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 . پيشرفت هاي ايرانيان در دانش ، هنر و معماري جلوه هايي از شكوه و عظمت تمدن كهن ايران چيست ؟  -1

 . زبان و خط چه عاملي اساس گسترش ايرانيان در دانش ، هنر و معماري محسوب مي شد؟   -2

 زبان ايرانيان در دوره هاي مختلف چه بوده است ؟ -3
 فارسي دري: دوره اسالمي  -3پارسي ميانه يا پهلوي  : در دوره اشكانيان و ساسانيان   -2پارسي باستان   : در دوره ي هخامنشيان  -1  

زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي   ؟در مورد زبان و خط مشترك مردم ايران  چه مي گويد قانون اساسي  15اصل  -4
اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه . است 

 .هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است 
ستاني  ايران ،  خط  ايرانيان چه بوده است؟  در زمان هخامنشيان ، ايرانيان خط ميخي را از اقوام بين النهرين اقتباس در تمدن هاي با -5

 . در دوره هاي اشكانيان و ساسانيان خط پهلوي رايج بود . كردند و تغييرات زيادي در آن به وجود آوردند 

كتيبه هاي به جا مانده از دوره هخامنشيان در چه زبان و خطي بوده است ؟   كتيبه هاي به جا مانده از دوره ي هخامنشيان به -6
 .بيستون و تخت جمشيد به زبان پارسي باستان و با خطّ ميخي نوشته شده است 

 ، كردن محاسبه و شمارش به نياز  چه نيازهايي باعث اختراع خط شد؟ اگر خط نبود چه كمبودهايي در جوامع پديد مي آمد؟  -7
 جانشين يك و كردند كشاورزي و دامپروري به شروع ها انسان كه اين از است پس خط بوده اختراع و ابداع براي بشر محرك نخستين

 همكاري يكديگر با براساس آن تا كنند وضع مقرراتي شدند ناگزير رو، اين از. شد  تر گسترده يكديگر با آنان همكاري نوع روابط و شدند،

 آنها انجام به متعهد و ملزم همگي افراد و نرود خاطر از تا شود)نگارش ( ضبط و ثبت جايي در مذكور مقررات داشت ضرورت كنند، بنابراين

  است بوده خط ابداع براي بشر هاي انگيزه از ديگر يكي نشان، و نام ماندگاري به ميل و خاطره به حفظ تمايل مذكور، نيازهاي بر باشند عالوه

ساختن بناهاي عظيم و محكم ، سدها ، پل ها   يابيم كه ايرانيان در گذشته هاي دور با علوم مختلف آشنا بوده اند ؟چگونه درمي  -8
آنها با علوم گوناگوني چون رياضي ، هندسه ، زمين شناسي و ، ابزارها و وسايل مختلف زندگي كه به دست ايرانيان ابداع شده ، نشان مي دهد 

 .آشنا بوده اند ... 

 چون براي فعاليت هاي كشاورزي كه در فصول خاصي از سال انجام  چرا ايرانيان باستان تقويم خورشيدي را به وجود آوردند ؟ -9
روزه تقسيم كردند و پنج روز پاياني  30ماه  12به  را به وجود آوردند و سال را) شمسي(مي گرفت به تقويم نياز داشتند ، تقويم خورشيدي  

 . اين تقويم از كم نظير ترين تقويم هاي دنيا است . ه حساب آوردند سال را جداگانه ب

ايرانيان در پزشكي نيز پيشرفت كرده بودند و خواص درماني گياهان را مي  از نظر پزشكي وضعيت ايرانيان باستان چگونه بود ؟ -10

 . شناختند 

 . پزشك جراح ، پزشك معمولي ، پزشك دعا  نام آنها را بنويسيد ؟ ، در كتاب اوستا از سه نوع پزشك نام برده شده است  -11

خوزستان (در دوره ي ساسانيان ، شاپور ساساني در شهر جندي شاپور   قديمي تريم مدرسه ي پزشكي جهان چه نام داشت ؟  -12

 .د مدرسه و بيمارستاني تأسيس نمود كه قديمي ترين مدرسه ي پزشكي جهان به شمار مي رو) كنوني 

 و )كيمياگري (نجوم ، رياضيات ، موسيقي ، شيمي   در مدرسه جندي شاپور عالوه بر پزشكي چه رشته هاي ديگري تدريس مي شد ؟ -13

آنها در رشته هاي گوناگون چون سفالگري ، پارچه بافي   صنعتگران و هنرمندان ايران باستان در چه رشته هايي مهارت داشتند؟ -14

 .مهارت داشتند ... ، قالي بافي،  فلزكاري ، چرم سازي ، زركري ، كاشي كاري ، سنگ بري ، حجاري ، قلم زني ، منبت كاري ، موسيقي ، نقاشي و 

نيان با توجه به شرايط آب و هوايي و مصالحي كه در ايرا  ايرانيان باستان با توجه به شرايطي خانه هاي خود را مي ساختند ؟ -15

 . منطقه ي آنها بود  خانه هاي خود را از سنگ ، چوب و خشت مي ساختند 

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

 

 ) دانش و هنر در ايران باستان ( 24درس 
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عالوه بر تخت جمشيد ، هگمتانه ، پاسارگاد ، تخت سليمان ،  مي دهد؟ كدام بناهاي باستاني پيشرفت ايرانيان را در معماري نشان -16

 .طاق بستان و طاق كسري 

 )خط    زبان   -(                                             . بوده است .................. و ................. اساس گسترش دانش هنر و معماري  *-
 )آريايي (     .است  در سرزمين ايران ، زبان فارسي ، زبان گفتاري و نوشتاري مردم بوده..................... از هنگام استقرار اقوام  *-
 )فارسي دري (                                                                        . است ................................. زبان رسمي امروز ما نيز  *-
     )ميخي (                                      .كردند ز اقوام بين النهرين اقتباس را ا................. در زمان هخامنشيان ، ايرانيان خط  *-
 )آرامي  –پهلوي (      .اقتباس شده بود ............... اين خط از خط . رايج بود ............... در دوره هاي اشكانيان و ساسانيان، خط  *-
 )نجوم (                                                 .باعث به وجود آمدن تقويم خورشيدي شد ........................ پيشرفت در علم  *-

 

 

 

 
 عليرضا اسماعيلي                           به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقيست                                                             

 94-95سال تحصيلي                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


