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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 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده     – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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بيشتر آنچه كه ما از پوشاك مردم آن دوره مي دانيم مربوط به مجسمه ها و  اطالعات مربوط به پوشاك ايران باستان چگونه است ؟ -10
 .نقاشي ها يا تصويري به جا مانده از آن دوره است كه بر روي سنگ ها ، ظروف يا سكه ها نقش بسته اند 

مردان و زنان ايران   ند ؟با توجه به شواهد و مدارك به جا مانده ، ايرانيان باستان نسبت به پوشش بدن چه  اعتقادي داشت -11
باستان در مقايسه با مردم ساير تمدن ها ي هم عصر خود ، اعتقاد به پوشش كامل بدن داشتند و برهنگي و بي بند و باري را نشانه اهريمن 

 .مي دانستند 

 دار و كاله نمدي شلوار و باال پوشش هاي آستين در دوره ي ايران باستان پوشاك ايرانيان شامل چه چيزهايي بود ؟   -12
لباس هاي ايراني مورد توجه بزرگان و درباريان . زنان نيز از شلوار ، پيراهن هاي بلند و روسري استفاده مي كردند . پوشاك اصلي مردان بود 

 .روم و يونان بود و اغلب سعي مي كردند از طرح لبا س هاي ايراني تقليد كنند 

از دالوري اسطوره هايي چون رستم ، سهراب ،   ايران باستان سخن گفته است ؟از كدام پهلوانان  هفردوسي در كتاب شاهنام -13
 . سخن گفته است ........ سياوش ،  گرد آفريد و 

 

سواركاري  -1  ، آنها را بنويسيد ؟هردوت در نوشته هاي خود گفته است ايرانيان به فرزندان خود سه چيز را مي آموختند  -14
 راستگويي -3 ندازي اتير -2

سواركاري و تيراندازي و شكار از ورزش هاي مورد عالقه   از ورزش هاي مورد عالقه مردم ايران باستان چند مورد نام ببريد ؟ -15
 . مردم  آن دوره بوده و پرتاب سنگ يا فالخن و نيزه  و زوبين نيز رواج داشته  است 

 

در . چوگان بازي ورزشي  است كه ايرانيان باستان آن را ابداع كرده اند   باستان چه مي دانيد ؟در باره ي ورزش چوگان در ايران  -16
امروزه چوگان بازي . در زمان هخامنشيان و ساسانيان اين ورزش انجام مي شده است . شاهنامه فردوسي  به چوگان بازي اشاره شده است 

 .يكي از ورزش هاي جهاني محسوب مي شود 
 

. و يسنه اوستايي گرفته شده كه به معناي پرستيدن و نيايش است  واژه ي جشن از  يشت  ي جشن به چه معناست ؟ واژه -17
 

 .جشن نوروز ، جشن سده و جشن مهرگان از مهم ترين جشن ها بود   مهم ترين جشن هاي دوره ايران باستان را نام ببريد ؟ -18
 

نوروز در نزد مردم آن زمان پيام آور نوشدن سال و رويش طبيعت و شروع   پيام آور چه بود ؟نوروز در نزد مردم ايران باستان  -19
 .فعاليت هاي كشاورزي بود 

 

 زمان پيدايش نوروز به درستي معلوم نيست اما در برخي از كتاب هاي كهن مانند شاهنامه   زمان پيدايش نوروز را توضيح دهيد ؟ -20
 .تاج گذاري جمشيد پادشاه اسطوره اي ايران نسبت مي دهند  ان زم فردوسي ، اين جشن را به

امروزه نيز مردم كشور ما نوروز را جشن مي گيرند ، كتاب قرآن را بر سر  امروزه برخي از آيين هاي زيباي نوروز را نام ببريد ؟  -21
ختن سمنو ، چيدن سفره ي هفت سين ، به ديدار بزرگ تر خانه تكاني ، پ. سفره هفت سين مي گذارند و در هنگام تحويل سال دعا مي خوانند 

 . هاي فاميل رفتن و عيدي دادن از آيين هاي زيباي نوروز است 

) تعليمات مذهبي (                    .نقش و تأثير زيادي در زندگي فردي و اجتماعي داشت .............................. در ايران باستان  *-

 )اوستا (                              .گردآوري كردند ................... مرگ زرتشت پيروانش تعاليم اورا در كتابي به نام پس از  *-

 )زرتشتي ( .، دين رسمي كشور اعالم شد ........................ در دوره ي ساسانيان دين  *-

 )ايرانيان ( .بودند ....................... نخستين كساني كه شلوار را طراحي كردند و پوشيدند  *-

)بهار  –نوروز (         .برگزار مي شد .............. بود كه در فصل ................... يكي از بزرگ ترين و با شكوه ترين جشن هاي ايران باستان جشن  *-

 )تخت جمشيد ( .برگزار مي شده است ............................ جشن نوروز در زمان هخامنشيان در  *-


