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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   
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سران ياد مي دادند  همچنان كه مادران به عنوان كدبانوي خانواده ، رسوم خانه داري را به دختران پدران ، شغل خود را به پ. خود مي آموختند 
 .آموزش مي دادند 

عالوه بر . شهرها بيشتر محل زندگي شاهان و مأموران حكومت بود  در ايران باستان شهرها بيشتر محل زندگي چه كساني بود؟ -6
 .نان و پيشه وران نيز زندگي مي كردند مأموران حكومتي ، صنعتگران ، بازرگا

مردم به دسته ي پيشوايان ديني ، نظاميان ، كشاورزان و دامداران  در كتاب اوستا مردم به چند دسته تقسيم مي شدند؟ نام ببريد؟ -7
 .تقسيم شده اند 

با تشكيل امپراتوري هاي بزرگ و تمركز قدرت و ثروت در دست   چگونه در جامعه ي ايران باستان اختالف طبقاتي به وجود آمد؟ -8
 .شاهان و شاهزادگان و ساير مقام هاي حكومتي به تدريج اختالف طبقاتي در جامعه به وجود آمد 

 

 عامه مردم    بزرگان و اشراف -: به دو دسته   جامعه ي ساساني به چند طبقه تقسيم مي شد هريك را بنويسيد ؟ -9
 .، فرماندهان نظامي و دبيران به عنوان اشراف و بزرگان شناخته مي شدند ) موبدان ( و شاهزادگان ، روحانيون زرتشتي  شاه -1

 .پيشه وران ، بازرگانان و كشاورزان ، نيز عامه مردم محسوب مي شدند  -2
 

آنها زمين ها و ثروت هاي فراوان داشتند اما از   در جامعه ساساني طبقه اشراف و بزرگان از چه امتيازاتي برخوردار بودند؟ -10
 .از حق تحصيل و آموزش برخوردار بودندو خود را صاحب جان و مال مردم مي دانستند . پرداختن ماليات سرانه معاف بودند 

 

بار سنگين .  آنها و فرزندانشان حق تحصيل نداشتند  در دوره ي ساساني كشاورزان از چه حقوق اجتماعي محروم بودند ؟ -11
 .اگر كسي از جنگ فرار مي كرد به شدت مجازات مي شد . ماليات بر دوش آنها بود  و در جنگ ها ، سپاه پياده نظام را تشكيل مي دادند 

 

در جامعه طبقاتي ، رفتن از طبقه اي به طبقه ي ديگر بسيار سخت  و  جامعه طبقاتي در دوره ساساني چه ويژگي هايي داشت ؟  -12
 .همچنان كه اشراف زادگان هميشه در گروه اشراف مي ماندند . يعني فرزند كشاورز مي بايستي تا ابد كشاورز بماند . يباً ناممكن بود تقر

 .افراد از طبقه محروم نمي توانستند با بزرگان ازدواج كنند 

شاهان و شاهزادگان زندگي پر تجملي   بزنيد؟در دوره ي ايران باستان ، شاهان و شاهزادگان چگونه زندگي داشتند ؟ مثال  -13
براي مثال خسروپرويز تاجي داشت كه مقدار زيادي طالي خالص در آن به كار برده شده بود . داشتند و در كاخ ها به خوشگذراني مي پرداختند 
 قوت و زمرد بودند  و بر تختي مي نشست خسرو پرويز شطرنجي داشت كه مهره هاي آن از يا. و مرواريدهاي آن به اندازه تخم گنجشك بودند 

 .كه از عاج فيل درست شده بود و نرده هاي آن از طال و نقره بود 

 )خانواده (                                                 . هسته ي اوليه جامعه را تشكيل مي داد ....................... در ايران باستان  *- 
 ) پدر (                                .به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمي داشت ...................... ايران باستان  در خانواده ي  *-
 )گروهي  درون(                                               . بود ................................... ازدواج در ايران باستان معموالً خويشاوندي و  *-
 )پسر (                                                               .ارزش خاصي قائل بودند .................. ايرانيان باستان براي اوالد  *-
 )كشاورزان  –روستاها (    .كيل مي دادند بيشترين جمعيت را تش................ زندگي مي كردند و ...............در دوره ايران باستان اغلب مردم در   *-

 )ساسانيان (                                                                  .به اوج رسيد ........................ اختالف طبقاتي در دوره ي  *-
 )ساساني (                                                      .بود يض آميز بسيار تبع..........................  جامعه ي طبقاتي در دوره  *-

 )عامه مردم  –بزرگان (                                . تقسيم مي شد ...................... و ....................... جامعه ي ساساني به دو طبقه  *-

 )كشاورزان (    .اكثريت جامعه را تشكيل مي دادند و فعاليت هاي اقتصادي بر دوش آنها بود ...................... دردوره ساساني  *-

 )موبدان زرتشتي (                                         .از اختالف طبقاتي حمايت مي كردند ........................... در دوره ساساني  *-


