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مانوی مخالف بودند. آنان پس ازشاپور، اقدامات خود را برای نابودی مانی و مانویان تشدیدکردند. سرانجام در زمان بهرام یکم، 

  مانی به زندان افتاد

 ؟ شاپورگان ، نقاشیاستفاده کردکتاب معروف مانی چه نام داشت واو برای تفهیم عقاید خود از چه هنری  -03

 ؟ بهرام یکممانی در زمان کدام پادشاه ساسانی زندانی شد -05

 

 

 

، میگفتند غربی فالت ایران با آن سخن ایالمی، که مردمان جنوب زبان؟ زبان رسمی ونوشتاری حکومت ایالم چه بود  -2

 بود.  ایالمو نوشتاری حکومت و تمدن  زبان رسمی

داشت و بهِ   تا مدتی پس از ورود آریاییان، همچنان رواج ایالمی  زبان؟ زبان دوم نوشتاری حکومت هخامنشیان چه بود -1

 از آن استفاده میشد.  عنوان زبان ِ دوم نوشتاری در دوران هخامنشی

 ازهزاران لوح گلی کشف شده لوحه های گلی کشف شده در تخت جمشید به چه زبانی است؟  -0

 است جمشید، به خط و زبان ایالمی تخت

روند که اقوام  شمار می به«هندوایرانی»بانهای ایرانی، شاخهای از گروه زبانهای ززبان های ایرانی چه زبانهایی بودند؟  -3

 کردند هندی و ایرانی، پیش از جدا شدن ازیکدیگر و سکونت در هند و ایران، با آن تکل م می

 ندا تقسیم کردهنو ومیانه ،کهنزبانهای ۀسه دورمراحل تغییر وتحول زبانهای ایرانی به چند دوره تقسیم می شود؟  -5

ق.م(. در مناطق مختلف 003)  هخامنشیان ترین زمان تا پایان ز قدیمی؟ اتوضیح دهید های کهن ایرانیدر مورد زبان   -6

تعدادی از این زبانها اشاره شده است که ازمیان آنها، تنها از دو زبان فارسی اند. درمآخذ باستانی به  فالت ایران رواج داشته

 ۀبوده و در دور فارسی باستان، نیای زبان فارسی امروزی زبان قوم پارس.برجای مانده است باستان و اوستایی آثار مکتوبی

است که به خط میخی  پادشاهان هخامنشیهای  مدارکی که مانده، سنگنوشتهمهمترین . میگفته اند سخن آن به هخامنشی

 اند.  نوشته شده

مردمان بخشی از نواحی شرقی ایران به آن سخن  اوستایی، زبانی بوده که زبان ساکنان شرق ایران چه بوده است ؟ -2

 میگفتند

ازاین زبان  .نوشته شده استاوستایی  کتاب دینی زرتشتیان، اوستا، به آن زبان کتاب دینی زرتشتیان به چه زبانی است؟  -2

 .نمانده است جز کتاب اوستا و آثار وابسته به آن، اثر دیگری برجا

 هخامنشیان سقوط زمان تقریباًاز میانه، ۀٔزبانهای ایرانی دوردرمورد زبانهای دوره میانه توضیح دهید؟ -2

متداول بودند. ازاین نخستین اسالمیدر مناطق مختلف ایران  ق(. و حتی قرون02م./ 652تا فروپاشی حکومت ساسانیان ) 

ایران متداول بود و زبان  زبان پارتی یا پهلوی اشکانی، در مناطق شمال و شمالشرق.گروه زبانها آثار بیشتری به جا مانده است

 به انباست فارسی زبان ۀدنبال به شمار میرفت. زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی که رسمیو درباری حکومت اشکانیان

 حکومت ساسانی شمرده میشد. و درباری جنوب و جنوب غربی ایران رایج بود و زبان رسمی نواحی در میآید، حساب

 درس پانزدهم )زبان و آموزش (
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ناطق به تدریج درم زبانهایی گفته میشود که در دوران اسالمی به؟ چه زبان هایی  گفته می شد  زبانهای ایرانی نو، به  -23

 .مختلف ایران رواج یافتند

ایران باستان، نقل شفاهی داستانها و تعالیم دینی وادبی،  ادبی معمول نبود؟چرا در ایران باستان نگارش متن های   -22

سیاست  اسناد مربوط به بر کتابت و نوشتن ترجیح داده میشد. از اینرو،نوشتن متنهای ادبی و دینی، چندان معمول نبود و تنها

 می   کردند.  و تا حدودی اقتصاد را کتابت

به زبان فارسی باستان وجود داشته و مردم،  های متعددی قصه ؟  رواج داشت چه قصه هایی در زمان هخا منشیان، -21

بر اساس آن شکل « هزار و یک شب»مشهور  که داستان« هزار افسان»ند. از آن جمله است،  ا خوانده می آنها را از حفظ

 .گرفته است

 و مل ی و پهلوانی، رواج فراوان یافتاشکانی، نقل داستانهای  در زمان حکومت؟ گوسان ها به چه کسانی گفته می شد  -20

معروف بودند، با شور و هیجان بسیار، این داستانها را ازحفظ برای مردم  گردی که به گوسانها شاعران و موسیقی ِ دانان دوره

ند. این دنسلهای بعدی منتقل کر بودند که داستانهای مل ی و پهلوانی را سینه به سینه به میخواندند. در حقیقت، این گوسانها

 نظر برخی از زبانشناسان،  ها و سرودن شاهنامه توسط فردوسی مورد داستانها بعدها درتدوین خداینامه

ساسانی،  پهلوی  که به خط و زباناست ؟  به چه خطی « یادگار زریران»و « درخت آسوریک»های داستانی  منظومه -23

 بودندپارتی سروده شده  م. هستند، ابتدا به زبان5متعل ق به قرن 

 به احتمال بسیار زیادبرخی داستانهای شاهنامه مانند داستان بیژن و منیژهداستان بیژن و منیژه چه ریشه ای دارند؟  -25

 دارند اشکانی ۀاصل و ریش

موزش و پرورش در ایران باستان ابعاد گستردهای داشت وشامل آموزش و پرورش در ایران باستن چه ابعادی داشت ؟ آ -26

 ی میشد ا اخالقی، اجتماعی، دینی، شغلی وحرفهتربیت جسمانی، 

ا پنج ت و تربیت در چندین مرحله انجام میگرفت. کودکانتعلیم مراحل تعلیم وتربیت در ایران باستان را بنویسید؟  -22

و رسوم خانوادگی،  در آشنایی فرزندان خود با آداب مادران نقش مهمی میافتند ویا هفت سالگی در درون خانواده، پرورش 

آموزش و پرورش اغلب در خارج بعدی  مراحل. داشتند آنان به زندگی ۀٔراه و رسم پسندید اجتماعی، دینی و میهنی و آموختن

در زمان ساسانیان، تنها  به نظر بسیاری از محققان، در عهد باستان و مخصوصاً گرفتآموزشگاه انجام  از خانه و در مدرسه و یا

 از دممر ۀنند؛ اما برای فرزندان تود شراف و موبدان میتوانستند به مدرسه بروند و تحصیلا فرزندان خاندان شاهی، درباریان،

 هب وران و صنعتگران، این امکان فراهم نبود که درمدارس و آموزشگاههای آن دوره درس بخوانند. اینان کشاورزان،پیشه قبیل

 مانند پیشه که نشان میدهد برخی از گروههای اجتماعیوجود دارد شواهدی . میآموختند را خود پدران ۀطور معمول، حرف

بنا .کنند تحصیل درمدرسه بتوانند فرزندانشان تا میکردند تالش ساسانیان، ۀوران و بازرگانان در ایران باستان، مخصوصاً دردور

دن، خوان شهرها، دستکم،گروه بسیاری ِ از بازرگانان « ساسانیان،زمان  در ایران» کتاب ۀٔنویسند سن، کریستن ۀبه نوشت

 ..ند ا نوشتن و حساب میدانسته

 در دوران ساسانی، آموزگاری به عنوان یک شغل رسمیآموزگاری در دوران باستان به کدام طبقه اختصاص داشت؟ -22

 ۀٔارداشتند. اد اپهلوی و برخی دیگر از علوم زمان خود تسلطادبیات موبدان اختصاص داشت. آنان بر معارف دین زرتشتی، به

 بود اختیارموبدان در عموماً نیز، مدارس و آموزشگاهها
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فرمانروایی خسرو انوشیروان، ؟کدام فرمانروای ساسانی جنبش علمی نیرومندی در ایران به وجود آمد ر زمان د -22

در ایران پدید آمد. نیرومندی جنبش علمیآن،  ۀفرهنگی با هند و روم گسترش یافت و در نتیج مبادالت

 ینید و فلسفی مباحث به زیادی ۀعالق انوشیروان کدام پادشاه ساسانی عالقه زیادی به مباحث فلسفی داشت ؟  -13

وضمن پناه دادن به تعدادی از فیلسوفان یونانی که بر اثرتنگ ِ نظری امپراتور روم، به ایران پناهنده شده بودند، امیداد.  نشان

پرداخت باآنان به گفتوگوی علمی

دانشگاهی بود که در عصر ساسانی چه نام داشت ؟جهان باستان، ترین مراکزعلمی رجستهکی از بی -12

 جندی کنونی، در استان خوزستان قرار داشته است. در دانشگاه شاپور پدید آمد. این شهر در حوالی دزفول در شهر جندی

فت پزشکی بیش از سایررشتهها رونق و پیشرشاپور، دانشهای مختلفی مانند پزشکی، فلسفه،نجوم و الهیات تدریس میشد، اما 

دانشگاههای امروزی، دارای  داشت و پزشکانی از ایران، هندو یونان در آنجا مشغول به کار بودند. این دانشگاه همچون

درمان بیماران آشنا میشدند.  در کنار آموزشهای نظری، در آنجا بهصورت عملی با بیمارستانی بود که دانشجویان

و سیمین  مادی،آثارهنری مختلفی شامل اشیای   زرین ەزدوراهنرمندان مادی در چه زمینه های هنری مهارت داشتند؟-5

 درخور توجهی داشتندو سفالگری ِ مهارت ِ  رفلزکاری، جواهرسازی ید ماد که نشان میدهدهنرمندان دستآمده سفالی به وظروف

غرب فالت ایران بوده ؟  کدام منطقه است بومیان  بر تجربیات و دستاوردهای هنری هنر مادی متکی-2

است

است.  توجهقابل  نیز معماری ۀستاوردهای حکومت مادی در عرصددستاوردهای تمدن ماد در زمینه معماری رابنویسید؟-0

مقابله با دشمنان خارجی  زیادی داشتند و برایشد. مادیها در قلعهسازی تبحر  در این دوره، قلعهها، کاخها و شهرهایی ساخته

،همدان امروزی، بود که یونانیان به آن اکباتان هگمتانهمستحکمیساختند. پایتخت مادیها شهر  های خود به ویژه آشوریان، قلعه

ان های این دوره،میتورنگ نمادین خاصی داشت. از دیگر شهر قلعه    هر که بود شده تشکیل تو در تو ۀٔاین شهر از هفت قلع.میگفتند

 بیستون، اسپدانه )اصفهان( و کنگاور را نام برد

ر دوران هخامنشی، هنر و معماری ایران به سبب ثبات د علت رونق و پیشرفت معماری در دوره هخامنشی چه بود؟-3

پاسارگاد،  هخامنشی به ویژهرسید. از سرزمینهای پهناور حکومت  وآرامش، رونق اقتصادی و حمایت پادشاهان، به اوج شکوفایی

 و شاهکارهای مهم تختجمشید و شوش، آثار قابل توجهی از معماری،هنرهای تزیینی وابسته به معماری، نقشبرجستههای سنگی

 هنری دیگر برجا مانده است

از  هخامنشی، تأثیرپذیری ویژگیهای مهم هنر و معماری یکی ازرابنویسید؟ هخامنشیان ومعماریویژگی های هنر -1

ترده به طور گسهخامنشی  پادشاهان. داشتند درخشانی تمدنی ۀدستاوردهای هنری اقوام و ملتهای تابع آن حکومت بودکه پیشین

در این دوره، تجربیات و سبکهای .سرزمینهای قلمرو تحت فرمان خود استفاده میکردند از مهارت و استادی هنرمندان و معماران

نزدهم ) هنر ومعماری(درس شا


