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فالت ايران از نخستين سرزمين هايي بوده كه كشاورزي و پرورش دام در آن آغاز شده و حتي فالت ايران چگونه سرزميني بود ؟  -1
 .مهارت كشت و زرع از ايران به سرزمين هاي ديگر برده شده است دانش و 

 گندم و جو  و به چه جهت كارگاه هاي پنبه ريسي توسعه يافت ؟مهم ترين محصول زراعي ايرانيان باستان چه بود ؟  -2
ريسي توسعه يافت و پارچه هاي پنبه كشت پنبه در نواحي مستعد رواج داشت و به همين جهت كارگاه هاي پنبه . هم ترين محصول زراعي بود م

 .اي يكي از صادرات مهم بعضي از اياالت بود 

تهيه پارچه هاي لطيف از . در بسياري از مناطق ايران ، صنعت نيز گسترش پيدا كرد  وضعيت صنعت در ايران باستان چگونه بود ؟  -3
ايرانيان  در پيشه ي نجاري ، . رو ، ري ، اهواز و شوشتر رواج داشت پنبه ، ابريشم و پشم و تهيه شال هاي پشمي و حرير در كارگاه هاي م

 .آهنگري  و شيشه گري نيز پيشرفت كرده بود 

ساختن اسباب و اثاثيه ي منزل ، شمشير ، ابزارهاي كشاورزي و ابزارهاي جنگي چند مورد از مشاغل ايران باستان را بنويسيد ؟  -4
 .نيز از مشاغل آن دوره بود مانند بازوبند و زره و نظاير آنها 

در آن زمان امنيت در راه ها برقرار   تجارت بيش از پيش رونق گرفت ؟) داريوش اول( در نتيجه كدام اقدامات ، در ايران باستان  -5
 .در نتيجه اين اقدامات تجارت رونق گرفت . و كاروانسراهايي در فاصله هاي معين بنا گرديدند 

جاده ابريشم راهي بود كه چين و هند را در شرق ،  به اروپا در غرب متصل مي كرد و بخشي از اين جاده  اهي بود ؟جاده ي ابريشم چه ر -6
 .هم از خاك ايران عبور مي كرد 

 .ابريشم بود كه از چين به ايران و سرزمين هاي ديگر صادر مي شد   ارزشمندترين كاالي تجاري دوره ايران باستان چه بود؟ -7

 مي شدند و از اين كار چه هدفي داشتند؟) اروپا(ساسانيان مانع از ارتباط مستقيم تجاري ميان چين و هند با روم چرا  -8
سرزمين ها ي ايراني د رعهد باستان حلقه ي اتصال و ارتباط غرب و به شمار مي رفت  ايرانيان باستان درصدد بودند كه از موقعيت سرزمين 

 . بهره برداري كنند گاني خود در حوزه ي اقتصاد و بازر
دريافت مي كردند  ، ثانياً آنها ترجيح مي دادند به جاي اوالً از عبور كاالهايي كه از شرق به غرب مي رفت و بالعكس ، عوارض و حق ترانزيت    

 .راه داشت ، صادر كنند كه سود بيشتري به هم.... صادرات مواد اوليه مثل ابريشم خام ، كاالهاي ساخته شده يا منسوجات ابريشمي و 

كاالهاي گوناگون مانند سنگ هاي قيمتي ، پارچه ، قالي و محصوالت   ايران در دوره باستان صادر كننده ي چه كاالهايي بود ؟ -9
 .كشاورزي بود 

با ضرب سّكه تجارت رونق پيدا كرد ، به طوري كه بازرگانان با داشتن پول  ضرب سكّه چه تأثيري در تجارت ايران باستان داشت ؟ -10
 . مي توانستند كاالهايي خريداري كنند و آنها را به قيمت بيشتر بفروشند 

مي حاكمان ايالت ها . سّكه هاي زرين فقط به  فرمان و به نام پادشاهان ضرب مي شد  مي توانستند سكّه ضرب كنند ؟  چه كساني   -11
 .ضرب كنند ) مسي (يا ) نقره اي (توانستند با اجازه پادشاه فقط سّكه هاي سيمين 

ماليات منبع اصلي در آمد حكومت ها بود كه به صورت نقدي يا جنسي   در ايران باستان منبع اصلي در آمد حكومت ها چه بود ؟ -12
 .دريافت مي شد 

. بيشترين حجم ماليات را كشاورزان پرداخت مي كردند  پرداخت مي شد ؟در ايران باستان ماليات توسط چه گروه هايي  -13
 .تعداد دام هايشان و پيشه وران و بازرگانان نيز به ميزان كاال و خدماتي كه عرضه مي كردند ماليات مي دادند دامداران به نسبت 

سرانه وجود داشت كه فقط از عامه ي مردم وصول مي شد و نوع ديگري از ماليات به نام ماليات  ماليات سرانه چه نوع مالياتي بود ؟ -14
 . بزرگان و اشراف از پرداخت آن معاف بودند 

گاهي به دليل خالي بودن خزانه ، ميزان ماليات ها را افزايش مي   در چه صورت ماليات افزايش و در چه مواقعي بخشيده مي شد ؟ -15
 .از شورش مردم و يا بروز خشكسالي ، بخشش هايي صورت مي گرفت البته در مواقعي نيز به سبب جلوگيري . دادند 
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قسمت  -2بخش زيادي صرف جنگ با دشمنان مي شد   -1  در ايران باستان درآمدهاي حكومتي صرف چه كارهايي مي شد ؟ -16
درآمد  -4پرداخت حقوق به مأموران حكومتي -3و ساختن كاخ هاي مجلل مي رسيد ديگري به مصارف شخصي شاه ، شاهزادگان ، درباريان 

 .مي شد ......  ، نگه داري و تعمير آتشكده ها ، كاروان سراها ، قنات ها ، سدها و خرج احداث 

 )شاورزي ك(                                                .بود ....................... مهم ترين پيشه و وسيله ي معيشت در ايران باستان  *-
 )كار كشاورزان (              .ديده مي شود ...................... در اوستا و كتيبه هاي آن دوره عبارت هايي در باره اهميت و ارزش  *-
) كشاورزي (    . نيز تشويق مي شد از طرف حكومت ........................ فعاليت هاي  *-

 )گندم و جو (    . بود ................... و ..............مهم ترين محصول زراعي ايرانيان باستان  *-
) شاهي (    . ساخته شد .................. به فرمان داريوش اول هخامنشي جاده  *-

 )ابريشم (                                              .بود ................... ارزشمند ترين و پرسودترين كاالي تجاري در ايران باستان  *-
 )تجارت دريايي (                  .نيز روي آوردند ..................................... به ايرانيان باستان به سبب تجربه و مهارت دريانوردي  *-
 )ساساني (                                                                       .تجارت دريايي رونق گرفت .......................... در دوران  *-
 )دريك (               .ضرب شد................. براي اولين بار به فرمان داريوش كبير سكّه اي زرين به نام در زمان هخامنشيان  *-
 )ماليات (                                                        .بود ....................... در ايران باستان ، منبع اصلي در آمد حكومت ها  *-
 )كشاورزان (   .پرداخت مي كردند ............................ حجم ماليات را  بيشترين *-
-* را نه (      .فقط از عامه ي مردم وصول مي شد ......................  مالياتس( 

               
 اقوام آريايي برخي از عناصر خلقت مانند آب ، آتش ، خاك و باد  اقوام آريايي كدام عناصر خلقت را مقدس مي شمردند ؟ -1

 .را مقدس مي شمردند و براي آنها خداياني قائل بودند 

زرتشت پيامبر ايران باستان كه قبل از سلسله ي مادها مي زيست ، در   زرتشت كه بود و مردم را به چه چيز دعوت مي كرد ؟ -2
 . او مردم را به پرستش اهورامزدا ، خداي بزرگ دعوت كرد . بر آمد انديشه ي اصالح عقايد ايرانيان 

در آيين زرتشت اهورامزدا منشأ تمام خير و خوبي ها بود و همواره با اهريمن كه  در آيين زرتشت به چه چيزي اشاره شده بود ؟  -3
 .سرچشمه ي شر و بدي ها به شمار مي رفت ، درحال مبارزه بود 

سفارش مي كرد  كه به منظور ياري اهورامزدا ،  پندارنيك ، گفتار نيك و كردار نيك را  ن خود چه سفارش مي كرد ؟ زرتشت به پيروا -4
 .سرمشق زندگي خود قرار دهند 

 . زرتشتي ، مسيحي ، يهودي ، بودايي و مانوي  در دوره ي ساسانيان چه دين هايي رواج داشت ؟ -5

موبدان زرتشتي با رواج و گسترش دين هاي ديگر در   زرتشتي نسبت به ديگر اديان چه بود؟در دوره ساساني ديدگاه  موبدان  -6
 . ايران مخالف بودند و نسبت به پيروان ساير اديان سخت گيري مي كردند 

در آن دوره غذاي اصلي مردم ، غالت مخصوصاً گندم و جو بود كه آنها را آرد مي  در دوره ي ايران باستان غذاي اصلي مردم چه بود ؟  -7
 عالوه بر نان از انواع گوشت حيوانات اهلي ، گوشت پرندگان شكاري ، تخم پرندگان ،  .كردند و با آن نان و انواع شيريني ها را مي پختند 

 . ده مي شد شير بز و ميوه ها و سبزيجات و شربت ها براي تغذيه استفا
مورخان معتقدند كدام مواد غذايي به ايران وارد مي شده است ؟  بعضي مواد غذايي مانند روغن زيتون از يونان و ادويه از هندوستان به  -8

 . ايران وارد مي شده است 

نها سخن گفتن هنگام غذا آ. با آداب خاصي سر سفره مي نشستند  برخي از آداب غذا خوردن مردم ايران باستان را بنويسيد ؟  -9
نان در ابتدا و پايان غذا از نكاتي بود كه آنها بر سر شستن دست ها قبل و بعد از غذا خوردن و خواندن دعاي . خوردن را گناه مي دانستند 

 .سفره رعايت مي كردند 
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) عقايد و سبك زندگي مردم در ايران باستان( 23درس 


