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داوند خ ری به درگاهشکرگزا و عبادت باستانی، جشنهای برجسته  یژگی؟ وویژگی مهم جشن های باستانی ایران چه بود -02

بزرگ بود

و  با باورهای دینی و زندگی سیاسی، اجتماعی پیوند تنگاتنگی ی ایرانیان باستان با چه عواملی پیوند داشت ؟ جشنها -33

.اقتصادیمردم ایران، به   ویژه فعالیتهای کشاورزی داشت

، از مشهورترین جشنهایسدهومهرگان،هنبارها، نوروزاگ؟ مهمترین جشنهای ایران باستان را نام ببریید -32

شمار میروند باستان بهایران 

شدن عناصر اصلی خلقت: آسمان، آفریده  ۀاهنبارها عبارت بودند از شش جشن که به شکرانگ گاهنبار چه جشنی بود؟ -31

و انسان، در شش وقت معین از ماههای سال برگزار میشد آب، زمین، گیاه، جانوران

د، جمشی از کهنترین جشنهای ایرانی است که به ؟ به کدام پادشاه باستانی ایران نسبت داده می شودجشن نوروز -30

میشود نخستین پادشاه افسانهای ایران نسبت داده

گزاری جشنهای گوناگون، فرصتی برای مردم  پیامد و نتایج برگزاری جشن های گوناگون در ایران باستان چه بود؟ -33

ابراز کنند. این جشنها، تأثیر بسزایی بر اتحادو ضمن شادی، تفریح و معاشرت با یکدیگر، وفاداری خود رابه پادشاه  بود که

انسجام ایرانیان در طول تاریخ داشته و عامل مؤثری درتقویت هویت جمعی آنان بوده است

برای مردگان را نیز با آداب و تشریفات ویژهای  سوگواری؟ مراسم ویژگی مراسم سوگواری ایرانیانباستان را بنویسید  -35

شخص از دنیا رفته را یادآوری میکردند. ایرانیان  سوگواری درگذشتگان، ضمن خواندن دعا،نیکیهایدر مراسم .برگزار میکردند

خاصی برای ارواح پدران و مادرانشان قائل بودند؛ از اینرو،در برخی از جشنها، مراسم ویژهای را برای آرامش ارواح  احترام

انجام میدادند آنان

موزههای زرتشت با کدام عامل تاثیر زیادی در انتقال شیوه زندگی آریایی ها از شبانی به کشاورزی داشت ؟ آ -2

وکار، تأثیر بسزایی بر انتقال تدریجی آریاییان اززندگی شبانی به زندگی مبتنی بر کشاورزی داشت به کشت تشویق مردم

ساس زندگی اقتصادی ایرانیان به شمار میرفتا  کشاورزی اساس زندگی ایرانیان چه بود؟عصر باستان،  در -1

مهمترین محصوالت کشاورزی عبارت؟ مهمترین محصوالت کشاورزی ایرانیان در دوره باستان چه بود -0

بودند از جو، گندم، برنج، میوه و سبزی که به صورت دیم وآبی کشت میشدند

ها و قناتها،  ها،چشمه با استفاده از آب رودخانهشاورزان ؟ کشیوه کشاورزی روستاییان در دوره باستان چگونه بود -3

زمینها و باغها را آبیاری میکردند

 معموالً تعدادی ؟ درایران باستان به چه کارهای دیگری مشغول بودند وستاییان در کنار ّ فعالیتهای کشاورزی،ر -5

.دام، شامل گوسفند، بز، گاو، اسب و شتر پرورش میدادند

.دامداری اشتغال داشتند ؟چه شغلی اشتغال داشتند کوچنشینان به دوره ایران باستاندر  -6

؟کدام طبقه بود متعلق بهدر ایران باستان  های دام،  زمینهای کشاورزی و گله -2

بزرگ و متولیان معبدها و یا آتشکدهها بود. آنان غالباًدر شهرها زندگی  شاه، خاندان شاهی، مقامهای حکومتی، اشراف، روحانیان

درس سیزدهم ) اقتصاد ومعیشت(
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و از طریق نمایندگان خود،امالکشان را اداره میکردند و یا اجاره میدادند. البته شمارمعدودی از کشاورزان قطعه زمین  میکردند

ل را ز محصو به بزرگان، کار میکردند و سهمیا کوچکی داشتند، امابیشترشان فاقد زمین بودند. آنان بر روی زمینهای متعلق

دریافت

هخامنشی نسبت به امور کشاورزی   شاهانرزی چه اقداماتی را انجام می دادند؟شاهان هخامنشی جهت توسعه کشاو -2

مفیدی انجام دادند. آنان به منظور تشویق کشاورزی،افرادی را اقدامهای  آن، ۀداشتند و به منظور پیشرفت و توسع توجه زیادی

معاف میکردند. از دیگراقدامهای مهم هخامنشیان برای که اقدام به آبادانی زمینهای بایر مینمودندتا پنج نسل، از پرداخت مالیات 

سال پیش، 53انتقال آب در سرتاسر قلمرو خود بود  قنات، احداث بند و سد بر روی رودها و حفر نهرهایکندن  کشاورزی، ۀتوسع

ن میشد. احداث و شهرها در نواحی مرکزی، شرقی و جنوبی کشور ما ازطریق قناتها تأمی آب مصرفی بسیاری از روستاها و حتی

 ها نیازمند دانش و مهارت بسیار پیچیده ومخارج خیلی سنگین بود که معموالً حاکمان و مالکان نگهداری قناتها،سدها و آبراهه

 به سایر نقاط و کشورهای جهان انتقال یافتایران  از قنات کندن ِّ فنون. آمدند ِّ برمی آن ۀبزرگ از عهد

 ساسانیان برای پیشرفت کشاورزی، کوشش زیادی چه اقداماتی انجام دادند؟ حکومت ساسانیان جهت پیشرفت کشاورزی -2

ار میرفت. شمبه  ساالر داشت، رئیس روستاییان و کشاورزان واستریوشانعنوان  که ساسانی دربار عالیمرتبهکرد. یکی از مقامهای 

 ۀٔیج آبادانی وکشت و کار نیز کوشش میکرد. در دورمالیاتهای بخش کشاورزی، برای توسعه و ترو او عالوه بر مسئولیت گردآوری

های )نهرهای( متعددی  آبراهه و بسته کارون، و دجله،فرات رودهای خصوص به رودها بر متعددی آببندهای سدهاو ساسانیان،

النهرین باهدف آبیاری زمینهای کشاورزی ایجاد شد. در آن دوره،کشاورزی به خصوص  زمینهای حاصلخیز بین

گفتی رآمد هند کشتزارهای آسورستان منبع بهای پیدا کرد. مالیات و اجارهزیادی  ۀ)آسورستان/ سواد،( خوزستان و سیستان توسع

 یکی ساسانیان ۀبندها و سدهادر اواخر دور های دجله و فرات و خراب شدن آب رودخانه برای ساسانیان به حساب میآمد. طغیان

 ۀدر عصر باستان بر اثر گسترش راهها و توسع.نگینی بر اقتصاد آنان وارد آوردس ضربه د و آنان شانحطاط  و ضعف عوامل از

در آن  های ایران، معمول گردید. همچنین های جدیدی از گیاهان و درختان در سرتاسرقلمرو پهناور سلسله گونه تجارت،کشت

یا از آنجاها به ایران آمد هایی از گیاهان و درختان از ایران به اروپاو چین رفت، و عصر، گونه

ریس طبقه کشاورز در دوره ساسانی چه کسی بود؟ واستریوشان ساالر -23

مالیاتهای بخش کشاورزی، برای توسعه و  عالوه بر مسئولیت گردآوری وظیفه واستریوشان ساالر در دوره ساسانی چه بود؟ -22

ترویج آبادانی وکشت و کار نیز کوشش میکرد

 ۀٔبندها و سدهادر اواخر دور های دجله و فرات و خراب شدن آب رودخانه طغیان ساسانیان چه بود؟یکی از عوال ضعف  -21

.آورد وارد آنان اقتصاد بر سنگینی ۀآنان شد و ضربانحطاط  و ضعف عوامل از یکی ساسانیان

بندها و  ب شدن آبهای دجله و فرات و خرا رودخانه طغیان کدام عامل ضربه سنگینی بر اقتصاد ساسانی وارد کرد؟ -20

آورد وارد آنان اقتصاد بر سنگینی ۀآنان شد و ضربانحطاط  و ضعف عوامل از یکی ساسانیان ۀسدهادر اواخر دور

جنبه اهها و وسایل حمل و نقل، نه فقط از نظر سیاسی و نظامی،بلکه از ر راهها از چه جنبه هایی دارای اهمیت می باشند؟ -23

میت فوقالعاده بودندواه ارزش دارای نیز تجاری مخصوصاً و اقتصادی

از جادهها ساخته شد که مراکز اصلی وسیعی  شبکه  هخامنشیان ۀدر دور؟  مهمترین جاده دوره هخامنشی چه نام داشت  -25

بود  جادة شاهیآنها  حکومت را به یکدیگرو همچنین به کشورهای همسایه وصل میکرد. مهمترین

گردید. به فرمان داریوش بزرگ احداث ؟توسط کدام پادشاه ساخته شدجاده شاهی در دوره هخامنشی  -26



54 

از پایتختهای  یکی،کیلومتر، شوش2400این جاده به طول بیش از  ؟ویژگی های جاده شاهی دوره هخامنشی را بنویسید -22

کیلومتر، 30یا 25 هر فاصله  شاهی،به ۀجاد طول در هرودت گفته صغیر متصل میکرد. به  هخامنشی را به شهر سارد در آسیای

.فراوان برای مسافران و کاروانها ایجاد شده بود ایستگاههایی با امکانات

 در. پیشرفتکرد جادهسازی مهارتهای و فنون هخامنشی ۀدر دور؟علت پیشرفت فنون جاده سازی دوره هخامنشی چه بود -22

ا ه میشدند   که ارابه گونهای ساخته در آن زمان بهها جاده . میکردند راسنگفرش جاده بود، باتالقی یا سست زمین که جاهایی

اسب، االغ و شتر، چارپایانی بودند که در حملونقل، مورداستفاده قرار میگرفتند. ایرانیان  ندبه آسانی بتوانند در آنها حرکت کن

میبردند فراوان ۀمیشدند، بهر و گاریهای دو چرخ و چهار چرخ که توسط اسب کشیده باستان همچنی   ن از ارابه

 راههای دریایی چه کسی را مامور کشف در جریان لشکرکشی به هندوستان، اریوش بزرگ، پادشاه هخامنشید -22

وقتی که به رود سندرسید، یکی از اهالی آسیای صغیر به نام اِسکیالس رامأمور کشف مسیرهای آبی کرد.  داریوش  نمود؟

در جریان لشکرکشی به  اریوش بزرگ، پادشاه هخامنشید چگونه کشف شد؟مسیر دریایی هند به مصر در زمان داریوش  -13

رامأمور کشف مسیرهای آبی کرد. وی مسیر 1هندوستان، وقتی که به رود سندرسید، یکی از اهالی آسیای صغیر به نام اِسکیالس 

سیردریایی م بار نخستین برای سفر، این ۀرود سند را تااقیانوس هند ادامه داد و سپس با عبور از دریای سرخ بهمصر رسید. در نتیج

میان هند و مصر شناسایی شد.

 در جریان لشکرکشی اریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی؟ دمهمترین اقدامات داریوش در زمینه توسعه دریایی را بنویسید   -12

کشف مسیرهای آبی کرد. وی رامأمور 1به هندوستان، وقتی که به رود سندرسید، یکی از اهالی آسیای صغیر به نام اِسکیالس 

 ارب نخستین برای سفر، این ۀمسیر رود سند را تااقیانوس هند ادامه داد و سپس با عبور از دریای سرخ بهمصر رسید. در نتیج

 دریایی، اتصالراههای  ۀتوسع ۀزمین در داریوش ۀ.یکی دیگر ازاقدامات مهم و مدب رانشد شناسایی مصر و هند میان مسیردریایی

به رود نیل متصل گردد تا   او هنگام سفربه مصر دستور داد با حفر آبراههای )کانالی،( دریای سرخ ریای سرخ به رودنیل بودد

رود ودریا فراهم شود امکان تردد کشتیها میان این

دوران فرمانروایی اشکانیان و ساسانیان نیز، راهها  توسعه راهها در دوره اشکانیان وساسانیان چگونه بود توضیح دهید؟در  -11

زیادی به نگهداری و امنیت جادهها صورت میگرفت. دراین  ارتباطی، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار بودند و توجه و وسایل

شد و چاهها و  اختهاروانسراهای جدیدی در مسیر راهها سکدایر بودند؛  ها همچنان دوران، همانند زمان هخامنشیان، چاپارخانه

نشان می   دهد که در آن زمان، ساسانی  ۀقایای کاروانسراها و پلهای برجا مانده از دوربقناتهایی برای تأمین آب آنها، حفر گردید 

.است میشده ها جاده وتوسعه توجه خاصی به بازسازی 

کشتیرانی نیز، پیشرفت نمایانی کرد.  و در دوران ساسانیان، دریانوردی وضعیت راهها در دوره ساسانی چگونه بود؟ -10

و دریای عمان ساخته شد و کشتیها و  فارس ساسانی، بنادر واسکلههای متعددی بهخصوص درخلیج بهدستور پادشاهان

حضور چشمگیری در دریاها و اقیانوسها داشتند. سیراف از  جمله بندرهای مهم خلیج فارس بود که به  دریانوردان ایرانی

داشتند زیادی مهارت صیادی و دریانوردی در آنجا اهالی مورخان ۀگفت

مهم ترین بندر خلیج فارس در دوره باستان چه نام داشت؟ بندر سیراف -13

هها در عصر باستان عالوه بر آنکه امکان ؟ راراهها در دوره باستان چه نقشی در تبادل اندیشه و فرهنگ داشت -15

نیز نقش مهمیداشتند. از طریق مسیرهای  ها و فرهنگها در انتقال اندیشه جابهجایی کاالها ومسافران را فراهم میآوردند،

و دریایی بود که فرهنگ، هنر و معماری اقوام و جوامع عهدباستان در بخشهای وسیعی از جهان آن روزگار  ارتباطی زمینی

افتنده غرب عاَلم و یا بالعکس راه یبر یکدیگرتأثیر گذاشتند.بسیاری از آیینها و دینهای باستانی، ازطریق جادهها، از شرق ب
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 حکومت زمان داریوش بزرگ در بیشتر نواحی تحت فرمان؟ تاچرا داریوش هخامنشی اقدام به تثبیت اوزان ومقادیر نمود  -16

 کاال صورت به نیز ودستمزدها حقوق. میگرفت انجام پایاپای صورت به کاال ۀو مبادل هخامنشی، سکه )پول( رواج چندانی نداشت

ه نشین سواحل شرقی دریای مدیتران فنیقی طال و نقره بیشتر در مناطقی مثل بابِل، لیدی و شهرهای های سکه. میشد پرداخت

سراسر قلمرو هخامنشیان و حتی فراتر از آن اعتبار   ایی با وزن و عیار مشخص ضرب کرد که دره داریوش سکه.رایج بود

.یافت فراوان شهرت دریک، به موسوم داریوش طالیی َّ ۀسک.داشت

؟ دریک سکه طالی داریوش چه نام داشت -12

. کنند ضرب نقره ۀسک میتوانستند پادشاه ۀٔاجاز( با  طال در انحصار شاهان بود و شهربیها )ساتراپها ۀرب سکض -12

که داریوش هخامنشی ایجاد کرد، معیاری برای  نظام پولی؟ عامل مهم گسترش تجارت در دوره هخامنشی چه بود -12

در بسط و گسترش تجارت داخلی و خارجی  کاالها و خدمات در نواحی مختلف پادشاهی هخامنشی شد وعامل مهمی ارزشگذاری

.بود

؟نظام پولی در دوره اشکانی وساسانی چگونه بود -03

ت ادالدر شهرها گسترش یافت و سکههای نقرهای و مسی درمب خصوص ویژه ساسانیان کاربرد پول به در دوران اشکانیان و به

راوانی از سکههای ساسانی، در ایران و سرزمینهای همجواریافته شده استف تعداد. افتاد جریان به وسیعی ۀتجاری در منطق

ایالمیان را حفظ کردند و واحدهای  گیری خامنشیان واحدهای وزن و اندازه؟ هاوزان و مقادیر در دوره هخامنشی چگونه بود  -02

برای شهریاری هخامنشی تعیین شد.  دستور داریوش بزرگ، واحدهای وزن و اندازهگیری مشخصی تازهای به آن افزودند. به

دوران هخامنشی از اهمیت ویژهای برخوردار  تعدادی از وزنههای آنَ دوره بر جا مانده است. پیمانه یا کیل در زندگی اقتصادی

تعیین یکردند نکردن، باپیمانهوراکی را به جای وزخبود، چون در آنِ روزگار میزان و مقدار مواد 

درآن زمان، ترقی شایانی  های ابریشمی نعت بافندگی به خصوص بافت پارچه؟ صکدام صنعت در دوره ساسانی رشد کرد  -01

کرد.

حکومت ساسانی با در اختیارگرفتن واردات ابریشم خام از چین و   علت توسعه صنعت ابریشم در دوره ساسانی چه بود؟ -00

بافندگی متعددی را در شوش، جندی ُ شاپور )گندی  ماهر از قلمرو روم در شام )سوریه( به ایران، کارگاههای کوچاندن بافندگان

را تولید میکردند که در جهان آن روزشهرت و  زربافت و ابریشمی شاپور(و شوشتر ایجاد کرد. این کارگاهها نوعی از پارچههای

ها، ایرانی رامیخرید. چینیان تا قرن های ابریشمی گذار صنعت ابریشم بود، پارچه مشتریان فراوان داشتند. حتی چین که خودپایه

در .دیگر کشورها مخفی نگه داشتند، اما سرانجام ایرانیان ورومیان توانستند به این فنون پی ببرند فنون تولید ابریشم را از مردم

کاالهای مورد  بود و بود و کاالهای مورد نیاز شاه، دربار،متعلق به حکومت که  داشت وجود متعددی کارگاههای نیز ساسانی ۀدور

.نیاز شاه، دربار،سپاه و تشکیالت اداری را تأمین میکردند

اوضاع  چه اطالعاتی در موردیونانی، مخصوصاً هرودت، واهد باستانشناسی، لوحهای گلی و گزارش ّ های مورخانش -03

 هخامنشیان ۀتجاری در دوران سلسلاوضاع  ۀاطالعات ارزشمندی دربار ؟ تجاری ایران در دوره هخامنشیان به دست می دهد

این سلسله خبر میدهند. پیدا شدن سکههای  منابع، از رشد بازرگانی میان شهرها و مناطق تحت فرمانروایی میدهند. این ارائه

سیالن در جنوب آسیا، نشانهای از مرکز اروپا و  ورن دانوب رودهای سواحل در سلسله این ۀهخامنشی ومصنوعات نواحی تابع

به  مهمی ابِل در قلب پادشاهی هخامنشی، مرکز تجاریبروابط بازرگانی با سرزمینهای دور است. در آن زمان، شهر  برقراری

 داد و ستد بودند. بنادر خلیج فارس و نیز بنادر واقع در سواحل شمارمیرفت. بازرگانانی از سرزمینهای مختلف در آنجا مشغول

در عهد هخامنشیان تجارت مانند گذشته، محدود .محسوب میشدند شرقی دریای مدیترانه، از مراکز اصلی تجارت دریایی آن دوره
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اورزی و کش ّ  انواع مختلفی از مواد اولیه مانند فلزات و چوب، محصوالت ومنحصر به اشیای تجملی و گرانقیمت نبود، بلکه شامل

ثاث منزل، ظروف آشپزخانه اتوجهی از کاالهای تجاری را اجناس مورد نیاز مردم مانند  قابلدامیو تولیدات صنعتی میشد. بخش 

و مواد خوراکی تشکیل میداد

ر دوران حکومت سلوکیان، تجارت رونق گذشته را نداشت،از حجم ؟ دوضعیت تجاری ایران در دوره سلوکیان چگونه بود -05

اشیای تجملی، جای آنها را گرفت. عوض  در و شد کاسته قیمت ارزان کاالهای ۀمبادل

ِّ اشکانیان، بار دیگر جریان داد و ستد به خصوص  با به قدرت رسیدن؟ وضعیت تجاری ایران در دوره اشکانی چگونه بود -06

خارجی رونق اساسی گرفت. یکی از عوامل مهم این رونق،برقراری روابط سیاسی و تجاری میان ایران و چین، و درپی  بازرگانی

میان چین و هند از یکسو،و اروپا از سوی  بزرگ، تجاری ۀبه عنوان واسط دوره آن در ایران. بود ابریشم معروف ۀش جادآن گشای

 نگفتیه درآمد بنابراین. داشت قلمروروم در زیادی مشتریان هندوستان ۀدیگر عمل میکرد. در زمان اشکانیان،ِ ابریشم چین و ادوی

 ی و سپساشکان ۀمیشد. امپراتوری روم، نخست در دوراشکانی  حکومت نصیب راهداری، و نقل و حمل گمرکی،عوارض حقوق از

ندانه هوشم در عهد ساسانی، تالش کرد که به طور مستقیم با هند و چین ارتباط تجاری برقرار نماید، ما اشکانیان و ساسانیان

مانع موفقیت رومیان شدند

و دریایی  دوران فرمانروایی ساسانیان، تجارت در مسیرهای زمینیدر بنویسید؟علت رونق تجارت در دوره ساسانی را  -02

ل آفریقا و مرکز اروپا، مشغو در مناطق وسیعی از جهان آن روزگار، از چین تا شرق گسترش چشمگیری پیدا کرد و بازرگانان ایرانی

یشین به مراتب بیشتر از حکومتهای پ بود. ساسانیان ساسانی در بیشتر این مناطق، رایج و معتبر ۀداد و ستد بودند. سکههای نقر

دنظارت مینمودند و قوانین و مقررات مربوط به خرید وفروش را اجرا میکردن بر کار تجارت

 رسیدگی به وضعیت؟ چه بود )نظامدیوانساالری( در ایران باستان،  یکی از اهداف اصلی شکلگیری تشکیالت اداری -02

.بود عمومی دادن منابع درآمد و مخارجدخل و خرج کشور و سامان 

و دام،  انواع مالیاتها، شامل مالیات کشاورزی  چه بود؟ ترین منابع درآمد حکومت در ایران باستان به طور کلی عمده -02

گمرکی، حمل و نقل و راهداری و حق بهرهبرداری ازمعادن و جنگلها مالیات پیشهوران و مالیات سرانه؛ عوارض

ریتی سیاسی، مدی ؟  توضیح دهید؟ ی قرار داشتعواملچه معیشت ایران در دوران باستان تحت تأثیر وضعیت اقتصاد و  -33

الیق و کاردان حکومت میکردند،   فعالیتهای  قرار داشت. درزمانهایی که صلح، آرامش و امنیت حکمفرما بود و زمامدارانی و اقلیمی

کسب و کارمیپرداختند و از حداقل امکانات رفاهی و معیشتی  اقتصادی،شرایط مطلوبی داشت و مردم با خیال آسوده به

 برخورداربودند؛ اما در دورانی که حکومت مرکزی ضعیف و آشوب وناامنی فراگیر میشد و یا دشمنان خارجی به ایران هجوم

کسالی، خش به خصوصمیآوردند، اوضاع و شرایط اقتصادی به هممیریخت و رونق وآبادانی رخت برمیبست. عوامل طبیعی و اقلیمی

سیل و طغیان رودخانهها و تخریب سدها نیزگاهی بر وضعیت اقتصادی تأثیر منفی میگذاشت. گاهی نیزبروز بیماریهای فراگیر و 

میشدتولید اُفت و رکود نتیجه، در و کار نیروی ۀو میر گسترد مرگکشندهای چون طاعون و وبا 

 ۀدو میر گستر مرگبیماریهای فراگیر و کشندهای چون طاعون و وبا  ود؟علت افت و رکود تولید در دوران باستان چه ب -32

شد می تولید اُفت و رکود نتیجه، در و کار نیروی

درس چهاردهم )دین و اعتقادات (


