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با حمله ي اعراب مسلمان و شكست هاي متعدد سپاهيان ساساني ،   سر انجام سلسله ي ساساني چگونه   به پايان رسيد ؟ -16
 . ميالدي به پايان رسيد  651سرانجام با قتل يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني ، اين سلسله در سال 

) مادها ( .بودند ..................... نخستين حكومت ايراني  *-

 )ديااكو (     . زندگي مي كرد ......................... در يكي از قبايل ماد ، فردي به نام  *-
 )مادها (                        .پايه گذاري شد .................... اولين حكومت قدرتمند در ايران به دست  *-
 )هخامنش (                                                           .بود ................... رئيس يكي از قبايل مهم پارس ، فردي به نام  *-
 )هخامنشيان  –هخامنش (                           . بود .......................... بنيان گذار سلسله ............................. كوروش از نوادگان  *-
)عدالت  –خردمندي (            .رفتار كرد .................. و .................. هايي كه فتح مي شدند با  كوروش معتقد بود بايد با مردم سرزمين *-

 )داريوش بزرگ (                                        . بود .............................  بعد از كوروش معروف ترين پادشاه هخامنشيان   *-
 )كوه بيستون( .حجاري كنند .................... دستور داد نقش برجسته اي به ياد پيروزي هاي او در جنگ با دشمنان بر روي داريوش  *-
 )تخت جمشيد  –اسكندر (      .به آتش كشيده شد ..................... بسياري از شهرهاي ايران از جمله ................... در نتيجه ي حمله ي  *-
 )سلوكيان  – سلوكوس( .را تأسيس كرد ................. او سلسله .يكي از سرداران اوافتاد ...................... پس از مرگ اسكندر ، ايران به دست  *-
 )ارشك  –اشك (                                                     .بود .................... يا .................. رئيس يكي از قبايل پارت ملقّب به  *-
 )اشك (                                                                                     .بود ......................... موسس سلسله ي اشكاني  *-
 )مهرداد دوم (                          . حكومت اشكاني به امپراتوري قدرتمند تبديل شد ......... .....................در زمان فرمانروايي  *-
 )ساسانيان (                                        . است .......................... آخرين حكومت پيش از ورود اسالم به ايران سلسله ي  *-
) اشكانيان  اردشير بابكان-(             .قيام كرد ............................. است كه بر عليه ........................... موسس سلسله ي ساساني  *-

 )از مكه به مدينه ) ص(هجرت پيامبر (                                . است ....................................................... مبدأ تاريخ ما مسلمانان  *-

 ) م    )-ع(تولد حضرت مسيح (   . است .........است و نشانه اختصاري آن حرف .......................... .................مبدأ تقويم ميالدي  *-

 

شاهان در ابتداي سلطنت در حضور بزرگان كشور ، تاج گذاري مي كردند و دركاخ بر  شيوه ي حكومت در ايران باستان را توضيح دهيد ؟ -1
 .حكومت موروثي بود يعني از پدر به پسر به ارث مي رسيد . مطلق داشت و همه بايد از او فرمان مي بردند شاه قدرت . تخت مي نشستند 

شاهان ايران باستان خود را برگزيده ي آسمان و نماينده ي اهورامزدا مي  شاهان ايران باستان خود را چگونه افرادي مي دانستند ؟ -2
 . مان مي رانند دانستند و معتقد بودند كه به حكم او فر

اگر شاه از مسير قانون و عدالت منحرف شود حمايت اهورايي از او گرفته   چه زماني و چه كساني مي توانستند شاه را بركنار كنند ؟ -3
 . مي شود و بزرگان و موبدان مي توانستند شاه را عزل يا بركنار كنند 

شاهان بر امور اداري ، نظامي  و مذهبي  )رمان چه كساني صادر مي شد ؟قانون ها به ف( شاهان بر چه اموري نظارت داشتند ؟  -4
 اين فرمان ها ، قانون هايي بودند كه بايد در سراسر كشور. آنها براي اداره ي كشور فرمان هايي صادر مي كردند . فرمانروايي مطلق داشتند 

 .اجرا مي شدند و هيچ كس نبايد از آنها سرپيچي مي كرد 

چون در اين دوره ، خاندان هاي محلي   دوره ي اشكانيان ، قدرت و نفوذ پادشاهان مانند ساير شاهان ايران باستان نبود ؟ چرا  در -5
 .از نفوذ و قدرت زيادي برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره ي كشور با آنها مشورت كنند 

 ، مجلس بزرگان و مجلس مهستانمجلس شاهي   مجالس دوره ي اشكانيان را نام ببريد ؟ -6
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چون دولت هاي ايران باستان ، قلمرو وسيعي داشتند و  چرا درايران باستان شغل ها و مقام هاي مختلفي به وجود آمده بود ؟ -7
 .بنابراين براي اداره ي امور كشور ، شغل ها ومقام هاي مختلفي به وجود آمده بود 

اينكه . گاهي آنها صدها خدمه را به كار مي گرفتند . زندگي شاهان هزينه ي زيادي داشت  بود ؟ زندگي شاهان در ايران باستان چگونه -8
اغلب شاهان . مخارج  سنگين دربار ، از گرفتن ماليات از مردم تأمين مي شد . در آمدهاي كشور چگونه خرج  بشود بستگي به نظر شاهان داشت 

 . كر آسايش مردم نبودند بلكه به آنها ظلم مي كردند به ثروت اندوزي مي پرداختند و نه تنها به ف

و وظايف آنها را بنويسيد ؟  را نام برده  مقام هاي مهم حكومتي در ايران باستان -9
 وظايف مقام

 .مهم ترين مقام بعد از شاه و مسئول كارهاي اداري مملكت بود  وزير بزرگ

مراسم و جشن هاي مختلف ، انبار و ذخيره كردن محصوالت غذايي در كاخ ، توزيع (كاخ شاهي مسئول رسيدگي به كارهاي  رئيس دربار يا تشريفات
 .بود ....) جيره ي كاركنان ، نظارت بر كار هنرمندان ، صنعتگران داخل كاخ و 

 .ند كارهاي اداري و مالي و نوشتن نامه ها بر عهده ي آنها بود و گاه به چند زبان آشنايي داشت منشيان و دبيران

مأموران . اولين بار در زمان داريوش افرادي به عنوان مأمور مخفي انتخاب شدند كه به آنها چشم و گوش هاي شاه مي گفتند  مأموران مخفي شاه
 .مخفي شاهان از قسمت هاي مختلف كشور گزارش تهيه مي كردند و به شاه مي دادند 

زيرا قلمرو ايران وسيع بود و از اقوام و ملل  )فعاليت كتاب( ي داشتند؟ چرا؟بعضي از منشيان و دبيران به چند زبان آشناي -10
 . مختلفتشكيل شده بود ، براي نوشتن نامه هاي شاه از زبان هاي مختلف استفاده مي كردند 

اوضاع سياسي و مسائل  ؟ ) فعاليت كتاب( حدس بزنيد چشم و گوش هاي شاه چه موضوعاتي را به شاه خبر مي دادند؟ -11
 .امنيتي ، نحوه ي گرفتن ماليات ها و چگونگي ايجاد شورش هاي محلي 

ايرانيان از نخستين كساني بودند  اولين كساني كه سرزمين خود را به بخش هاي مختللف تقسيم كردند چه كساني بودند؟  -12
 .كه تقسيم سرزمين به بخش هاي مختلف را ابداع كردند

قسمت تقسيم  23به  راي اداره بهتر كشور ، آن را به چند قسمت تقسيم كرده بود و به هرقسمت چه مي گفتند؟داريوش ب -13
 . براي هر ايالت يك شهربان انتخاب مي كردند . كرد و به هر قسمت ايالت مي گفتند 

هر بخش از مركز فرماندهي يا هر بخش حكومت در ايران باستان از كجا دستور مي گرفت و موظف به انجام چه كاري بود ؟  -14
 .پايتخت ، دستور مي گرفت و موظف بود همه كارها را طبق نظر شاه انجام دهد 

پايتخت حكومت ها در ايران باستان چه بود ؟  -15
 پايتخت نام حكومت

 )هگمتانه ( همدان  مادها

 هخامنشيان
 )پايتخت زمستاني ( شوش 
 )پايتخت تابستاني ( همدان 

 تخت جمشيد
 بابل

 و تيسفون)  دامغان ( صد دروازه  اشكانيان
 تيسفون ساسانيان

زيرا سرزمين ايران به دليل به چه دليل حكومت هاي ايران باستان سپاه و نيروي نظامي بزرگي به وجود آورده بودند ؟  -16
در غرب دولت هاي يونان و روم به قلمرو ايران دست اندازي مي . موقعيت جغرافيايي ، همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود 

 .كردند 
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شاهان از دوره ي نوجواني ، آموزش هاي نظامي مي ديدند و در بيشتر   شاهان از دوره ي نوجواني چه آموزش هايي مي ديدند؟ -17
 .ودشان فرماندهي جنگ را بر عهده مي گرفتند جنگ ها ، خ

اشكانيان در تاريخ جهان به  در تاريخ جهان به چه چيز مشهور بودند و در چه كارهايي مهارت داشتند ؟ ) پارتيان (اشكانيان  -18
 . جنگاوران مشهور بودند و مهارت زيادي در سوار كاري و تيراندازي داشتند 

گردونه ها يا  -3 اختراع ارابه ي داس دار -2تشكيل سپاه جاويدان   -1 باستان در زمينه نظامي چه بود ؟ ابتكارات بزرگ ايرانيان -19
 .برج هاي بلندو چوبي و چرخدار كه در آن كمانداران قرار مي گرفتند و از باالي برج ها  به دشمن تيراندازي مي كردند 

تعداد افراد سپاه جاويدان ده هزار اه جاويدان بود آن را توضيح دهيد؟ يكي از ابتكارات بزرگ داريوش هخامنشي تشكيل سپ  -20
به اين سپاه  ، جاويدان يا هميشگي مي گفتند چون هر گاه يكي از افراد از بين مي رفت يك فرد . نفر بود  كه به گروه هاي ده نفره تقسيم مي شد 

 .  استه نمي شد جنگاور ديگر كه ذخيره بود جاي او را مي گرفت و تعداد آنان ك

چون هرگاه يكي از افراد از بين مي رفت يك فرد جنگاور ديگر كه ذخيره بود جاي او را مي  چرا سپاه جاويدان به اين نام معروف شد ؟ -21
 .كم نمي شد گرفت و تعداد 

در هر سمت خود به شمشيرهاي تيز و  اين ارابهيكي از ابتكارت ايرانيان باستان اختراع ارابه  داس دار بود آن را توضيح دهيد ؟  -22
 .در مركز به كاردهاي داس مانند مجهز بود و هنگام حركت از دو طرف هر چيزي را بر سر راه اسب ها تكه تكه مي كرد 

 )پادشاهي (         . بود ........................... در ايران باستان شيوه ي حكومت  *-

 )ايرانيان ( .تقسيم سرزمين به بخش هاي مختلف را ابداع كردند ..................... براي اولين بار  *-
)  ايالت    -23(      .مي گفتند .............. هر كدام يك  قسمت تقسيم كرده بود كه به............. داريوش كشور را  براي اداره ي بهتر به  *-

 )پرجمعيت  –بزرگ (           .بود به عنوان پايتخت انتخاب مي كردند .................... و ................. پادشاهان معموًال شهري كه  *-
 )سواره نظام  –پياده نظام (                                  .تشكيل مي شد ......................... و ..................... سپاه اشكانيان از نيروي   *-

 )فنون نظامي  –سپاه (              .داشتند ....................... و ................... ايرانيان باستان ، ابتكارات زيادي در زمينه ي  تشكيل  *-

 )سپاه جاويدان(  .هم تشكيل داده بود ................... يكي از ابتكارات بزرگ داريوش هخامنشي اين بود كه عالوه بر سپاه معمولي يك  *-
 )درياي مديترانه (          .رفت و آمد بودند در ............................... كشتي هاي نيروي دريايي ايران باستان از خليج فارس تا  *-

) داريوش هخامنشي(                                                     .بود ................................... تشكيل سپاه جاويدان از ابتكارات  *-

                        

به همين دليل اگر كسي عمداً . ازدواج در نزد ايرانيان يك تكليف ديني و پيمان مقدس بود ازدواج در نزد ايرانيان باستان چگونه بود ؟  -1
 .همچنين مردان زماني مي توانستند مقام و منصبي بگيرند كه همسر داشته باشند  .سرباز مي زد ، گناهكار  شمرده مي شد از ازدواج 

اجراي مراسم مذهبي و حفظ امنيت خانواده بر   دو مورد از وظايف پدر به عنوان سرپرست خانواده در ايران باستان را بنويسيد ؟  -2
 .عهده ي او بود 

اغلب سعي مي كردند با افرادي از دودمان در ايران باستان  ويشاوندي و درون گروهي بود؟ ازدواج در ايران باستان معموالً خچرا  -3
 .تا با آنها هم خون باشند و خصوصيات آن دودمان را حفظ كنند  زيرا خود ازدواج كنند

خانواده ها بيشتر مواد مورد نياز خود چون   تأمين مي كردند ؟ در ايران باستان خانواده ها بيشتر مواد مورد نياز خود را چگونه -4
زنان در كنار مردان به نخ ريسي ، پارچه بافي ، قالي . خوراك و پوشاك و ابزار را خودشان در خانه  توليد و نيازهاي خود را تأمين مي كردند 

 .بافي و مشاركت در كشاورزي مي پرداختند 

خانواده ها مركز   ها چگونه مراكزي بودند و چه اصولي را به اعضاي خانواده ي خود مي آموختند؟در ايران باستان خانواده  -5
ي  تربيت و آموزش بودند و اصول و ارزش هاي اخالقي چون راستگويي ، امانت داري ، ميهن دوستي و وفاي به عهد و پيمان را به اعضاي خانواده

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده     – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

)ا وضاع اجتماعي ايران باستان  ( 21درس 


