّخالف:غرافیا خود،تاریخکتابنگارشمنظوربهیونانی،مشهورهرودت

شرایطازوکردهمسافرتدیگرجاهایوفینیقیهمصر،به استبررسیراهاسرزمینآناقلیمیوطبیعینزدیک .نموده

رااَلعِبَرتابِکمقدمهازبخشیتونسی،مسلماناندیشمندخَلدون،ابنب: اختصاصرفتارواخالقتاریخ،براقلیموجغرافیاتأثیربهخود  .استدادهآدمیان

میجغرافیایـ31 ای مطالعه چه به مطالعهتاریخیجغرافیایپردازد؟تاریخی وگذشتهدرمختلفمناطقبه محیطتأثیرمیپردازد عواملطبیعی)ومتقابل

تاریخیرویدادهابرراجغرافیایی( شکستها،پیروزیهامهاجرتها،تمدنها،گیریشکل)مانندی راوایجادوشهرهاوهاهسکونتگابرپاییو .کندمیمطالعهو...(هاهگسترش

دریافتناهمیتتاریخ،وجغرافیاارتباطپیامدهایازیکی تاریخی( .استتاریخمطالعهنقشه)های

اطالعاتیهاینقشهـ14 چه میتاریخی ما اطالعاتمختلفیانواعتاریخی،هاینقشهدهند؟به بناهایپایتختها،مرزها،حکومتها،قلمروشاملاز مهم،شهرها،

راجنگها،خصوصبهرویدادهادقیقمحل وتقسیماتوهالشکرکشیومهاجرتمسیرهایها،هشبکه .میدهندنمایشرامالیاتیاداری

دارند؟تاریهاینقشهامروزهـ15 کاربردی چه چگونهخی برایتاریخیهاینقشهازامروزهکنیم؟(استفادهتاریخمطالعهدرتاریخیهاینقشهازتوانیممی)یا

اجتماعی،اطالعاتارائه انسانحیاتهایجلوهدیگروجمعیتیفرهنگی،اقتصادی،  .شودمیاستفادهگذشتهدراجتماعی

نمونههایپرسش

اند.روند؟میشماربهتاریخعلمرکندومکان،وزمانچرا5 داده رُخ مشخص مکانی و زمان در تاریخی، وقایع چون

در-5.دهیدتوضیحراشمسیهجریتقویمبااوستاییتقویمشباهتهایوتفاوتهاازمورددو2 شود می تقسیم روزه سی ماه دوازده به سال اوستایی تقویم در

ه.ش تقویم در که شودحالی می تقسیم روزه نه و بیست ماه یک و روزه سی ماه پنج و روزه یک و سی ماه شش به ماهها-2-سال نام بر عالوه اوستایی تقویم در

ا ماهها نام تنها شمسی هجری تقویم در ولی بود شده گرفته ایزدان و فرشتگان نام از هم هرماه روزهای نام شده، گرفته ایزدان نام از فرشکه نام شدهز گرفته –تگان

مبدأ ه.ش تقویم در ولی بود پادشاه هر نشستن تخت بر مبدأ اوستایی، تقویم در دارد. تفاوت هم با تقویم دو مبدأ که است این سوم اولینتفاوت است. پیامبر هجرت

کنند می تقسیم ماه دوازده به را سال تقویم دو هر که است این به–شباهت را سال تقویم دو دارند911هر کبیسه سال تقویم هردو و کنند می تقسیم روز

اند،اثرگذارتاریخیرویدادهایبرکهرامحیطیوجغرافیاییعواملازموردپنج9 .کنیدفهرستبوده

مازندران...معا دریای اهمیت شد. جهانی بزرگ قدرتهای و مصر بین جنگ به منجر سوئز النهرین...کانال بین حاصلخیز های شد.زمین آمریکا طال دن

سرزمین..بزنیدمثالاند،داشتهمهمینقشآندرجغرافیاییعواملکه راتاریخیرویداددو3 سر بر و... اسراییل با اعراب یا روس و ایران @جنگهای
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فرهنگیمیراثجستجویدرشناسی؛باستان3درس
گذشته(وانسانهازندگیشیوهوفرهنگشناخترا)بمنظورتاریخیواستانیبآثاراستکهعلمیشناسی،باستانچیست؟شناسیباستانـ1 .کندمیبررسیومطالعهجوامع

کسیباستانـ2 چه کسیباستاناست؟شناس، انسانهابشر،ازماندهباقیآثاراساسبرکهاستشناس، آنهافرهنگیتغییراتویژهبهوانسانیجوامعوگذشته

.نمایدمیتحلیلوبررسیزمان،طولدررا

است؟باستانـ3 علمی چه کهعلمیشناسیباستانشناسی  .استاوفرهنگدرپژوهشوانسانشناختآن،هدفاست

هستند؟وباستانیآثارـ4 آثاری چه مکانبناهاابزارها،اشیا،تمامیبهتاریخی اندیشهوبشردستساختهکهمیگویندهاییو  .هستنداومحصول

است؟مُحَوَّطهیامکانـ4 مکانی چه غارها،جاهاییبهباستانی شهرها، باستانها(هآرامگاوگورستانها)مانند درکه راتاریخیوباستانیآثارآنجاشناسان

کشفدرومطالعه کنند،مواردی مثل.میشودگفتهباستانیمکانمی وسیعند برخی درپمپشهروایراندرسوختهشهر)که  (.ایتالیائی

اینـ5 دارند؟ کاربردی چه باستانی مردگان،شیوههمچنینواشیااشیاء آرامگاومعماریتدفین ایاطالعاتها،همصالح دربارهارزنده باورها،اجتماعی،نظامرا

مردمانهایپیشرفتمیزانواقتصادیوضعیتفرهنگ، .میدهندارائهگذشتهجوامعوفنی

مکانهایتپّهـ6 چه اند؟باستانی آمده بوجود چگونه و هستند ازتپّههایی یکی باستانی بهمکانهای باستانشناختی مهم درکههنگامی.میروندشمارهای

زمانیدوره مردمانیهای الیهتدریجبهنمایند،سکونتمکانیکدرمختلف تپّهایاززیادیشمارتاکنون.گیرندمیقرارهمرویباستانیچند ایراندرهان

 .اندشدهحفّاریوشناسایی

چیست؟کارمراحلـ7 شناسان تاریخی.وکشفیکم،باستان باستانی آثار مکان  .اطّالعاتتنظیمچهارم،.استخراجسوّم،.حفّاریدوّم،شناسایی

میـ8 کشف چگونه باستانی آثار آثباستانیآثارازبرخیالف:شود؟مکان مکانهای تاریخی،کتاببهرجوعباباستانی،ار)یا وسفرنامههای وابزارها،...ها

پیشرفتهجدیدهایفناوری ماهوارههوایی،عکسهایرادار،پهپاد،مانندایو .اندشدهکشف...والکترومغناطیسیهایروشای،تصاویر

لرزه(،زوسیلعمرانی،اتّفاقی)کشاورزی،صورتبهباستانیآثارازبرخیب: .اندشدهکشفتصادفیطوربه(زنجاننمکیمردانثلم).اندشدهنمایانمین

باستانیازبرخیپ: غیرقانونیحفّاریباآثار اند!شدهکشف،(کرماناستاندرجیرفتتمدنقاچاق)همانندوهای

نحو تاریخی؟یهـ آثار مکان بهشناباستانکارحسّاسمراحلازیکیحفّاری،حفّاری چرافراواندقتوتجربهدانش،نیازمندورودمیشمارسان کهاست؛

آثاربزرگیآسیباشتباه،کوچکترینبااستممکن .شودواردکاوشحالدرتاریخیبناهایوبه

چیست؟ـ1 باستانی آثار مکان حفّاری از پس کارها همچنین.نمایندمیخصمشرابناآننقشهنخستکبرداری،خاوحفّاریازپساوّلین شیئیبهاگرآنان

ازهماندرنخستکنند،برخورد مشخّصاتشعکسبرداریآنوضعیت و میدقیقراکرده یاوآوردهبیرونخاکازراآنسپس.کنندثبت کارگاه هآزمایشگادر

دهندادامهمجهّز  .می

اطّالعا.11 چه باستانی، آثار استخراج از پس شناسان باستان میـ استخراج آنها از را لحاظبهراشدهکشفباستانیبناهاییاآثارشناسانباستانکنند؟تی

کهنیزوآنهادررفتهکاربهمصالحوموادقدمت، باستانی(.دهندمیقرارمطالعهوبررسیمورداند،داشتهکاربردهایی آثار بندی  )طبقه

زمانهایباستانیبناهایورآثامقایسهباشناسانباستانبراین،عالوه تامیمختلف،در وفنی،پیشرفتهایسیرکوشند درکراگذشتهمردمانفرهنگیهنری

ها(.کنند پیشرفت سیر درک برای آثار  )مقایسه

طریقهمچنینآنان گوناگون،وسرزمینهاباستانیِبناهایوآثارمقایسهاز آنهاویفرهنگتأثیراتوگذشتهجوامعروابطتمدنهای رایکدیگربراقتصادی

روابط.دهندمیتوضیح جامعه)فهم بر جامعه هر تأثیر و دیگر(جوامع ی

سوّم: ها پیشرفت سیر درک برای آثار مقایسه دوّم: باستانی آثار بندی طبقه یکم: روابط)خالصه: جامعهفهم بر جامعه هر تأثیر و دیگر.(جوامع ی

میباستانیآثارسنِّتعیینـ11 انجام وبرایشناسانباستانامروزهشود؟چگونه ازسنتعیینتاریخگذاری باستانی، روشمانندایپیشرفتهعلمیروشهایآثار

ورادیو آرگونپتاسیم»بهموسومتریپیشرفتهشیوهکربن گیاهشیمی،مثلهاییدانشازهاروشایندر.کنندمیاستفاده«ـ شنشناسی،فیزیک، و...اسیزمین

 .شودمیگرفتهکمک

هستند؟موزهـ12 مکانی چه مکانِمهمها،هموزها، ومرمت،نگهداری،گردآوری،ترین .هستندباستانیآثارنمایشمطالعه
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7یصفحه
باستانـ13 کنید.وشناسیارتباط تشریح را ارتباطعلموشناسیباستانتاریخ ازتانباسسو،یکاز.دارندهمباتنگاتنگیتاریخ، هاینوشتهشناسان

ومطالعهوکشفشناسایی،برایمورّخان باستانیآثار میمکانهای وبهره کاوشدیگرسویازبرند تحقیقاتبرایارزشمندیمنبعشناسان،باستانهاینتایج

 .رودمیشماربهمورّخان

است؟شناسیباستانـ14 نموده تاریخ به کمکی مُتّکیتاریخ،ازپیشطوالنیبسیاردورانشناختومطالعهچه ایناز.استشناسیباستانهایکاوشبهعمدتاً

آگاهیرو، جوامعانسانهازندگیدربارهتاکنونکهاطاّلعاتیوبیشتر علمیحاصلآمده،دستبهتاریخازپیشدورانو  .استشناسانباستانتحقیقات

دورهشناسیباستانـ15 به کمکی ازچه پپیش است؟ی نموده تاریخیمطالعهبهشایانیکمکشناسیباستانتاریخ (نوشتاری)مکتوبمنابع.استکردهدوره

کاملبرای دیگراز.نیستندکافیآن،اوایلمخصوصاًدوره،اینشناخت اطّالعاتعمدهسوی سیاسیبهمربوطنوشتاری،منابعی شرحونظامیورویدادهای

کاوشهای.تاسفرمانروایاناقدامات بهباستانعلمیهاییافتهوشناسیباستانبنابراین، اجتماعی،مختلفابعادکهکندمیزیادیکمکمورّخانشناسان زندگی

تاریخیجوامعومردمانفرهنگیوعلمیاقتصادی،  .بشناسندبهتررادوره

میراثباستانـ16 با ارتباطی چه دارد؟شناسی بشرمیراثآنکهبروهعالشناسیباستانفرهنگی ودرمهمترینقشاست،کردهمعرفیوکشفرافرهنگی مرمَّت

 .داردگرانبهامیراثایننگهداری

هچیست؟شناسیباستانعلمهدفوموضوع1نمونه:هایپرسش تاریخی. و باستانی آثار بررسی گذشتگاندموضوع: زندگی شیوه و فرهنگ شناخت ف:

دارند؟شوندمیمحسوبباستانیهایهمحوطازکییهاآرامگاهوهاگورستانچرا-2 قرار باستانی گورهای درون در که دوران،اشیایی در تدفین روش

مختلف پی،های میزان و اقتصادی وضعیت ، فرهنگ باورها، اجتماعی، نظام باره در ای ارزنده اطالعات آنها در رفته بکار مصالح و ارامگاهها معماری هایشر، فت

دهند. می ارائه گذشته جوامع و مردمان فنی

مشترکاست؟جهانیوملّیایوظیفهفرهنگی،میراثوباستانیآثارمرمَّتوحفظچراشما،نظربه-3 میراث تخریب یا و نابودی از جلوگیری باعث زیرا

شود. می متفاوت های دوران در مختلف جوامع مردم

از.دهیدتوضیحتاریخیدورهشناختدرراشناسیانباستعلماهمیتونقش-4 نیستند. کافی آن اوایل مخصوصا دوره این کامل شناخت برای نوشتاری منابع

می شناسی باستان های یافته است. فرمانروایان اقدامات شرح و نظامی و سیاسی رویدادهای به مربوط نوشتاری منابع اطالعات عمده دیگر کمکسوی به تواند

کند.م کمک تاریخ های دوره کردن تر روشن در و بیاید نوشتاری نابع
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8یصفحه
مصروالنهرینبینتمدُّن؛پیدایش4درس

.شودمیتقسیمتاریخیدورهوتاریخازپیشدورهبهبشرگذشتهکلی،بندیتقسیمیکدر

دورهازپیشـ1 چه است؟تاریخ درتمدنگسترشوخطاختراعتاوشدآغازگیتیپهنهدراوظهورباکهدشومیگفتهانسانزندگیازطوالنیدورانیبهای

.استشناسیباستانهایکاوشبرمتّکیدوره،اینازماآگاهی.انجامیدطولبهپیشسال1333حدود

نمودهمتناسب(ابزارهایومعیشتیاقتصاداساسرا)برتاریخازپیشهایانسانزندگیمراحلشناساناننساـ2 تقسیم دوره چند دورهاند؟به گردآوریالف:

دوره ب: هانخستینکهداردآنبرداللت)شواهد.خوراکتولیدخوراک؛  (.کردندکوچآسیاواروپابهبعدهاومیزیستندآفریقاعلفزارهایدرانسانواره

دهید.گردآوریدورهـ3 شرح بود؟ ای دوره چه گردآوریوجانورانشکارگردی،دورهبرکهآوردندپدیدرازندگیازایهشیونخستین،هایانسانخوراک

درازیسالیان.بودمحدودوکُندبسیارآنتکاملوتغییروآورددوامسالمیلیونچندینتازندگی،ازشیوهاین.بوداستوارخوراکتأمینبرایدرختانوگیاهانریشهومیوه،دانه،

 .میپرداختنددرختانمیوهوگیاهانخوردنیِبقایایآوریجمعبهزنانورفتندمیشکاربهکوچکیهاهدستدرمردان

سادهساختوسنگتراشیدنـ1 گسترشکشفسنگیابزارهای ـ نوکساختغار،ازاستفادهآتش ساختسنگازخراشندهوتیزابزارهای ـ چخماق

ساختتیغهسنگیابزارهای ابزارسنگی،تزیینیاشیایدار، سنگی.(استخوان)دورهازساخت پارینه ی

گسترشابزارهایووکمانتیرابداعـ2  (سنگی.فراپارینهپرندگان)دورهوآبزیانصیدترکیبی،

نوسنگی(یهچکشکاری)دورروشبهمسازاستفادهسفالگری،آغازروستانشینی،آغازظروف،ساختکشاورزی،آغازحیوانات،کردناهلیآغازـ3

سنگ(ومسشهرنشینی)دورهآغازلگری،سفاچرخابداعنقره،وطالاستخراجومسفلزازاستفادهـ4

مفرغ(ها)دورهتمدننخستینگیریشکلشهرنشینی،گسترشنگارش،وخطابداعـ5

ـاسپانیادرآلتامیراتاریخیغارها:نکته

تپه شدهغالتدانهبقایایایالم،استاندراقعومهرانشهرستاندرچُغاگاُلندر نخستیناست.کشف بودند.وگندمکشتبهکهبودندخوراکگردآورندگانآنها جو

کلبهوغارهامانندطبیعیهایپناهگاهدراوّلیههایانسان مینیز زندگی افروختنها ـ سنگ)استخوانآتشکردند از استفاده چوب(وـ

 .گرفتکاربهرانقاشیهنرتدریجبهامّانبودند،زدنحرفبهقادرآغاز،درنخستینهایانسان

بود؟تولیددورهـ4 ای دوره چه کشتبهشروعگذشته،تجربیاتازاستفادهباخوراکگردآورندهمردمانِازهاییگروهپیش،سال52333حدودازخوراک

غربدرزاگرسایکوهپایهمناطقراکشاورزیدیرینه)خاستگاه.شدندخوراکتولیدبهموفقبار،نخستینبرایوکردندحیواناتساختناهلیوگیاهانبرخی

(.یدانندمایران
عصرـ .یافترواججهاننقاطبیشتردرجانورانکردنراموغلّاتکِشتنوسنگی،در

گردآوریزنانکهآنجاییازـ  .باشدشدهشروعآنانتوسطدانهکشتزیاد،احتمالبهبودند،گیاهانهایدانهمسئول

 .شدپارچهتولیدبهموفقحیوانات،پشمازاستفادهباوکردگلیظروفتولیدبهاقدامسفالچرخابداعباداد،ترقّیراسنگیظروفوابزارهاساختفنّانساننوسنگی،عصردرـ

سازومهمرویدادیکشاورزی،ابداع ».م51قرندرعنوانبا«کشاورزیانقالب»تأثیرواهمیتومیکنندیادپدیدهاینازشناسانباستانازبرخی.رودمیشماربهنسانازندگیدرسرنوشت

.دانندمیهمچونبشرتاریخدرراآن«صنعتیانقالب

پیامدهایمهمـ5 گردی.5چیست؟کشاورزیترین دوره واز آورده روی یکجانشینی سکونتگاهبهراروستاهاننخستیبه .کردندایجاددائم،هایعنوان

برتولیدبدلیل.2 متولیدازغیردیگریهایفعّالیتبهایهعدنیاز،اضافه تولیدمهارتوآوردندرویبافیپارچهوسفالگریسازی،ابزارثلخوراک .افتندیادر

ـازآغتدریجبهنزدیکودورروستاهایمیانستدوداد.9 یکدیگراندیشهومهارتهارسوم،وآداببامختلفمناطقمردمآشناییشد .آوردفراهمهای

کشاورزی یکدامداریوخالصه: تخصصینیازبرمازادتولیدـروستاایجادوجانشینیـ شکلگیریکارشدنـ شکلگیریتجارتـ  تمدن.تأسیسوشهرهاـ

.دهیدتوضیحراکشاورزیوشبانیجوامعنخستینوجغرافیاییشرایطمیانارتباطـ

نخستینهایتمدن

است؟بینـ6 کجا )بینالنهرین بینجغرافیای است؛عراقکنونیکشوردرفراتودجلهروددومیانهایسرزمینمعنایبهرودان(میان=النهرین تمدن

نیستدواینمیانهایسرزمینبهمحدودفقطالنهرین میفالتغربپستهایسرزمینتمامیشاملورود @.شودایران
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1یصفحه
بوده؟ـ7 چه در النهرین بین ارمنستانترکیهکوهستانیمناطقازفراتودجلهرودهایاهمیّت کارون،پیوستنباو دهند.میتشکیلرااروندرودبه

موجباینرسوبات مهدِاستشدهحاصلخیزیهایدشتآمدنوجودبهرودها  .اندبودههاتمدّنترینکُهنازیکیکه

گرفت؟تمدنیمراکزـ8 شکل چگونه النهرین بین کنونیکشوردرشناسیباستانیهاکاوشدر مراکزکهدهدمینشانایرانخوزستانجلگهوعراق نخستین

استشکلمناطقایندر.م.ق9133حدوددرتمدنی جلگهدشتدرباریننخستبرایزاگرسایکوهپایهکشاورزان.گرفته و النهرین،جملهازمجاورایها بین

کردندبهشروع آبراهباآنها.کشاورزی وحفر اطرافراوسیعییهازمینمتعدد،آبگیرهایها فراوانوبردندکشتزیربهفراتودجلهرودهایدر ومحصوالت

مازادوجمعیتافزایش.کردندتولیدنیازبرمازاد سرانجامکنندپیداگسترشروستاهاکهشدموجبوراک،خبرتولید .آیندپدیدمنطقهایندرشهرهانخستینو

داشت؟ـ1 شهرهایی چه و بود کجا النهرین)معروفجنوبیناحیهدرشهرهااوّلینسومر سومر(بین ساکناقوامازیکینامسومر.آمدندوجودبهبه درکهن

النهرینجنوب شهرهایتریمهم.بودبین اور،ن از: بودند عبارت شهرهاازهریک.کیشوالگاشاوروک،سومر دارایخود،پیرامونروستاهایهمراهبهاین

مستقل گفتهکشوریاشهردولتآنهابهکهبودندحکومتی رقابتدریکدیگربااغلبشهرهادولتاین.شودمیشهر  .بردندمیسربهجنگوحال

تمددربارهـ11 بنویسید؟نی شرحی ابزارهادر،سفالگریدرمهارتبرعالوهسومریصنعتگرانسومر قلع(افزارهایجنگوساخت با مس نیزمفرغین)ترکیب

بقایایسومریزبانومیخیخطبهفراوانیگلیهایلوح.داشتندخوبیتبحر سومریان.استشدهکشفسومریشهرهایدر واندبودهخطمخترعاحتماالً

نوشته جهاننخستین حاویایناز]بعضی.استآنانبهمتعلقهای و.استگیلگَمِشافسانهمانندبلند،ادبیآثارلوحها به،اورشاهیمقبرهازسنگیمِفرَغیبزپیکرهموزائیک مربوط

سومر است.[تمدن

مردماندربارهـ11 مذهب و دین وضعیّت بنویسید؟ی شرحی النهمردمسومر میمتعددیخدایانسومریان،جملهازرینبین هرکهداشتنداعتقادوپرستیدندرا

وپابرباشکوهیپرستشگاهخویششهرخدایبرایآنان.استخداییبرایشهر کهمعتقدآنان.کردندمینثارشزیادیهدایایوقربانینموده خدایان،بودند

ینراگواندآفریدهخودبهخدمتبرایراانسانها وفرستادنفروباراآنانخدایانکنند،کوتاهیکاردر )بهکاهنان.کردخواهندتنبیهخشکسالییاطوفانسیل

کاهن عنوانبودند(،مطلعخودعصردانشهایازمعموالً)کهاعظم(،ویژه .بودندبرخوردارزیادیثروتوقدرتازوکردندمیعملخدایانومردممیانواسطهبه
راپیشواییکاهنانآغاز،ر]د فرماندهانامّاداشتند،عهدهبرسیاسیفرمانرواییهمراهبهدینی خانوادهراحکومتوگرفتنددستبهراقدرتنظامی،سرانجام [.کردندموروثیخوددر

بود؟ـ21 چه اکَّد( سارگُن)فرمانده بین سومریشهرهایکشوربرسارگُناندهیفرمبهزیست(میالنهرینبینمرکزدراکَََّدی)کهقوماقدام جنوب النهرین()در

بردند النهرینسرتاسرسپسسارگُن.حمله زاگرسهایکوهتامدیترانهدریایشرقیسواحلازکهدادتشکیلرابزرگیامپراتوریوآوردخودفرمانزیربهرابین

بیشترتبادلموجبوساختمتحدویکپارچهبودند،گوناگونیهنروصنعترسوم،وآداباندیشه،ایدارکهرااقوامیومردمانامپراتوریاین.داشتامتداد

.شدالنهرینبیندرتمدنوفرهنگ

امپراتوریدربارهـ13 بنویسید؟ی شرحی سرتاسرسارگن سومر( شهرهای به حمله هنگام در اکََّد النهرینسارگُن)فرمانده وآوردخودفرمانزیربهرابین

وآداباندیشه،دارایکهرااقوامیومردمانامپراتوریاین.داشتامتدادزاگرسهایکوهتامدیترانهدریایشرقیسواحلازکهدادتشکیلرابزرگیامپراتوری

آورددوامقرندوحدودسارگنامپراتوری.دشالنهرینبیندرتمدنوفرهنگبیشترتبادلموجبوساختمتحدویکپارچهبودند،گوناگونیهنروصنعترسوم،

ثباتیازدورانیآن،پیدرو .رسیدفراضعفوبی

الف:ـ14 یافتند؟ تسلّط النهرین بین بر اقوامی سارگُنچه فرمانده با ب:اکََّدیها بابلِ، مشهورترینامَوری)دولت حَمورابیقدیم( پ:بودفرمانروایشان آشوریان.

میالنبینشمال)در مادهاث:جدیدبابِلحکومتت:زیستند(هرین

بود؟ـ15 که بابلِمشهورترینحَمورابی امَوری)دولت حَمورابیفرمانروای النهرینازوسیعیمناطقکهبودقدیم( .کردخودقلمروضمیمهوفتحرابین

بود؟ـ16 چه حمورابی .دادانجامگذاریقانونوکشاورزیکشورداری،زمینهدرمهمیاقداماتاواقدامات

بنویسید.هدربارـ17 شرحی حمورابی مبتنینهاد،بنیانحمورابیکهحکومتیشیوه.دادانجامگذاریقانونوکشاورزیکشورداری،زمینهدرمهمیاقداماتاوی

.پنداشتمیخودبهخداوندجانبازایهدیهراپادشاهیمقاموی.بوداوازوالیاتحاکمانکاملاطاعتوپادشاهفراواناختیاراتوقدرتبر

کجاست؟شهرتازایعمدهـ18 از نامهخاطربهتاریخ،درحمورابیشهرتازایعمدهبخشحمورابی عنوانبهوماندهبرجایاوازکهاستایقانون

نامه،این.رودمیشماربهجهانگذاریقانونسندنخستین ارث،برده،فروشوخریدکشتیرانی،آبیاری،زراعت،بهمربوطقوانینزاایمجموعهشاملقانون

@.استتهاجنایومهاجرانواعهایمجازاتوازدواج
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11یصفحه
نامهدربارهـ11 قانون بنویسید.ی شرحی حمورابی نامه،اینای ایمجموعهشاملو.رودمیشماربهجهانگذاریقانونسندنخستینعنوانبهقانون

.استجنایتهاوجُرمهاانواعهایمجازاتوازدواجارث،برده،فروشوخریدکشتیرانی،آبیاری،زراعت،بهمربوطانینقواز

شهردربارهـ21 بنویسید.ی شرحی بینتجارتبزرگمراکزازیکیبهجغرافیایی،وسیاسیمناسبموقعیتداشتنواسطهبههااَموریپایتختبابل،شهربابل

 .بودآبادوبزرگشهریهمچناننیزبعدیهایسلسلهدوراندربابل.گردیدبرخوردارفراوانیرفاهوثروتازوشدتبدیلباستانجهاندریالملل

یافتند؟قدیم،بابِلحکومتازپسـ21 سلطه النهرین بین بر کسانی بینالشمدرجنگجوقومیکهآشوریانقدیم،بابِلحکومتزوالوضعفازپسچه

کردنوغارتوهمجوارهایسرزمینبهپیاپیهایلشکرکشیباآشورحکومت.رسیدندقدرتبهبودند،النهرین .افزودخودثروتوقلمروبرآنها،ویران
النهرین،ساکناننکته: وموفقیّتبه...وخطصنعت،هنر،شهرسازی،ومعماری،گذاریقانونحکومت،وسیاستجملهازمختلف،یهاهزمیندرکهکردندریزیپیراعظیمتمدنیبین ها

النهرینتمدن.یافتدستچشمگیریهایپیشرفت .گذاشتبسزاییتأثیرباستان،یونانتمدننیزوهخامنشیانزماندرایرانتمدنجملهازخود،ازپسهایتمدّنبربین

هد نهیمصر،  لیرود

تارـ22 باستانخیمورّخان، بهمصر تقسچندرا دوره.؟کنندیممیدوره جدانهیمم،یقدیامپراتورسه .کنندیممیتقسدیو

امپراتورنکته: دوره سهم،یقدیدر شد.سگانهاهرام اخته

کشورـ23 چگونهفرعونها میرا بود؟(کردند؟اداره چه فراعنه زمان در وزیر نقش برا)یا فرعونها ازیامور کشور، امور کارگزاربایشخصایریوزاداره عنوان

می استفاده کشور مسئولکردندکل ادارتیکه امور قضایمال،یاداره داشت.ییو عهده بر را

بنویسید؟دربارهـ24 شرحی فراعنه قدرت و جایگاه العادهی فوق قدرت از زیافرعون اعتبار و بود میادیبرخوردار مانیدر انجام او آنچه داشت. اد،دیمردم

خدا میانیاراده مشمرده آنچه و زبانگفتیشد خدایکیاز فرمانانیاز و میبود او پسریبستیباهای شود. اجرا چرا و اعضاایچون از کدام خانوادهیهر

حت مییفرعون، او جانشهمسر شود.نیتوانست او

بنویسید؟دربارهـ25 شرحی باستان مصر در دین خداانیمصری زایباستان مییادین خدادندیپرسترا مصر، مردم البته دوستانهانشانی. و مهربانتر ازرا تر

شاپنداشتندمییسومرانیخدا ادی. زندگنیبه که نیسبب اطراف زندگلیدر از مطبوعتر و کنارهیآسانتر بود.یهادر فرات و دجله

ازـ26 تن چند بنویسید.مصرانیخدانام را حاصلخلینیخدا)سیزیا(،دیخورشیخدا)آمونی اوزی(زیو مرگیزندگیخدا)سیریو از ا،(پس وسیزیپسر

هور،سیریاوز نام بود.ایبه فرعون همان هوروس،

چهارمـ27 هوتپ بود؟آمِن زمانکه در چهارم)یا هوتپ آمد؟(آمِن بوجود مصریان دین در تحولی چهارمچه هوتپ فراعنهآمِن از بودیکی مصری دیکوشکهی

خدا)رایپرستهگانیکه پرستش شکل ترو(دیخورشیدر مصر مهمد؛ینماجیدر نقش که کاهنان او، مرگ از پس چندیامّا پرستش دوباره داشتند، مصر فرهنگ در

راییخدا موسوسفیحضرت]کردند.جیرا حضرت بسزینیو احتمال امپراتاریبه دوران پرسد،یجدیوردر به را مصر خدامردم کردند.گانهییتش [دعوت

مرگیزندگیدربارهانیمصرـ28 از میبعد میاندیشیدند؟چگونه مومیایی را اجساد باستان مصریان چرا زندگانیمصرکردند؟()یا باوریبه مرگ از بعد

مدت مرگ از پس روح که بودند معتقد و مییداشتند مسرگردان باز انسان جسم به سپس و هم.گرددیماند برال،یدلنیبه را ها فرعون فاسدیریجلوگیاجساد از

موم جسم، .کردندیمییایشدن

بنویسید.یهدربارـ21 شرحی باستان مصریان اجتماعی زندگزندگی کشاورزیاساس بر باستان مصر اکثریدر بود. تشکتیجمعتیاستوار کشاورزان لیرا

کشتزارهادادندیم در آنان نی. متلیاطراف مقامهاکه و کاهنان فرعونها، به دیحکومتیعلق و خرما جو، گندم، میهویمگریبود، کشت ا مصرکردندی یمردمانی.

فرمان و آموزبرصبور اهبودند. ب،ینیدیی اطاعت به را فرایآنان او مأموران و فرعونها فرمان از چرا و تودهخواندیمچون مال. پرداخت بر عالوه مردم ات،یهای

آرامگاهریناگز ساختن در نبودند و معابد ها، کاخ برازیها، جنگها، در بیباحضور .ندینمایگاریحکومت

باستانیهاخط دموتفیروگلیه=مصر داشتروسیپاپشانکاغذوبودکیو .نام
دوره5نمونههایپرسش عمده تفاوت تولیگردآورسه دوره با بنودیخوراک را کشاورزابدا2.دیسیخوراک پیع داشت؟یبرایمهمیامدهایچه شراریتأث9بشر نقش اقلیعیطبطیو یمیو

مصنیالنهرنیب گرو شکل در مقایریرا شکل به تفاوتها3.دیدهحیتوضیاسهیتمدن و مصرانیسومرنیدیشباهتها دلانیو ذکر با را بیحمورابریتأث1.دیکنانیبلیباستان تمدن بر نیرا

دهن،یالنهر @.دیشرح
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ص چین و هند پنجم: 42درس
پرجمعیشهرهایایبقا و کشفتیبزرگ پاکستان در هاراپا و آنموهِنجودارو در است. چندشده بهیعمومیبنانیشهرها که داشت استفادهعنوانوجود مورد و... غلّه انبار حمام، پرستشگاه،

امیقرار همچننیگرفت. فنیشهرها شبکه به کشاورزمجهز به سند تمدن بودند. محصوالتیکمتّیاضالب و ویبود به دام پرورش و پنبه و جو گندم، برخو.پرداختندیمشیگاومژهیچون یجود

تمدنیایاش مراکز به برانیایمتعلق کشفنیالنهرنیو ماتیدر نشان هاراپا، و ادهدیموهنجودارو بانیکه اندگریکدیمراکز داشته ستد و .داد

مردمانانییایآر دارایکه و تدریجنگجو به بودند، ارابه و بخشجیاسب شدندیهابر مسلط هند .شمال

زینواح هند، آرریجنوب مهاجران نییایسلطه قومامدیدر دراورهیتیو به موسوم زندگیدیپوست به آنجا در داد.یها ادامه خود مستقل

دیندربارهـ1 اروپاریسامثلهندانییایآربنویسید.شرحیهندانییایآری و هند عنوانیگوناگونانیداخ،ییاقوام به طبیکیرا مظاهر آسمان،عت،یاز مانند

خورش مد،یماه، آتش و خدادند؛یپرستیباد به طبیمادریغیآنان فوق ما داشتند.دهیعقزینعتیو

عقانیمهمترـ2 درباره مانده برجا دارد؟هندانییایآردیاثر نام ستاییهاسرودهچه نامانیخداونشیآفرشیدر عنوان کهنتر،«ودا»با وداهانیاست. »بخش

زبان«وِداهاگیر به آر،تیسانسکرکه مهاجران زبان است.ییایکه شده سروده بود، هند

است؟یبرهمننییآـ3 آئینی کهیهندیدهیچیپنییآچه خدابود دری)متعددانیبه ستاکه بودندشیوداها دشوار(شده مناسک و آداب و داشت ی)مثلباور

کردن( پقربانی بر تحمروانیرا کرد.میلیخود

بود؟(برهمنـ4 وظایفی بود؟)وچه کسی سرودهافهیوظچه ازیحفظ نیز،یفراموشخطروداها دآموزهمیتعلو اجراینیهای مذهبیو افراد،یآداب عهده یبر

بر به که داشتند.بود شهرت همن

بودند؟ـ5 موقعیّتی و مقامی چه دارای موقعآنهابرهمنان و مقام واسطه فراوانش،یخویمذهبتیبه ثروت و کاستیقدرت و کرده ممتازایکسب رایطبقه

بودند.لیتشک داده

آمد؟ییبودانییآـ6 بوجود چگونه و طاقتمچرا تدریبرهمننییآیفرساناسک پیبرخیگردانیروموجبجیبه زمروانیاز و شد یریگشکلیبراارنهیآن

آ رواج اندنییو دهاهشیو آگریی آورد. فراهم هند باورهاینییآنیترمهمییبودانییدر برابر در که کختهیآمیبود دشوار رسوم و خرافات ظهورییبرهماشیبا

برهمنان.کرد مخالفت وجود با دو مناطق و هند چثلمگریدر و .افتیراهنیتبت

چـ6 از میقایحقهبودا، به بیزندگ5؟آوردانیسخن درد و رنج ا2استانیپایسراسر استنیسرچشمه خواستن و آرزو رس9درد، با رواناین»بهدنیتنها

کردمی« غلبه خواستن و آرزو بر می3توان مقدس راه هشت ناز به رانیا).دیرسروانایتوان ورزهشت صداقت شامل ایه نیدر زندگانت،یمان، کردار، ،یگفتار،

می مراقبه و پندار (شد.کوشش،

سنگ نو دوران چازییهاگروهیدر رودهاینیمردم اطراف هوبزرگیدر کشاورزتسهانگیوهوانگ چبودهیمشغول کشاورزان ورزن،اینیاند. برنج گندم،

ابر حنیچندوکردند.یمدیتولشمیسپس میاهلوانینوع پرورش دادند.یرا

چ موقعنیتمدن سبب تأثییایجغرافژهیوتیبه تحت کمتر خارجریخود، نفوذ است.یو بوده

تیش»ـ7 ؟«یهوانگ بود فرمانروایکیکه ا»سلسلهانیاز ن،«نیچه حکومت ژنِگ، نام شیرومندیبه عنوان او آورد. وجود به تیرا معیهوانگ ینابه

پ که را اوّل خداشیامپراتور مخصوص آن اساطانیاز قهرمانان برایریو برگزیبود، .دیخود

تیشـ8 کرد؟یهوانگ اقداماتی محلیروزیپبااوچه حاکمان اشرافیبر بهنیمزو تجزدار و اداریتشک،دادانیپانیچیاسیسهیتفرقه مالیالت رایاتیو

وینوساز گستردهکرد جادهیاشبکه وهااز قصدنیهمچنیساخت. مقبه تجارت، هااسیرونق عووزن و ها هااریاندازه دکسانیراسکه چوارینمود. نیبزرگ

دیهابخش).کردلیتکمرا بهواریمختلف کردگریکدیرا  .(متصل

بنویسید.«هان»سلسلهیدربارهـ1 شرحی آن تحوالت کشاورزایندرو پصنعت،،یدوران فرهنگ، و چیانینماشرفتیعلم و وانینیکرد ابداعات به دست

مهم وزدند.یاختراعات یافت گسترش آن کقلمرو تمدنشورهابا اگریدیهاو جمله سران،یاز فرهنگیاقتصاد،یاسیارتباط ابریو جاده کرد. شیگشاشمیبرقرار

دولتافتی مأموران انتخاب شایسته. پای @بود.وسیوسکنفماتیتعلهیبر
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اندنییآیدربارهـ11 بنویسید.وسیکنفوسشهیو پوسیکنفوسشرحی قرن ششیچند کنفوسستیزیمیتگهوانیاز چشیبوسی. هر بهزیاز

اخالق دیرفتار درباره و داشت است.یلیخینیچانیخدااینیتوجه گفته سخن تعالکم امیاساس چنیاو مردم که کننددیباطوربود رفتاررفتار چگونه حاکمان و

ترو جامعه در را .دهندجیمناسب

کنید؟ـ11 تشریح چین نطامات بر را کنفوسیوس آئین اقدامیکیتأثیر حکومتیهااز سنت«هان»مؤثر به تاریکه در انتخابشد،لیتبدنیچخیماندگار

دولت پایمأموران تعلهیبر و اوسیکنفوسماتیاصول چارچوب در توانمناصول،نیبود. اساس بر شایدافراد مبناشیخویهایستگیو بر نه ویو ثروت

مییخانوادگیهایوابستگ گرفته خدمت ابه از کساننیشدند. دولتیرو، خدمات داوطلب صالحیکه و استعداد اثبات منظور به درتیبودند، بود الزم خود،

مختلفآزمون کنند.یهای شرکت

نمونهپرسش کنیدستاوردها-1های فهرست را سند تمدن شد.دیمهم می ساخته دقیق نقشه و معماری اساس بر و–شهرها اصلی معابر و ها خیابان طراحی

معین پهنای با غله–فرعی انبار و حمام و پرستشگاه شهری–داشتن فاضالب دفع سیستم به شهرها و–تجهیز جو و گندم مانند کشاورزی متنوع محصوالت کشت

دام پرورش و صنعت–پنبه و هنر .شکوفایی

آ-2 ویبرهمننییخاستگاه توضیژگیو را آن از.دیدهحیبرجسته کردن قربانی پیچیده رسم و مناسک دشواری و بود هند آریاییان میان در آن خاستگاه

بود آیین این برجسته های .ویژگی

ش-3 تینقش اهمیهوانگ تارتیو در را او دهانباستنیچخیاقدامات ها.دیشرح جاده از ای گسترده شبکه و کرد نوسازی را مالیاتی و اداری تشکیالت او

صحراگ اقوام هجوم از جلوگیری برای را چین دیوار و نمود یکسان را ها سکه عیار و ها اندازه و ها وزن مقیاس تجارت، رونق قصد به کرد.ساخت. تکمیل رد

زم-4 هان، چنهیسلسله تغساز تحوالترییه چیو اختراعاتشد؟نیدر و ابداعات به دست چینیان و کرد نمایانی پیشرفت فرهنگ، و علم ، صنعت کشاورزی،

اقتصا سیاسی، ارتباط ایران، جمله از دیگر های تمدن و کشورها با غرب و جنوب سمت از خود قلمرو گسترش با حکومتی سلسله این زدند. فرهنگیمهمی و دی

یافت.برقرار گشایش هان دوره در کرد می متصل اروپا به ایران طریق از را چین که ابریشم معروف جاده کرد.

تعلشهیاندریتأث-5 سوسیکنفوسماتیو نظام بر اجتماعیاسیرا بنیچیو و استنباط درس متن تأکید.دیکنانیاز آن تحکیم و خانواده نظام بر کنفوسیوس

اح-داشت رعایت موضوع کردبه می تبلیغ و بود معتقد بسیار جامعه افراد بین که–ترام کرد می ترویج چین جامعه در را اخالقی نظام نوعی وی آیین کلی بطور

یافت. گسترش خودش از بعد البته
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رومونانی6درس و
ها: کنسوسنکته است.کاخ واقع باستان یونان شاهیایبقادر قدرت،تیحکاان،ینوسیمیکاخ معماراز و مشرفتهیپیرفاه تمدن دارد. اثرینوسیآنان در

ب از مهاجر اقوام با کنیکشمکش تروا جنگ افسانه باشد. اهرفته کتاب شدهادیلیدر مشهورومر،هاست.نقل اسپارتاست.«ادیلیا»و«سهیاود»شاعر و آتن

شهرهانیترمهم میونانییدولت شمار آتن.رفتندیبه شهر رهبربدولت سکلسیپریه مسیآزاداستمداری، در سرعت به طلبشرفتیپریخواه، توسعه گامیو

جنگ.برداشت یونانهاسلسله داخلی است.یپلوپونزیهاجنگبهی مشهور

مرزهایهمقدون داشتونانییشمالیدر زبانآنها.قرار مییونانیبه زندگند،کردصحبت از پارتنونیاافتهیتوسعهتمدنویشهریامّا معبد نبودند. برخوردار

است.آتندرسیآکروپول واقع

بود؟آتنـ1 شهری فعّالچه فلسفتیمرکز هنریعلم،یهای نیو ساالرزیو مردم میدمکراسی)زادگاه شمار به .رفتی(

بود؟اسپارتـ2 شهری فرهنگینظامیاجامعهچه امور به که بود جنگاور و هنریگرا عیو نداشت.یاالقهچندان

رـ3 شهرهاعلل دولت بود؟ونانییقابت چه شهرهاری دولت هخامنشیونانییقابت حکومت آستسلّیبراانیبا منطقه بر بروزر،یصغیایط موجب

جنگیطوالنیهاکشمکش طرفانیمیبزرگیهاو شد.(یپلوپونزیهاجنگبنام)دو

بود؟پلوپونزیهاجنگـ4 جنگهایی چه اسپارت(اهجنگی و آتن یونان)بین داخلی جنگی هخامنشیپلوپونزیهابه حکومت است. جریمشهور نیاانیدر

پنهانجنگ طور به باوکرد.مییمالکمکاسپارتبهیها .افتیانیپااسپارتیروزیپسرانجام

بود؟مدوّپیلیفـ5 مقدوندوّپیلیفکه شاه تشکهیم، طوارومندینیارتشلیبا شهرها،یمقدونیجنگجوفیاز مطونانییدولت اعیرا بر و کرد کشورنیخود

فمسلّ شد. اپیلیط به داشت پزینرانیقصد امّا کند، اقدامشیحمله آنکه قتلیاز به دهد، .دیرسانجام

مقدونـ6 کرد؟یاسکندر چه و بود مقدونکه جانش،یاسکندر و ازدوّمپیلیفنیپسر پس او دررششوسرکوببود. هخامنشیونانیی قلمرو به آورد.انی، هجوم

چندانیسپاه در هخانیاو سپاه بر آسروزیپیمنشنبرد مصر، و انیالنهرنیبر،یصغیایشدند نرانیو هند به سپس اسکندر کردند. فتح رودیلشکرکشزیرا تا و کرد

پ نتشیسند در تعامیلشکرکشجهیرفت. و ارتباط اسکندر، فتوحات و فرهنگها بانیمیل او فرمان تحت قلمرو مردمان و ها شد.شتریتمدن

شد؟ـ7 چه مقدونی حکومت اسکندر،سرانجام مرگ از دریکیپس او سرداران مقدونونانیاز حکومت گرفت. دست به را زمانونانیبرانیقدرت ایتا نیکه

ضم ادامهیامپراتورمهیکشور شد، .افتیروم

تمدنفرهنگیدربارهـ8 بنویسید.باستانونانیو تمدنشرحی و یفرهنگ وباستانوناندر دموکراسژهیبه عصر درخشانیدر دوران فکریشاهد رشد ،یاز

دستاوردهاانیونانیبود.و...یهنر،یعلم،یفرهنگ بتمدنیاز مصر، انیالنهرنیهای بسرانیو عرصهیاریبهره در و پبردند مختلف کردند.یادیزهایشرفتیهای

بنویسید.نیدیدربارهـ1 شرحی باستان خداانیونانییونان مهمترتقاداعیمتعددانیبه خداان،یخدانیانِیداشتند. اُییدوازده کوه در که جابودند داشتندیلَمپ

شهر دولت هر مردم بود. آذرخش آنان رأس در خدایکیو خداانیاز عنوان به را المپ در ستامحاییمستقر خود شهر بانومیشیفظ خدا آتنا، مثالً خرد،یکردند.

میافظمح شمار به آتن نیداراانیونانیرفت.شهر بودند. تقدشیایمعابد با قربانهیهدمیغالباً خدایو میانیبه خداانیونانیگرفت.انجام احترام براانیبه یو

قهرما مسابقش،یخونانبزرگداشت و ها میرایمختلفاتجشن کاهنانونانیدرکردند.برگزار قدرت و نفوذ بخیلی، و مصر از کمتر بود.نیالنهرنیمراتب

بانو)آتنا؛آسمانیخدا=«زئوس»یونان؟انیخدانامـ11 محیخدا آتنافظخرد، بود.(آذرخش(؛شهر یونانیان خدای مهمترین )که

دربـ11 بود؟)یا چه یونان در مسابقات برگزاری بنویسید.(ارهعلل شرحی المپیک بازیهای خداانیونانیی احترام براانیبه قهرمایو ش،یخونانبزرگداشت

مسابقه و ها مختلفجشن مییهای برگزار مشهورتررا بازنیکردند. المپیآنها، سالکیهای چهار هر که المپکیبود شهر دولت در میایبار .دیگردبرگزار

ویدربارهـ12 بنویسید.داستیسحکومت شرحی باستان یونان موروثونانیدرر صورت به شاهان نخست مییباستان نتحکومت در امّا توسعهجهیکردند؛

خارجیانوردیدر تجارت گسترش اشرافیاطبقه،یو و ثروتمندان بهاز و قرنهاشاهانیجابرآمدند در گرفتند. دست در را قدرت ازی، قبل پنجم و الد،یمششم

ساالرینوع وونانیدریمردم به گرفتژهیو شکل آتن شهر دولت @.در
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میآتنردـ13 محسوب شهروند کسانی چه داشتند؟)یا رأی حق کسانی کسانیچه چه یا مشارکتیمشدند؟ شهر دولت امور اداره در توانستند

بالغ؟(کنند مردان پدیفقط از مادررکه دنیآتنیو شهرایبه و بودند میآمده محسوب آنجا رأوند حق میشدند، و شهریداشتند دولت امور اداره در توانستند

ب و بردگان زنان، کنند. اکثرمیمقگانگانیمشارکت که تشکتیجمعتیآتن را شهر دولت رأمیلیآن حق از سیدادند، امور اداره در شرکت بودند.یاسیو محروم

وـ14 زنان بوضعیّت و بود؟آتنمیقمگانگانیبردگان رأآنهاچگونه حق سیاز امور اداره در شرکت بودند.یاسیو محروم

ها: فنکته کلمهایلوسوفیواژه دو معنالویفیونانیاز سوفیدوستداریبه معناایو استلیتشکییدانایبه .شده

ارسطو و رمبودند.باستانونانیفولسیفدوافالطون تئاتر مکولئسیو=باستانآمفی

بنویسید.دربارهـ15 شرحی باستان یونان در فلسفه وضعیّت وونانیی به پژهیو و فلسفه زادگاه آتن، فلسفشگامیشهر میتفکر فلسفهیمحسوب باونانیگردد.

ف رسیبزرگلسوفانیظهور خود اوج به ارسطو و افالطون سُقراط، ادیمانند استداللهیتکابلسوفانیفنی. عقالبر منطقینهای موضوع،یو گوناگوندرباره های

برخیفلسف و پرداختند گو و گفت و بحث مهمیبه آثار آنان فلسفهفیتألیاز فیادیزریتأثونان،یکردند. ولسوفانیبر به یفارابمانندیرانیالسوفانیفژهیمسلمان

س ابن است.نایو گذاشته

وضعیّتدربارهـ16 مختلفی بایعلوم یونان بنویسید.در شرحی مختلفونانیدرستان علوم ریباستان، فلسفه،پزشکک،یزیف،یاضیمانند یهنرها،اتیادبی،

تاریتجسم دانشمندانینگارخیو شد. علمیونانیشکوفا روش تکیبراساس با پدبرهیو مطالعه به میهادهیخِرَد مختلف پرداختند.ی

بوـ71 چگونه او کار روش بود؟ که نامدار د؟بقراط پزشک بهیونانیبُقراط، که باستان عهد پزشکدر علم نشانهیپدر است، بمعروف بیماریهای مارانشیدر

دقت به ایمادداشتیرا از و برانیکرد بیاطالعات مگریدمارانیدرمان بیاستفاده که داشت اعتقاد او ها)دارندیعیطبلعلهایماریکرد. مجازات کهستندینییو

باشند.انیداخ (فرستاده

بنویسید.ـ18 را باستان یونان دانشمند چند پزشکنام رلسوفیفثاغورث،یف،بُقراط، مشهوریاضیو (ثاغورثیفهیقضی)ونانیدان

ادبونانیدر هنرهااتیباستان، نما،یتجسمیو شعر، انواع ساز،یسینوشنامهیمخصوصاً معماریمجسمه بزینیو پررونق و ود.شکوفا

اروپایگروه و هند اقوام شکلونانیازیاقوامیی+از رومیریگبر ایتالیا(تمدن گذاشتند.ریتأث)در

ورمیجمهورـ11 شده تاسیس پچگونه شورانیروم؟کرددایگسترش شهر شاه جمهوردندیبر حکومت تأسیو را جمهورسیرم شکستیکردند. با رم

پبانیرق گسترش خود دشمنان جزدایو شبه سرتاسر بر و اایتالیارهیکرد در شد. تشکنیمسلط نهادهایحکومتالتیدوره، تکاملیجمهوریاسیسیو .افتیرم

یافت؟رمیجمهورـ21 گسترش بررم،یجمهورچگونه تسلط از اپس ااستیسایتالیسرتاسر گسترده طلبانه مرزهایتوسعه از خارج کرد.شیرا آغاز

جنگ ازیجمهورانیمیزرگبیهاسلسله مقدونکیرم پادشاهان و کارتاژ حکومت و داد.یسو  رخ

هاانیکارتاژ بخش درییبر آفرترانهیمدیایاز شمال مقدونقایو مقدونانیو میونانیوهیبر کردند.حکومت

شد؟ـ21 تبدیل روم امپراطوری به چگونه رم رومحکومت کارتاژ(خودبانیرقانیسرانجام در)مثل بر و دادند شکست سرزمترانهیمدیایرا پنیو رامونیهای

نت در شدند. مسلط جمهورنیاجهیآن تبدیفتوحات، قدرتلیرم مدیبه در طلبترانهیبزرگ توسعه به و آفریشد اروپا، در آسقایخود رومایو داد. باانیادامه

سرزمیلشکرکش درنیبه شرق آسترانهیمدیایهای غرب سلوکیایابقا،یدر سوانیحکومت به و برانداختند تنهایشرویپرانیایرا اشکانکردند. کهیحکومت بود

سپاه مقابل .کردیستادگیارومدر

رومـ22 شرقچگونهامپراتور بخش دو غربیبه شد؟و تقسیم کنستانتی امپراتور آنکه از شهرنیپس پا(استانبول=هیقسطنطن=)ومیزانتیب، به د،یبرگزیتختیرا

تدر شرقیامپراتورمیتقسنهیزمجیبه بخش دو به غربیروم آمد.یو فراهم

شد؟ـ23 چه شرقی و غربی روم غربسرانجام ب371دریروم اقوام هجوم اثر در شرقابانیم. روم امّا شد؛ نابود سالیگرد پا5319تا که توسطتختیم. آن

عثمانیامپراتور آیمسلمان دوام شد، ورد.فتح

درآمانیمروشد؟سیتأسچگونهرمیجمهورـ24 طاختنیبا کهن شهریافهیفرهنگ دولت نظام تأسیجمهور،یو را کردند.سیرم

حکومتیهدربارـ52 بنویسید.ساختار اساسشرحی قانون شاملیبراساس حکومت، ساختار مجلسرم، شمارچند اجرامقامیو واسطهبود.ییهای به اشراف

سنامج ولس طر، از مردم نماقیعامه میندگانیمجمع مشارکت کشور امور اداره در رندکردخود، اجرااستی. کنسولبهییقوه میدو کهاعطا مشد یاعضاانیاز

میکساله،یدورهیبراسنا انتخاب تکرار، وقتبدون هاازیکییشدند. مکنسول ندانیدر هدایجمهوریروهایجنگ، د،کردمیتیرا داخلگریکنسول امور اداره

می عهده بر گرفت.را
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رومیهدربارـ26 ارتش بنویسید.ساختار براشرحی روم رومیارتش لرصهعیدولتمردان اثبات و هاقتیآموزش رومچیبود. منصبیشهروند به

باشد.ینمدهیبرگزیدولت کرده شرکت نبرد ده در آنکه مگر شد،

داخلعللـ27 آیجنگ بنویسید. یشفتگو را جمهوررم قلمرو گسترش اساسیبا قانون که شد معلوم نهادهایرم، سرزمیبرایجمهورنیایو هاینیاداره

کارا از نییپهناور برخوردار استندیالزم از منی. از قبل اوّل قرن در داخلیجمهورالد،یرو، جنگ دچار طلب جاه سرداران رقابت اثر بر آشفتگیرم .شدیو

داخلسرانجامـ28 آشفتگیجنگ شد؟یو چه روم داخلاوضاع داد.جنگ رخ رقانیاکتاوی تغبانشیبر و کرد حکومتیراتییغلبه نظام بهیجمهوریدر رم

نت در آورد. اجرارات،ییتغنیاجهیوجود اختییقدرت قکیاریدر مملکت اوّل شخص بهرارفرد که بعداً«آوگوستوس»گرفت مرور«اتورامپر»و به شد. معروف

اخت بر امپراتورها برخاراتیزمان و افزودند خود قدرت کردند.یو حکومت مستبد پادشاهان همچون آنان از

سناـ21 است؟مجلس مجلسی اصلچه مجمع عنوان به سنا ایباقیمشورتیمجلس امپراتور، انتخاب در و کرد.یفایماند نقش

رومدفرهنگـ31 چر بود؟باستان کلگونه طور میبه از روم زمیونانیراثیفرهنگ تربمیتعلنهیدر تأثن،یدت،یو هنرها و علوم و .رفتیپذیفراوانریفلسفه

کنید.(یهدربارـ31 تشریح را باستان روم در دین بنویسید.)وضعیت شرحی رومیان مییمتعددانیخداانیرومخدایان ماننددندیپرسترا هاشنوارهجان،یونانیو

باز مذهبیعمومیهایو خدایمختلفیو بزرگداشت و احترام به میانیرا برخبرگزار آن، بر عالوه باورهایکردند. ایاز ایرانیکهن پرستش درترایم)مهرزدیمانند )

رواج روم رومافتیقلمرو هنر و فرهنگ بر گذاشت.یریچشمگریتأثیو

چگوـ32 باستان روم اجتماعی بود؟وضعیت سنیشهروندیهاتیمسئولیرومیهاخانوادهنه از خود فرزندان به کارآموختندمییکودکنیرا به را آنان و

برا شجاعت وفاداردنیجنگیسخت، تشویو شهرشان رومندکردمیقیبه زنان زنانی. به گستردهیونانینسبت و مؤثر حضور و بودند زندگیترآزادتر یدر

اجتماعیعموم بردهیو امپراتورجیرااریبسیاهدیپدیدارداشتند. قلمرو میدر اختالف و بردگان شمار بود. افزاریفقانیروم چنان ثروتمند درافتیشیو که

رهبرق.م.79سال به قامیقاسپارتاکوسیبردگان سال، دو از پس و زحمت به روم حکومت و کرد.امیکردند سرکوب را

بنویسید.بردگانیهدربارـ33 شرحی ایشان ضعیت امپراتورجیرااریبسیاهدیپدیداربردهو قلمرو میدر اختالف و بردگان شمار بود. ثروتمندریفقانیروم و

افزا سالافتیشیچنان در رهبرق.م.79که به قامیقاسپارتاکوسیبردگان سال، دو از پس و زحمت به روم حکومت و کرد.امیکردند سرکوب را

ترـ34 هنرنیبرجسته رومیدستاورد بود؟تمدن چه سازیمعمارباستان مجسمه پب.یو افتخار نظامیروزیه بناهایهای کردند.یادیزادبودییخود برپا را

معمارانیرومیدستاوردهانیمهمترـ35 حوزه در مهندسیباستان بود؟یو ترچه هنرنیبرجسته معماریدستاورد در روم، سازویتمدن تبلوریمجسمه

رومافتی پانی. افتخار نظامیروزیبه بناهایهای کردند.یادیزادبودییخود برپا را

معمارانیرومیدستاوردهایهدربارـ36 حوزه در مهندسیباستان بنویسید.یو ترشرحی هنرنیبرجسته معماریدستاورد در روم، سازیتمدن مجسمه یو

رومافتیتبلور افتانی. پبه نظامیروزیخار بناهایهای همچنیادیزادبودییخود آنان کردند. برپا دنیرا و رم انطاکیامپراتوریقلمرویشهرهاگریدر ه،یمثل

اسکندر مارسه،یدمشق، و عمومساختمان،یآتن حکایفراوانیهای که معمارتیساختند در مهارت طراحیاز مهندسیو دستاوردگریدیکیدارد.یدر یهااز

ا روم، تمدن پجادیمهم جادهشرفتیشبکه از بود.های روممها کارگران و جادهیبرایهندسان تپهیهااحداث دامنه شده، میسنگفرش را مدند،یربُها کندند،یتونل

میپُ میساختندل پر را باتالقها بسندکردو ایاری. بود.جادهنیاز استفاده مورد قرنها تا ها

مسیهدربارـ37 گسترش و بنویسید.تیحیظهور رومشرحی سلطه دوره سرزمانیدر عن،یفلسطنیبر تبلیسیحضرت به آنجا پرداخت.یدیجدنیدغیدر

آموزههودیانیشوایپ همدستیهابا با و برخاستند مخالفت به حضرت دسهیعلان،یرومیآن به نابودسهیاو صدد در و دشانیایپرداختند باتیحیمسنیبرآمدند.

دشمن گیوجود سخت شدیریو رومیهودیانیشوایپدیهای حاکمان تدریو پافتیگسترشجیبه بر شد.روانیو افزوده آن

شد؟تیحیمسنیدـ38 رسمی کی و یافته گسترش زمانی کنستانتتیحیمسنیدچه زمان بنیدر ایرونق مسنیارایزافت؛ییسابقه به خود تیحیامپراتور

کهیفرمانودیگرو کرد امپراتورمسیحیتیآزادصادر در تضمیرا حدودمینیروم ازکنستانت13کرد. بعد شد.یامپراتوریرسمنیدتیحیمسن،یسال روم

عمیتعالـ31 داشت؟×یسیحضرت آثاری عمیعالتچه ا×یسیحضرت جاکتاییخدابهمانی، آمدیعقانیگزیرا اخالانیرومزیشرک و فرهنگ و جامعهکرد ق

تأثیروم تحت شدّت به داد.ریرا @قرار
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16یصفحه

باستانرانیا7درس عصر در

بهنکته: مربوط کانیشدادیپیهاسلسلهمطالب افسانه)انیانیو افسانهختهیآم((یریاساطی)ادوران دربارهیهابا بود، بسانیاشکانکهن بهاریمطالب، محدود و کم

ولیاسامیبعض خصوصیبود؛ آگاهانیساساندر و توجهیخیتارهاییاطالعات داشت.یقابل وجود

سلسلهنکته: کانیشدادیپیهاامروزه دورانانیانیو عنوان مرانیاخیتاریریاساط=یاافسانهبه شوند.یشناخته

تاریاریبسخیتارنکته: جمله از کهن جوامع و اقوام اسطوره نیزمرانیاخیاز و افسانه مبا .گرددیآغاز

دربارهیخیتاریهایآگاهنکته: باستانجدید ایران نتی خطهاجهیدر شدن کاوشهایباستانیخوانده آمدیشناسباستانیو دست صفو.به دوره ولیتماه،یدر

اروپا تاریبراانییعالقه شناختِ و ما کشور به شد.خیمسافرت چندان دو آن فرهنگ و

قاجارزماننکته: هنریسیانگلکیمحمدشاه سِر نام خواندننسونیراولیبه به مموفق ویخیخط دارسنگشد دریهخامنشوشینوشته کرد.ستونیبرا ترجمه

شناساننکته: باستان که، بود آن از باستانیپس محوطه در و آمدند ما کشور به فرانسه حفّاریاز به شدند.یشوش مشغول کاوش و

اردشیایبقانکته: فارسروزآبادیفدریساسانریکاخ دارد.استان قرار

اصلنکته: عربنامهخداییمتن ترجمه و بیها از چنیآنها و باقیزیرفته آنها است.یاز نمانده

خشانکته: نوشته ترک=یهخامنشارشایسنگ وان پهلویارساله؛هیشهر زبان به جغرافیکوچک موضوع یایدر

تارنکته: ساسانرانیایشهرهایخیکتاب دوره ساسان=یدر دوره اواخر اردشختهیآمیشرحشده)نوشتهیدر درباره افسانه ساسانانیبنم،کیریبا سلسله (است.یگذار

تارنهیشیپیدربارهـ1 در بنویسید.باستانرانِیاخیپژوهش ابتداشرحی ادر پایرانیمورّخان خداهیبر سیهاهنامیترجمه دوران به نیاسانمتعلق زیو

فردوسیهانداستا مرانیاخیتار،یشاهنامه را باستان عهد نوشتهنوشتندیدر واقع در ترکیها. واقعیبیآنان، و افسانه بود.تیاز

تارـ2 چخیمورّخان، به را باستان .انیساسانـانیاشکانـانیانیکـانیشدادیپ؟کردندمیمیتقسورهدندعصر

دـ3 قصه، است؟اسطورهیااستانافسانه، معنا چه معنااهاواژهاینبه هرکدام ریگرچه و تقریلغوشهیخاص امّا دارند، را خود ویهمگباًیمخصوص معنا به

خایداستانمفهوم غیالیسرگذشت مییواقعریو کار .روندبه

دهید؟ـ4 توضیح هستند؟ واقعی غیر همه ها افسانه اآیا درباره بیحتوامنکهیمحققان ها بایاستیواقعریغیکلّهافسانه ندارند. نظر اتفاق اشترینه، بر ـ آنان نی

افسانهدهیعق که واقعهاهستند اساس تغیخیتاریهاتیبر زمان گذشت با امّا اند، شده اند.رییساخته درآمده اسطوره و افسانه شکل به و کرده

دربارهـ5 شناختی چه مورّخان ابتدا سلسلدر داشتند؟هی باستان ایران پادشاهی دهای تا پستیومورّخان تارش،یسال از شناختاطّانیساسانخیتنها و الع

شاهانخوبینسبتاً و سلسله و حدودیاشکانداشتند تا شناختشناختند،یمیرا چندان سلسلهیامّا نداشتندانیهخامنشوماد،المیایهااز

دربارـ6 مورخان ابتدا میپیهدر چگونه پانیهمچنمورخاناندیشیدند؟اسارگاد سلتختیپاسارگاد، حضرت به را میامبریپمانیکورش ونمودندمنسوب

هخامنشانیبنآرامگاه سلسله سلیگذار حضرت مادر قبر شمردند.میمانیرا

جمشید)ـ7 تخت را هخامنشیان پایتخت ابتدا در مردم میرانیایهاافسانهچرا ددانستند؟( تا پستیومورّخان شناختش،یسال سلسلهیچندان وماد،المیایهااز

داانیهخامنش و کورش و نمیهخامنشوشیرنداشتند اشناختند؛یرا پارسهنیاز جمشانیهخامنشتختیپاس،یپرسپولایرو، به افسانهد،یرا ران،یایهاپادشاه

م ادادندینسبت تارنیو جمشیخیمکان تخت .دندینامیمدیرا

دورهـ8 چرا؟در و شد ایجاد شناسی باستان امر در تحوّلی چه صفویه نوی زمان، آن اروپاسندگانیدر محققان نوشتهییو واسطه و...وهرودتیهابه اخبار ،

همایراندربارهیتوجهلقابیآگاه به داشتند. کنجکاولیدلنیباستان جستوجویبا تاریدر آثار و هخامنشدویخیبناها بودند.یره فارس در خصوص به

دورهـ1 دورهدر در چرا شد؟)یا ایجاد شناسی باستان امر در تحوّلی چه قاجاریه زمینهی قاجاریه شد؟(ی فراهم بیشتر ایران در شناسی باستان کاوشهای بای

ا روابط قاجاررانیگسترش دوره در اروپا وایرانبهیشتریبانییاروپاه،یو بازدآمدند تعداد بر روز به مکانیخارجدکنندگانیروز و آثار بهی)خیتاریهااز

جمش تخت شوشد،یخصوص و بد(پاسارگاد شد. زمنیافزوده کاوشیبرانهیگونه، ایشناسباستانیهاانجام آمد.رانیدر فراهم

کاوشـ11 به فرانسه زمانی آوری؟چه روی ایران در باستانشناسی خواندههای مشدنبا زمانانگلیسییک)توسطیخیخط قاجارمحمّددر عالقه،(شاه

فعّالانییاروپا باستانتیبه ایشناسهای فرانسه.شدشتریبرانیدر حفّاردولت امتیاجازه سپس ایباستانیهااوشکیانحصارازیو سرتاسر در آورد.رانیرا دست @به
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17یصفحه
سالـ11 باسش،13.6در کاوشهای در تحوّلی داد؟چه رُخ ایران سالتانشناسی کاوش59.1در باستانش، فرانسویشناسهای انحصار انیاز

برجسته شناسان باستان و شد کشویاخارج مانندیرهااز آلمانمختلف هرتسفلد آمرویارنست پوپ فعّالییکایآرتور به کاوشتیشروع دامنه و یهانمودند

تدرعیوسیشناسباستان به شد. ایلنسجیتر زبده شناسان باستان کردند.افتندیپرورشیرانیاز بکار شروع و

دستاوردهاجینتاـ21 تحقیو و ها کنید؟دیدجقاتیکاوش تشریح  را

سلسلهیک: تا کرد بیپادشاهیهاکمک و تشخشتریبهتر امکان و شوند حدودیواقعخِیتارصیشناخته تا افسانه، آمد.یاز فراهم

چندننشاهاکاوشدوّم: که پنیداد سال آرشیهزار اقوام مهاجرت ا،ییایاز فالت کشاورزینیجانشکیبهرانیساکنان نسبتاًیرویو تمدن و آورده

بنیهاشرفتیپ بودند.انیرا نهاده

نتاگریدیکیسوّم: گذشته،قاتیتحقجیاز قرن تاریدیجدیندبمیتقسدو از مورّخان که دورهرانیاخیبود ارادر کردند.ئهباستان

کدامند؟دورانـ31 ایران تاریخ پالف:های تارشیدوران تارب:.خیاز آرـ2ها،ییایآرازشیپـ1ی:خیدوران حکومت ،ماد،المیاها)شامل:ییایدوران

.(انیساسان،انیاشکان،انیسلوک،انیهخامنش

تحقـ14 ببرید.خیتارقِیمنابع نام اوّـ1را دست و...(اصلایلمنابع نوشتاری)ابزارها غیر نوشتاری+ دوّـ2ی)شامل دست ی.فرعایممنابع

اوّلـ15 دست منابع اوّل دست میدستهچندبهیاصلایمنابع نوشتارشوند؟تقسیم ،منابع غی .ینوشتارریمنابع

غـ16 نوشتارینوشتارریمنابع غیر منابعی چه هستند؟)به منابعی چه تاریخ، در تمامنیاگویند؟(میی شامل مادیمنابع، ساختهیآثار دست کهیمییهاو شود

ا جاانیرانیاز بر اشیباستان ظروف، ابزارها، است. بقاایمانده و...یبناهایایو کاروانسراها بندها، آب ها، پل ها، آتشکده ها، کاخ مانند منابع،مختلف این منبع.

برا اوّل دویدست آن در میپژوهش حساب به .ندیآره

اشـ17 ظروف، بقاایابزارها، پلکاخ،بناهایایو ها، آتشکده و...ها، کاروانسراها بندها، آب دارند؟ها، فوایدی چه و هستند؟ منابعی چه اوّلامنجزء دست .بع

حاونیا ارزشمندیمنابع، وضعیاطالعات سیفرهنگ،یاجتماع،یاقتصادتیدرباره وبارانیایاسیو ها مهارت فنون، دانش، مختلف ابعاد و هستند ستان

اانیرانیایهاتیقاخلّ در منیرا آشکار .ندینمایعصر

اشـ18 و آثار چرا شما نظر پیایبه دوران به تارشیمتعلق ایدیکلینقشخ،یاز شناخت دارند؟نیدر فقطدوره ما و بود نشده اختراع خط دوره آن در زیرا

بهمی آگاهیتوانیم گذشته از اشیاء این آوریم.وسیله بدست هایی

بناهاـ11 و باستانیآثار حاوی اطالعاتی، هستند؟دربارهیچه وضعیارزشمنداطالعاتیحاوگذشته سیفرهنگ،یاجتماع،یاقتصادتیدرباره رانیایاسیو

هستند ابعادباستان مهارتو فنون، دانش، خلّمختلف و اانیرانیایهاتیقاها میراعصآن روشن  سازد.را

ابزارهاایاشـ12 اطالعاتیباستانیو ایچه کنندگان استفاده و سازندگان اختنیدرباره در ماریآثار قرار اشیاءادهند؟یمحققان دانشابعادین فنون،مختلف ،

خلّمهارت و اانیرانیایهاتیقاها میراعصآن روشن  سازد.را

روابطـ21 به توجه کنونانیبارانیاانیمکهیبا استدالل است، داشته وجود باستان دوران در روم چرادیو نباکیکه محقّق و نوشتهدیمورّخ یهاتمام

رومیونانیمورّخان ایو برانیدرباره بپذچونیرا چرا به؟ردیو آنها محقّقان و داشته وجود درگیری و جنگ کشور دو آن با ایران بین مدتها زیادزیرا احتمال

است.یهدربار مغرضانه نظراتشان و ندارند درستی نظرات باستان ایران مردمان و تمدن

چیست؟(ـ22 نوشتاری منابع از کدامند)منظور تاریخی مطالعات در نوشتاری نوشتارمنابع منابع از دربارینوشتانواعیتمام،یمنظور که یدادهایروارهاست

باسرانیایخیتار عهد نگارشدر وافتهیتان تاریمنکهیاایاند شواهد و اطالعات آنها از آورد.یخیتوان دست به

نوشتارنیتربرجستهـ23 ببرید؟یمنابع نام نوشتهرا نوشتهسنگ گل کتابها، و ها سالنامه جغرافینید،یادب،یخیتاریهاها، .ییایو

نـ24 رارانیاخیتاریوشتارمنابع باستان عصر بهیمدر کرد؟گروهچندتوان گروهتقسیم نوشتهیرانیایهانوشتهدو ی.رانیرایغیهاو

نوشتارمهمترینـ25 روم(گزنفونوهرودتی)ونانیمورّخانیهاکتابکدامند؟یرانیرایغیمنابع تورات)بیشتروسیپروکوپی)و ی(خامنشهشوورکدرباره(+

نوشتاریدربارهـ26 باستانرانیاخیتاریرانیایمنابع عصر بنویسید.در اشرحی همچونانیرانیاگرچه رومانیونانیباستان کتابهاانیو نوشتن یخیتاریدر

ز شواهد امّا نبودند، وقایادیموفق ضبط و ثبت که دارد توجهعیوجود مورد مهم، حوادث دباستبودهآنهاو ایمخصوصرانیو داشتهنیبه اشتغال بنابراکار ن،یاند.

وضعرانِیادر هرچند بزرگینگارخیتارتیباستان، مورّخان و نبوده نگذاشتهیمطلوب عرصه به هرودت،پا گفته به امّا آگاهانیرانیااند، و شعور یخیتاریاز

بودهییباال اند.برخوردار
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18یصفحه
دالیکیـ27 تارلیاز کنید؟نگارخیضعف تشریح را باستان ایران در دالیکیدیشای شفاهنیالیاز سنّت که پسنداریبس،یباشد و ترهدیمقبولتر

س حفظ به عادت و عالقه است. بوده کتابت سنت سنهیاز حتنهیبه و قرنها در اهمهزارهیمطالب درجه در را آنها نگارش و ثبت لزوم است.یکمترتیها، داده قرار

لوحنوشتهسنگ و دوریلگِیهاها نوشتاری منابع هستندهخایهمهمترین .منشیان

سنگ بر جمشیهانوشتهعالوه بدیتخت ازی، گِیسش لوح ایلهزار زبان گردیالمیبه اقتصادکه...دهیکشف اوضاع اجتماعیدرباره تشکیو یادارالتیو

هخامنش ممطالبانیدوره .دهندیارائه

بنویسید.نوشتهسنگیدربارهـ82 شرحی بیستون حاویی بیستون نوشته است؟()سنگ مطالبی ازچه ستون حقستونیبنوشتهسنگپنج در یگزارشقتیکه

وقاشود،یموبمحسیخیتار شرح آغازعیبه شورشوشیدارییفرمانروانیدوران سرکوب و دارد.ینواحیهابزرگ اختصاص  گوناگون

گِلوحـ12 جمشیلهای است؟دیتخت مطالبی چه حاوی و است زبانی چه سنگبه بر جمشیهانوشتهعالوه بدیتخت ازی، گِیسش لوح ایلهزار زبان یالمیبه

گرد اقتصادکه...دهیکشف اوضاع اجتماعیدرباره تشکیو هخامنشیادارالتیو ممطالبانیدوره .دهندیارائه

ساسانـ13 دوره مانده؟چهیاز باقی ساسانیکم:آثاری دوره سنگیاز نوشته)مثل.استماندهیجابرنوشتهتعداد نقشکمیشاپورسنگ در زرتشت کعبه در

جنگکهرستم رومپادشاهنیایهاشرح مانیبا بازگو (.دینمایرا

انیهمچندوم: کتابنیدر موضوعییهادوره، جغرافیادب،ینید،یخیتاریهادر برخییایو که شده بازینگارش از برخنیآنها و ماندهیرفته جا اند.به

نوشتهنامهخدایسوم: مهمترین از تارودندبیساسانیخیتاریهاها واقع در انیسرزمیعمومخیو مردم آفررانیو آغاز ساساننشیاز حکومت اواخر بودند.یتا

دورهنکته: ززینیساساناز نوشتهیادیتعداد رویجابرسنگ که گزارشیخیتاریدادهایمانده استمیکرا جمله آن از نوشتهنند. کعبهدرکمیشاپورسنگ

رستمدرزرتشت جنگکهنقش رومنیایهاشرح با مانیپادشاه بازگو .دینمایرا

نوشتههانامهخدایـ13 یا منابع هستند؟چه مهمتریننامهخدایهایی از تاریساساندورهیخیتاریهانوشتهها واقع در و میروند شمار ونیسرزمیعمومخیبه

ا آفررانیمردم آغاز ساساننشیاز حکومت اواخر محتوایتا آمنامهخداییبودند. قصّختهیها، و افسانه بودهیهاهبا ساسان)کهن دوره به راجع بایمطالب آنها در

دارد.یخیتاراتیواقع (انطباق

آمنامهخداییمحتواچیست؟هانامهخداییمحتواـ32 قصّختهیها، و افسانه ساسانهَکُیهاهبا دوره مطالب و بوده واقعین با دارد.یخیتاراتیآنها انطباق

زمباستانرانیاخیتارـ33 شد؟)اچه نوشته چگونه و انی مسلمان نوشتند؟(باستانرانیاخیتاررانیمورّخان نخستچگونه قرون مسلمانیهجرنیدر مورّخان

طبررانیا ترجمهینورید،یمانند از استفاده با ... خداییاهو از بهنامهکه تاریعربها نگارش به اقدام بود، ارانیاخیشده کردند. ستیدوتاهانوشتهنیباستان

پ اصلشیسال منبع تاریهمچنان شناخت و برانیاخیمطالعه .ودندباستان

دومـ34 دست هستند؟منابع منابعی چه تاریخ دومدر دست انواعقاتیتحقایمنابع شامل پایمختلفعمدتاً ها، مقاله ها، کتاب تحصنامهانیاز ویلیهای

پژوهشطرح دومییهای در که اخستیشود مریسال احققان،توسط شناسان زبان و شناسان باستان و مورّخان از غیرانیاعم است.یرانیاریو شده نوشته

نمونهپرسش :های

عوامل-1 تاریچه ایخیشناخت به رارانینسبت اخباستان قرن دو استریدر کرده بطور؟متحول باستان ایران تاریخ به عالقه و توجه گذشته قرن دو در

و یافت افزایش تاریخیعدهچشمگیری های آگاهی کردند. آغاز باستان دوره در ایران تاریخ باره در را ای گسترده تحقیقات ، مورخان و شناسان باستان از زیادی

خوا نتیجه در که ای نقشتازه آمد، بدست شناسی باستان کاوشهای و باستانی خطهای شدن داشت.زیادینده دوره آن تاریخ به محققان این گرایش و توجه در

غ-2 منابع از مورد دورانرانیاخیتاریرنوشتاریپنج ببرشیپدر نام را اسالم جمشید.دیاز پاسارگاد–تخت در کورش سرباز–چغازنبیل–آرامگاه مجسمه

بستان–اشکانی طاق برجسته رستم–نقش نقس برجسته نقش

بررسانیرانیاینگارخیتارتیوضع-3 را باستان دوران تحلیدر نمی.دیکنلیو داده اهمیتی تاریخی کتابهای نوشتن به یونانیان مانند باستان ایران در چه اگر

تو مورد وقایع نگهداری و ثبت که دهد می نشان شواهد ولی بهشد ولی نبوده مطلوب روم و یونان مانند ایران نگاری تاریخ وضعیت که میرسد نظر به است. بوده جه

اند. بوده برخوردار باالیی تاریخی آگاهی و شعور از ایرانیان ، هرودوت @گفته
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11یصفحه
ادهیسپ8درس تمدن یرانیدم

اـ پل آسیا، غربی جنوب در خود خاص جغرافیایی موقعیت واسطه به میایران محسوب باستان جهان غرب و شرق میان شد.رتباطی

که بهنـ مربوط شده، کشف تاکنون ایران در انسان حضور از که آثاری و نشانه رودترین کَشَف نزدبستر خیکیدر در ابزارهایراسانمشهد قدمت است. رضوی

حدودافتیسنگی را مکان این در زده5شده تخمین سال اند.میلیون

رضو=رودفشَکَ سنگ؛ یخراسان مهاباد،یابزار تو شیوه قدیم سنگی ت؛پارینه نوک از،یسنگ اشَکَفتالم،یهلیالن دو لرستان،=غار یافته غار ، کرمانشاه

گ حصار=انیتپه تپه ، ؛مهران=چُغاگاُلن؛دامغان=نهاوند

محوطهـ1 پراکندگی میان نسبتی پراکچه با باستانی، شهرههای و روستاها فعلیاندگی دارد؟ی شهرهوجود و باستانیاروستاها مکانهای همان در کنونی ی

اند. شده برپا

نقشـ2 چه جغرافیایی محوطیعوامل پراکندگی است؟هاهدر داشته باستانی باستانیهاهمحوطبیشتری اند.ی شده ایجاد مناسب جغرافیایی مناطق در

شدهـ3 یافته دادهمحوطزاآثار نشان مهران شهرستان در چُغاگُالن باستانی نخستینچیست؟ه جزو زاگرس های کوهپای نواحی ساکنان که است داده نشان

حدود که اند ه بود جهان در به52مردمانی شروع پیش سال گیهزار بهاهانیکشت اقدام این کردند. گوسفند و بز مثل جانورانی نمودن اهلی و گندم و جو مانند

انسانم ورود شکارنزله دوره خوراک)از گردآوری دوره(و خوراکیبه تولید و ایرانکجانشینی فالت .استدر

دامپروری،نکته: و تشکیلکشاورزی ایرانسکونتگاهموجب مناطق یگر و غرب در روستاهایی و سکونتگاهشدها این ساکنان پ. و گسترش با شرفتیها

عالیهامهارت شان، فعّالیتابزارسازی آنکه بر ماوه گوناگونی هنرهای و صنایع زمینه در بخشیدند، گسترش را خود دامداری و کشاورزی سفالگری،نندهای

خانه بافندگی، پیشرفتفلزکاری، به نیز یافتند.سازی دست چشمگیری موفقیتهای و ها

درنکات: مس گیری قالب و ذوب های دکوره یحیی تپه و اِبلیس تَل کرمانشهداد، استان قزوینزاغهتپهور شده.در یافت

است.- شده کشف نیز کرمان استان در بافت شهرستان در مس بزرگ معدن از آثاری

روند.(قلع+مس)مفرغ- می شمار به ایران فلزکاری هنر و صنعت از نمونه بهترین لرستان،

تپه- و جیرفت ویژه به مردم توسط صابونی، سنگ ظروف و کراشیا استان در میمان،یحیی شد.ساخته

از؛لرستان=برنز- صابونیسظرفی صابونییایاش؛جیرفت=نگ یحیی=سنگ باستانم.بافتشهرتپه کنگاور=نیگودیحوطه تپه

بنویسید.سفالگریوضعیتیهدربارـ4 شرحی باستان ایران حدوددر از ایران ظروف1مردم ساختن در پیش سال قابلهزار پیشرفت سفالی ابزارهای و

در سفال چرخ اختراع با امّا یافتند، ساخ1توجهی در بزرگی دگرگونی پیش، سال ازتهزار متنوعی نقشدار و ساده سفالی ظروف آمد. وجود به سفالی ظروف

سرزمینسکونتگاه در ظروف این است. آمده دست به ایران باستانی بهای جمله از دیگر، داشت.نیهرالننیهای فراوانی مشتریان

سفالیـ5 ظروف روی بر تصاویری نوع باستانچه است؟ایران شده نقاشی

سفالیـ6 ظروف روی باستانایرانتصاویر به جهاتی چه میکند؟از کمک تاریخ از پیش مردمان زندگی تحلیل در شناسان

بنویسیدفلزکاریوضعیتیهدربارـ7 شرحی باستان ایران باست.در های حدودانیافته از ایران مردم که دهد می نشان چکشکاری1شناسی با پیش سال هزار

رگه روی میبر مسی زیورآالت ویژه به ابزارها برخی مس، طبیعی مانندهای کهن های سکونتگاه برخی در مس گیری قالب و ذوب های کوره بقایای ساختند.

است در یحیی تپه و اِبلیس تَل کرمانشهداد، قزوینزاغهتپهوان حدوددر در که است آن بیانگر و7تا1، ذوب فنون به ها سکونتگاه این ساکنان پیش سال هزار

است. شده کشف نیز کرمان استان در بافت شهرستان در مس بزرگ معدن از آثاری بودند. یافته دست مس فلزکارییکیقالبگیری صنعت دستاوردهای از دیگر

ف وساکنان اشیا ساخت ایران، مفرغیالت آمیختنابزارهای طریق قلعاز ماده با لرستانبود.مس های ایرانمفرغ فلزکاری هنر و صنعت از نمونه بهترین .است،

بااشیاساختیهدربارـ8 صابونییی بنویسید.سنگ شرحی باستان ایران صابونی،در سنگ ظروف و کهیاشیا است مصنوعاتی از دیگر برخیکی مردم توسط

کر استان در یحیی تپه و جیرفت ویژه به کهن های سکونتگاه شد.مان،از می ساخته تمام ظرافت و مهارت مراکزبا صابوناین سنگ صدور و تولید عمده مراکز از

نزد و دور مناطق اند.یبه بوده @ک
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21یصفحه
بنویسیدیهدربارـ1 شرحی باستان ایران در سازی حانه میوضعیت نظر ابتدایبه در جهان، دیگر مناطق مانند نیز ایران فالت ساکنان که رسد

کلبهسرپناه،کجانشینیی و میها گیاهان و درختان برگ و شاخ و چوب سنگ، از مقاوم چندان نه وهایی گِل از استفاده با که آموختند اندک اندک آنان ساختند.

س آنها بسازند. محکمتری بناهای خِشت، سرانجام و میسنگ کاهگِل با را دیوارها گاهطح و راپوشاندند خاننیزآمیزیرنگآنها سقف و باهاهمیکردند معموالً را

می چوبی پوشاندند.تیرهای

شد؟ـ11 ساخته کجاها و داشت نام چه باستان ایران در شهرها سیستااولین در سوخته شهر کرمان؛ در جیرفت و شهداد خوزستان؛ در چُغامیش و وشوش ن

کاشان در .سیَلک

سوخته دریشناختباستانهاییبررس:شهر که داده پ1نشان سال مشیهزار االد،یاز فالت شرق سرانیدر بقامیعظیتمدنستان،یدر که داشته وجود شکوفا شنیایو سوخته شهر عنوان با اکنون اختهآن

ایم بنیشود. وسعت با رو.21ازشیشهر مَصَبّ در ههکتار، دررمندید کنار در است.اچهیو گرفته قرار هامون

شد. شروع خط اختراع با تاریخی دوره

چرا؟ـ51 و شدند تاریخی دوره وارد زودتر ایران نواحی ایرانکدام فالت غربی جنوب و غربی نواحی کوهپایه)ساکنان و خوزستان جلگه زاگریعنی با(سهای

ب مردمان با ارتباطشان به بودند)نیلنهرانیتوجه خط دارای شدند.(که تاریخی دوره وارد نواحی، سایر از زودتر ،

اغلب داریم، مذکور نواحی تاریخی دوران آغاز از که آگاهی بمختصر منابع بر گلنیالنهرنیمتکی ویژه آنجاست.نوشتهبه های

اقوامـ12 مکدام زندگی ایران فالت غربی نواحی در تاریخی دوران آغاز کاسیایالمی؟یکردنددر لولوبیها، گها، و .هایوتها

)هکاسی میبردندا سر به لرستان در ش(که بر قرن چندین میالد از پیش دوم هزاره در ب، از هایی قسمت و بابلِ بودند.نیالنهرنیهر مسلط

ها: بهمفرغنکته لرستان است.هاکاسیهای شده  منسوب

اثری ازمهمترین برجستههالولوبیکه نقش مانده، جای لولوبی،،اَنوبَنینیبه ذهابدرپادشاه کهسرپل نوشتهاست زبانسنگ به دارد.اکَدیکوتاهی هم

ساکنهاگوتی زاگرس از.ودندبدر پیش سوم هزاره اواخر کوتاهیمیالد،در ایالملبابِمدت نیز مدتی داشتند.و تصرف در را

تاریخ بیدوران ایران ایالمافالت میشودتاریخ آغاز دارد، وجود آن باره در مکتوبی اطالعات .که

ایالمیان اصلی جنو؟سرزمین زاگرس کوهستانی مناطق و خوزستان جلگه بود.بیشامل میانی و

آشور)آشوربانیپال شوش)فرمانروای کرد.( نابود را باستان( ایالم پایتخت

چُغازنبیل این)پرستشمعبد نزدیک(شوشیناگاه شوشکدر شهر دارد.ی شقرار بنا طبقه چند در خام خشت از استفاده با معبد آجرنوشتهدهاین از روکشی و دارد.است دار لعاب آجرهای و  ها

ا به سوگند با تعهدات و سندها ، ایالم قضایی و حقوقی اسناد ناروندی)الههنیدر می(الهه شد.ضمانت

اکدـ13 و سومر حمالت بود؟علل چه ایالم ببه اقتصاد که آنجا بهنیالنهرنیاز پیاپی اَکدی و سومری فرمانروایان بود، ایران فالت معدنی و طبیعی منابع نیازمند

ایالمی میسرزمین لشکرکشی کردند.ها

بود؟ـ54 چه ایالم پادشاهی تشکیل تازعلل و اَکدیتاخت و سومری ایفرمانروایان به النهرین بین معدنی(از و طبیعی مواد حاکمانالم)بخاطر که شد سبب ،

حدود در ایالمی مستقل و متحد..21کوچک یکدیگر با کنند.شوندق.م. تأسیس را ایالم پادشاهی و

بود؟ـ15 چگونه همسایگانش با ایالم برواابط همسایگان با همواره ایالم، تمدن و اَکدیانییالنهرنیحکومت سومریان، مانند ارتباطخود آشوریان و بابلیان ن،

ب سپاهیان هجوم مورد بارها ایالم قلمرو داشت. تجاری و فرهنگی سیاسی، قدرترقرانیالنهرنیتنگاتنگ دوباره ایالمیان امّا داد؛ دست از را خود استقالل و گرفت

بمی به یآوردند م دست به فرصتی هرگاه نیز ایالم پادشاهان میکردند.لشکرکنیالنهرنیگرفتند. شی

شد؟ـ56 حاصل نتایجی چه و بود؟ چگونه دور تمدنهای با ایالم سرزمینرواابط و ایران فالت مناطق دیگر با همچنین وایالم صغیر آسیای مانند آن مجاور های

داشت. تجاری روابط ارتباطتماهند، و شکلسها موجب تجاری و سیاسی سرزمینهای این میان فرهنگی روابط راگیری آنها زبان و خط فرهنگ، دین، و شد ها

داد. قرار تأثیر تحت

ایالم؟ـ17 قرنسرانجام در آشوریان ویرانگر یورش اثر بر ها قرن از پس سرانجام ایالم، شد.7حکومت فروپاشی دچار ق.م.

شهرنشیوضعیتـ18 و بود؟نیشهر چگونه باستان ایالم داشدر رونق شهرنشینی ایالم، قلمرو خوزستان،در جلگه مرکز در شوش ایالمیانیت. پایتختهای از کی

سفالگر مانند مختلفی صنایع و ها پیشه و رسید اقتصادی شکوفایی اوج به ها ایالمی حکومت دوران در شهر، این یافتند.ی،بود. رونق شهر آن بافندگی و فلزکاری

بود؟ـ11 چگونه باستان ایالم در شوش یوضعیت پایتشوش از رسیدختکی اقتصادی شکوفایی اوج به ها ایالمی حکومت دوران شهردر این بود. ایالمیان های

سفالگر مانند مختلفی صنایع و ها پیشه یافتند.ی،و رونق شهر آن در بافندگی و فلزکاری
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داشت؟ـ21 وجود باستان شوش در صنایعی سفالگرچه مانند یی،صنایع رونق شهر آن در بافندگی و افتند.فلزکاری

باستان(؟ـ21 ایالم شوش)پایتخت وسرانجام شکوه دوباره هخامنشیان سلسله دوران در بود، شده کیسان خاک با آشوربانیپال یورش نتیجه در که شوش شهر

بازیافت. را خود دیرین عظمت

باستان؟ـ22 ایالم اَنزانپایتختهای یا اَنشان شرق امروزی)در فارس استان در در(واقع شوش، شهر .جنوب

ببرید؟ـ23 نام را باستان ایالم اَنزانشهرهای یا شوش،اَنشان داشته)سیمَش، قرار کنونی آباد خرم (احتماالجای

ایالمـ24 در باستانباستان؟معماری ایالم آجردر از استفاده و کرد پیشرفت خام)معماری شد.(خشت رایج بناها ساخت در

چغازنبیلـ25 این)پرستشچُغازنبیلمعبد؟معبد نزدیشوشیناک(گاه شوشکدر شهر دارد.ی شقرار بنا طبقه چند در خام خشت از استفاده با معبد ودهاین است

آجرنوشته از دارد.روکشی دار لعاب آجرهای و ها

اعتقاداتیهدربارـ26 و بنویسید.دین شرحی باستان ایالم بدر اعتقادهایالمیان متعددی میخدایان کمک خود کار در پیشرفت برای آنان از و خواستند.داشتند

می توانا و قادر کاری هر انجام بر را آنان که بودند طبیعی ماوراء نیرویی دارای خدایان قدیم، ایالم مردمان عقیده ایالمی،به خدایان محبوبترین جمله از ساخت.

شهاینشوشیناک خدای معنی بود.ربه چغازنبیشوش میل،معبد محسوب خدا این الههستایشگاه وشد. آداب کاهنان ایالم، در بودند مقدس بسیار نیز مادر های

نظرشریفاتت زیر را بزرگدینی میکاهن جا آوردند.به

بنویسید.الههیهدربارـ27 شرحی باستان ایالم در مادر سلسلالهههای در رفیعی مقام و بودند مقدس بسیار نیز مادر داشتند.های ایالمی خدایان مراتب ه

الهه این میایالمیان خدایان مادر عنوان به را پکرهها شوش، باستانی کاوشهای در بودند. ساخته معابدی آنان برای و معروفپرستیدند الهه به که فراوانی گلی های

دارد. مردم نزد آنها تقدس و احترام بر داللت که شده کشف تم)ااند، مراکز دیگر پز نیز ایران الههکرهیدنی از بههایی عقیده میدهد نشان که آمده دست به مادر های

الهه است.این بوده فراگیر ایران در ها

ایالم؟ـ28 و ایران تمدن در زن اند.یجایگاه داشته زنان که است واالیی منزلت و مقام ایرانی، کهن تمدن واقع در و ایالمی تمدن مهم های ویژگی از طورکی به

موقع زنان ایران، فالت باستانی جوامع در داراتندداشیممتازیاجتماعتیکلی جامعه، کارهای ترین عمده در زنان بودند. فراوان نفوذ و قدرت دارای نقشیو

تعیین و پاساسی و نقوش بودند. اجتماعییکننده امور در زنان که دهد می نشان ایالمی دوره از مانده برجای های دینیکره و سیاسی رسمی مراسم و اقتصادی و

اند. داشته چشمگیری حضور

نمونهپرسش :های

شدند؟- تاریخی دوره وارد نواحی، دیگر از زودتر ایران فالت غربی جنوب و غربی نواحی کشاورزیچرا حاصلخیز، های زمین و مناسب هوای و آب دلیل به

گرفت شکل زودتر دامداری همچنینو داشت.همجوار. نقش دوران این گیری شکل در النهرین بین تمدنهای با مناطق این ی

دهید.- توضیح را ایالم حکومت تأسیس میچگونگی حمله ایالم به فرمانروایان این بود، ایران فالت معدنی و طبیعی منابع نیازمند النهرین بین اقتصاد که آنجا از

ک شد سبب سرانجام تازها و تاخت این حدودکردند. در ایالمی مستقل و کوچک حاکمان کنند.2133ه تأسیس را ایالم پادشاهی و شوند متحد یکدیگر با ق.م

دهید.- شرح را ایالمیان اعتقادات و دین عقیدهوضعیت به خواستند. می کمک خود کار در پیشرفت برای آنان از و داشتند اعتقاد متعددی خدایان به آنان

خ قدیم، ایالم اینشوشمردمان ایالمی خدایان ترین محبوب جمله از ساخت. می توانا و قادر هرکاری انجام بر را آنان که بودند طبیعی موراء نیرویی دارای یناکدایان

ایالم داشتند. ایالمی خدایان مراتب سلسله در رفیعی مقام و بودند مقدس بسیار ایالمیان نزد مادر های الهه بود. شوش شهر خدای معنی عنوانبه به را ها الهه این یان

بودند. ساخته معابدی انان برای و پرستیدند می خدایان مادر
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بهمن حیان. جابربن دبیرستان دهقانی ح. کننده 1315تهیه

هخامنشیانپایانتاهاآریاییورود1درس

ها: اوراسیانکته علفزار آری=اروپایی وهند=ساکنان غیر هندی(+ و /آریایی)ایرانی ایی)اروپایی(

آزاده(=ایران و شریف آریائیها)مردم آریائیسرزمین آزاده.=/ و هاشریف آریایی هندی=/ پارت(+ ماد،پارس، ایرانی)اقوام

ایران در ساکن آریائی اقوام ایران(=ـ غرب شمال پارتها)ساکن ایران(+ جنوب پارسها)ساکن ایران(+ غرب مادها)ساکن

چهـ1 بودند؟آریائیها بسیارازکهبودنداروپایی وهنداقوامازگروهیآریاییانکسانی قارۀ وایرانفالتدرتدریجبه وکهنزمانهای شدند.هندشبه مستقر

بود؟اروپایی وهنداقوامِاوّلیهسکونتگاه ـ2 اروپایی)هنداقوامکهمیدهنداحتمالمورّخانازایعدهکجا شمالدرواقعلفزارهایعدرنخستآریایی(،=و

ایرانشرق برخی.اندمیزیستهآرال(دریاچۀحوالیروسیه)درجنوب وفالت )هنداقوامبنظر اروپایی درفالتوارد.م.ق..51حدوددرآریایی(=و و شده ایران

شرق( شمال در جنوب،پارتها در مرکز،پارسها و غرب در شدند.)مادها ساکن آن

)هندی(.رفتندهندبهایرانفالتشرقازنیزدیگریگروهو

راآریاییحکومتنخستین ـ ایران )ایرانیانمادهادر دادند. قرنتاتشکیل نخستینکیانیان وپیشدادیانپیش،دو میدانستند.(سلسلهرا

.استشدهاشارههامادیبهآشوریشاهانهایهسالنامدر.م.ق 3قرندرباراوّلینبرای

پا یا مادمرکز حکومتیاهگمتانهشهر =یتخت .رسیدقدرتاوجبهمادیپادشاهسومینهووَخْشَتْرَ،فرمانرواییزماندرماداکباتان.

کرد؟ـ3 می لشکرکشی همسایگان سرزمینهای به چرا و بود دولت کدام دستبهبرایکهبودالنهرینبینشمالدرنیرومندینسبتاحکومتآشورآشور

آوردهجومهمسایه،سرزمینهایبهدائماًو...،قیمتیسنگهایفلزات،آوردن .می

بود؟ـ4 چه ماد حکومت تاسیس چگونگی و مادی،رؤسای .آوردفراهمرامادقبایلاتّحادزمینهآشوریان،غارتگریهای وحمالتعلل بزرگانازیکیقبایل

میاشتباهبهدَهیوکَ)کهنامماد .برگزیدندپادشاهیبهراخوانند(،دیااُکو

بود؟ـ5 چه هووخشتره تثبیتپارسماد،مختلفقبایلازکارآمدی ومنظمسپاهتشکیلاقدامات برای ایران،ازوسیعیمناطقدرقدرتو..، بابِل با اتحاد

آشور) دولت کردن بابِل(=نابود کمک با آشور نابودسازی

بود؟ـ6 چه هووخشتره اقدامات .یافتگسترشصغیرآسیایازوسیعیهایبخشوالنهرینبینشمالبهمادقلمرونتیجه

دهید.ـ7 شرح بود که ماد پادشاه  وخوشگذرانیصرفراخودسلطنتطوالنیدوران ونداشتراپدرلیاقتهووَخْشَتْرَجانشین وپسرآستیاگ،آخرین

 .کردثروتگردآوری

شد؟ـ8 چه آستیاگ .شدندهمدستهخامنشیکورشبااوضدبربودند،ناخشنودآستیاگعملکردازکهمردم و دماطوایفبزرگانسرانجام

شد؟ـ1 چه ماد هگمتانه(باسرانجامسرانجام مادها)شهر پایتخت دوم،دستبهفتح آستیاگ)حکومتکورش پادشاهی زمان در .برافتادآژدهاک(=ماد،

هخامنشیان: مهم مادها،نکات زمان /.بودنددادهتشکیلکوچکیمحلیحکومتاَنشان)اَنزان(،شهرمرکزیتبهفارسدرهخامنشی،خاندانازایشاخهدر

هخامنش)جدِّ رئیسـ پارس(قبیلهکورش(، اقوام بابلکورشآرامگاه.بودپاسارگاد)از خدای است. شیراز(واقع پاسارگاد)نزدیک مردوک.=در

دروازه نمادـ است.هخامنشجهانیحکومتملل، واقع جمشید تخت در یان

در قدرآمدهخامنشیانتصرفبهمصرکورش(،جانشینوکمبوجیه)پسرپادشاهیزمانـ .رسیدوسعتنهایتبهویافتگسترشنیزآفریقابهآنهالمروو

اردشیر .شدجخارهخامنشیانسیطرهازمصراوفرمانرواییدوراندر.بودمشهورطلبیراحتوعیاشیبهدومـ

که دوم( اردشیر جانشین و سوم)پسر اردشیر .کردهخامنشیقلمروضمیمهدوبارهرامصربودجنگجووطلبجاهپادشاهیـ

آرامگاهشجاعسردار داشت./ نام آریوبرزن نمود مقاومت اسکندر حمله موقع که تختسومداریوشهخامنشی است./در جمشید

دوم؛ کوروش هخامنشی، پادشاه داریوشاولین هخامنشی پادشاه آخرین ؛ اول داریوش پادشاه بودند.مشهورترین    سوم

هخامنشیـ11 شد؟حکومت تأسیس هخامنشی(،کورشهخامنش)بنامنوادگانازیکیچگونه ازکهراپارسییهاقبیلهمیکرد،حکومتاَنشانبرکهدوم

@.نهادبنیانراهخامنشیانپادشاهی وبرداشتمیانازراآستیاگمادی،بزرگانحمایتجلبباسپساو،.کردمتحدبودند،ناراضیهامادیسلطه
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بود؟ـ11 چه دوم کوروش بهاقدامات لشکرکشی هخامنشیان، تشکیل و ماد حکومتصغیرآسیایسرنگونی سازی سرنگون دولتسایر ولیدیو

تصرفشهرهای ایران.آسیایتمامیآنجا، فالت شرقی مناطق تصرف صغیر،

بود؟ـ21 چه صغیر آسیای به کوروش لشکرکشی دولتنتایج دیگر و سارد( پایتختی لیدی)با ثروتمند حکومت سازی صغیر،دستـسرنگون آسیای شهرهای

به همسایگیثروتیابی .ییونانشهرهایدولتباهنگفتی،

دربارـ13 نمود؟)یا فتح چگونه را بابل دوم بنویسید.(یهکوروش شرحی کوروش توسط بابِل جهان،تاریخفتوحاتمندترینشکوه وترینانسانیازیکیفتح

بابل.است.م.ق 193سالدربزرگکورشتوسطبابِلآمیزمسالمتفتح  (.خونریزیوجنگبدون)فتح

چگونهـ41 قدیم بود؟بابِل بود؟شهری چه بابل فتح آنجادرگوناگونیاقوام ومردمان ورفتمیشماربهروزگارآنشهرهایبزرگترینازیکیبابِلاهمیت

ارتباطیهایراهداشتناختیاردرومتعدداداری وسیاسینهادهایثروتمند،اقتصادیمراکزشکوه،باهایهپرستشگا وبناهاداشتنِنظرازشهراین .زیستندمی

.بودمطلوب ومهمبسیارفرمانرواییهربرایآنبرتسلط وداشتفراواناهمیتنزدیک، ودورهایسرزمینبا

چیست؟ـ15 کوروش سالدرکهلوحاین.بنویسندبابلیزبانبهرُسگِلازایاستوانهلوحیبررابابِلآمیزصلحفتحماجرایتادادفرمانکورشمنشور

بشرحقوقمنشورنخستینراکورشمنشورمحققان،ازبسیاری.شودمینگهداریلندندربریتانیاموزهدراکنونهمشد،کشفبابِلدر.ش5211./م5173

.شدترجمهجهانینهاداینرسمیزبانششبهمتحدمللسازمانابتکاربهآنمتناینرو،از.میدانند

نمامنشورـ16 کورش، بیانیه چیست؟یا .استایرانیانمداراجویانهوانسانیفرهنگنمادد

بود؟ـ17 چه کوروش توسط بابِل فتح .درآمدهخامنشیانفرمانتحتامروزی(،لبنان)فنیقیهوفلسطینسوریه،هایسرزمیننیزوالنهرینبینتمامینتایج

بود؟ـ81 چگونه کوروش سیرت)شخصیت( و انسانیششخصیتخاطربهبلکهداد،انجامکهفتوحاتیعلّتبهیاوجهانگشایکعنوانبهتنهانهکورشروش

شکلرفتاری،چنینازپرهیزباکورشبود،فاتحانوفرمانروایانمعمولروشکشتار،وغارتوقتلکهروزگاریدر.استبودهتکریموتحسینموردهمواره

بگیرند.رفتاراین.کردمعرفیجهانبهرافرمانرواییازجدیدی الگو او از بعدی پادشاهان از برخی شد باعث مداراجویانه،

رسید؟ـ11 بقدرت چگونه و زمانی چه هخامنشی اول ـهخامنشیخانداندیگرشاخهازکهـداریوشکمبوجیه،مشکوکمرگازپسداریوش همراهیبابود

نشست.شاهیتختبروکردسرکوبراقدرتمدعیانوشورشیانردیگومُغگئوماتپارسی،بزرگهایخاندانسرانازتعدادی

بود؟ـ12 چه هخامنشی اول داریوش غربشمالوغربازشرق)قسمتهاییبهلشکرکشیامنیت،وآرامشبرقراریوداخلیهایشورشفرونشاندناقدامات

بهراهند لشکرکشی دفعروسجنوبوسیاهدریایشمالدردوردستیمناطقگرفت(، برای تأسیسصحراگردقبایلحمالتیه احداثجاویدان،سپاهسکایی،

برپاییجاده یونان..جمشید(تختوشوشدرویژهمجلل)بهبناهایوکاخهاشاهی، با جنگ

نوینتشکیالتایجادرایبکهبودنظیریکمواساسیاقداماتخاطربهچیست؟خاطربهایرانتاریخدربزرگداریوشالعادهفوقشهرتواهمیتـ21

پاهمچنانبعد،هاقرنتابلکههخامنشیان،دورهدرتنهانهکهنهادبنیانراکشورداریازایشیوهواصولداریوش،واقعدر.دادانجاماقتصادی،ونظامیاداری،

.آوردفراهمراایرانتمدنیشکوفاییواقتصادیرونقزمینهوبودجابر

جنگـ22 بود؟علل چه یونانیان با از.بودندناخشنوداژهدریایشرقیسواحلوصغیرآسیایبرایرانتسلطازآتن،مخصوصاًیونانی،شهرهایدولتداریوش

رو، ها،این ساردشهربهرشیانشوهمراهبهسپسوکردندهخامنشیانعلیهشورشبهتشویقرامَلَطیه(=صغیر)میلِتوسآسیایینشینیونانشهرهایازیکیآتنی

هاتنبیهبهتصمیمداریوش.زدندآتشراآنجاآورده،هجوم .گرفتآتنی

دهید.ـ32 شرح را ماراتن موضعماراتنُنامبهجاییدروشدیونانخاکواردایرانسپاهسپسوکردندتصرفرااژهدریایجزایرنخستایرانیناوهاینبرد

مدتیآتنی.گرفت بودند،مشهوردالوریوجنگاوریبهسربازانشکهاسپارتجملهازیونانیشهرهایدولتبیشترداشتند؛تردیدجنگیاوطاعتااظهاردرها

کاریکهبودناگهانیقدریبهیونانیانیورش.دیدندتنبهتنجنگوسریعحملهدرراچارهراهتنهاآتنیسردارانسرانجام،.نبودندجدّیآتنازپشتیبانیدرنیز

نشینیایرانسپاهونیامدبرپارسیتیراندازاناز ..کردعقب

بنویسیدـ42 شرحی یونان به خشایارشا لشکرکشی بود؟.)نبرددرباره نبردی چه نبرددراماکرد،تصرفراآتنوکشیدلشکریونانبهخشایارشا،(ساالمیس

.نیاورددستبهتوفیقیساالمیستنگهدردریایی

کرد؟خشایارشاـ25 چه و بود اماکرد،تصرفراتنآوکشیدلشکریونانبهبابِل،ومصرشهایشورفرونشاندنازپسداریوش،جانشینوپسرخشایارشا،که

.نیاورددستبهتوفیقیساالمیستنگهدردریایینبرددر
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لشکرکشیـ26 ؟هاینتیجه یونان به دولتامانیاوردند،دستبهچندانینظامیموفقیتیونان،بهلشکرکشیازهخامنشیاناگرچههخامنشیان

حکومت.گذاشتندمیاحترامآنبهوشناختندمیجهانیقدرتبزرگترینعنوانبهراایرانومتحکهمچنانکشور،آنبرمقدونیانتسلطزمانتایونانیشهرهای

.کردایفاپلوپونزیهایجنگجریاندرخصوصبهیونانی،شهرهایدولتروابطدررافعّالینقشنیزهخامنشی

بود؟پلوپونزیهایجنگـ72 جنگهایی جنگهایچه اسداخلیدر و آتن شدند.یونان)بین پیروز اسپارتها هخامنشیان، حمایت با پارت(

شد؟حکومتـ28 درونی تفرقه دچار زمانی چه از شداردشیرپادشاهیزمانازهخامنشیان درگیر برادرش با چون .دوم،

بود؟ـ21 چه دوم اردشیر حکومت دوران در هخامنشیان او،ابتدایدرمشکل باوبرداشتشورشبهسرصغیرآسیایدرکوچک(برادرش)کورشزمامداری

.شدکشتهوخوردشکستکوچککورشبرادر،دومیانکهجنگیدر.گردیدپایتختراهییونانیمزدورانازسپاهی

بود؟ـ31 که سوم اواردشیرجانشینوپسراردشیر داشت. نام سوم اردشیر دادمیالاحتمکهراکسانیوسلطنتیخاندانافرادحکومتش،ابتدایدردوم،

مقدونیاسکندرحملهآستانهدرسوماردشیر.کردهخامنشیقلمروضمیمهدوبارهرامصروبودجنگجووطلبجاهپادشاهیاو.رساندقتلبهکنندشاهیادعای

.رسیدقتلبهشاهیکاخخدمتکارانازیکیدستبهایران،به

بود؟داریوشـ23 که اوشاهیتختبرسوماردشیرقتلازپسمدتیکهبودشیهخامنفرمانروایآخریناوسوم، وتدبیرامابود،جوانمردودلیرنشست.

برابرازکهسومداریوش.تاختایرانبهغارتوقتلتشنهودیدهآموزشقوی،بسیارسپاهیبااسکندراو،زماندر.نداشتراهخامنشینخستشاهاندرایت

.رسیدقتلبهکنونیدامغاننزدیک.م.ق.99سالدربودگریختهاسکندر

اسکندردربارهـ33 دهید؟حمله شرحی هخامنشیان سقوط و ایران بهغارتوقتلتشنهودیدهآموزشقوی،بسیارسپاهیبااسکندرسوم،داریوشزماندربه

.کردتسخیرراهخامنشیانپایتختهایازیکیشوش،آن،ازپسودادشکستراهخامنشیسپاهگوگمل(وایسوسگرانیکوس،)نبردسهدراسکندر.تاختایران

آتشبهشهرایناسکندردستوربهکهاستمشهورورسیدندجمشیدتختبهیونانیومقدونیسپاهیانایرانی،شجاعسردارآریوبرزن،رشادتودالوریوجودبا

.رسیدقتلبهکنونیدامغاننزدیکردبودگریختهاسکندربرابرازکهسومداریوش.شدکشیده

چیست؟نگاهیکدرهخامنشیمیراثـ34 تجاری،واقتصادیعمرانی،هایهشیوسیاست،فنونوکشورداریآییندرهخامنشیانیادگارهایومیراثاماکلّی

بزرگحکومتنخستینبهراایرانهخامنشیان،.نشدفراموشنجهاوایرانتاریخدردینیوفرهنگیمداراجوییوجهانیهنرهایابداعباشکوه،بناهایساخت

.شدندتبدیلروزگارآنشدهشناختهومتمدنجهاندرمردمتأثیرگذارترینبهایرانیانکهبودهخامنشیشاهانسیاستوتدبیرواسطهبه.کردندتبدیلجهانی

سازعاملیچهـ35 آشورشد؟مادیکومتحتأسیس ومادیپراکندهقبایلاتحادزمینه غارتگریهای و حمالت

بود..دهیدشرحراهخامنشیتأسیستازهحکومتبرایبابِلفتحاهمیتـ36 مهم خیلی داشت شهر آن که آبادانی و زیاد ثروت

زیادیمورّخان،چراـ37 کههستند؟قائلایران،تاریخدرداریوشنقشبرایاهمیت بسیاری اصالحات و اقدامات داد.بخاطر انجام گوناگون امور در

نهم: درس نمونه های شد؟پرسش مادی حکومت تأسیس و مادی پراکنده قبایل اتحاد ساز زمینه عاملی آشوریان.چه پیاپی های گری غارت و ها یورش

دهید؟ شرح را هخامنشی تأسیس تازه حکومت برای بابل فتح باهمیت روزگار آن شهرهای ترین بزرگ از یکی بابابل اقوامی و مردمان و رفت می شمار ه

ثروتمند، اقتصادی مراکز باشکوه، گاههای پرستش و بناها داشتن نظر از شهر این زیستند. می آنجا در گوناگون فرهنگی و اجتماعی وخاستگاه سیاسی نهادهای

فر اهمیت نزدیک، و دور های سرزمین با ارتباطی راههای داشتن اختیار در و متعدد بود.اداری مطلوب و مهم بسیار فرمانروایی هر برای آن بر تسلط و داشت اوان

هستند؟ قائل ایران تاریخ در بزرگ داریوش عملکرد و نقش برای ای العاده فوق اهمیت پژوهشگران، و مورخان بودچرا نظیری کم و اساسی اقدامات خاطر به

انج اقتصادی و نظامی اداری، نوین تشکیالت ایجاد برای داد.که ام

سیاسی قدرت لحاظ به هخامنشیان، حکومت دوران در ایران شما، نظر ها–به حکومت ترین مند قدرت داشت؟ روز آن جهان در جایگاهی چه نظامی
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ساسانیان واشکانیان11درس
داشتند؟ـ1 دیدگاهی چه مقدونی سربازان و اسکندر به نسبت ایران اسکندرمردم به نسبت ایران میمردم نگاه بیگانه چشم به او، یونانی و مقدونی سربازان و

بودند. ناخرسند شان سرزمین بر بیگانگان سلطه از و کردند

دادند؟ـ2 می نشان واکنشهایی چه اسکندر، به نسبت خود ناخرسندی دادن نشان برای ایران شکلمردم به هایی مقاومت شورشآنها و مناطقنافرمانی در

ب در کشور دادند.مختلف صورت او لشکریان و اسکندر رابر

شورشـ3 و ها نافرمانی رسید؟هایچرا نمی نتیجه به اسکندر هامخالف شورش و ها نافرمانی بوداین پراکنده آنکه دلیل نرسید.به مطلوب نتیجه به

شد؟ـ4 چه قلمروش و اسکندر درگذشتسرنوشت بابل در شد.اسکندر تجزیه قلمروش و

سلوکیانـ5 وسلسله رهبریچگونه شد؟به تأسیس کسی نامچه به او سرداران از یکی اسکندر، مرگ از پس سال ازسلوکوسچند هایی بخش النهرین، بین بر

س و شد حاکم ایران فالت و سوریه صغیر، داد.اسیای تشکیل را سلوکیان پادشاهی لسله

داد؟ـ6 خود به لقبی چه اول راسلوکوس خود .خواندفاتحیعنینیکاتوراو

بود؟ـ7 کجا سلوکوس بودشمالانطاکیه)درشهرـ2دجله(رودغربیساحلسلوکیه)درـ1پایتختهای .سوریه(

ایرـ8 در خود قلمرو در جدید شهرهای ایجاد از سلوکیان بود؟هدف چه متصرفات.ان دیگر و ایران در یونانی فرهنگ رواج

بود؟ـ1 چه سلوکی شهرهای بودند.ویژگی شده برپا یونانی معماری اساس بر شهرها این

بنویسید.ـ11 را سلوکی شهرهای ساکنان فعالیتوظایف گسترش طوایف، هجوم از جلوگیری شورش، وقوع از سرزهایجلوگیری دیگر با مینها.تجاری

شوند؟ـ11 غافل ایران شرق در خود متصرفات به نسبت سلوکیان شد باعث عاملی شدند.چه درگیری و رقابت وارد مصر در اسکندر جانشینان با زیرا

شد؟ـ12 چه شرق از سلوکیان غفلت فکرنتیجه به و گیرند بدست را قدرت ایران فالت شرقی شمال در خاندانهایی یا افراد تدریج بیفتند.به سلوکیان از استقالل

پایـ13 شود می گفته بود؟هایهچرا لرزان و سست ایران در سلوکیان فرهنگحکومت چرا زیراکند؟پیداعمیقنفوذوگسترشایراندرنتوانستیونانییا

ه حس نتوانستند گاه هیچ و بودند داشته نگاه خود فرمان زیر زور به تنها را گوناگون اقوام وآنها کنند ایجاد خود قلمرو در را ایرانی اقوام با یگانگی و مزیستی

کند. پیدا عمیق نفوذ و گسترش ایران در نتوانست یونانی فرهنگ

سِلوکیانـ14 بانداشتند؟کاملنظارتخویششرقیمتصرفاتبرچرا .داشتنددرگیریورقابتمصر،دراسکندرجانشینانزیرا

اشکان بنیانگذار ها: قبیلهاَرشَکیاننکته اشکانیان خاندان ـ داشت. نام اَپَرنیچه یا بودند.پَرنی قبیله از

اسکندر سِلوکوس.شدتجزیهاو،پهناورقلمروودرگذشتبابلِدر.م.ق929درمقدونیـ .خواندمیفاتحیعنینیکاتور،راخودـ

جنگ کراسوسپیروزیحران،نتیجه بر کراسوس.شتهک ورومی()سردارسورنا شدن

پیروزی برفرهادـ هفتمسپاهدوم سلوکیانبیرون وآنتیوخوس ایران.ازراندن

فتح وایالم،همدان،پارس،ماد،ـ اشکانیان.یکممهردادتوسطسلوکیهبابل

دروازهشهرترکمنستان(،درنسا)شهر:اشکانیانپایتختهایـ یونانیانصد قول به بغداد(.)نزدیکیتیسفونشهرودامغان،رافاطدرپُلیس(هکاتُم)یا

کرد؟ـ15 چه و بود که ارَشَک،گذاربنیانارَشَک، اَشکانیان، قوچانسلوکیفرمانروایبرکهبوداپَرَنییاپرَنیقبیلهازسلسله نزدیکیهای وشوریدامروزیدر

 کرد.خارجسلوکیاندستازراگرگانوپارت

توسـ51 و چگونه شدند؟)یاسلوکیان رانده بیرون ایران از کسانی چه کنند؟ط بیرون ایران از کامل بطور را سلوکیان توانستند ترتیب چه به (اشکانیان

ازپسوکردندپیشرویغربسمتبهتدریجداشتند،فراوانمهارتکمان،باتیراندازیوسوارکاریدرکهایرانشرققبایلجنگاورانازاستفادهبااشکانیان

.کنندبیرونایرانازکاملبطورراسلوکیانشدند،موفقجنگسال..5نزدیک

مهردادـ15 دوران در تحولی شد؟چه ایجاد اشکانی چشمگیریطوربهرااشکانیحکومتقلمرووقدرتایران،سرتاسردروسیعیمناطقبرتسلطبااویکم

Gam@.شدتبدیلقدرتمندپادشاهییکبهایرانفالتشرقدرمحلیّحکومتیکازاناشکانیسلسلهاو،فرمانرواییدوراندر.دادافزایش
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شد؟-51 ایجاد اشکانی دوُم مهرداد دوران در تحولی هایچه پایه و رسید خود نهایت به اشکانی قلمرو وسعت داد، انجام دوم مهرداد که فتوحاتی با

دو مهرداد روزگار در گردید. استوار آنان سلطنت و تکمیلقدرت با کشور دو میان تجاری روابط که بود ها سفارت این پی در و آمدند ایران به چین از سفیرانی م،

شدند. همسایه روم امپراتوری با و رفتند پیش فرات رود تا اشکانیان که بود پادشاه همین دوران در کرد. پیدا توسعه ابریشم جاده

نامـ12 سلسله این به شداشکانیانچرا و؟داده افزودند خود نام به را اشک بعدها و ارشک لقب او احترام به جانشینانش و داشت نام اَرشَک آنان بنیانگذار زیرا

شد نامیده اشکانیان و ارشکانیان سلسله این ترتیب بدین

بودند؟ـ13 سلوکیان از اطاعت اظهار به ناچار اشکانی فرمانروایان نخستین آماچرا و خود قلمرو حفظ قیام.برای زمینه کردن ده

دهید؟ـ41 توضیح را اشکانی دوم مهرداد پایاقدامات و رسید خود نهایت به اشکانی قلمرو وسعت داد، انجام دوم مهرداد که فتوحاتی سلطنتهایهبا و قدرت

بود ها سفارت این پی در و آمدند ایران به چین از سفیرانی دوم، مهرداد روزگار در گردید. استوار ابریشمآنان جاده تکمیل با کشور دو میان تجاری روابط که

شدند. همسایه روم امپراتوری با و رفتند پیش فرات رود تا اشکانیان که بود پادشاه همین دوران در کرد. پیدا .توسعه

مساـ15. از بنویسید؟یکی را اشکانی حکومت خارجی سیاست در مهم بودئل شرقی روم امپراتوری با مکرر جنگهای و  .اختالفات

بود؟ـ16 چه روم امپراتوری و ایران اشکانیان بین جنگهای گاهعلت به گاه و بود شرق سمت به خود قلمرو گسترش پی در روم قدرتمند امپراتوری آنزمان در

ا روانه بزرگی ایرانسپاه غربی مرزهای از قوا تمام با که بودند مصمم نیز اشکانیان اما کرد. می یابند.یران سلطه کشور بر بیگانگان دیگر بار که ندهند اجازه و کنند دفاع

رومـ71 و اشکانیان جنگهای ترین مهم از پادشاهییکی زمان دوّمدر نبرد،اُرُد آن نام افتاد. حرّاناتفاق فرنبرد ایرانی،بود. بود.سورنامانده

رومی جنگکراسوسفرمانده نتیجه داشت. اشکانینام سپاه وپیروزی کراسوس، شدن بود.کشته

جنـ18 هم با مناطق کدام سر بر بیشتر روم و ایران حران جنگ از جنگیدند.یدند؟گپس هم با سوریه مرزهای و ارمنستان بر تسلط سر بر

اشکانیانـ11 حکومتی بود؟نظام حکومتی دادند.چگونه می نظامی نیروی و مالیات اشکانی مرکزی حکومت به که بود مستقل نیمه حکومتهای از ای مجموعه

را حکومت نوع الطوایفیاین اند.ملوک خوانده

ازـ21 نافرمانی صدد در محلی حاکمان برخی برآمدند؟حکومتچرا بااشکانی پیاپی جنگهای اثر بر اشکانی نیزحکومت و غربی مرزهای در روم امپراتوری

برآمدند. نافرمانی صدد در محلی حاکمان برخی رو این از گرایید. سستی به میالدی سوم قرن اویال در شرقی، مرزهای در نظامی درگیریهای

اشکانیـ12 شاه وکهآخرین پاشید؟حکومتبود هم از چگونه پنجم(وی چهارم)یا برابراَردوان در که خاندانبود نتوانست و نبود موفق داخلی مشکالت

بودند، شوریده او بر فارس در که را کند.ساسانی بادراَردوانسرانجامآرام بابکانجنگ پاشید.اردشیر هم از اشکانی سلسله و شد کشته و خورد شکست ساسانی

راهایهجنبـ22 اشکانیان میراث رشدهید؟توضیحمتعدد با اشکانی آسانحکومت با اشکانیان آورد. بیرون بیگانگان چنگ از را ایران جنگاوری، روحیه و ادت

فرق و اقوام دینی، و فرهنگی مداراجویی و حفظهایهگیری یکدیگر کنار در بودند، پراکنده آنها قلمرو سراسر در که را ایران تباران یونانی حتی و گوناگون دینی

چنین اعمال با اشکانی سلسله پیوندکردند. با تدریج به اشکانیان ببخشد. دوباره حیثیت و استقالل ایران به توانست اسکندر، از پس دوران در که بود هایی سیاست

کردند. احیا را ایران گرایی، ایران ترویج و ایرانی فرهنگ مختلف اجزای دادن

اند؟ـ32 گرفته کسی چه از را خود نام بساسانازساسانیان اردشیر نیای است.، بوده سلسله آن دودمان سر که ابکان

بود؟ـ24 که استخرِمعبدِموبدِاوساسان شهر در آناهیتا بودزرتشتی پارسکهپارس شاهان از یکی دختر خانوادهیبا قدرت و نفوذ و کرد افزود.اشازدواج

کرد؟ـ52 تأسیس را ساسانی سلسله و رسید قدرت به چگونه بابکان کرد.ابتدااردشیر استقالل اعالم پارس در اردشیر( پنجمبابک)پدر شاه)اَردوان آخرین

نهایت(اشکانی در اما شتافت. مقابله به میکرد، خطر احساس ساسانیان طلبی استقالل از آمد.اردشیرکه کار سر بر اشکانیان بجای ساسانی سلسله و خورد شکست

شهر در ساسانی اردشیر کردتیسفونـ برگزید.تاجگذاری پایتختی به را آن و

نمایند؟ـ26 اشکانی حکومت جایگزین را حکومتی نوع چه بودند مصمم وساسانیان متمرکز حکومتی اشکانی، طوایفی ملوک حکومت جای به بودند مصمم آنان

شود. اطاعت ایران سرتاسر در آن قوانین و دستورات که کنند ایجاد قدرتمند

تـ27 برای ساسانی کرد؟اردشیر برطرف را آنها چگونه و بود رویرو مشکالتی چه با خود قدرت بسیاریثبیت شد. روبرو داخلی متعدد مشکالت با اردشیر

ب را مخالفان از بسیاری اردشیر برخاستند. مخالفت به جدید حکومت با بدهند دست از را خود نسبی استقالل خواستند نمی که محلی جایازحاکمان سر بر جنگ ا

دلیلخود ارائه و نگاری نامه با را دیگر برخی و کرد.هاینشاند همراه خود با @گوناگون
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کنید؟ـ28 رابیان مرزها از خارج در ساسانی حکومت سرزمینمشکالت به پی در پی که بود شرقی روم امپراتوری ، مشکالت این از هاییکی

یورش دیگر سوی از کرد. می حمله بیاهایایرانی قبایل انداخت.مکرر می زحمت به را ساسانیان ایران، مرزهای به بانگرد

شد؟ـ12 تثبیت و یافت گسترش اقداماتی چه اثر بر ساسانی مانندحکومت پادشاهانی اقدامات دومبا شاپور و یکم موفقیتشاپور نظامیهایکه و سیاسی

شد. تثبیت و یافت گسترش کردند، کسب خارج و داخل در بزرگی

افتاد؟جنبشـ13 اتفاق ساسانی پادشاه کدام زمان در یکممزدک قباد زمان .در

بود؟ـ13 چیزهایی چه خواستار مزدک زندگیجنبش در باید مردم داشت اعتقاد او بود. اجتماعی و اقتصادی منافع از مندی بهره در مردم برابری طرفدار مزدک

که بود آن خواهان و باشند برخوردار یکسان امکانات بااز ستیز از را خود پیروان مزدک آنکه وجود با شود. تقسیم تهیدستان میان باال، طبقات دارایی و زمین

شد. کشیده افراط و خشونت به کار و شد غارت بزرگان از بسیاری اموال اما بود، کرده منع باال طبقات

کرد؟ـ32 جانبداری مزدک جنبش از ابتدا در قباد ایچرا از خواست می نُزیرا اشراف، قدرت از طریق مُن و کشوریؤجبا امور از را آنان دست و بکاهد بدان

کند. کوتاه

کردند؟ـ33 رفتار چگونه قباد با ساسانی نجبای و کردنداشراف زندانی و برکنار پادشاهی از را او

گرفت؟ـ34 ها مزدکی به نسبت موضعی چه قدرت به دوباره بازگشت از بعد حفظقباد برای کرد.وی همراهی مزدک مخالفان با خود موقعیت

شد؟ـ53 چه مزدک کار همراهعاقبت به آن، پایان در که شد دعوت ساختگی ای مناظره به مزدک او، جانشین و پسر خسرو، هدایت با قباد، دوران پایان در

رسید. قتل به هوادارانش از تعدادی

دادـ63 انجام اقداماتی چه ساسانی انوشیروان کشور،؟خسرو اوضاع به بخشیدن سامان برای پادشاه این رود. می شمار به ساسانی مشهور پادشاهان از یکی او

ح همیشه برای را ساسانی حکومت داخلی مسائل و مشکالت نتوانست اینهمه با ولی داد انجام اقتصادی و نظامی اداری، زمینه در را کند.اصالحاتی ل

بهـ37 کسی چه انوشیروان، از دادپس رخ او زمان مهمی اتفاق چه و رسید اوجپادشاهی ساسانیان دربار در نزاع و اختالف نشست. تخت به چهارم هرمز ؟

و نمود برکنار قدرت از را او و برداشت شورش به سر پادشاه علیه بزرگان پشتیبانی با چوبین بهرام نام به مشهور سرداران از یکی و بهگرفت او جای به خود

نشست.پادشاهی

بود؟ـ83 منافعی چه سر بر ها رومی و ساسانیان میان دشمنی و اختالف و بود؟رقابت چه اختالفات سرزمینـ1علل برخی بر منطقهمرزیهایتسلط بویژه

رسید.ـ2ارمنستان می چین و هند به که تجاری مسیرهای بر تسلط

یکمـ13 شاپور پادشاهی زمان در ایران با رومیان بنویسید؟جنگهای را ازساسانی یکی در که داد روی یکم شاپور زمان در ساسانی دوره جنگهای از مورد دو

رومآنها امپراتور دیگریگردیانوس در و شد رومکشته امپراتور درآمد.والریانوس اسارت به

کنید؟ـ41 بررسی را ساسانی دوران در بیابانگردان با مقابله بمشکل اقوام مکرر آبادیهجوم و شهرها به وهاییابانگرد مرزی)خراسان( مناطق در ایران

هزین و کردند لشکرکشی به اقدام قبایل، این ویرانگر تهاجم با مقابله برای ساسانی شاهان بود. آنجاها غارت و شدند.هایهتخریب متقبل را زیادی

توضیـ41 عرب بیابانگرد قبایل با را ساسانی حکومت برخورد دهید؟چگونگی آبادیح و شهرها به قبایل دریایهایاین و فارس خلیج جنوبی حاشیه در ایران

داد. مالی گوش سختی به را متجاوز اعراب نظامی، عملیات یک جریان در ساسانی دوم شاپور دلیل همین به زدند. می دستبرد عمان

انجامـ42 اقدامی چه اعراب غارتگری از جلوگیری برای ساسانی دستداد؟حکومت حکومتی اعراب، غارتگری از جلوگیری برای ساسانی حکومت بعدها

کرد. تأسیس حیره مرکزیت به ایران غربی جنوب در لخمیان( لخمی) اعراب ریاست به نشانده

داشت؟ـ43 بر در نتایجی چه ساسانی دوران در کشور بزرگان و شاه میان اختالف برکنبروز . پادشاه قتل حتی و ،کشتنبرکناری چهارم هرمز کشتن ، قباد اری

بود. اختالفات این نتایج از کشور و حکومت تضعیف سرانجام و دربار درون در سیاسی آشفتگی خسروپرویز،

کنید؟ـ44 بیان را ساسانیان سقوط در مؤثر بزرگانـ1عوامل و اشراف با پیاپی درگیری و اختالف دلیل به ساسانی پادشاهان سیاسی قدرت شورشـ2ضعف

کشمکش در آنان دخالت و نظامی فرماندهان نابرابریـ3سیاسیهایمکرر و ها تبعیض وجود سبب به ساسانی حکومت از مردم وهاینارضایتی اجتماعی

اعراب برابر در آنان جدی مقاومت عدم و رودخانـ4اقتصادی طغیان سبب به ساسانی حکومت اقتصادی توان وهایهکاهش فرات و ودجله سدها شدن شکسته

زیر زمینآبه رفتن النهرین(هایب بین آسورستان) خواندـ5حاصلخیز می فرا برادری و برابری و یگانه خدای پرستش به را جهانیان که اسالم دین جذاب ـ6پیام

مسلمان اعراب قوی روحیه و انگیزه
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داخـ45 مشکالت و مسائل چه با خود دوران اواخر در ساسانی بود؟حکومت مواجه پادشاهلی و بزرگان میان شدید اختالف شامل مشکالتی با

خسرو ،کشتن جهارم هرمز کشتن ، قباد برکناری انجامید. می پادشاه قتل حتی و برکناری به که یافت شدت چنان گاه اختالفات این شد. آشفتگیمواجه پرویز،

ن از کشور و حکومت تضعیف سرانجام و دربار درون در بود.سیاسی اختالفات این تایج

.

دهم درس نمونه های :پرسش

کمک- سلوکیان قلمرو شرقی مناطق در طلبی استقالل های حرکت بروز به عواملی درمصرکرد؟چه اسکندر جانشینان با خود، حکومت تشکیل اوایل از آنها

سلطه و نظارت خویش شرقی متصرفات بر و بود خودشان قلمرو غربی مناطق به سلوکی شاهان توجه عمده رو این از شدند. درگیری و رقابت نداشتند.وارد کامل

نواح در خاندانهایی یا افراد تدریج به که شد سبب مسئله بیفتند.این سلوکیان حکومت از استقالل فکر به و گیرند بدست را قدرت ایران فالت شرقی شمال ی

نمایید؟- بررسی ساسانی و اشکانی دوران در را ایران و روم امپراتوری میان پی در پی های جنگ بروز هایدالیل سرزمین برخی بر تسلط سر بر کشور دو

ارمنستانمرزی) منطقه یکدیگ(بویژه بهبا که بود تجاری مسیرهای بر تسلط ایران، به پی در پی لشکرکشی از رومیان اهداف از یکی داشتند. درگیری و اختالف ر

از آگاهی با ساسانی و اشکانی شاهان اما باشند داشته تجاری رابطه کشورها این با مستقیم طور به خواستند می آنها رسید. می چین و اینهند که منافعی و اهمیت

شوند.م رومیان موفقیت مانع تا کوشیدند می داشت ایران برای تجاری سیرهای

بود؟- مواجه داخلی مشکالت و مسائل چه با خود دوران اواخر در ساسانی اینحکومت شد. مواجه پادشاه و بزرگان میان شدید اختالف شامل مشکالتی با

پ قتل حتی و برکناری به که یافت شدت چنان گاه دروناختالفات در سیاسی آشفتگی خسروپرویز، ،کشتن جهارم هرمز کشتن ، قباد برکناری انجامید. می ادشاه

بود. اختالفات این نتایج از کشور و حکومت تضعیف سرانجام و دربار
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کشورداری( یازدهم)آیین درس

بود؟اداریتشکیالتـ1 چگونه ماد دوردوره در اداری تشکیالت و کشور اداره نحوه نظراز به است. دشوار بسیار مکتوب، شواهد و اسناد کمبود دلیل به ماد ان

اند داشته کوچکی و محدود اداری تشکیالت و دربار احتماال و کردند می حکومت خود معاصر و پیشین شاهان از تقلید به ماد شاهان که ومیرسد پادشاه شامل که

حاکم و نظامی فرماندهان درباری، منصبان صاحب است.برخی شده می محلی ان

شیوهـ2 مورد در اطالعاتی ببرید؟کشورداریمنابع نام را لوحهخامنشی و ها نوشته نوشتهایسنگ نیز و هخامنشی باستان،هایهگلی عهد یونانی مورخان

هستند. دوران آن اداری تشکیالت و حکومتی نظام خصوص در ارزشمندی اطالعات حاوی

تشکیالتـ3 در شاه کنید؟یاسیسنقش بیان را ادارههخامنشی در فراوانی اختیارات از که داشت قرار پادشاه هخامنشیان، اداری و سیاسی تشکیالت رأس در

بود برخوردار کشور داریوشامور بویژه و هخامنشی پادشاه که. کردند می ادعا دست، پادشاهی مقام به مزدا اهوره خواست کشبه بر او یاری به و اند رانند.یافته می فرمان ور

کرد؟ـ4 می مشورت کسانی چه با معموال شاه هخامنشی، دوره دردر حقوقی و مذهبی احتماال و اداری ، نظامی سیاسی، بلندپایگان شامل مشورتی گروه یک

کرد.. می مشورت آنان با صلح و جنگ بویژ[ حکومتی مهم مسائل باره در وی که داشتند حضور پادشاه کنار

شیوچراـ5 نیازمند بودند؟هایههخامنشیان داری مملکت سرزمینجدید شامل که خود حکومت پهناور قلمرو اداره برای اقوام،هایهخامنشیان با گوناگون

شد، می متفاوت رسوم و آداب و ها شیوفرهنگ بودند.مدیریتیهایهنیازمند کارآمدی حکومتی تشکیالت و تازه

بزرگـ6 کورش مدیریتی بودشیوه برد؟؟چگونه بکار ای شیوه چه برایمدیریت تجربکوروش و تشکیالت از حکومتهایهکورش، برایهایاداری پیشین،

بر مبتنی که را خردمندانه فرمانروایی از جدیدی شیوه و کرد استفاده کشور امور مردماداره فرهنگ و دین به وهایسرزمیناحترام شده درفتح آنان مشارکت

کند.بحکومت جلب خود به نسبت را آنان پشتیبانی و وفاداری ترتیب این به ود،

کرد؟ـ8 اقداماتی چه کشور، بهتر اداره برای اول نظامداریوش اصلی طراح و بنیانگذار عنوان به وی ، رو ازین آورد. پدید را کارآمدی و منظم اداری نظام او

شود.ـسیاسی می شناخته هخامنشیان حکومت بنیانگذار)اداری کسی سیاسیچه نظام اصلی طراح شودـو می شناخته هخامنشیان حکومت داریوش.اداری ؟

سیاسیـ1 نظام کنید؟ـبخشهای بیان را کرد ایجاد یکم داریوش که شاهی(اداری دیوان و شاهی انبار شاهی، خزانه مرکزی)شامل اداری تشکیالت یکم:

ساتراپی یا استانی تشکیالت دوم:

دهید؟ـ11 توضیح را هخامنشی داریوش دوره مرکزی اداری وتشکیالت بود شده ساماندهی پایتخت، در هخامنشی دربار درون در مرکزی اداری تشکیالت

را آن اصلی یکیاجزای اداره تحت اجزا این از هریک دادند. می تشکیل شاهی دیوان و شاهی انبار شاهی، یاخزانه و مادی بلندپایه نجبای داشت.پارسیاز قرار

بنویسیدـ11 را هخامنشی داریوش دوره مرکزی اداری تشکیالت اصلی شاهی؟اجزای دیوان شاهی، انبار شاهی، خزانه

کنید؟ـ21 بیان را هخامنشی دوره در شاهی دیوان نوشتوظیفه و اسناد ها، نامه نگهداری و ثبت تنظیم، نگارش، مهم وظیفه شاهی راهایهدیوان عهدهدولتی بر

خط و ها زبان به که کردند می کار منشیان و دبیران از زیادی تعداد دیوان این در سرزمینهایداشت. در بودند.هایرایج آشنا هخامنشیان تابعه

گرفت؟ـ13 می صورت چگونه دولتی مأموران و ها مقام عملکرد بر نظارت و بازرسی وظیفه هخامنشیان زمان پایدر در وظیفه ساتراپیاین ها) شهربی و تخت

برعهده موردها( درباریان از یکی یا و شاه نزدیک خویشاوندان از گرفت.یکی می قرار او به وفادار و اعتماد

عنوانـ41 به فرمانش تحت مأموران و بازرسی مسئول هخامنشیان، زمان شاهدر گوش و بودند.چشم معروف

وـ51 بازرسی مسئول هخامنشیان زمان اودر شاه»مأموران گوش و دادند؟«چشم می انجام چگونه را خود بخشوظیفه به منظم بطور قلمروهایآنان مختلف

بازرسی ]سازمان دهند. می انجام درستی به را خود وظایف حکومتی منصبان صاحب که کنند پیدا اطمینان تا زدند می بَرید[=سر

استـ61 تشکیالت در تحولی چه هخامنشی کرد؟داریوش ایجاد تازهاوانی قواعد و داد سامان نو از را آورد.آنها بوجود حکومت بیشتر تسلط و نظارت برای را ای

داد؟ـ71 ای نتیجه چه کرد، تأسیس داریوش که اداری ـ سیاسی بیشترموجبنظام آوردوحدت پدید نیرومند و متمرکز حکومتی و شد هخامنشیان قلمرو

وـ81 دیوانی بود؟تشکیالت چگونه سلوکیان سلطه زمان در ایران کشوری تقسیماتتقسیمات گرفتند، هخامنشیان از را تشکیالت این از ای عمده بخش آنان

هخامنشیانکشوری دیهمانند مدارای سیاست به آنان بود، هخامنشی زمان مانند مالیاتگیری بود، شده تقسیم ها( ها)ساتراپی شهربی به هم آنها قلمرو و نیبود

]ساتراپی دادند. ادامه هخامنشی [.شهربانیاشَهرَب =ساتراپ/شهربانییاشَهرَبی =شاهان

رسیدند؟ـ11 قدرت به کسانی چه اتکاء به اشکانی اتکاءخاندان به صحراگردآنان قبایل رسیدند.جنگاوران بقدرت ایران شرق

ببرمعروفترینـ21 نام را اشکانی دوران .ریدرمهرانوسیستان،درسورَننهاوند،درقارَنیاکارَنخاندانید.خاندانهای
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31یصفحه
درداشت؟وجودمجلسچنداشکانیدوراندرـ12 مجلس. بزرگ؛خاندانهفتنمایندگانودرباریبزرگانشاهزادگان،مجالس،اینازیکیدو

یافتندحضورمُغانیادینیپیشوایاندیگریدرو .می

مـ22 بودند؟اعضای کسانی چه اشکانی پیشوایاندیگریدروبزرگ؛خاندانهفتنمایندگانودرباریبزرگانشاهزادگان،مجالس،اینازیکیدرجالس

یافتندحضورمُغانیادینی .می

بنویسید.ـ32 را اشکانی مجالس اختیارات یا و وپادشاهجانشینتعییندرومیکردندکمککشورادارهدررااشکانیپادشاهمجلس،دوایناعضایوظایف

گیری .داشتندنقشصلحوجنگبرایتصمیم

بهحکومتـ42 شکلاشکانی شدادارهچه شیوهمی درباره دهید.(حکومتاداره؟)یا توضیح بهحکومتشیوهاشکانیان بود.غیرمتمرکزشکلاشکانیان

استقاللخویشقلمروادارهدرحدودیتاکهبودمحلیحاکمانوکوچکپادشاهاناختیاردرموروثیصورتبهکشورمناطقوسرزمینهاازبرخیاداره

بنامحتیوبودهسپاهدارایآنان.داشتند شاهان.کردندمیضربسکهخودبرخی باجمحلی،این اشکانی شاه هنگامبه اشکانیاناختیاردرراخودسپاهجنگ،و

اد.دادندمیقرار شیوه این گفتندطوایفیملوکحکومتشیوهحکومت،ارهبه .می

اشکانیان،شیوهـ52 گویند.طوایفی(غیرمتمرکز)ملوکحکومت می فدرال شیوه این به امروزه بود.

کردند؟کشور،مختلفمناطقبرخودتسلطونظارتدامنهافزایشوتمرکزایجادمنظوربهساسانیپادشاهانـ26 ازچه نیرومندودائمیسپاهیسویکآنها

از.کردندمنظمیومنسجماداریتشکیالتتقویتوتوسعهبهاقدامدیگرسویازودادندتشکیل نتیجه مناطقوشدکاستهمحلیموروثیحکومتهایتعداددر

.گرفتقرارساسانیحکومتمستقیمسلطهونظارتتحتکشور،مختلف

تشکیالتدرـ27 فرَْماداراوبهکهداشتقراربزرگوزیرِساسانیانی(ساالردیواناداری)یارأس گفتندبزرگ نظر.می زیر مجریومیکردکارشاه مستقیماو

بزرگ)بود،سفریاجنگدرپادشاهکهزمانی.بوداوفرامین فرمادار(=وزیر فرماندهیگاهیهمچنینوزیر.کردمیادارهراکشورشاهجانشینعنوانبهبزرگ

.میگرفتعهدهبهجنگدرنیزراسپاه

تشکیالتـ82 بنویسید.درباره شرحی ساسانیان تشکیالتدراداری فرَْمادار اوبهکهداشتقراربزرگوزیرِ ساسانیان،ساالری(دیواناداری)یارأس  بزرگ

گفتند نظر.می زیر فرمادار(بود،سفریاجنگدرپادشاهکهزمانی.بوداوفرامینمجریومیکردکارشاه مستقیماو بزرگ)بزرگ شاهجانشینعنوانبهوزیر

.داشتندساسانیاداریتشکیالتدرمهمیبسیاروممتازنقشدبیران.میگرفتعهدهبهجنگدرنیزراسپاهفرماندهیگاهیهمچنینوزیر.کردمیادارهراکشور

دیدندآموزش دبیرستاننامبهآموزشیمرکزدرساسانیدبیرانـ12 هافرمانها،نگارشدبیراناصلیکار.می کارهایولیبود،آنهاضبطوثبتواسنادونامه

نامکتألیفوگردآوریماننددیگری .بودایشانوظایفجزوهمخدای

.بودندآشنا خطوزبانچندبهآنانازبرخیوکردندمیکارنظامیوقضاییمالیاتی،اداری،تشکیالتمختلفبخشهایدردبیران

گفتندمهستدبیرانیادبیربدایرانکاتبان،ودبیرانرئیسبه منصبانجملهازکهمی رتبهصاحب شدمحسوبساسانیاداریتشکیالتعالی .می

بود؟ـ13 چه ساسانی دبیران اصلی هافرمانها،نگارشکار گردآوریآنهاضبطوثبتواسنادونامه گاه (.بودهمینامکخداتألیفوبود)و

داشت؟ـ31 نام چه ساسانی دبیران خواندن درس [.کردندمیکارنظامیوقضاییمالیاتی،اداری،تشکیالتمختلفبخشهایدردبیران]دبیرستانمحل

گفتند؟ـ32 می چه ساسانی دبیران رئیس .مهستدبیرانیادبیربدایرانبه

شد.نامیدهایرانشهرراندند،میفرمانآنبرساسانیانکهقلمروییـ33 می

شد؟=ساسانیان)قلمروـ34 می اداره کسانی چه توسط و چگونه اعضایکهبودشدهتقسیماستان(کوره)یاچندینبهایرانشهر(=ساسانیان)قلمروایرانشهر(

خاندانهایشاهی،خاندان از افرادی میکردند.تحکومآنهابرنظامیفرماندهانیاوبزرگ،یا

قلمرو مهم: کوره)یا=ساسانیان)نکات ، رئیسایرانشهر( ، وزیرِدبیرانیادبیربدایرانکاتبان،ودبیراناستان( ، فرَْمادار(=بزرگ)مهست بزرگ

اوستانظمپشتیبانوقانونوپیمانایزدِ=میترایامهر .زرتشتیان.دینیکتاب=اجتماعی.

القضاتوقضاییمرجعباالترین شاهمعموالباستان،ایراندر .میکردصادراورانهاییحکممهم،هایهمحاکمدرورفتمیشماربهقاضی

باستان)ایـ53 ایران در عدالت و پیمان عهد، جایگاه بنویسید.درباره شرحی اسالم( قبل ایزدِران بود.میترایامهراجتماعی،نظمپشتیبانوقانونوپیماننام @
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31یصفحه
دادندبسیاراهمیتراستیوعدالتبههمچنینباستانایرانیان.بودپیمانوعهدبهپایبندیایرانی،اندیشهمهماصولازیکی آرمانهایازیکیومی

دینیاوستا)کتابویژهبهوایرانیانقومیاعتقاداتوعاداتوعرفازبیشترقوانین،باستان،ایراندر.کندحکومتآنانبرعادلییفرمانرواکهبوداینآنان

.بودشدهگرفتهزرتشتیان(

بودـ63 چه باستان ایران قوانین قوانین،منابع .بودشدهگرفتهزرتشتیان(اوستا)کتاببویژهوانیان،ایرقومیاعتقاداتازو،عاداتوعرفازبیشترباستان،ایراندر؟

انجامباستان،ایراندرـ73 شکل چند به گرفت؟قضاوت شاهی(،دوبهمی قضات رسمی)روحانیون، قبایل(.وشکل؛ و خاندان بزرگان و سفیدان رسمی)ریش  غیر

بود؟رسمی،قضاوتباستان،ایراندرـ83 کسانی چه عهده شدمنصوبحکامیاوشاهسویازکهبودقضاتینیزوزرتشتیحانیونروعهدهبربر .ندمی

درروحانیونـ13 کردند؟باستان،ایرانزرتشتی می رسیدگی اختالفات کدام بیشتربه کردند.وحقوقیاختالفاتبهآنها می رسیدگی مدنی

درقُضاتـ41 رسیدگیباستان،ایرانشاهی جرمهایی چه به؟میکردندبه میکردند.رسیدگینظامیوسیاسیجرایمآنها

خیلیباستان،ایراندرـ14 قوانین شداجرامالحظهبدونوسختکدام مورددرحتیکشوروشاهبهخیانتونافرمانی،عمومینظمبهمربوطقوانین؟می

.شاهیخانداناعضایدیگروشاهزادگان

دورـ42 در قدرتآیا بود؟اراتاختیوهخامنشی، مطلق افراد محاکمه در ازپادشاه کهمعلومیونانینویسندگاناشاراتخیر. هخامنشیدوراندرمیشود

سبببهراکسینبایدشاهآن،براساسکهمیکنداشارهایرانیقانونیبههرودتمثالً.استمیکردهمحدودراپادشاهاختیاراتوقدرتکهداشتهوجودقوانینی

باخودکارهایازبرخیبودنقانونیدربارهخشایارشا(وکمبوجیههخامنشی)مانندپادشاهانازبرخیهمچنین.نمایدمحکوممرگبهشدنجرمیکبمرتیکبار

اند.مشورتشاهیقضات کرده می

لوحپادشاهحمورابینکته: نوشت. را موجود قوانین که حمورابیسنگیبابلِ، .استشدهکشفهخامنشی(وایالممتهایحکوشوش)پایتختدرقوانین

ای درعصرمحاکماتوقوانینازمجموعه است.گردآوریپهلویزبانبه«هزاردادستانمادیان»کتابساسانی  شده

درمبنایـ34 بود؟دورهقضاوت چه تابعِمللخامنشیان.)هخامنشیانهامپراتوریتابعِغیرایرانیوایرانیاقوامدادرسیهایهشیووقوانینازترکیبیهخامنشی

گذاشتندآزادخودرسوموآدابوقوانینازدرتبعیتراخود (.می

بنویسید.ـ44 شرحی ساسانی دوران در دادرسی وضعیت قضاییاموردرزرتشتیروحانیاننقشویافتگسترشقضاییتشکیالتساسانی،دورهدردرباره

دارداشتند،آشناییعرفیاحکامودینیقوانینباکهزرتشتیروحانیاناز)گروهی.یافتافزایشگذشتهازبیشتر (.بودندقضاوتامورعهده

کرد؟=دیااکو=دهیوکَ)ـ45 چه آوری جنگ و نظامی زمینه در ماد(، حکومت اقدامموسس آشوریها،هجومبامقابلهمنظوربهاو.کردسپاهیتشکیلبهاو

.کردبنامتعددیهایهقلعواستحکاماتودرآوردنظامیدژیصورتبهارکنونی(همدان=)هگمتانه

مادهاحکومتمؤسسنکات: پایتخت بود. دهیوکَ)دیااکو( مادها=ماد، دشمن ماد=هگمتانه. حکومت تشکیل از هدف آشور.=آشور. حمالت برابر در دفاع

.استبودهزوبینوکمانوتیرشمشیر،سپر،سرنیزه،خنجر،شاملمادسپاههایسالح

ماد(ـ64 پادشاه کرد؟هُووَخشترَه)سومین چه آوری جنگ و نظامی زمینه سپاهدر کناردروکردتقسیمسوارانوداراننیزهداران،کمانهایهدستبهراخوداو

(.استبودهزوبینوکمانوتیرشمشیر،سپر،سرنیزه،جر،خنشاملمادسپاههای)سالح.دادقراربارکشیگانهایوتدارکاتپشتیبانی،هایهدستآنان

بود؟ـ47 چگونه یکم داریوش از قبل هخامنشی سپاه اقوامقبایل،ازکهبودنظامپیادهمختلفواحدهایبرمتکییکمداریوشزمانتاهخامنشیسپاهوضعیت

.بودندپیوستهآنبهتابعه،مللو

اقداماتیسپاهنوسازیونظامیزمینهدرداریوشـ84 برومندجوانانجاویدان)سپاهنامبهنفریهزاردهویژهنیروینظامی،زمینهدراویکم:داد؟انجامچه

هروقت.نمیشدکمتعدادشانازهیچگاهکهدادتشکیلپارسی( .میشدجایگزینشجدیدیفردفوراً،شدیمکشتهیابازنشستهفرماندهییاسربازچون

مدیترانه.دریایوسرخدریایفارس،خلیجدردریایینیرویتأسیسدوّم:

هخامنشی اول داریوش سپاه نام ها: اعضایسپاه=نکته شد. نمی کم آن تعداد وقت بودند.(برومندجوانانآن،جاویدان)هیچ پارسی

..بودنیزهپارسیانسپاهدرنظامسوارهاصلیسالح

ببرید؟هایهگروـ14 نام اهمیت براساس را هخامنشی سپاه پارسی(سپاهـ1مختلف بودند.(ـ2جاویدان)جوانان دار نیزه نظام)که نظامـ3سواره پیاده

بـ51 گفتند؟چرا می جاویدان سپاه هخامنشی، سپاه از گروهی .شدمیاوجایگزینفردیفوراً،میشدکُشتهیابازنشستهفرماندهییاسربازهرگاهچونه

@
Ga
mB

eG
am
-D
ars
i



32یصفحه
بودند؟ـ15 کسانی چه داریوش، جاویدان سپاه آموزشهایپارسیبرومندجواناناعضای که بودندویژهبودند دیده .ای

نوـ52 کدام در داد؟داریوش تشکیل دریایی نیروی مدیترانه.دریایوسرخدریایفارس،خلیجدراحی

بودند؟ناوهایفرماندهیـ54 کسانی چه هخامنشی .مادیهاوپارسیانجنگی

کردند؟ـ55 می خدمت کسانی چه هخامنشی دریایی نیروی مردمانوقبرسیهاا،مصریهسوریها،فنیقیها،جملهازامپراتوری،تابعمختلفمللدریانورداندر

میکردندخدمتهخامنشیاندریایینیرویدرصغیرآسیای

اشکانیان ها: .نداشتچندانینقشنظامپیادهنیرویاشکانی،سپاهدرومیدادندفراواناهمیتنظامسوارهنیرویبهنکته

تیرسواریهنگامدرکهبودچابکینظامسوارهاشکانیاننظامیتشکیالتاساس کمانبا کردتیراندازیو شد.دشمنلشکرپاشیدنهمازباعثومی می

.بودخودکالهوزرهبهمجهزکهدادندتشکیلنیزاسلحهسنگیننظامسواره.بودنیزهوکمانوتیرسپاه،اینافزارهایجنگترینمهم

داشتند؟نظامیتشکیالتاساسـ65 اهمیت چرا و بودند گروهی چه نیزه(هنگامدرکهبودچابکینظامارهسواشکانیان و کمان، و تیر میتیراندازیسواری)با

شد.دشمنلشکرپاشیدنهمازباعثوکرد می

بود؟نظامسوارهتوانمندیدلیلـ57 چه سوارکاری،آنانبهکهبودشانصحراگردیگذشتهاشکانی، حین در کمان، با اندازی تیر .بوددادهراتواناییِ

بود؟ـ58 چه اشکانی حمالت در طبل صدای کاربرد دشمنلشکردربسیاریوحشتمعموالاشکانیسپاهحمالتآغازدرنیزطبلصدایازاستفادهفایده

کردایجاد (.شدپیروزحرّاندنبردروکردایجادرومیکراسوسسپاهدربزرگیهراسروشهمینبااشکانیمعروفسردار)سورنا.یریختمهمبهراآنهانظمومی

شد؟ـ51 پیروز حران جنگ در رومی کراسوس سپاه بر روشی چه با روشسورنا هراسبا طبل.ایجاد صدای طریق از

ساسانیان، زمان در ها: نظامراسپاهاینبخشاصلیترین.آمدوجودبهمجهزودائمسپاهنکته پا(سنگینسواره تا پوشاسلحه)سر آنبهکهیدادمتشکیلزره

شد.گفتهاسَواران نظام=اسوارانمی ساسانی.یهاسلحسنگینسواره پوشِ زره پا تا نظاماعضایسر .بودندنجباواشرافطبقهجوانانسواره

ساسانیمدارس=ارتشتارستان  نظامی

دهیدـ16 شرحی ساسانی سپاه وضعیت سپاه.درباره زمان آن نظامراسپاهاینبخشاصلیترین.آمدوجودبهمجهزیودائمیدر زرهپوشاسلحهسنگینسواره

شد.گفتهاسَوارانآنبهکهیدادمتشکیل .داشتندزرهیپوششنیزاسبهایشانحتیوبودشدهپوشیدهفلزیزرههایبااسَوارانپایتاسرمی

.یدادمتشکیلبودند،انکمبهمجهزآنافرادکهاسلحهسبکنظامسوارهراساسانیسپاهازدیگریبخش

نظام شد.دادهآنانبهاهمیتیچنداننظامی،لحاظبهونداشتندمناسبیتجهیزاتواسلحهکهبودروستاییانیشاملعمدتاًساسانیپیاده نمی

.آمدوجودبهسلسلهاینتأسیسابتدایازساسانیدریایینیروی.بودجنگهادرفیلازاستفادهساسانیان،نظامیابتکاراتجملهاز

هاییزمان،آندر.یدیدندمآموزشآنجادرارتشافرادکهداشتوجودارتشتارستاننامبهمدارسیساسانی،دوراندر ازنظامیتخصصیموضوعاتباکتابچه

انداستفادهآموزشدرآنهاازبیانمرکهداشتهوجوداسبانازمراقبتوسپاهیانتغذیهکمان،باتیراندازیجنگ،فنونقشون،تشکیالتقبیل کرده .می

بردند؟دریایینیرویازاو،جانشینانوبابکاناردشیرـ61 می هایی استفاده برایچه فارسبرخودسلطهتحکیموامنیتبرقراریآنها وعماندریایوخلیج

.کردنداستفادهآنجنوبیسواحل

کردینیروازاستفادهباانوشیروانخسروـ26 چه شدحمایتساسانیان(رقیب)شرقیرومامپراتوریسویازکهحبشیاناشغالازرایمناو؟دریایی ند،می

درآورد.خودتسلطتحتراعدنخلیجوبالمندبباودادنجات

دهید. ارتشتارستاندربارهـ46 شواهدی.یدیدندمآموزشآنجادرارتشفراداکهداشتوجودارتشتارستاننامبهمدارسیساسانی،دوراندرتوضیحاتی

هاییزمان،آندریدهدمنشانکهداردوجود کمان،باتیراندازیجنگ،فنونقشون،تشکیالتقبیلازنظامیهایآموزشدربارهتخصصیموضوعاتباکتابچه

اند.استفادهسربازانآموزشدرآنهاازمربیانکهداشتهوجوداسبانازمراقبتوسپاهیانتغذیه کرده .می
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33یصفحه
خانواده و جامعه دوازدهم: درس

بنویسید؟هایویژگیـ1 را ایران به مهاجر آریای قبیلاقوام خهایهاز زبان و تبار نظر از که میشود تشکیل وباورگوناگونی بودند داشتند.هایویشاوند مشترکی دینی

وجودـ2 به را جوامعی نوع چه ایران مختاف مناطق در استقرار از پس آریای روستایی.وردند؟آقبایل و شبانی جوامع

بود؟ـ3 چگونه ها آریای ای قبیله تساختار برگ خانواده چند به خود نیز طایفه و بود طایفه تعدادی شامل قبیله شد.هر می قسیم

پایـ4 بر را آریای قبایل گانه سه اجتماعی بندی بنویسد؟یهتقسیم افراد پیشیه و وشغل جویان جنگ روحانیان. قشر سه به جامعه افراد بندی تقسیم این در

بودن شده تقسیم شبانان و .کشاورزان

قشرـ5 بود؟هایوجود چه معرف آغاز در آریای گانه تقسیمسه نوعی دیگرمعرف قشر بر قشری که نمیرسد بنظر و میرفت شمار به ای حرفه بندی دسته و کار

است. داشته خاصی خیلی امتیاز و برتری

نابرابریـ6 ایجاد موجب عواملی شد؟هایچه آریای قبایل بین در ان واقعیه معنایه به اجنماعی طبقات گیری وشکل اجنماعی و اقواماقتصادی که ان از پس

ح سرزمینآریایی دادن تشکیل ننزلتهایکومت و بیشتر ثروت به داشتند برعهده را حکومت ئ اداره که هایی خاندان و اد افر تدریج به و کردند فتح را مختلف

نابرابری ایجاد موجب خاص ای عده نزد در ثروت و قدرت تمرکز یافتند. دست اجتماعیهایباالتر طبقات گیری شکل و اجتماعی و شد.اقتصادی ان واقعی معنای به

نابرابریـ7 شد؟هایایجاد آغاز زمانی چه از آریایی قبایل بین اجتماعی طبقات گیری وشکل اجتماعی و مادها.اقتصادی

یافت؟ـ8 افزایش عادی مردم و حاکم گروه میان اقتصادی و اجتماعی ی ها نابرابری هخامنشیان زمان در توسعچرا و فتوحات افزایش دلیل حکومتی.به تشکیالت ه

گرفت؟ـ1 شکل بزرگان و اشراف از ای طبقه هخامنشیان زمان در خانوادچگونه اعضای هخامنشیان دوران خانوادهایهدر که انهایهبزرگ راس در شاهی

فرناند ها شهربی حکومت سمت به پادشاه طرف از داشت دیهقرار گردید.انان منصوب حکومتی مهم مناصب سایر و وهایاراییارتش کردند کسب هنگفتی

زمین شدندهایصاحب مفتوحه مناطق در ویژه به وسیع

گرفت؟ـ11 قرار باالتری جایگاه در شبانان( و کشاورزان و دیگر)روحانیان قشر دو به نسبت جنگجویان قشر هخامنشیان زمان در فتوحاتچرا اهمیت دلیل .به

جامعـ11 کلی طور دورانیهبه در گروایران چه شامل تودبود؟هایهاشکانیان و حاکم گروه بودهایهشامل عادی .مردم

میشدند؟ـ12 تقسیم دسته چند به اشکانیان دوران در حاکم گروه دسته:اعضای دو خاندان5به اغضای اول مرتبیه خاندانهایدر دیگر و مندهایشاهی قدرت

بودند شبا2قدیمی کشاورزان شامل مردم بودندتودیه گانان باز و ضنایع و حرف ضاحبان .نان

خاندانـ13 اعضای اشکانیان دوران داشتند؟هایدر اختیار در را مناصبی چه قدیمی مند هایقدرت خاندان و منصبشاهی ترین مانندهایمهم نظامس م سیاسی

د اختیار در زمان ان مجلس در عضویت و سپاه فرماندهی و کشور مخطلف مناطق .اشتندحکومن

بود؟ـ14 شده جنگی اسران از چشمگیری شمار امدن گرد موجب عاملی چه اشکانیان دوران خارجیدر دشمنان با پی در پی .جنگهای

فعالیتـ15 چه در جنگی اسیران اشکانیان دوران میشدند؟هایدر گرفته کار فعالیتبه بههایدر خانگی خدمات و شاهی معادن سازی ساختمان کشاورزی

میشدند گرفته .کار

یافتـ16 گسترش عواملی چه تاثیر تحت ساسانی اصر در ایران جامعه طبقاتی شد؟ نظام بثبیت کهو بود مندی قدرت مرکزی حکومت تاسیس اول عامل

توسع با ساسانی نفویهخاندان افزایش و زرتشتی دین یافتن رسمیت دوم عامل اوردند وجود به دیوانی و اداری بود.تشکیالت مو.بدان اختیار و ذ

شد؟ـ17 حاکم طبقات به قشر کدام شدن افزوده باعث ساسانیان دوره در دیوانی و اداری تشکیالت دبیرانتوسعه

بود؟ـ18 استوار هایی پایه برچه ساسانی عصر طبقاتی خوننظام و نسب از برتر خودرا خون و نسب بزرگان و بود.اشراف استوار خون و نسب اصالت مردمبر

میشماردند. خویش مسلم حق را ویژه امتیاز از برخورداری و میدانستند عادی

بود؟ـ11 چگونه ساسانی دوره در طبقاتی ارتقا و اجتماعی بود.تحرک دشوار بسیار کم دست یا و ممنوع دیگر طبقه به ای طبقه از رفتن و اجتماعی تحرک

وـ21 چه ساسانیان دوره در ایران اجتماعی داشت؟نظام هایی نابرابرییژگی دوره این وهایدر ساسانی خاندان یعنی حاکم طبقه میان اجتماعی و اقتصادی

ب وابسته دینی و نظامی سیاسی آاشراف گسترشه گذشته با مقایسه در حاکم و فرادست یافت.طبقه افزایش دیگر سوی از عادی مردم توده و سو یک از ن

د خود دوران در و یافت گردید.چشمگیری متفاوت درجات و مراتب @ارای
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34یصفحه
بود؟ـ21 امتیازی چه دارای نیان ساسا دوره در حاکم و دست فرا طبقه رتبیاعضای عالی مناصب و مشاغل داراییهصاحب و اشکری و کشوری

بودهایزمین ورشی.فراوان دیوانی جنگی امور به فقط زادگان معهایاشراف و پرداختند می بزم و شکار خویشرزمی مقام و شا از دور را ها فعالیت دیگر موال

بودند متمتیز زنان دیگر از زیوراالت و لباس نوع با طبقه این زنان .میدانشتند.

طبقـ22 عامیهاعضای یا بودند؟یهفرودست مشغول مشاغلی چه به ساسانیان دوره در فعالتمردم به موروثی طور کشاورهایبه ماندد خدماتی و زیتولیدی

مالیات سنگین بار و بودند مشغول اهن انثال و تجارت وری پیشه کشیدندهایدامداری می دوش بر را .گوناگون

نابرابریـ23 مدافع زرتشتی موبدان ساسانیان دوران در طبقهایچرا امتیاز و بودند؟یهاجنماعی هاحاکم امتیاز و تفاوت این که کردند می وانمود چنین انان

حفظ میشدندبرای جامعه شدن فاسد موجب دیگر طبقه به ای طبقه از ورفتن است الزم کشور ثبات و .نظم

پیامدـ24 چه مزوک گذاشت؟هایجنبش برجای ساسانی جامعیه پایدر جمبش لرزاندهایهاین شدت به را ساسانی طبقاتی .تظامی

ناشیـ25 اقتصادی و اجتماعی امور اصاح به ساسانی پادشاه پرداخت؟کدام مزدک جنبش شیرواناز انو .خسرو

بود؟ـ26 چه مزدک جنبش از ناشی اقتصادی و اجتماعی امور اضاله برای شیروان انو خسرو اقدامات نتیجنتایج ویهدر اشراف نفوذ و قدرت اقدامات این

درج شدیهنجبای افزوده دوم درجه نجبای و اشراف نفوذ و قدرت بر و یافت کاهش .اول

جامعصایههستـ27 بود؟یهلی کسی چه نخست .خانوادهآریای

بود؟هایآریایهایهخانوادهایویژگیـ28 چه وـ1نخست عروس خاهران و برادران نوادگان و فرزندان ومادر پدر شامل و بود گسترده بسیار آغاز در

شد می دیگر بستگان و زادگان خاله و زادگان دایی زادگان عمو بودـ2.دامادان نامحدود ان عضای بر پدر سلطیه خانواده این مجریـ3.در هم و قاضی هم پدر

امد می حساب به خانه اتش نگهبانی و دینی رسوم و اندازـ4.اداب حدو در اختیاراتی چه اگر احنرامیهمادر مورد و شد می محسوب خانه بانوی اما نداشت پدر

بود خانوادـ5.همه ایهدر ایرن مندیکهن نیاز رفع بری خانواده اعضای و بود گروهی درون شد.هایزدواج می مصرف درهایداراییـ7مشترک که خانواده

گرفت. می قرار خانواده جدید ریس عنوان به ارشد پسر اختیار در او مرگ از پس و نبود انتقال یا و تقسیم قابل داشت قرار پدر اختیار

جهیهخانوادـ21 تا داشت؟گسترده تداوم  هخامنشی.زمانی

شد؟ـ31 ومحدود تر کوچک هخامنش عهد از پس آریای خانواده شدچرا تر محدود و تر کوچک تدریج به اجتماعی و اقتصادی عوامل تاثیر تحت ان از .پس

خانواد از بخشی ساسانیان دورهی در مخصوصا ها شهر گسترش با کردندهایههمچنین مهاجرت شهر به پیشروستایی در بدینهایهو یافتند اشتغال گوناگونی

دارای و امالک با بزرگ خانوادهی خانوادهایگونه به تدریج به شد.هایهمشترک تجزیه مستقل اموال با تر کوچک

خانوادـ31 در پدر قدرت و اختیارات یافت؟یهچگونه کاهش توسغآریای ایهبا از بخشی روحانیان قشر و قضایی وتشکیالت قضاوت مانند پدر ختیار

گرفتند عهد بر را دینی تشریفات و مراسم .اجرای

بود؟ـ32 چه تاثیر تحت باستان دوران در جامعه از نیمی عنوان به زنان حقوق و اموزجایگاه تاثیر استهایهتحت داشته قرار عمومی فرهنگ و تشتی زر .دین

باستانـ33 ایران در زن جایگاه اوستا بود؟براساس قسمتچگونه نداردهایدر وجود زن و مرد میان چندانی تفاوت است زرتشت به منسوب که اوستا کتاب از

است شده تصیه مرد و برایزن یکسانی به نیک پندار و نیک کردار نیک گفتار یغنی زرتشت اصلی شعار زمان.و ذر احتماال که اوستا از هایی بخشی در تنها

موبدان توسط میگیردساسانیان قرار مرد از تر پایین زن اجتماعی موقعیت شده .تدوین

چیست؟ـ34 زرتشتی ایین در خوب زن ویژگی و خصلت عفتدو و .پارسایی

است؟هایلوحـ35 هخامنش دوریه زنان مورد در مساِۀلی چه بیانگر جمشید تخت از شده کشف کناگلی در مرد و زن هخامشیان زمان در که است ان ربیانگر

کردند می کار برابر باحقوق گا.هم کار کارکنان از وهایهتعدادی اند داشته عهده بر را ها کارگاه این از برخی مدیریت حتی و دادند می تشکیل زنان را شاهی

میکردند کار انان دست زیر .مردان

دورـ36 در زنان از یک نشستند؟یهکدام سلطنت برتخت خساسانی زنان از چند نامتنی به پرویز خسرو دختر دو و دوم یزگرد همسر مانند شاهی هایاندان

نشستند سلطنت تخت بر ازرمیدخت و دخت .پوران

گزارشـ37 و مطالب چه اسالمی نخستین قرونه و ساسانی دورهی به مربوط حقوقی و دینی متون و اثار زنانهایدر اقتصادی و اجتماعی حقوق مورد در

است؟ جملامده باشداز شریک خود همسر امول در و کند کسب امد در میتوانست و داشت اقتصادی فعالیت و مالکیت حق زن اینکه در.ه توانست می زن همچنین

اقام دادگاه خود سود کندیهبه .دعوا
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سوگواری و جشن

داشت؟هایجشنـ38 چه در ریشه باستان ایران در شده گزار تنگبر تنگا پیوند ها جشن ایرانای مردم اقتصا و اجتماعی سیاسی زندگی و دینی باورهای با ی

فعالیت ویژه داشت.هایبه کشارزی

برجستـ31 بود؟هایجشنیهویژگی چه بودباستانی بزرگ خداوند گاه در به گزتری شکر و .عبادت

جشنـ41 ترین ببرید؟هایمشهور نام را باستان مهرگانایران نوروز سدهگاهنبارها .و

بود؟هایجشنـ41 چه ها جشنگاهنبار شش از بود شکران عبارت به ششیهکه در انسان و جانوران گیاه زمین اب اسمان خلقت: اصلی عناصر شدن افریده

ما از معین شدهایهوقت می گزار بر .سالی

میشود؟ـ42 داده نسبت کسی چه به نوروز افسانهجشن پادشاه نخستین جمشید شودبه می داده نسبت ایران .ای

جشنـ43 گزاری داشت؟هایبر مردم برای مثبتی پیامدی چه باستان ایران در یکدیگرگوناگون با معاشرت و تفریح شادی ضمن که بود مردم برای فرصتی

کنند ابراز پادشاه به را خود .وفاداری

باسهایجشنـ44 داشت؟ایران جامعه بر تاثیری چه اتحادزیادیتاثیرتان ایرانیانو،بر جمعی هویت داشتهتقوت تاریخ طول .استدر

گرفت؟ـ45 صورت کارهایی چه باستان ایران در گذشتگان در سوگواری مراسم کردنددر می اوری یاد را رفته دنیا از شخص ای نیکی دعای خواندن .ضمن

درـ46 ایرانیان ویژچرا مراسم جشنها از برایهبرخی را مادرانشانآای و پدران ارواح میکردندرامش برای؟برگزار که خاصی احترام بودندیقاآنهاجهت .ل

بهـ47 احترام برای باستان دادند؟ایرانیان انجام کار چه مادرانشان و پدران پدرانروح ارواح ارامش برای را ای ویژه مراسم ها جشن برخی دادند.در می انجام مادران  و
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: سیزدهم معیشتدرس و .اقتصاد
دامداریالف: و کشاورزی

سلسلهـ1 درآمد مهم بود؟منابع چه ایران حکومتی کشاورزیمالیاتهای بخش  .های

طایفهـ2 و آوردند؟اقوام روی کشاورزی و نشینی یکجا به چگونه آریایی دامدار و صحراگرد نتیجههای در وآنان ایران بومیان با همزیستی و تماس

النهرین.همسایگان بین در خود

کشاورزی]زرتشت)تعالیم(هایآموزهـ3 به مردم انزیادیتاثیری[تشویق زندگیتقالبر از آریاییان داشتچوپانیتدریجی کشاورزی زندگی .به

بود؟ـ4 چه باستان عصر در ایرانیان اقتصادی زندگی  .کشاورزیاساس

دورهعمدهـ5 در ایران جمعیت میداد؟ی تشکیل کسی چه را باستان  .روستائیانی

بود؟ـ6 چه باستان ایران در کشاورزی محصوالت میشدند.مهمترین کشت آبی و دیم صورت به که سبزی و میوه برنج گندم جو از بود عبارت

دورهـ7 در میکشاورزی آبیاری را ها باغ و ها زمین چگونه باستان ها.کردند؟ی قنات و ها ها،چشمه رودخانه آب از استفاده با

فعالیتـ8 کنار در باستان ایرانیان پرداختند؟روستائیان می دیگری کار چه به کشاورزی داند.های می پروروش شتر و اسب گاو بز گوسفند شامل دام تعدادی معموال

زمینـ1 بیشتر باستان ایران گلهدر حتی کشاورزی)و شد؟ههای می اداره چگونه و بود کسانی چه به متعلق دام( بهای شاهیمتعلق حکومتی،خاندان مقامات ،

طریق از آنان بود. ها آتشکده سرپرستان یا و معابد سرپرستان و بزرگ روحانیون داند.نمایندگاناشراف، می اجاره یا و کردند می اداره را امالکشان خود

منظورـ11 به هخامنشی توسعهشاهان و دادند؟تشویق انجام اقداماتی چه کشاورزی زمینیکم:ی آبادانی به اقدام که را نسلافرادی پنج تا نمودند می بایر های

آب. انتقال برای نهر حفر و رودها، روی بر سد یا و بند احداث قنات، کَندن دوّم: میکرد. معاف مالیات پرداخت از

کسکَـ11 چه ابتکارات از قنات باشد؟ندن می باستانانی  .ایرانیان

بود؟ـ12 چه قنات کندن از باستان ایرانیان بود.هدف باران کم و خشک نواحی در آب تامین برای

عهدهـ13 بر ها آراه و ها سد ها قنات نگهداری و بود؟احداث کسانی چه بزرگی مالکان و  .حاکمان

کشاورزانـ41 و روستاییان رئیس به ساسانی دوران گفتند؟در می ساالرواچه  .ستریوشان

بود؟وظیفهـ51 چه ساالر واستریوشان مالیاتی گرداوری کشاورزییکم: و آبادانی ترویج و توسعه برای تالش دوّم: کشاورزان،  .های

بوـ16 چه کارون و فرات و دجله رودهای خصوص به رودها بر متعدد بندهای آب و سدها ایجاد از ساسانیان دولت زمیند؟هدف کشاورزیآبیاری  .های

دورهـ71 توسعهدر منطقه کدام در کشاورزی ساسانیان کرد؟ی پیدا زیادی زمینی سیستان.در و خوزستان النهرین)آسورستان/سواد(، بین خیز حاصل های

بود؟ـ81 ساسانیان برای زیادی درآمد منبع منطقه کدام کشتزارهای ِ بهای اجاره و  .آسورستانمالیات

دورهـ11 اواخر در عاملی ضربهچه ساسانیان کرد؟ی وارد آنان اقتصاد بر سنگینی رودخانهی سدّها.طغیان و بندها آب شدن خراب و فرات و دجله های

توسعهـ21 و راهها داشت؟گسترش کشاورزی بر تاثیری چه باستان عصر در تجارت گونهی سرتاسرگشت در درختان و ازگیاهان جدیدی پهناورهای قلمرو

ایراسلسله به آنجاها از یا و ، رفت چین و اروپا به ایران از درختان و گیاهان از هایی گونه ، عصر آن در همچنین گردید. معمول ، ایران آمد.های ن

نقلب: و حمل و .راه

دارند؟ـ21 ای العاده فوق اهمیت نظر چه از نقل و حمل وسایل و ها نظراه و سیاسی نظر تجاری.از مخصوصا و اقتصادی و امی

شبکهـ22 دورهایجاد در ها جاده از وسیعی شد؟ی چه موجب هخامنش میکرد.ی وصل همسایه کشورهای به همچنین و یکدیگر به را حکومت اصلی مراکز

دورهـ32 در که ای جاده بود؟مهمترین چه شد ساخته هخامنش بزرجادهی داریوش فرمان به که بود شاهی گردید.ی احداث گ

شاهیجادههایویژگیـ42 دورهی بود؟در چه هخامنش ازی بیش طول )به جاده پایتخت2333این از )یکی شوش شهرکیلومتر( به را هخامنشی( سارد»های

صغیر« آسیای گفته=)در به و کرد می متصل جاده«هِرودوت»یترکیه( طول فاصلهدر به شاهی هری برایکی93یا21ی فراوان امکانات با هایی ایستگاه لومتر

بود. شده ایجاد ها کاروان و @مسافران
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مهارتـ52 و کرد؟فنون پیشرفتی چه هخامنش دوران در سازی جاده راهای جاده بود باتالقی یا سست زمین که جاهایی فرشدر کردندسنگ می

که شد می ساخته ای گونه به زمان آن در ها هاجاده آسانی=)اَرابه به کنند.گاریها( حرکت بتوانند

دورهـ62 در وسایلی و حیوانات گرفت؟چه می قرار استفاده مورد نقل و حمل در هخامنش گاریی و ارابه از همچنین شتر و واسب،االغ دوچرخ های

بهره شدند می کشیده اسب توسط که بردند.چهارچرخ می فراوانی ی

ماـ72 را کسی چه بزرگ کرد؟داریوش آبی مسیرهای کشف .اِسکیالسمور

بود؟نتیجهـ82 چه اِسکیالس مأموریت نتیجهی در رسید مصر به سرخ دریای از عبور با سپس و داد ادامه هند اقیانوس تا را سند رود مسیر برایوی سفر این ی

شد. شناسایی مصر و هند میان دریایی مسیر بار نخستین

مُدبرانهـ12 و مهم زمینهاقدامات در داریوش توسعهی بود؟ی چه دریایی راههای مصری به سفر هنگام بود.او نیل رود به سرخ دریای اتصال دهید. توضیح

آید. فراهم دریا و رود این میان ها کشتی تردد امکان تا گردید، متصل نیل رود به سرخ آبراه)کانالی(دریای حفر با داد دستور

دورهـ13 هدر روایی فرمان زمینهی در تحولی چه گرفت؟خامنش صورت دریانوردی طوری به دریایی نقل و حمل و گرفتدریانوردی رونق .چشمگیری

و کردند پیدا جدیدیتوسعه زمانبندرهای آن در همچنین گردید. ظرفیتبنا با هایی شد.کِشتی ساخته کاال تن چندصد حمل

ساسانیانـ13 و اشکانیان فرمانروایی دوران زمینهدر گرفت؟در صورت اقداماتی چه ونقل حمل و ها راه ایی العاده فوق اهمیت از ارتباطی وسایل و ها راه

دا همچنان ها چاپارخانه هخامنشیان زمان همانند دوران این در گرفت می صورت ها جاده امنیت و نگهداری به زیادی توجه و بودند بودندبرخوردار یر

مس در جدیدی گردید.کاروانسراهای حفر آنها آب تامین برای هایی قنات و ها چاه و شد ساخته ها راه یر

دورهـ23 از برجامانده پلهای و کاروانسراها دهندهبقایای نشان ساسانی چیست؟ی توسعهی و بازسازی به خاصی توجه زمان آن در که دهد می جادهنشان ی

است. شده می ها

زمینهـ33 در ساسانیان دوران گرفت؟یدر صورت اقداماتی چه رانی کشتی و ساسانیدریانوردی پادشاهان دستور اسکلهبه و متعددیبنادر خصوصهای به

و شد. ساخته عمان دریای و فارس خلیج داشتند.در ها اقیانوس و دریا در چشمگیری حضور ایرانی دریانوردان و ها کشتی

گفتهـ43 خبه بنادر از کدامیک اهالی مورخان داشتند؟ی زیادی مهارت صیادی و دریانوردی در فارس سیرافلیج .بندر

دورهـ53 در ها راه اهمیت و بود؟نقش چه باستان آوردند.ـ1ی می فراهم را کاال و مسافر جابجایی مهمیـ2امکان نقش نیز ها فرهنگ و ها اندیشه انتقال در

فرـ3داشتند. که بود دریایی و زمینی مسیرهای طریق بخشاز در باستان عهد جوامع و اقوام معماری و هنر و تاثیرهنگ روزگار آن جهان از وسیعی های

دینـ4گذاشتند. و ها آیین از جادهبسیاری طریق از باستانی یافتند.های راه بالعکس یا و عالم غرب به شرق از های

هاپول،پ: مقیاس و اوزان

بیـ63 در پول وضعیت بزرگ داریوش زمان بود؟تا چگونه هخامنشی حکومت فرمان تحت نواحی مبادلهشتر و نداشت چندانی بهسکه)پول(رواج کاال ی

میشد.سکه پرداخت کاال صورت به نیز دستمزدها و میگرفت.حقوق انجام پایاپای نشینصورت فینیقی شهرهای و ،لیدی بابل مثل مناطق در بیشتر نقره و طال های

مدیترانه دریای شرقی بودسواحل .رایج

زمینهـ73 در داد؟داریوش انجام اقداماتی چه سکه ضرب آنی از فراتر حتی و هخامنش قلمرو سرار در که کرد ضرب مشخص عیار و وزن با هایی سکه

داشت. اعتبار

داشت؟سکهـ83 نام چه داریوش طالی سِکِّه]سِکِّه.دَریکهای * دَریک طال= شِکِل(ی نقره= ی

سکهضرـ13 بود؟ب کسی چه انحصار در طال ها)های شهربَی و بود شاه انحصار اجازه=در با ها( توانستساتراپ می پادشاه کند.یسِکِّهی ضرب نقره

داشت؟ـ14 ای نتیجه چه کرد ایجاد هخامنشی داریوش که پولی هخامننظام پادشاهی مختلف نواحی در خدمات و کاالها گذاری ارزش برای شد.ومعیاری شی

بود. خارجی و داخلی تجارت گسترش و بسط در مهمی عامل

دورهـ14 در پول بود؟وضعیت چگونه ساسانیان و اشکانیان سکهی و یافت گسترش شهرها در خصوص به پول مبادالتکاربرد در مسی و ای نقره های

منطقه در افتاد.تجتاری جریان به وسیعی ی

اـ24 و وزن واحدهای کردند؟هخامنشیان حفظ را دولت کدام .ایالمیانندازگیری

شد؟ـ34 تعیین هخامنشی شهریاری برای مشخصی اندازگیری و وزن واحدهای پادشاه کدام دستور بزرگ)به یکم(.=داریوش داریوش
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دورهـ44 اقتصادی زندگی در کیل یا پیمانه بود؟چرا برخوردار ای ویژه اهمیت از هخامنشی روزگای آن در راچون خوراکی مواد مقادیر و میزان ر

کردند. می تعیین پیمانه با کردن وزن بجای

تجارتت: و .صنعت

توسعهـ45 و اقتصادی رونق به شایانی کمک چگونه هخامنشی کرد؟حکومت صنعت سرزمینی ساختن یکپارچه دارایبا آنها مردم که متمدنی و ثروتمند های

کاالهای تولید در فراوانی بودند.تجربیات مختلف

دورهـ64 از مانده برجا اشیای و باشند؟آثار می صنایعی چه پیشرفت بیانگر هخامنشی بافندگی.ی و صافکاری فلزکاری صنایع

لوحـ47 خزانهمحتوای از شده کشف گلی زمینههای در را مسائلی چه جمشید تخت سازد؟ی می معلوم صنعت هخامنشیانی زمان در که میشود معلوم

خوراکی و اشیا و اند بوده شاه به متعلق که است داشته وجود قلمروکارگاههایی سرتاسر از صنعتگرانی و استادکاران کردند. می تولید را شاهی کاخ به مربوط های

بودند. کار به مشغول کارگاهها این در هخامنشی پهناور

دورهـ84 در صنعت چگونهوضعیت ساسانیان و اشکانیان سلوکیان بربود؟ی داللت تاریخی مدارک و نسبیشواهد ورونق سلوکیان دوران در صنعتی تولیدات

توسعه با همگام ساسانیان روایی فروان دوران در دارد. اشکانیان شهرنشینیمخصوصا کردی رشد نیز شد.وصنعت بهتر تولیدی کاالهای کیفیت

دورهـ14 در صنعت کرد؟کدام شایانی ترقی ساسانیان پارچهی بافت بخصوص بافندگی ابریشمی.صنعت های

زمینهـ15 در ساسانی داد؟حکومت انجام اقداماتی چه ابریشم تولید قلمرویی از ماهری بافندگان کوچاندن و چین از خام ابریشم واردات گرفتن اختیار در با

کارگاه ایران )سوریه(به شام در شاپرم شوش،جندی در را متعددی بافندگی پارچههای نوعی ها کارگاه کرد.این ایجاد شوشتر و شاپور( وور)گندی ابریشمی ی

داشت. فراوانی مشتریان و شهرت روز آن جهان در که میکردند تولید را زربافت

دورهـ51 ساسانیدر میدادندی انجام را کاری چه حکومت به متعلق بافندگی درباره؟کارگاههای شاه نیاز مورد سپاهکاالهای کردند.ی می تامین را ادراری تشکیالت و

کرد؟ـ52 پیدا توسعه باستان ایران در خارجی و داخلی تجارت زمانی چه دراز خصوص به ایران در آریایی اقوام توسط قدرتمند حکومتی گیری شکل از پس

هخامنشیان. حکومت آمدن کار روی پی

سکهـ53 شدن تابعهپیدا نواحی مصنوعات و هخامنشی رودهای سواحل در سلسله این نشانی آسیا جنوب در سیالن و اروپا مرکز در رُن و دانوب های

چیست؟دهنده ازی هایی بازرگانینشان روابط سرزمینبرقراری است.با دور های

میرفت؟ـ45 شمار به مهمی تجاری مرکز هخامنشی پادشاهی قلب در شهر بابل.کدام

مراکزـ55 دریاها کدام دورهبنادر دریایی تجارت شدند؟اصلی می محسوب فارسبنادرهخامنشی درخلیج شده واقع بنادر نیز مدیترانهو دریای شرقی .سواحل

بود؟ـ56 کاالهایی چه شامل هخامنشیان عهد در صنعتیتجارت تولیدات و دامی و کشاورزی محصوالت چوب و فلزات مانند اولیه مواد از مختلفی انواع شامل

ش میداد.می تشکیل خوراکی مواد و آشپزخانه ظروف منزل اساس مانند مردم نیاز مورد اجناس را تجاری کاالهای از توجهی قابل بخش د.

بود؟ـ57 چگونه سلوکیان حکومت دوران در تجارت مبادلهوضعیت حجم از نداشت. را گذشته اشیایرونق عوض در و شد کاسته قیمت ارزان کاالهای ی

جای گرفت.تجملی را آن

گرفت؟ـ85 اساسی رونق خارجی بازرگانی خصوص به ستد و داد جریان دیگر بار اشکانیان رسیدن قدرت به با سیاسیچرا روابط برقراری رونق این مهم عامل

جاده گشایش آن پی در و چین و ایران میان تجاری بود.و ابریشم معروف ی

دورهـ15 در ایران تجارنقش در اشکانیان بود؟ی چه باستان عنوانت به تجاریایران هندواسطه و چین میان بابزرگ نیز و می، عمل کرد.اروپا

شد؟ـ16 می آنان نسیب راهداری و نقل و حمل وعوارض گمرکی حقوق از هنگفتی آمد در اشکانیان زمان در اشکانیانچرا زمان آن در چینزیرا وابریشم

هندوستان زیادیادویه داشت.مشتریان رم قلمرو در

بود؟ـ16 چگونه ساسانیان دوران در تجارت کرد.وضعیت پیدا چشمگیری گسترش دریایی و زمینی مسیرهای در تجارت ساسانیان روایی فرمان دوران در

بودند. ستد و داد مشغول اروپا مرکز و افریقا شرق تا چین از روزگار آن جهان از وسیعی مناطق در ایرانی بازرگانان

مخارج و درآمدها @ث:
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ادارهـ26 برای ها هزینهحکومت تامین و قدرت حفظ و قلمرو بودند؟ی چه نیازمند گوناگون مطمعئنیهای و پایدار درآمد منابع نیازمند همواره

خزانه موجودی و مالی منابع به بستگی ها حکومت عظمت و اقتدار واقع در و داشت.بودند آنها ی

عمدـ36 کلی طور بود؟به چه باستان ایران دوران در حکومت درآمد منابع ترین پیشهه ،مالیات دام و کشاورزی مالیات شامل ها مالیات انواع از: بود عبارت

ها. جنگل و معادن از برداری بهره حقوق و داری راه و نقل و گمرکی،حمل سرانه؛عوارض مالیات و وران

دورانـ64 و ایران معیشت و اقتصادی داشت؟وضعیت قرار عواملی چه تاثیر تحت همواره اقلیمی.باستان و مدیریتی و سیاسی عوامل

دورهـ56 اقتصادی شد؟وضعیت می چگونه آشوب و جنگ زمان در و صلح زمان در باستان وی بود حکمفرما آرامش و امنیت آرامش، صلح که زمانهایی در

فعالیت کردند، می حکومت کاردان و الیق امکاناتزمامدارانی حداقل از و پرداختند می کار و کسب به آسوده خیال با مردم و داشت خوبی شرایط اقتصادی های

اوض آوردند می هجوم ایران به خارجی دشمنان یا و شد می فراگیر امنی نا و آشوب و ضعیف مرکزی حکومت که دورانی در اما بودند؛ شرایطبرخوردار و اع

رو و ریخت می هم به رفت.اقتصادی می بین از آبادانی و نق

میگذاشت؟ـ66 منفی تاثیر باستان ایران اقتصادی وضعیت بر عواملی سدها.چه تخریب و ها رودخانه طغیان و سیل و خشکسالی خصوص به اقلیمی و طبیعی عوامل

شد؟ـ76 می باستان ایران در تولید افت و رکود موجب عواملی بیماریچه کُشنیکم: و فراگیر بههای اقلیمی و طبیعی عوامل دوّم: وبا(. و طاعون )مثل ای ده

سدها. تخریب و ها رودخانه طغیان و سیل و خشکسالی خصوص

بیماریـ68 شد؟بروز می چه موجب وبا و طاعون چون ای کشنده و فراگیر گستردههای میر و مرگ شد.موجب می تولید اُفت و رکود نتیجه در و کار نیروی ی

اعتقادات:14درس و دین
کُـ1 اساطیر اساس بر آریایی کهن اَاعتقادات مندرجات و بودهن چگونه ها نوشته سنگ و ؟وستا

هندیکم آریاییهای مثل ایران به مهاجر آریایی اقوام متعددی. راخدایان آنها و میپرستیدند مرگی(واهوره)سرور(،بلع)بخشنده(را میخواندند.امرتا)بی

آناندوم را. حیوانات خدایان خشنودی میکردندبرای وقربانی سرودها ها)دعاهای(و خواندند.نیایش می گوناگونی

میکردند.سوم اجرا را دینی تشریفات و مراسم مغ عنوان با افرادی .

شچهارم با معابد خویش خدایان برای و... یونان النهرین، بین ایالم، مردمان خالف بر آریایی اقوام ساختند. می .کوه

.پنجم شمردند می مقدس را خاک و آتش آب مانند طبیعی عناصر برخی همچنین آریاییان .

میکردند؟ـ2 اجرا کسانی چه را آریاییان دینی دینی وتشریفات ناممراسم به .افرادی  مغ

مردماچراـ3 خالف بر آریایی دیگرقوام ساختنبرایان نمی باشکوه معابد خویش ود؟خدایان ناحیه به محدود خدایانشان قدرت و نفوذ که داشتند اعتقاد آنان

نمیشود خاصی برمیگیرد،شهر در را گیتی قلمرو تمام .بلکه

کرد؟ـ4 ظهور باستان ایرانیان میان در آور)پیامبر( پیام زرتشت.کدام

میزیست؟ـ5 زمانی چه در کهزردشت دهند می احتمال پژوهشگران دربیشتر وزرتشت هفتم استقرنهای میزیسته میالد از پیش .ششم

دارد؟ـ6 قرار چیزهایی چه بر زرتشت تعالیم دارد.اساس قرار مزدا اهورا پرستش و یگانگی بر

بنوسید؟ـ7 را زرتشت مزدا5تعالیم اهوره چیز. همه تاریکیآفریدگار و روشنایی گیاهان، آبها، ستارگان، ماه، خورشید، زمین، است.)آسمان، )

نیست.2 بیرون او خواست و قدرت دایره از چیز هیچ .

که9 الهی موجودات از گروهی مقدس. جاودان یا کنند.امشاسپندان می یاری جهان امور اداره و آفرینش امر در را مزدا اهورا شدند می خوانده

بد.3 و نیک مینوی یا نیرو دارد.دو وجود کسیکهجهان خیرآن و برگزنیک مزدایده،را اهرا کند،پیرو می انتخاب را شر و بد کسیکه آن اهریمنو میشود.پیرو شمرده

که1 که کرد می سفارش پیروانش به زرتشت نیک. ومینوی برگزیده نیک،را نیکپندار نیکوگفتار دهند.کردار قرار خود زندگی سرمشق @را
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آموز1 دیگر از زرتشت،هایه. آخمهم جهان به درباراعتقاد است)روزیکه واپسین روز و بهیهرت نیک انسانهای شد. خواهد داوری انسان، اعمال

مزدایهجرگ اهوره ویاران افکنده دوزخ به بد، انسانهای و پیوست اهریمنخواهند ای شد.برده خواهند

ازـ8 مقدس)امشاسپندانمنظور جاودانان هستند؟چه(یا الهیکسانی موجودات از میکنندگروهی یاری جهان امور ای اداره و آفرینش امر در را مزدا اهوره .که

چیست؟ـ1 زرتشت تعالیم در واپسین روز و آخرت جهان از جهانمنظور در انسان اعمال درباره شدداوریروزیکه جرخواهد به نیکان اهورهیهگو یاران

اهریمن برده و افکنده دوزخ به بدان و پیوست خواهند شدمزدا .خواهند

جامعـ11 در رایج نیایش آداب از یک کدام با بوده؟یهزرتشت مخالف کردنباخود رویوقربانی بی گاوحیواناتیهکشتار ویژه برگزاربه و بود مخالف

است. کرده نکوهش را ها آن کنندگان

دارد؟ـ11 نام چه زرتشتیان و باستان ایرانیان مقدس .کتاب  اوستا

پـ21 دربر که اوستا از نسخه باستانی داستانهای پوستایه بر هخامنشیان رفتاوگزمان بین از چگونه بود شده سوزیبراثر؟نوشته جمشیدآتش تخت

رفت بین از مقدونی اسکندر .بدست

پادشاـ31 نمودهایهکدام اوستا گرداوری به اقدام یکم؟اشکانی .بالش

اـ41 ساسانی پادشاه کدام زمان یافتدر نگارش زبانی و خط به ساسانی؟وستا دوم .شاپور

بود؟ـ51 چه ها مادی اعتقادات و میدهددین نشان که دارد وجود آنهاشواهدی مزداکه ازاهوره برخی کهنو همچونخدایان میکردندمیتراایرانی ستایش را

آیین برگزاری میشدند نامیده مُـغ که مادی خانهایروحانیون داشتند.دینی)مثل عهده بر را کردن قربانی و سرودها و نیایشها دن

مُـ61 زرتشت دین کردندبعدازآمدن پیدا جامه در وضعیتی چه بهغان پذیرفتند را زرتشتی دین تدریج به که ها بعد زرتشتی؟ دینی شدندپیشوایان آنان.تبدیل

در مهمی زرتشتکهنادیاناعتقاداتآمیختننقش تعالیم .دداشتنبا

منابعـ71 باورهاهایاهیآگکدام درباره اراآدابارزشمندی پارسیان دینی مراسم میئو سنکننده هاگ؟ (هردوتتاریخویژه)بهیوناییهایهنوشت+نوشته

شناسیهایکاوش+ .باستان

ایرانیـ18 برجسته گران پژوهش زرتشنظر دین دین از هخامنشیان پیروی خصوص در ایرانی غیر چیستو مندرجات؟تی از برخی پایه بر آنان از عدهای

شواهدنوگسن دیگر و ها اندشته بوده زرتشتی هخامنشیان که میکنند امّااستدالل می. و ندارند قبول را نظر این دیگری بهگروهی هخامنشی شاهان گویند

اند داشته اعتقاد ایرانی کهن .باورهای

مـ11 سیاست بنویسید مثالی ذکر بودبا چگونه خود سلطه تحت اقوام به نسبت هخامنشی پادشاهان خودذهبی دین از پیروری در مردم همامنشی پادشاهان ؟

احت و مغلوب مردمان با بزرگ کوروش منشانه آزاد رفتار مثالً میشمردند محترم را خود حکومت تابع اقوام عقاید و فرهنگ و میگذشتند وآزاد آداب و دین به او رام

غارترسوم و ریزی خون بدون را بابِل وقتی او که دارد اشاره مطلب این به کوروش منشور از سطرهایی بود. جدیدی پدیده زمان آن در مردمان بهاین کرد. فتح

ستایش و بابِلیان(نیایش بزرگ آمردوک)خدای ساکنان کشوری یا شهر تصرف از پس معموال زمان آن روایان فرمان که حالی در کرده،پرداخت عام قتل را نجا

میکردند. اهانت آنان خدایان به و غارت را معابدشان

بودـ21 چگونه اشکانیان اوایل و سلوکیان دوره در ایران دینی باوروضعیت و فرهنگ زبان تا کردند بسیار کوشش سلوکی شاهان و مقدونی اسکند یونانیهای؟

د بر ایرانیان بیشتر اما کند توریج ایران در ورا اشکانیان و سلوکیان دوران در رو این از ماندند باقی خود نیاکان رسوم و آداب سُنّتها مزداین اهوره بر خدایانعالوه

ایرانی برایآناهیتاومهر)میترا(همچونکهن معابدی یونانیان از تقلید به اشکانی پادشاهان از برخی میشدند ستایش ساختند.آناهیتاهم

زرـ21 دین بوددشتوضعیت چگونه اشکانی دوره دردر وا؟ نفوذ زرتشتی دین اشکانیان دوره وگواسط یافت چشمگیری اشکانیسترش پادشاهان از برخی

کردند پشتیبانی آن از یا و گرویده دین این این.به شاهان از میشودیکی یکم)سلسلهگفته ا(بالش پراکنده متون داد شودودستور گردآوری باید شاهانبرخی.ستا از

تصویر بهاتشدآاشکانی آنان گرایش نشانه که را سکّکنی روی بر بود زرتشتی اندهایهیش کرده نقش .خود

راهـ22 صغیر آسیای قلمرو در ایزد کدام ستایش اشکانی مهر)میترا.(؟یافتدرعهد ایزد)خدای(

خودـ32 سلطه تحت مردمان و اقوام به نسبت اشکانیان مذهبی بودچگونسیاست حامیه هخامنشیان، همانند نیز اشکانیان دینی؟ آزادی وسیاست ایرانیان بود.

خود دینی مراسم انجام و خدایان ستایش در میکرد زندگی اشکانی حکومت روایی فرمان تحت که مردمان بودنددیگر @.آزاد
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آـ42 سیاست بودزنتیجه چه اشکانیان دینی زمینادی برایهایه؟ را آمیزهمزیمناسبی مسالمت فراهمادیانپیروانستی مختلف عقاید اینآو از ورد

میپرستیدند را خود خدایان مزاحمتی هیچ بدون میزستند ایران در که تبارانی یونانی .رو

ایرانـ52 در اشکانی دوره در ایرانی غیر و زرتشتی غیر ادیان بود؟وضعیت برانیزیهودیانچگونه مناسبی پناهگاه را میشمردندایران خود مسیحی دین پیروان

اذیّ و آزار معرض در که میکردندهم وآزادی امنیت احساس اشکانیان قلمرو در داشتند قرار روم حکومت بوداییت بهآیین دوره آن در که بود هایی آیین ایراناز

زمین سر در بودایی مبلغان و کرد اموزهاینفوذ و اندیشه تبلیغ به اشکانی حکومت میپرداختندهایهشرقی .بودا

وـ26 اخبار و درآمنابع دینی وضعیت درباره ها وگاهی ساسانی میباشددوره چه ساسانیان دینی سنسیاست از عبارتند ها آگاهی و اخبار این منابع نوشتهگ؟

ها،ها برجسته شناسی،نقش باستان ها،شواهد زرتشتیاناندرز،دینیهایکتاب،سکه ها رومیآبرخی،نامه و یونانی مسلمان مورخان فردوسیو،ثار .شاهنامه

دارند؟ـ72 زرتشتی دین تاریخ در بسزایی اهمیت ساسانیان دوره راچرا دین این ساسانی حکومت رسمیزیرا کرددین اعالم .ایران

بودـ82 جه ساسانی دوره در زرتشت دین شدن رسمی اقدامنتایج این با گره؟ هم به سیاست و سوخوردنددین یک بهاز ساسانی کاملپادشاهان ازپشتیبانی

و پرداختند رسمی قدرتدین زرتشتی روحانیان دیگر سوی رااز ساسانی شاهان حاکمیت اند.و کرده طرزتایید به زرتشتی روحانیان قدرت و یافتزیادینفوذ .افزایش

داشتـ12 قرار کسی چه زرتشتی روحانیون رأس برجدر روحانی عنوان؟ با موبدسته و داشتموبدان .قرار

معموالًـ31 ساسانی چپادشاهان مشورتهبرای باموبدان مسامیکردنداموری در تصمیمگیری برای حکومتیئ؟ مهم .ل

بودند؟ـ13 هایی مسولیت چه دار عهده موبد موبدان از پس زرتشتی روحانیان مراتب سلسله ساسانی هاییدردوره مسولیت دار .دادرسیوقضاوتمانندعهده

کردنـ23 مکتوب اقدام موبدان شد موجب ساسانی دوره در عواملی کنندچه شفاهی دینی؟اوستا جملهتحوالت از اصل مسیحاین دین قلمروپیشرفت در

گرفتن در و مختلفساسانی ادیان پیروان میان اعتقادی جدلمباحثات و بحث مقام در اینکه برای موبدان که داشتهباعث اختیار در استنادی قابل مدرک سندو

کنند شفاهی اوستای کردن مکتوب به اقدام .باشند

بودـ33 چه زرتشتی دین در آتش آتشنقش زرتشتی دین در مقدس؟ برابرآتش،عنصری در نیایش با زرتشتیان و مزدابود همیناهوره به میکردند ستایش را

ساسانیان دوره در شدیاریبسهایهآتشکددلیل ساخته ایران روستاهای و شهرها .در

آتشکدـ43 مندترین وشکوه ترین ذکرهایهبزرگ را ساسانی اتشکده5؟کنیددوره کشاورزان.آذربرزین. مخصوص خراسان در مهر

گشنسپ.2 شاهان.آذر ویژه آذربایجان موبدان.آذرفرنبغ.9در خاص فارس در

اوستاـ59 دوره کدام زبدر پهلویبه شدان نوشته آن بر هایی وتفسیر وشرح ساسانیان.؟ترجمه عصر در

وـ69 ترین کتابمهم ترین ببرید؟هایمفصل نام را گردید تعلیم پهلوی زبان به زرتشت تعالیم اساس بر که بردینکرد.1اعتقادی مشتمل ای دانشنامه که

است زرتشتی بندهش.2عقاید .کتاب

درـ73 زمانی چه گرواز ساسانی زرتشتیهایهدوره مسیحیان)مثلغیر و شدند(مانویان رو روبه مشکالتی یافتنبا؟با موبدان.رسمیت نیرومندشدن و زرتشتی دین

کنیدـ83 بیان را مانی دیناعتقادات از هایی آموزه ترکیب با مانی کبوداییومسیحی،زرتشتیهای؟ عقیدهداشت کردمانی عرضه را جدیدی وآیین او ه

تا اند آمده وی از پیش استپیامبران نور دنیای از که را بهروح را انسان و برهانند تاریکی و مادی جهان برسانند.رستگاریاز

گرفتـ13 اجازه خود عقاید تبلیغ برای ساسانی پادشاه کدام از .؟مانی یکم شاپور

پیروانـ14 وـ خودشمانی مطالب تفهیم هایشا)برای کتاب گرفتند(ندر کار به را ای شیوه کتابچه زبانهای؟ به را ازهایخود گاه و نوشند می مختلف

.نقاشی میکردند استفاده

نوشتـ14 کتابی چه در را خود عقاید عنوانمانی به کتابی در کرد.شاپورگان؟ هدیه شاپور به و نوشت

بودـ24 چگونه مانی با موبدان با؟برخورد شّدت به مانویموبدان بودندآیین کردند.مخالف تشدید مانویان و مانی نابودی برای را خود اقدامات شاپور از پس آنان .

شدـ34 اعدام ساسانی پادشاه کدام زمان در زمانمانی در یکم.؟ بهرام

شدـ44 چه مانی مرگ از پس مانی پیروان بهسرنوشت بودند گرفته قرار شکنجه و تعقیب تحت که او پیروان یا؟ و ساسانی امپراتوری مرزی مناطق

گریختندهایسرزمین ازدیگر گ.)تایپ فرزانه @.(9مهدی
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42یصفحه

آموزش15درس و زبان :
گفتند؟ـ1 می سخن ایالمی زبان به ایران در ای منطقه چه ایران.مردمان فالت غربی جنوب مردمان

ازـ2 نوشتاری دوم زبان عنوان به زبان کدام هخامنشی دوران شود؟در می استفاده .آن ایالمی زبان

است؟ـ3 خطی و زبان چه به جمشید تخت از شده کشف ایالمی.الواح زبان و خط

شدند؟ـ4 نامیده چه شناسان زبان سوی شد(از متداول ایران در ها آریایی تدریجی استقرار از پس گوناگون)که گویشهای و ایرانی.زبانها زبانهای

زبانهایـ5 از چیست؟منظور گفتند.ایرانی می سخن آن با یکدیگ، از شدن جدا از پیش ایرانی و هند اقوام که ایرانی و هند زبانهای گروه از ای شاخه

شاخـ6 زیر ایرانی و هند زبانند؟یهزبانهای اروپایی.کدام و هند زبانهای بزرگ گروه

مـ7 تقسیم دوره چند به ایرانی زبانهای تحول و تغییر شود؟مراحل دوری نو.یهسه و میانه کهن،

است؟ـ8 مانده برجای مکتوب آثار ایرانی، کُهن زبانهای از یک کدام اوستایی.از زبان و هخامنشیان( باستان)زبان فارسی زبان

محدودـ1 چه در کهن داشته؟یهزبانهای رواج هخامنشیان.زمانی پایان تا قدیم از

ا دوره در میانه، دوره دور)زبانهای اوایل تا دوریهشکانی اوایل در نو، دوره زبان یافت.یهاسالمی.( رواج اسالمی

است؟ـ11 زبان کدام امروزی فارسی زبان باستان.نیای فارسی زبان

بود؟ـ11 قوم کدام زبان باستان داشته.فارسی رواج هخامنشیان زمان در که بوده پارس قوم زبان

ماندهـ21 برجای مدرک شده؟مهمترین نوشته خطی چه به هخامنشیان(، باستان)زبان فارسی زبان میخیاز  خط

گفتند؟ـ13 می سخن اوستایی زبان به ایران نواحی کدام ایران.مردمان شرقی نواحی از بخشی مردم

مانده؟ـ14 برجای آثاری چه اوستایی زبان ...از و آن به مربوط متون و اوستا کتاب

دـ15 ایرانی محدودیهورزبانهای چه در اند؟یهمیانه بوده متداول دورزبانی اوائل حتی و ساسانیان سقوط تا هخامنشیان سقوط زمان از اسالمی.یهتقریبا

دورـ16 ایرانی زبانهایند؟یهزبانهای کدام شامل ساسانی.میانه پهلوی یا میانه فارسی زبان ؛ اشکانی پهلوی یا پارتی زبان

پارتیـ17 داشت؟زبان رواج کجا اشکانی پهلوی ایران.یا شرقی شمال و شمال مناطق در نیز و اشکانی دربار در

دنبالـ18 ساسانی پهلوی یا میانه فارسی است؟یهزبان زبان باستانکدام فارسی .زبان

داشت؟ـ11 رواج کجا ساسانی پهلوی یا میانه فارسی جنوزبان و جنوب نواحی در و ساسانی دربار ایران.در غربی ب

شود؟ـ21 می گفته زبانهایی چه به نو ایرانی یافت.زبانهای گسترش ایران مختلف نقاط در تدریج به اسالمی دوران در که زبانهایی به

نداشت؟ـ21 رواج مختلف متون نوشتن باستان ایران در داشت.چرا ترجیح کتابت بر شفاهی نقل زیرا

کـ22 اسناد کدام باستان ایران اقتصادی.در اسناد حدودی تا و سیاسی اسناد شد؟ می تابت

نوشتـ23 است؟هایهبراساس شده می نقل شفاهی صورت به باستان ایران در مطالبی چه یونانی عاشقانمورخان و حماسی برخییهداستانهای نیز و مادی

زمان. آن اشعار

دیهقِصّـ24 کدام و است ای دوره چه به مربوط افسان، است؟هزار گرفته شکل آن براساس مشهور واستان هزار داستان و است هخامنشیان زمان به مربوط

است. گرفته شکل آن براساس شب یک

داشت؟ـ25 فراوانی رواج ایران در پهلوانی و ملّی داستانهای نقل زمانی چه اشکانیان.در زمان در

دورـ26 چهیهدر و گفتند می گوسان کسانی چه به کردند؟اشکانی برایمی حفظ از را پهلوانی و ملّی داستانهای که داستانگویان و دانها موسیقی و شاعران

کردند. می منقل بعد نسلهای به سینه به سینه ا داستان پس خواندند. می مردم

دورـ72 در پهلوانی و ملّی بوده؟یهداستانهای مؤثِر کتب کدام تدوین در بعدهااشکانی داستانها مورداین فردوسی شاهنامه سرودن و ها نامه خدای تدوین در

گرفتند. قرار @استفاده
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43یصفحه
داشتند؟ـ28 اشکانیان عصر در ایران تاریخ در فرهنگی نقش چه سینهگوسانها به سینه را پهلوانی و ملی داستانهای که بودند گوسانها این درحقیقت

کردند. می منقل بعد نسلهای به

ها)کتابهایـ21 درمنظومه و هستند زبانی و خط چه به آسوریک درخت و زریران یادگار داستانی ی شعر(

اند؟ شده سروده زبانی چه به اند.ابتدا شده سروده اشکانی( پهلوی زبان پارتی)یا زبان به ابتدا شاید ساسانی. پهلوی خط و زبان به

ریشـ31 و باشد؟یهاصل می زبانی و خط چه به منیژه و بیژن ریشداستان و دارند.یهاصل اشکانی

آثارـ31 بیشتر میانه)ساسانیموضوع فارسی زبان و خط چیست؟،به ساسانی( اندرز.پهلوی و پند جغرافی تاریخ حقوق دینی ادبی موضوعات در

بود؟ـ32 چه باستان ایران در تربیت و تعلیم اهداف فرزندمهمترین پرورش و تربیت و تعلیم به باستان کردند.ایرانیان می تأکید خردورزی و پرهیزکار و دانا انی

بود؟ـ33 چه شامل باستان ایران در پرورش و اموزش ای.ابعاد حرفه و شغلی دینی، اجتماعی، اخالقی، جسمانی، تربیت شامل

شد؟ـ34 می انجام چگونه باستان ایران در تربیت و آداتعلیم مادر نظر زیر و خانه در سالگی هفت یا پنج بعدیتا مراحل گرفتند. می یاد را و... رسوم و ب

گرفت. می انجام آموزشگاه یا و مدرسه در و خانه از خارج در اغلب پرورش و آموزش

بود؟ـ35 چگونه ساسانیان زمان بخصوص باستان ایران در وآموزش بروند مدرسه به توانستند می مؤبدان و اشراف و درباریان شاهی خاندان فرزندان فقط

حرفتح فرزندان و بودند محروم آموزش اقشاراز دیگر اما کنند آموختند.یهصیل می را پدران

بود؟هایهبرنامـ36 چه باستان مدارس گروآموزشی البته نوشتن. و خواندن کمی رسوم، و آداب زردشت، اصول میهایهآموختن ای ویژه آموزشهای مختلف

و اشراف فرزندان و شاهزادگان رادیدند.مثال اوستایی و دینی تعالیم موبدان، فرزندان خواندند. می رزمی... فنون سیاسی،کشورداری، دانشهای فراگیری به امرا،

گرفتند. می فرا حساب و ادبیات زبان، و خط نیز دبیران فرزندان دیدند. می آموزش

مسلطـ37 علومی چه به آنها و بود کسانی چه شغل آموزگاری ساسانیان، زمان زردشت،بودند؟در دین معارف بر آنان داشت. اختصاص موبدان به فقط

داشتند. تسلط خود زمان علوم از دیگر برخی و پهلوی ادبیات

ادارـ38 ساسانیان، زمان بود؟یهدر که اختیار در مدارس و ها زردشتی.آموزشگاه موبدان

مرـ31 از را اموری چه بزرگان، و شاهی خاندان جوانان و گرفتند؟کودکان می فرا سوارکاری.بیان مثل ورزشها انواع

بوده؟ـ41 باالیی سطح در باستان ایرانیان فرهنگ و دانش که کرد استنباط توان می منابعی چه گزارشهایاز و ها کتیبه قردوسی، شاهنامه اوستا، مندرجات از

رومی. و یونانی نویسان تاریخ

علومـ41 چه مورد در اوستا، دانش فصل است؟در آمده مطالبی درباری طبیعی.یهمطالبی علوم و حقوقی و اجتماعی شناسی،حکمت،امور پزشکی،دامپزشکی،ستاره

دورـ42 کدام بود؟یهدر زمان متمدن کشورهای بین فرهنگی مبادالت و دانشها مرکز دورایران هخامنشیان.یهدر

داـ43 با هخامنشیان دوره در تمدنهایی چه فنون و شد؟علوم آمیخته هخامنشی صغیر.نشهای آسیای ایالم، هند، مصر، النهرین، بین

بود؟ـ44 چگونه ساسانی ایران فرهنگی و علمی دوروضعیت از دوره این در علوم وهایهپیشرفت علوم نشر به ساسانی پادشاهان بود. بیشتر بسیار قبل

ایرا کردند. می توجه آنها حال رفاه و دانشمندان برند.گرامیداشت بهره اقوام دیگر علوم از که بودند مند عالقه همواره نیان

بود؟ـ45 چه انوشیروان زمان روم و هند با فرهنگی مبادالت گسترش آمد.نتیجه پدید ایران در نیرومندی علمی جنبش

داشت؟ـ46 فلسفی علمی مباحث به زیادی عالقه پادشاه انوشیروان.کدام خسرو

علمـ47 مراکز از ببرید؟یکی نام را باستان ایران دوری در دزفول( شاپور)نزدیک جُندی ساسانی.یهدانشگاه

شد؟ـ48 می تدریس دانشهایی چه شاپور جندی دانشگاه الهیات.در نجوم فلسفه پزشکی،

کردند؟ـ14 می تدرس شاپور جندی در نواحی کدام یونانی.پزشکان هندی ایرانی،

دانشگاهـ51 بیمارستان بود؟ویژگی چه شاپور دانشگاجندی بههایهمثل نظری، آموزشهای کنار در دانشجویان که بود بیمارستانهایی دارای امروزی، پزشکی

شدند. می آشنا بیماران درمان با نیز عملی @صورت
Ga
mB

eG
am
-D
ars
i



44یصفحه
ومعماریـ16 شانزدهم=هنر .درس

دوره هایالف: :مادی

دورـ1 استیهاز آمده دست به هنری آثار چه است؟مادها امده بدست وظروفسفالی سیمین و زرین اشیا شامل مختلفی هنری .آثار

داشتندـ2 ای توجه خور در مهارت هایی هنر چه در مادی داشتند؟هنرمندان ای توجه خور در مهارت گری سفال و سازی جواهر .درفلزکاری

برچیستـ3 متکی مادی دستاورد؟هنر و برتجربیات بومیانهایمتکی اندوهنری زیسته می منطقه این در ها مادی از ها قرن استکه بوده ایران فالت غرب

اند بوده درخشانی تمدن .صاحب

معماریهایدستاوردـ4 عرصه در مادی میباشد؟حکومت مقابلهچه برای و تبحر سازی قلعه در ها مادی شد ساخته هایی شهر و ها کاخ ها قلعه دوره این در

خو خارجی دشمنان قلعبا آشوریان ویژه به اند.هایهد ساخته مستحکمی

بود؟هایپایتختـ5 ویژگی چه دارای معماری نظر از و بود شهری چه ها ازمادی شهر این میگفتند اکباتان آن به یونانیان که بود امروزی همدان ، هکمتان شهر

داشت. خاصی نمادین رنگ قلعه هر در که بود شده توتشکیل تودر قلعه هفت

ببریدـ6 نام را ماد دوره کنگاور.شهرهای )اصفهان(و اسپدانه ، .بیستون

دوره :هخامنشیانیب:

رسید؟ـ7 شکوفایی اوج به ایران معماری و هنر هخامنشی دوران در پادشاهانچرا اقتصادیوحمایت رونق آرامش ثبات سبب .به

ازمعماریـ8 توجهی قابل آثار هخامنشی حکومت مناطق کدام برجستاز نقش معماری به وابسته تزیینی شاهکارهایههنرهای و دیگرهایسنگی هنری مهم

است مانده شوش؟برجا جمشیدـ تخت .پاسارگادـ

بنویسید؟هایویژگیـ1 را هخامنشی عصر معماری و هنر دستاوردـ1مهم از ملتهایتاثیرپذیری و اقوام پیشینهایهنری بودکه حکومت آن دنیتمیهتابع

داشتند میگذاردـ2درخشانی نمایش رابه درباری تجمالت و تشریفات و شاهانه شکوه که معنی این به بود آن بودن دیگرـ3درباری عبارت یابه گرایی طبیعت

است. شان هنری آثار در وگیاهان حیوانات مانند طبیعت در موجود عناصر از تقلید و استفاده

هـ11 هنر بودن درباری از چیستمنظور عمد؟خامنشی بخش ساختمانیهیعنی و شاخص هنری زندگیهایآثار برای و درباریان و شاهان خواست به مجلل

امد وجود به آنان تشریفاتی و .تجمالتی

دورـ11 بناهای چیستیهمهمترین شامل ساختمان؟هخامنشیان دیگر و ها آتشگاه هاـ کاخ ـ ها استهایآرامگاه .عمومی

دورقدیمیـ12 بناهای میباشدیهترین چه شامل و شدند پا بر کجا در کاخ؟هخامنشی شامل مجموعه این شدندـ پا بر هخامنشی پایخت پاسارگاد،نخستین در

بود هخامنشی کوروش آرامگاه و .شاهی

کیست؟ـ31 زمان در باستان ایران معماری عظمت و شکوه یکم.اوج داریوش

دـ41 یکم داریوش مهم بنویسید؟اقدامات را معماری زمینه عنوانـ1ر به شوش شهر آپادانادر نام به بزرگ کاخی داد دستور حکومتش ابتدای در پادشاه این

شود ساخته هخامنشی حکومت اداری مجموعـ2پایتخت ترین باستانیهعظیم معماری شاهکار و جمشید)ساختمانی شد(تخت پا بر یکم داریوش دستور به .نیز

لوـ15 میکنددر تاکید ای مساله چه بر بزرک داریوش شده کشف شوش آپادانای کاخ در که بودی یاد سنگی می؟ح گردتاکید با را مجلل بنای این که کند

است ساخته سراسرامپراتوری از عالی ساختمانی مصالح و ماهر کارگران و بنایان .آوردن

پاگردیدـ61 بر چگونه جمشید آپادانایهمچون؟تخت مصالحشوشکاخ آوری گرد با نیز و وکارگران هنرمندان بنایان معماران از کثیری گروه مشارکت با

گردید پا بر هخامنشی قلمرو سراسر از .ساختمانی

برجستـ17 اندهایهنقش شده کاری کنده هایی مکان درچه هخامنشی سین؟دوران بر ها برجسته نقش این از بسیاریهبرخی و ها کوه ای آنهاصخره از دیگر ی

ها آرامگاه و ها کاخ ویژه به حکومتی بناهای دیوار روی .بر

نگارـ81 و نقش باشند؟هایموضوعات می چه سنگ روی بر هخامنشی زمان شده کاری یایهپیکرکنده و دشمن بر پیروزی هنگام به او مالزمان و پادشاه

همچنین و ای افسانه و واقعی حیوانات ی پیکر عام نشانبار و .دینیهایهنمادها

برجستـ11 نقش هخامنشیهایهدر ای است،صخره شکلی چه مزدا نمادین؟اهوره شکل دارحلقهبه بال حالای باالیدر بر @سرپادشاهپرواز
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مقایسـ21 با برجستیهپژوهشگران رسیدند؟یهدورهایهنقش ای نتیجه چه به آن از پیش دوران با یافتههخامنشی سندر که تراشانگاند

برجست نقش از اند بوده هخامنشیان خدمت در که برجستهایههنرمندی نقش ویژه به و النهرین اند.هایهبین گرفته الگو و الهام آشوری

مجسمـ21 یا تندیس مناطق کدام در هخامنشیان دوران استهایهاز شده یافت است؟جانوری شده یافت شوش و جمشید تخت .در

چیستـ22 شده ساخته طبیعی ای اندازه از تر بزرگ که هخامنشیان زمان از مانده باقی انسانی تندیس که؟تنها است یکم داریوش به متعلق سر بدون پیکری

است شده اورده بیرون خاک زیر از شوش .در

دیدـ23 میتوان آثاری چه در را هخامنشیان دوران هنری آثار ترین کاری؟ظریف فلز درباریانشهایدر و پادشاه برای اختصاصا که ممتازی جواهرات و نفیس

ظروف دیگر و ریتون تکوک از گوناگونی انواع اند شده نقشهایساخته به مزین مفرغی و ای نقره زیورآالتهایطالیی نیز و .مختلف

آـ24 دوراز بافندگی است؟یهثار مانده باقی چیزی چه پازیریکچیزهخامنشی قالی جز است.به نمانده باقی ی

دورـ25 در بافندگی هنر که دهد می نشان چیزی استیهچه داشته قرار اوج در شدهایهجامع؟هخامنشی تزیین و نگار و نقش وسپاهیانشیهپر پادشاهان

ها برجسته نقش .در

دوره :اشکانیانیپ:

برجستـ26 ببرید؟یهآثار نام را اشکانیان دوران شمعماری خواجبقایای کوه کرمانشاه استان در کنگاور شهر در آناهیتا معبد دامغان دروازه صد نسا یههر

کشور. در موصل نزدیکی در )الحضر( هترا شهر کاخ و سیستان

بودـ27 چه اشکانیان دوره در ساختمانی بود؟مصالح تراشیده و نتراشیده سنگ آجر خشت .شامل

اشکانیانهایویژگیـ28 دوران بود؟معماری دیوانـ1چه دارای و گنبدی دار طاق بناهای بهـ2ساخت خواجه کوه بناهای در و یافت رواج بری کچ هنر

رسید ظرافت است.ـ3نهایت دیواری نقاشی داشته رواج اشکانی معماری در که دیگری آرایه

رسید؟ـ21 ظرافت نهایت به کجا در و یافت رواج اشکانیان زمان در معماری هنر رسید.کدام ظرافت نهایت به خواجه کوه بناهای در و بری گچ هنر

دورـ31 در سازی مجسمه میباشد؟یههنر چه دوره این اثر ترین برجسته و گرفت رونق کشوری چه هنر از متاثر واشکانیان گرفت رونق یونانی هنر از متاثر

پیکر اثر ترین شاهزادیهبرجسته است.یهبرنزی اشکانی

برجستتفاوتـ31 نقش با اشکانی دوران از مانده باقی هایی برجسته چیستهایهنقفش در ساسانی و نقش؟هخامنشی سطح در هنری و فنی نظر از

نیستندهایهبرجست ساسانی و .هخامنشی

هنرـ32 دیکر سازی پیکره و برمعماری بودهایعالوه چه اشکانیان دوران سازی؟رایج جواهر و کاری فلز .سفالگری

سفالـ33 بود؟یهدورهایویژگی چه بودند.اشکانی رنگ سبز اغلب لعابی دارای اما نداشتند وگوناگونی متنوع وطرح نقش ها سفال دوره این در

دوره ساسانیث: :ی

بودیهنتیجـ34 چه هنرمندان از آنان پشتیبانی هنر به ساسانی حکومت شک؟توجه و عظمت لحاظ به که آمد پدید آنوههنری بر گاه و میکرد برابری روم هنر با

داشت .برتری

داشتـ35 چه در ریشه ساسانی بود؟هنر پذیرفته تاثیر نیز رومی و یونانی هنر از وحتی داشت اشکانی و هخامنشی دوران هنر ونیز ایران کهن هنرهای در .ریشه

دورـ36 معماری آثار ترین میباشدیهمهم چه آتش؟ساسانیان ها ها(کاخ )سد بندها و ها قلعه ها کاروانسرا ها پل ها .کده

رسید؟ـ37 قدرت اوج به بنا کدام ساخت با و اغاز بنا کدام ساخت با ساسانی بامعماری و شد )گور(آغاز فارس فیروزآباد در اردشیر کاخ بنای ساخت با

رسید. قدرت اوج به تیسفون کاخ ساخت

بناهاـ38 ترین زیبا و ترین شکوه شد؟با ساخته کجا در و میباشد چه ساسانی دوره ساسانی دری و بود کاخ آن از بخشی کسری ایوان یا طاق که تیسفون کاخ

شد. ساخته دجله رود کنار

برجستـ31 دوریهویژگی بودیهمعماری چه بود؟ساسانیان ها کاخ ویژه به بناها ساخت در طاق و ایوان گنبد وسیع .کاربرد

مـ41 کار شدسبک معماران کدام برای الگویی گنبد ساخت در ساسانی اروپایی؟عماران حتی و شد اسالمی دوران در معماران برای .شدالگویی

دورـ41 میشدیهدر استفاده هایی روش چه از بناها و ها کاخ داخلی تزیینات برای بریهایروش؟ساسانی گچ دیواری نقاشی کاری موزاییک مانند گوناگونی

ن میشدو استفاده برجسته .قش
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میشد؟هایهآتشکدـ42 ساخته شکلی چه به میشد.ساسانی نگهداری آن درون در مقدس بودآتش طاق چهار گنبد شکل به

شهرـ43 ونقشهایبیشتر طرح و شدند ساخته مناطق کدام در بودیهساسانی چگونه ها نقش؟آن و طرح گردیدندـ برپا خوزستان و فارس همچونآنیهدر

بود دایره شکل اشکانیبه .شهرهای

برجستـ44 نقش دارندهایهاکثر قرار کجا در ساسانی دارند؟دوران قرار شاهی خاندان زادگاه فارس .در

برجستهـ45 نقش اغلب ومضمون دورمحتوا چههای اهوریست؟ساسانی سوی از شاهی منصب صحنهااعطای و شاه به پیروزیمزدا از شاههایی .انهای

برجستـ46 نقش دارد؟یهمعروفترین مشخصاتی باشدوچه می چه ساسانی یکدوره و دار نقش وکوچک بزرک سنگی دوطاق که است بستان طاق مجموعه

میشود شامل را طاق بدون برجسته بزر.نقش طاق کرده معروف بستان طاق به را مجموعه این دیوارگیآنچه در را پرویز خسرو شکارگاه که داخلیهایهاست

نشان دهدطاق .می

گریـ47 نگار و نقاشی داشتهنر وضعیتی چه ساسانی عصر نقاشان؟در و یافت چشمگیری رواج و رونق ایران در نگارگری و نقاشی هنر ساسانی دردوران

دادند نشان خود از افزایی مهارت انسان و جانوران گیاه و گل نقوش ترسیم در نق.ایرانی ونگارهای بعدنقش دوران هنرمندان بخش الهام ساسان عهد در ایرانی اشان

دور ویژه بودیهبه .اسالمی

ساسانیـ48 دردوران ایرانی دادندنقاشان نشان خود از افزایی مهارت نقوشی چه ترسیم انسان؟در و جانوران گیاه و گل .نقوش

نگارـ41 و کداهاینقش بخش الهام ساسانی عهد در ایرانی بودنقاشان هنرمندان دور؟م ویژه به بعد دوران بودیههنرمندان .اسالمی

داشتنـ51 کاربردی و ها وژگی چه و دهد می تشکیل چه را ساسانی دوره از باقیمانده فلزی آثار ظرفا؟بیشتر این شوند می تشکیل کاسه سینی بشقاب نواع

ونگار نقش دارای مهایها برای اغلب وظرفهستندو زیبا خانوادبسیار و شاهی خاندان میشدندهایهصرف تهیه .اشرافی

بودـ51 چه ساسانی دوره در موسیقی دوران؟وضعیت از یکی ازهایدورهساسانی بیش ساسانی دوره در عرصهموسیقی هنرمندان است ایران موسیقی درخشان

امتیاز منزلت از و گرفت قرار شاهان شاهان موردتوجه شهایپیش برخوردار .دندویژه

است؟ـ52 شده یاد نامی چه با ساسانی دوره نوازندگان و خوانندگان است.از شده یاد گر رامش و خنیاگر گوسان عنوان با

داشت؟ـ53 وضعیتی چه ساسانی دوره در بافندگی پارچهنر ویژه به زمان آن موجودهایهمنسوجات شواهد بودند نگار و نقش پر و ظریف بسیار ابریشمی

داردبیانگر بسیار شهرت گرفتند غنیمت تیسفون کاخ از مسلمان اعراب که بهارستان قالی است دوره آن در بافی فرش هنر شکوفایی و .رونق

کنید؟ـ54 بیان را استنباط را باستان دوران در ایران معماری و هنر شکوفایی و رونق عوامل از مورد جامـ1سه باالی وطبقات شاهان پشتیبانی و ازهمایت عه

سیاسیـ2هنرمندان امنیت و دستاوردـ3ثبات از پذیری تاثیر باستان ایران در اقتصادی ایرانهایرونق تابه ملل و اقوام ها کشور .هنری

@
Ga
mB

eG
am
-D
ars
i


