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 صحیح   غلط           زبان شناسان مراحل تغییر و تحول زیان های ایرانی را به کهن، میانه و نو تقسیم می کنند.( 22 

 صحیح   غلط                         شمال و شمال غربی ایران متداول بود.زبان پارتی یا پهلوی اشکانی در مناطق ( 23  
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چگونه متوجه می شویم که در ایران باستان ، اشعاری وجود داشته است؟ -18  

هزارافسان چه بود؟-58  

آمدند؟داستان های هزارو یک شب بر اساس چه چیزی بوجود -28  

چه کسانی داستانهای ملی و پهلوانی را منتقل کردند؟ -38  

داستانهای ملی و پهلوانی دوره ی باستان، بعد ها در چه چیزی مورد استفاده قرار گرفت؟ -48  

نمونه هایی از آثار ادبی خط پهلوی ساسانی را نام ببرید. -18  

منبعی به دست آمده است؟ اطالعات برجای مانده از آموزش دوره ی هخامنشی از چه -68  

اطالعات آموزشی ما در مورد دوره ی هخامنشی ، مربوط به چه کسانی است؟-78  

ایرانیان باستان، سعی می کردند فرزندان خود را چگونه تربیت کنند؟ -88  

آموزش و پرورش در دوران باستان چه ابعادی داشت؟-89  

رسه می رفتند؟در دوره ی ساسانیان ، فرزندان چه کسانی به مد -19  

در دوره ی ساسانیان برای چه کسانی امکان رفتن به مدرسه وجود نداشت؟-59  

در دوره ی ساسانیان، فرزندان طبقه ی کشاورز و پیشه ور چه چیزی آموزش می دیدند؟-29  

آیا نحوه ی آموزش در دوره ی باستان، مورد پذیرش مردم قرار داشت؟-39  

ی ساسانی تا چه میزان بود؟سطح سواد بازرگانان در دوره -49  

برنامه های آموزشی همگانی مدارس در دوره ی باستان شامل چه چیزی بود؟-19  

آموزش های ویژه ی شاهزادگان یا فرزندان صاحب منصبان، در دوره ی باستان شامل چه چیزهایی می شد؟--69  

آموزش های ویژه ی فرزندان موبدان در دوره ی باستان چه بود؟-79  

آموزش های ویژه ی فرزندان دبیران در دوره ی باستان ، شامل چه مواردی بود؟-89  

در دوران ساسانی ،آموزگاران بر چه چیزی تسلط داشتند؟ -99  

 بجز موبدان در دوره ی ساسانی ، چه کسانی چه چیزی را به کودکان و جوانان خاندان شاهی و صاحب منصب آموزش-151

 می دادند؟

در ایران دوره ی باستان ، چه کسانی پشتیبان دانش و هنر بودند؟ -551  

در زمان خسرو انوشیروان ، مبادالت فرهنگی ایران با کدام سرزمین ها بود؟ -251  

جندی شاپور زمان ساسانی در کدام شهر امروزی قرار داشت؟ -351  

فعالیت می کردند؟ در دانشگاه جندی شاپور در ایران باستان ، پزشکان چه ملیتهایی -451  

دانشگاه جندی شاپور تا چه زمان به فعالیت خود ادامه داد؟ -151  



 در دوره باستان کدام اسناد به کتابت در آمد؟ -516

 داستان مشهور هزارو یک شب براساس کدام داستان و از چه دوره ای شکل گرفته است؟-517

 خواندند؟کدام داستان را مردم در دوره هخامنشی از حفظ می -518

 در دوره اشکانی نقل کدام داستان ها رواج فراوانی یافت؟--519

 داستان های ملی و مذهبی رایج در دوره ساسانی برای تدوین کدام کتاب ها استفاده شد؟ -551

 کدام یک از منظومه های داستانی در ابتدا به زبان پارتی سروده شده است؟-555

 عاصر با هخامنشیان بازتاب دهنده شیوه تعلیم و تربیت کدام گروه می باشد؟گزارش های نویسندگان یونانی م -552

 زبان های ایرانی به چه زبان هایی گفته می شد؟ -553

 از ریشه و اصل اشکانی کدام منظومه ها باقی مانده است؟ -554

 باستان (در آثار خود اشاره کرده اند ؟کدام مورخان به داستانهای حماسی وعاشقانه مادی وبرخی اشعار آن دوره )ایران  -551

 زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی دنباله کدام زبان بود؟ -556

 زبان مردمان نواحی شرقی ایران قدیم چه بود؟ -117

 

به سواالت زیر پاسخ کامل با توضیحات بدهید. -6  

 دینی چندان متداول نبود؟-چرا در ایران باستان نوشتن متن ادبی -5

 .چرا پیشرفت علمی و فرهنگی ایران در دوره ساسانیان بیشتر از دوره های قبل از این حکومت می باشد؟ علت را شرح دهید-2

 آیا در دوره ساسانیان همه اقشار جامعه می توانستند درس بخوانند؟ شرح دهید.-3

 در زمان حکومت اشکانیان نقل چه داستان هایی رواج یافت؟ شرح دهید.-4

.مورد زبان اوستایی توضیح کامل دهیددر -5  

در ایران باستان تعلیم و تربیت در چند مرحله انجام می شد؟ توضیح دهید. -6  

ایرانیان باستان در تعلیم و تربیت فرزندان به چه عواملی توجه داشتند؟ -7  

چرا در ایران باستان نوشتن متن های ادبی و دینی چندان معمول نبود؟ -8  

ت هر کدام را ن مراحل تغییر وتحول زبانهای ایرانی از اغاز تا کنون  را به چند دسته تقسیم میکنند ودالیل اهمیزبان شناسا -9

 بنویسید ؟

با ذکر دو دلیل بنویسید چرا از دوره هخامنشیان واشکانیان آثار ادبی مکتوبی باقی نمانده است؟-51  

شکانیان داشتند؟گوسان ها ،چه نقش فرهنگی ای در تاریخ ایران عصر ا-55  



مهمترین اهداف تعلیم وتربیت در ایران باستان چه بوده است؟-52  

ارتباط نظام طبقاتی عصر ساسانی را با آموزش وتحصیل را توضیح دهید ؟-53  

وضیعت علم وفرهنگ در دوره هخامنشی وساسانی را با هم مقایسه کنید؟-54  

چه مسایلی توجه جدی داشته اند؟ایرانیان باستان در تعلیم وتربیت فرزندان به -51  

آموزش وپرورش در ایران باستان از چه ابعادی برخورداربود؟-56  

به نظر بسیاری از محققان در عهد باستان مخصوصا ساسانیان امکان تحصیل برای چه کسانی فراهم بود؟-57  

چه آموزشهای در دوران ساسانی شامل همه فراگیران  می شد؟-58  

نوشیروان وضعیت علم ودانش چگونه بود؟در دوره خسرو ا-59  

دانشگاه جندی شاپور در کجا واقع شده بود وچه دانش هایی در آن آموزش داده میشد؟-21  

بدان در دوران ساسانی فرزندان هر یک از طبقات جامعه مثال شاهزادگان وفرزندان صاحب منصبان سیاسی ،فرزندان مو-25

؟ ندمی دید،فرزندان دبیران چه آموزشهایی   

 مهم ترین مدارک باقی مانده از ایران باستان چه بوده است؟ و با چه خطی نوشته شده است؟ -22

 پس از استقرار آریایی ها چه اتفاقی برای زبان و گویش ایرانی افتاد؟ -23

 درباره زبان ایالمی به طور خالصه توضیح دهید. -24

 ید.در مورد زبان های ایرانی ، به طور کامل شرح ده -21

 زبان اوستایی چه زبانی بوده است؟ -26

 در مورد زبان پارتی یا پهلوی اشکانی را توضیح دهید.-27

 گوسان ها چه کسانی بودند؟ و چه می کردند؟-28

 در مورد زبان فارسی میانه  شرح دهید. -29

 یونانی ها به چه نوشته هایی در دوران ماد اشاره می کنند؟-31

 یران به زبان اوستایی سخن می گفتند؟ و چه کتابی به زبان آنان نوشته شده است؟ مردمان چه بخشی از ا-35

 در زمان هخامنشیان، چه قصه هایی را مردم از حفظ می خواندند ؟ -32

 میالدی را نام برده و بنویسید به چه زبانی سروده شده است؟ 1منظومه های داستانی متعلق به قرن-33

 توضیح دهید.در مورد کتاب اوستا  -34

 چه سنت هایی در ایران از باستان تا دوره معاصر ادامه یافته است؟-31

 ادبیات در دوران هخامنشی را توضیح دهید.-36

 گوسان ها چه نقش فرهنگی ای در تاریخ ایران در عصر اشکانیان داشتند؟-37



 مانده است؟از دوران ساسانیان چه آثار و به چه خطی و در مورد چه موضوعاتی برجای -38

 از دوران ساسانیان چه آثار و باچه خط   به دست ما رسیده است؟-39

 وضعیت تعلیم و تربیت در عهد باستان چگونه بود؟ -41

 مادران در ایران باستان چه نقشی در آشنایی فرزندان خود با آداب  و رسوم باستان داشتند؟-45

 ت می گرفت؟تعلیم و تربیت  ایران باستان در چند مرحله صور-42

 چه گروه هایی تالش می کردند که فرزندانشان بتوانند درس بخوانند؟ -43

 مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت در ایران باستان چه بوده است؟ -44

 درباره موبدان و نقش آنان به عنوان آموزگار را توضیح دهید. -41

 مطالب مختلف در کتاب اوستا را نام ببرید. -46

 انشگاه جندی شاپور توضیح دهید.درباره د -47

 کدام مواد درسی مدارس در دوره ساسانی همگانی بود؟-48

 مشخص کنید آموزش های زیر در دوره ساسانی مربوط به کدام طبقه بوده است؟-49

 الف( کشورداری

 ب( آموزش خط و زبان

 ج( تعلیمات دینی و اوستایی

 دوره اشکانی و دوره ساسانی را از نظر آثار مکتوب به جا مانده به خط و زبان ایرانی میانه با یکدیگر مقایسه کنید. -11

 دانشگاه جندی شاپور در دوره ی باستان، چه شباهتی به دانشگاههای امروزی دارد؟ -15

د؟در زمان خسرو انوشیروان ، مبادالت فرهنگی ایران با کدام سرزمین ها بو-12  

چگونه متوجه ادبیات شفاهی پربار دوره ی اشکانیان می شویم؟ -13  

چرا در ایران باستان ، نوشتن متن های ادبی و دینی معمول نبود؟ -14  

 با ذکر دو دلیل بنویسید چرا از دوره هخامنشیان واشکانیان آثار ادبی مکتوبی باقی نمانده است؟ -11

 با آموزش وتحصیل را توضیح دهید ؟ ارتباط نظام طبقاتی عصر ساسانی را -16

 پزشکان کدام کشورها در دانشگاه جندی شاپور فعالیت می کردند؟ -17

 

 

 



 

 دوست خوبم، با توجه به متن ،نمودار را کامل نمایید:-7

)...زبان های ایرانی،شاخه ای از گروه زبان های "هند و ایرانی"به شمار می روند....وشاخه 

یکی از شاخه های بزرگ زبان های "هند و اروپایی"به حساب می  هند و ایرانی نیز خود

آید....زبان شناسان مراحل تغییر و تحول زبان های ایرانی را تا کنون به سه دوره زبان های 

 کهن ،میانه و نو تقسیم کرده اند.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابعاد تعلیم و تربیت در ایران باستان دانش آموز عزیز ، هر کدام از نوشته های مشخص شده زیر، ناظر بر کدام یک از-8

 است ؟

"ای اهوره مزدا ،فرزندی به من ارزانی فرما که با تربیت و دانا باشد....وبه وظیفه خود عمل نماید. فرزند دلیری که نیاز 

دیگران را برآورد.فرزندی که بتوانددر ترقی و سعادت خانواده، شهر و کشور خود بکوشد." هرودوت می نویسد:" 

 ..پارسیان سه چیز را به فرزندان خودش می آموزند: اسب سواری،تیراندازی و راستگویی."..

 الف(تربیت جسمانی

 ب(تربیت اجتماعی

 پ(تربیت اخالقی

 دوست عزیز،بعد از مطالعه متن، به سواالت زیر پاسخ دهید: -9

،اخالقی،اجتماعی،دینی،شتغلی و حرفته ای "آموزش و پرورش در ایران باستان ابعاد گسترده ای داشت و شامل تربیتت جسمانی

می شد.تعلیم و تربیت در چندین مرحله انجام می گرفتت. کودکتان تتا پتنج یتا هفتت ستالگی در درون ختانواده ، پترورش متی یافتنتد 

و متادران نقتش مهمتی را در آشتتنایی فرزنتدان خودبتاآداب و رستتوم ختانوادگی، اجتمتاعی، دینتتی و میهنتی و آمتوختن راه و رستتم 

ندیده زندگی به آنان داشتند.مراحل بعدی آمتوزش و پترورش اغلتب در ختارج از خانته و در مدرسته ویتا آموزشتگاه انجتام متی پس

 گرفت."



 الف(مادران ایران باستان، به فرزندان خود چه چیزهایی می آموختند؟ 

 ب(در ایران باستان، آموزش خارج از خانه کودکان از چه سنینی آغاز می شد؟

 زیر را بخوانید و به سوال خواسته شده پاسخ دهید.متن  -11

سن تربیت در میان پارسیان بین پنج تا بیست و پنج است و سه چیز را به فرزندان خویش می آموزند: »هرودوت می نویسد: 

 «اسب سواری، تیراندازی و راستگویی

 ؟در متن باال به کدام ابعاد تعلیم و تربیت در ایران باستان توجه شده است

 پاسخ مناسب دهیدبا مطالعه متن زیر و با توجه به اطالعات شما در مورد آموزش دردوره ایران باستان به سواالت زیر -55

هر مردم که به سن پانزده رسد ،پس اورا این چند چیز بباید دانستن که :کیم ؟و خویش کیم ؟و از کجا آمده ام؟و باز به کجا »

؟وظیفه و تکلیفم در گیتی چیست؟از مینو آمده ام یا به گیتی بوده ام؟ انسان هستم یا دیو ؟دینم شوم ؟و از کدام پیوند و ریشه ام

 «.کدام است ؟سود و زیانم چیست ؟دوست و دشمنم کیست ؟

 

 الف (چه کسانی مسئولیت آموزش و پاسخ دادن  به این سواالت را بر عهده داشتند ؟

 سواالتی در آن دوره  وجود داشت را بنویسید .  ب (مهم ترین منابعی که جهت یافتن پاسخ چنین

 ج(آیا دانش آموزان حق اظهار نظر شخصی در خصوص سواالت مزبور داشتند ؟

 

به نظرشما ، با توجه به اختصاص اداره مدارس و آموزشگاه ها به موبدان ، مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت در ایران  -52

 عصر ساسانی چه بود ؟

نش عالوه بر پزشکی چه علوم دیگری تدریس میشد ؟ به نظر شما دالیل توجه به دا« جندی شاپور »در دانشگاه -53

 پزشکی چه بود ؟ 

)زبان و آموزش ایران باستان  51)بحث فلسفه و علوم در دوره یونان و روم باستان ( و  6با توجه به مطالب دروس -54

تمدن را بنویسید .( دو تفاوت عمده تعلیم و تربیت این دو   

به نظر شما پیشرفت علم و دانش و توجه به علم در ایران دوران باستان در مقایسه با یونان و روم باستان چگونه بوده  -51

 است؟

 وضیعت علم وفرهنگ در دوره هخامنشی وساسانی را با هم مقایسه کنید؟ -56

 در عصر ساسانی بنویسید:ببرنامه های اختصاصی آموزش هریک از گروه های زیر را  -57

 شاهزادگان و صاحب منصبان سیاسی و نظامی -5

 

 موبدان  -2



 

 دبیران -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


