
(51زبان و آموزش)درس  درس بانک سوال       

   استان هرمزگان                    انسانی دهمایران و جهان پایه (  5 )تاریخ 

کنید : مشخص با گذاشتن عالمت ص یاغجمله های صحیح و غلط را -1  

زبان دوم نوشتاری در دوران هخامنشی ، زبان ایالمی بوده است . -1-1  

نشانه ، از چپ به راست نوشته می شد. 131با حدود خط میخی ایالمی ،  -1-2  

نشانه ، از چپ به راست نوشته می شد. 131خط میخی اکدی ،  با حدود  -1-3  

از گروه زبان های ایرانی دوره میانه ، آثار بیشتری باقی مانده است .-1-4  

در ایران باستان ،نوشتن متن های ادبی و دینی چندان معمول نبود .-1-5  

آموزش و پرورش درایران باستان ، تربیت جسمانی را شامل نمی شد .  -1-6  

را داشتند .  باستان  فرزندان توده مردم ، امکان درس خواندن در مدارس و آموزشگاه های دوره-1-7  

الیت خود دانشگاه جندی شاپور که مربوط به دوره ساسانی است  ، تا قرون نخستین اسالمی به فع-1-8

.ادامه داد  

زباان های ایرانی در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شده اند. 1-9  

ح داده می شده در ایران باستان،نقل شفاهی داستان ها و تعالیم دینی و ادبی بر کتابت و نوشتن ترجی1-11

  است.

. 

 2-جمالت صحیح وغلط را درمورد زبان های ایرانی دوره میانه ، مشخص کنید :

ند. یان تا فروپاشی حکومت ساسانیان متداول بوده اهخامنشاین زبان ها تقریبأ از زمان سقوط -2-1  

از این گروه زبان ها ، آثار زیادی بر جای نمانده است . -2-2  



زبان های پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی از شاخه های این زبان ها هستند. -2-3  

از شاخه های این زبان ها هستند زبان های پهلوی اوستایی و مانوی -2-4  

به سواالت زیر پاسخ آری یا خیر بدهید :-3  

آیا زبان دوم نوشتاری در دوران هخامنشی ، زبان ایالمی بوده است ؟ -3-1  

آیا خط میخی ایالمی ، از چپ به راست نوشته می شد؟ -3-2  

؟نوشته می شد چپآیاخط میخی ایالمی ، از راست به  -3-3  

؟تری باقی مانده است کماز گروه زبان های ایرانی دوره میانه ، آثار آیا -3-4  

  ؟آموزش و پرورش درایران باستان ، تربیت جسمانی را شامل می شد آیا  -3-5

  ؟را داشتند  باستان  فرزندان توده مردم ، امکان درس خواندن در مدارس و آموزشگاه های دورهآیا -3-6

؟مربوط به دوره ساسانی است  دانشگاه جندی شاپورآیا -3-7  

آیا دانشگاه جندی شاپور مربوط به دوره اشکانی است ؟-3-8  

 

: دیپر کنبا کلمات مناسب  را  یخال یجاها -4  

زبان دوم نوشتاری در دوران هخامنشی ،............... بوده است . -4-1  

نوشته می شد.نشانه ، از چپ به راست  131خط میخی .......... ،  با حدود -4-2  

کتاب دینی زرتشتیان به زبان .............. نوشته شده است . -4-3  

یکی از قصه های شفاهی دوران هخامنشیان .......... نام دارد که به زبان .......... بوده است . -4-4  

داستان مشهور هزار ویک شب بر اساس قصه ........ مربوط به دوره هخامنشیان است .-4-5  



رای شاعران و موسیقی دانان دوره گردی که در دوره اشکانی ، داستان های ملی و پهلوانی را از حفظ ب-4-6

 مردم می خواندند به ............ معروف بودند . 

خود ادامه  دانشگاه...............  که مربوط به دوره ساسانی است  ، تا قرون نخستین اسالمی به فعالیت -4-7

 داد . 

یت خود ............... است  ، تا قرون نخستین اسالمی به فعاله انشگاه جندی شاپور که مربوط به دورد-4-8

 ادامه داد . 

هر ........... یکی از برجسته ترین مراکز علمی جهان باستان ، دانشگاهی بود  که در عصر ساسانی در ش-4-9

 در حوالی دزفول کنونی پدید آمد . 

ه ها ، دی شاپور ، دانش های مختلفی تدریس می شد اما ........... بیش از سایر رشتدر دانشگاه جن-4-11

  .رونق و فعالیت داشت

به  پس از استقرار تدریجی آریایی ها زبان ها و گویش های گوناگونی که شباهت های بسیاری-4-11

شد.یکدیگر داشتند و زبان شناسان آنها را................. می نامند،متداول   

زبان های ایرانی شاخه ای از گروه زبان های..................به شمار می روند.-4-12  

می  زبان...............نیای زبان فارسی امروزی،زبان قوم پارس بوده و در دوره هخامنشیان به آن سخن-4-13

 گفتند.

پارتی بر جا نمانده است.از دوره...................تقریبا هیچ نوشته ادبی به زبان و خط -4-14  

سنت.............و.................حتی پس از تدوین خدای نامه ها و شاهنامه،همچنان در ایران تا دوران -4-15

  معاصر ادامه یافته است. 

 

:به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید-1  

؟بوده است  کدام زبان زبان دوم نوشتاری در دوران هخامنشی ، -5-1   



ایالمی ، حدود چند نشانه داشت ؟ خط میخی -5-2  

  ؟نوشته شده است چه زبانی کتاب دینی زرتشتیان به -5-3

که داستان مشهور هزار و یک شب بر اساس آن یکی از قصه های شفاهی دوران هخامنشیان نام  -5-4

 نوشته شده ، چیست ؟

مربوط به کدام دوره است ؟  "هزار افسان  "قصه شفاهی  -5-5  

،  مربوط به دوره هخامنشی به چه زبانی بوده است ؟   "هزار افسان  "قصه شفاهی  -5-6  

ه ، که مربوط به دوره هخامنشی بود "هزار افسان  "کدام داستان مشهور ، بر اساس قصه شفاهی  -5-7

 نوشته شده است ؟ 

رای ی و پهلوانی را از حفظ بشاعران و موسیقی دانان دوره گردی که در دوره اشکانی ، داستان های مل-5-8

  ؟بودند چه نامی معروف  مردم می خواندند به

  بود ؟  ، چه تا قرون نخستین اسالمی به فعالیت خود ادامه دادکه  دوره ساسانی معروف  دانشگاهنام  -5-9

ره ای ه دو، مربوط به چتا قرون نخستین اسالمی به فعالیت خود ادامه داد که دانشگاه جندی شاپور -5-11

  است ؟ 

  ؟کنونی پدید آمدکدام شهر در حوالی دانشگاه معروف دوره ساسانی به نام جندی شاپور -5-11

؟داشت پیشرفت بیش از سایر رشته ها ، رونق وکدام دانش ، در دانشگاه جندی شاپور ، -5-12  

انده مکتوبی به جای ماز کدام زبان های کهن ایرانی که در ماخذ باستانی به آنها اشاره شده آثار -5-13

 است؟

مهم ترین مدرک باقی مانده از فارسی باستان چیست وبه کدام خط نوشته شده است؟   -5-41  

اسالمی در  ان و حتی قرون نخستینیاز زمان سقوط هخامنشیان تا فروپاشی ساسانکدام زبان ایرانی -5-51

ایران متداول بود؟مناطق   



شمال شرق ایران متداول بود و زبان رسمی و درباری حکومت کدام زبان در مناطق شمال و -5-16

 اشکانیان به شمار می رفت؟

انیان کدام زبان در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران رایج بود و زبان رسمی درباری حکومت ساس-5-17

 شمرده می شد؟

چرا نوشتن متن های ادبی و دینی در ایران باستان چندان متداول نبود؟-5-18  

در ایران باستان کدام اسناد را کتابت می کردند؟-5-19  

در زمان حکومت اشکانیان ،نقل کدام داستان ها رواج فراوانی یافت؟-5-21  

کدام داستان شاهنامه اصل و ریشه اشکانی دارد؟-5-21  

ساسانی ی از نظر زبان شناسان کدام منظومه های داستانی ابتدا به زبان پارتی و بعدها به زبان پهلو-5-22

 سروده شدند؟

آگاهی های پراکنده در عصر هخامنشیان بازتاب شیوه تعلیم و تربیت چه کسانی است؟-5-23  

د ندارد؟چرا از دوره ساسانیان اطالعات قابل توجهی درباره وضعیت و شرایط تعلیم و تربیت وجو-5-24  

کنند؟ در زمان ساسانیان چه کسانی می توانستند به مدرسه بروند و تحصیل-5-25  

کدام گروهها در ایران باستان آموزش ویژه می دیدند؟نام ببرید.-5-26  

آموزگاران عصر ساسانی) موبدان(به کدام علوم زمان خود تسلط داشتند؟-5-27  

 

گزینه صحیح را مشخص کنید : -6  

کدام یک اززبان های زیر ، جزو زبان های ایرانی باستان ، می باشد ؟-6-5  

ی کایی                        د( سمادج(                          پارتی ب(                پهلوی اشکانیالف(   



کدام یک اززبان های زیر ، جزو زبان های ایرانی میانه ، می باشد ؟ -6-2  

سانسکریت د(                      پارتی ج(                      مادیب(         اوستایی             الف(  

زبان های کهن ایرانی تا پایان دوره ............... در مناطق مختلف ایران رواج داشته اند .-6-3  

  اشکانیان                       د(ساسانیان ج(            هخامنشیان            ها                   ب( مادالف( 

لوانی ، رواج فراوان یافت ؟ ر کدام دوره ، نقل داستان های ملی و پهد -6-4  

المیسد( ا                       ساسانی ج (                  اشکانی ب (                        هخامنشی الف(   

چه  به "یادگار زریران  "و  "یک ردرخت آسو "به نظر زبان شناسان ، منظومه های داستانی  -6-1

 خط و زبانی هستند؟ 

استاند(فارسی ب                ب ( پهلوی اشکانی                ج (پهلوی  ساسانی               الف( پارتی    

د .، اصل و ریشه ی  ............... دارن "بیژن و منیژه  "برخی داستان های شاهنامه مانند داستان -6-6  

هخامنشی                      د(مادی  ج(                      الف( اشکانی                    ب( ساسانی  

و گوی  کدام یک از شاهان ساسانی ، ضمن پناه دادن به تعدادی از فیلسوفان یونانی ، به گفت -6-7

 علمی با آنان پرداخت؟ 

کمد(شاپور ی        اردشیر بابکان       الف( خسروپرویز                ب ( خسرو انوشیروان             ج (  

از کدام گروه زبان ها آثار بیشتری به جا مانده است؟-6-8  

اییالف(زبان های کهن ایرانی        ب(زبان های ایرانی دوره میانه       ج(زبان پارتی         د(زبان اوست  

 

 

 



 

 

ا با کدام مورد  در  ستون چپ مطابقت دارد؟ شماره آن ر ،هر یک از موارد   ستون سمت راست-7-5

) یک مورد اضافه است (    داخل  پرانتز بنویسید  

  

 ⃝ الف( اوستایی  

⃝ب(سانسکریت    

    ⃝ج( پارتی  
 

  

 

 ایرانی باستان  -1

 هندوایرانی  -2

 ایرانی میانه -3

 ایرانی نو        -4

 

7-2-  

 

 ⃝الف( قصه هزار افسان    

⃝ب( گوسان    

    ⃝ج( درخت آسوریک   
 

  

 

 ساسانی    -1

 سلوکی      -2

 هخامنشی   -3

 اشکانی     -4

 

7-3-  

 

 ⃝الف( ویس و رامین   

⃝ب( یادگار زریران       

    ⃝ج( هزار افسان  

 

 

 ساسانی    -1

 سلوکی      -2

 هخامنشی   -3

 پارتی      -4



 

 

 

7-4  

 

 ⃝الف( کتاب دینی زرتشتیان   

⃝ب( درخت آسوریک    

    ⃝ سنگ نوشته های پادشاهان هخامنشی ج( 
 

  

 

   زبان اوستایی      -1

     فارسی باستان       -2

 پهلوی اشکانی        -3

 پهلوی ساسانی            -4

 

 

 

:ستون های استوار تمدن را کامل کنید-8  

 

 

 

 

 

 

 علم



نمودار زیر را کامل کنید:-9  

 

 

شاخه های زبان های هند و اروپایی                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                     

 

 

:ز تا کنون در کادر مقابل بنویسیدمراحل تغییر و تحول زبان های ایرانی را از آغا-11  

                                                                                                                           

 

درباره زبان های ایالمی به سواالت زیر پاسخ دهید:-55  

بوده است؟این زبان ،زبان نوشتاری کدام تمدن ایران الف(  

 ب(هزاران لوح کشف شده از کدام اثر تاریخی ایران به خط و زبان ایالمی است؟

کتاب شناسی:-52  

گانان نویسنده این کتاب،آرتور کریستن سن،در کتاب خود نقل می کند که گروه بسیاری از بازر -

    چیست؟)..............................(شهرها،دست کم،خواندن و نوشتن و حساب می دانسته اند.نام این کتاب 

 

 

 هندی ایرانی



شخصیت شناسی:-53  

 

 

یجه آن در زمان فرمانروایی او مبادالت فرهنگی با روم و هند در عصر ساسانیان گسترش یافت و در نت-

د و ضمن جنبش علمی نیرومندی در ایران پدید آمد. او عالقه زیادی به مباحث فلسفی و دینی نشان می دا

عدادی از فیلسوفان یونانی با آنان به گفتگوی علمی می پرداخت.نام او پناه دادن به ت

(کیست؟).............................  

درک مطلب:-54  

واهد بسیاری از دوره اشکانیان تقریبا هیچ نوشته ادبی به زبان و خط پارتی بر جا نمانده است اما ش -14-1

ای ه وجود دارد.در زمان حکومت اشکانی،نقل داستان هداللت بر وجود ادبیات شفاهی پرباری در آن دور

حفظ  خاصی رواج یافت و شاعران و موسیقی دانان دوره گردی،با شور و هیجان بسیار این داستان ها را از

 برای مردم میخواندند.این داستان ها بعد ها در تدوین کتاب هایی مورد استفاده قرار گرفتند.

قل کدام داستان ها رواج فراوانی یافت؟الف(در زمان حکومت اشکانیان،ن  

 ب(شاعران و موسیقی دانان دوره گرد دوره اشکانی به چه نامی معروف بودند؟

؟ج(داستان های حماسی و ملی دوره اشکانی بعد ها در تدوین کدام کتابها مورد استفاده قرار گرفت  

 

ان در شهر مراکز علمی جهان باست دانشگاه جندی شاپور در عصر ساسانیان  یکی از برجسته ترین -14-2

ی های در این دانشگاه دانش های مختلفی تدریس می شد.این دانشگاه دارای ویژگجندی شاپور پدید آمد.

 خاصی بود و تا قرون نخستین اسالمی به فعالیت های خود ادامه داد.

 الف(کدام دانش ها در دانشگاه جندی شاپور تدریس می شدد؟

نشگاه همانند دانشگاههای امروزی است؟ب(کدام ویژگی این دا  



سواالت تشریحی-51  

ل های ستون های استوار تمدن که نقش مهمی در انتقال میراث فرهنگی و تمدنی یک جامعه به نس -15-1

 بعدی و ملت های دیگر دارند ، کدامند؟ 

ارد ؟ در باره زبان ساکنان اولیه ی ایران پیش از مهاجرت اقوام آریایی به چه اطالعاتی به وجود د -15-2  

چه کسانی به زبان ایالمی سخن می گفتند ؟  -15-3  

زبان ایالمی تا چه مدتی رواج داشته است ؟  -15-4  

زبان و خط ایالمی در دوره هخامنشیان چه جایگاهی داشت ؟  -15-5  

ه های اصلی زبان های هندواروپایی را نام ببرید .ازشاخبرخی  -15-6  

منشأ زبان هندوایرانی کدام زبان بوده و به چند شاخه ی اصلی تقسیم شده است ؟ -15-7  

زبان ایرانی چند دوره را پشت سر گذاشته است ؟  -15-8  

شاخه های اصلی زبان ایرانی باستان کدامند؟  -15-9  

نه به چند شاخه تقسیم می شوند ؟ زبان های ایرانی میا -15-11  

شاخه های اصلی زبان های غربی ایرانی میانه را نام ببرید .  -15-11  

شاخه های اصلی زبان های شرقی ایرانی میانه را نام ببرید . -15-12  

خط میخی ایالمی چند نشانه داشته و از کدام خط اقتباس شده بود ؟  -15-13  

پس از چه رویدادی در ایران ، زبان های ایرانی متداول شد ؟  -15-14  

پس از استقرار تدریجی آریایی ها در ایران ، چه زبان هایی متداول شد ؟  -15-15  

زبان های ایرانی میانه ، از کدام گروه زبانی هستند؟  -15-16  



یم کرده ز تا کنون به چند دوره تقسزبان شناسان ، مراحل تغییر و تحول زبان های ایرانی را از آغا -151-17

 اند ؟ 

زبان های کهن ایرانی ، در کدام دوره زمانی رواج داشته اند و از کدام شاخه های آن ها آثار  -15-18

 مکتوبی بر جای مانده است ؟ 

ه اند ؟فارسی باستان نیای کدام زبان و زبان چه قومی بوده و در کدام دوره به آن سخن می گفت -15-19  

ده اند ؟ مهم ترین مدارکی که به زبان فارسی باستان باقی مانده کدامند و به چه خطی نوشته ش -15-21  

ت ؟ ز این زبان چه آثاری بر جای مانده اسچه کسانی به زبان اوستایی سخن می گفته اند ؟ ا -15-21  

کتاب دینی زرتشتیان به چه زبانی نوشته شده است ؟  -15-22  

زبان های ایرانی دوره میانه در چه دورانی متداول بوده اند ؟  -15-23  

زبان های ایرانی دوره میانه به چند گروه اصلی تقسیم می شدند؟  -15-24  

نام دیگر زبان پارتی چیست و این زبان در کدام مناطق ایران متداول بود؟  -15-25  

  زبان رسمی و درباری حکومت اشکانی ، چه زبانی بود؟ -15-26

ایران  زبان فارسی میانه )پهلوی ساسانی ( ، دنباله چه زبانی به حساب می آید و در کدام مناطق -15-27

 رایج بوده است ؟ 

زبان رسمی و درباری حکومت ساسانی ، چه زبانی بود؟  -15-28  

زبان های ایرانی نو به چه زبان هایی گفته می شود ؟  -15-29  

چرا در ایران باستان ، نوشتن متن های ادبی و دینی ، چندان معمول نبود؟  -15-31  

در ایران باستان چه اسنادی را کتابت می کردند ؟ -15-31  

فاهی اشاره مورخان یونانی به داستانهای حماسی و عاشقانه مادی و برخی اشعار که به صورت ش -15-32

  نقل می شده نشان از چیست؟



انی ، به کدام آثار شفاهی دوران ماد اشاره کرده اند ؟ مورخان یون -15-33  

با توجه به گزارش مورخان یونانی ، در زمان هخامنشیان مردم چه قصه هایی را ازحفظ می  -15-34

 خوانده اند ؟ 

ان ایرانی بر اساس کدام داستان ایرانی شکل گرفته و این داست "هزار و یک شب  "داستان معروف  -15-35

چه دوره ایست ؟ مربوط به  

ه بر اساس آن شکل گرفته بیانگر چ"هزار و یک شب"مجموعه هزار افسان که داستان مشهور -15-36

  موضوعی در دوره هخامنشیان است؟

از آثار ادبی دوره اشکانیان ، چه اطالعاتی موجود است ؟  -15-37  

افت ؟در زمان حکومت اشکانی ، نقل کدام داستان ها رواج فراوانی ی -15-38  

ها ، چه کسانی بودند ؟ "گوسان  " -15-39  

 ها به نسل های بعدی منتقل می شد  ،در "گوسان  "داستان های ملی و پهلوانی که توسط   -15-41

 تدوین چه آثاری مورد استفاده قرار گرفتند ؟ 

گرفتند؟ کدام داستان ها در تدوین خدای نامه ها و شاهنامه فردوسی ، مورد استفاده قرار  -15-41  

  تا دوران معاصر در ایران ادامه یافته است ،از تدوین خدای نامه ها و شاهنامهکدام سنت ها پس  -15-42

 ؟ 

میالدی هستند  ؟ نظر  5کدام منظومه های داستانی به خط و زبان پهلوی ساسانی و متعلق به قرن  -15-43

ت این منظومه ها چیست ؟ نخسکارشناسان در باره زبان   

ند ؟ به چه زبانی و متعلق به چه قرنی هست "یادگار زریران  "و  "درخت آسوریک  "منظومه های  -15-44

 به نظر برخی زبان شناسان ، این منظومه ها درابتدا به چه زبانی سروده شده بودند؟ 

.ببرید ، نامارد، اصل و ریشه اشکانی در زیادبه احتمال بسیا که دو نمونه از داستان های شاهنامه را -15-45  



م  و یکی از داستان های شاهنامه را که احتماأل اصل و  5از منظومه های داستانی قرن  ای نمونه -15-46

 ریشه اشکانی دارند ، نام ببرید . 

آثار مکتوبی که از دوران ساسانیان به دست ما رسیده است ، چه موضوع هایی دارند؟  -15-47  

ه محتوایی زبان پهلوی ساسانی هستند ، منسوب به چه کسانی می باشند و چاندرزنامه هایی که به  -15-48

 دارند؟ 

از چه زبانی به فارسی میانه ترجمه شده و موضوع آن چیست ؟  "کلیله و دمنه  " -15-49  

مورد  2 به چه خطی گفته می شود ؟ در چه دوره ای و از چه الفبایی ساخته شد ؟ "دین دبیریه  " -15-51

ت آن را بیان کنید .از مشخصا  

اطالعات ما در باره وضعیت تعلیم و تربیت در دوران پیش از ساسانیان چگونه است ؟  -15-51  

هی وجود به چه دلیل از وضعیت و شرایط تعلیم و تربیت در دوره ساسانیان ،اطالعات قابل توج -15-52

 دارد ؟ 

ر چه نکاتی و پرورش چگونه فرزندانی توجه جدی داشتند و بایرانیان باستان به تعلیم و تربیت  -15-53

 تأکید می کردند ؟ 

آموزش و پرورش در ایران باستان شامل چه ابعادی می شد ؟  -15-54  

ه فرزندان هرودوت ، سن تربیت در میان پارسیان چه سنینی می داند و به گفته وی چه چیزهایی ب -15-55

 آموزش داده می شد ؟ 

؟  در ایران باستان  چگونه بود ل مختلف تعلیم و تربیتمراح -15-56  

  ستند به مدرسه بروند و تحصیل کنند ؟در دوران باستان ، فرزندان چه کسانی می توان -15-57

  ضیح دهید.توآیا در دوران باستان ، تمام کودکان می توانستند به مدرسه بروند و تحصیل کنند ؟ -15-58

وضعیت تحصیل فرزندان توده مردم چگونه بود  ؟به نظر محققان ،  -15-59  



وضعیت تعلیم و تربیت در عهد باستان مخصوصا در زمان ساسانیان را تحلیل کنید. -15-61  

ز بازرگانان بسیاری ا ، "ایران در زمان ساسانیان  "نویسنده کتاب بنا به نوشته کریستین سن ،  -15-61

، چه آموزش هایی می دیدند ؟ شهرها   

در دوره ساسانی ، کدام برنامه های آموزشی و مواد درسی ، همگانی بود ؟  -15-26  

ه در دوره ساسانی ، آموزش های ویژه شاهزادگان و فرزندان صاحب منصبان سیاسی و نظامی چ -15-63

 بود ؟ 

در دوره ساسانی ، فرزندان موبدان ودبیران چه آموزش های ویژه ای می دیدند ؟ -15-64  

دام از گروههای نام برده در ایران باستان چه نوع آموزش ویژه ای دریافت می کردند:هر ک -15-65  

  الف( شاهزادگان و فرزندان صاحب منصبان         ب(فرزندان موبدان         ج(فرزندان دبیران

در دوران ساسانی ، آموزگاری به عنوان شغل رسمی به چه کسانی اختصاص داشت ؟  -15-66  

موبدان را در آموزش دوره ساسانی بیان کنید .نقش  -15-67  

موبدان در دوره ساسانی بر چه معارف و علومی تسلط داشتند ؟  -15-68  

ند ؟ کودکان و جوانان خاندان شاهی و صاحب منصبان حکومتی ، چه ورزش هایی را فرا می گرفت -15-69  

االیی بوده از کدام منابع می توان استنباط کرد که دانش و فرهنگ ایرانیان دوره ساسانی در سطح ب -15-71

 است ؟ 

جایگاه دانش و علوم مختلف در اوستا چگونه است ؟ -15-71  

  ،مطالبی بیان شده است؟در کتاب اوستا درباره کدام حیطه های دانش -15-72

ران هخامنشی چگونه بود ؟وضعیت دانش و فرهنگ ایران در دو -15-73  

  کدام اسناد نشان می دهد که خاندان هخامنشی پشتیبان و مشوق جدی دانش و هنر بوده اند؟ -15-74

ایران از نظر علمی وفرهنگی در دوره ساسانی چه وضعیتی داشت ؟ -15-75  



  بود؟ ی قبلچرا پیشرفت علمی و فرهنگی ایران در دوره ساسانی به مراتب بیشتر از دوره ها -15-76

؟ وان ، مبادالت فرهنگی با کدام تمدن ها ، گسترش یافتدر زمان فرمانروایی خسروانوشیر -15-77  

 در زمان فرمانروایی خسروانوشیروان چه تحوالتی در زمینه علمی و فرهنگی در ایران عصر -15-78

  ساسانی صورت گرفت؟

علت پدید آمدن جنبش علمی نیرومند در دوره خسروانوشیروان ساسانی ، چه بود ؟  -15-79  

کدام یک از فرمانروایان ساسانی باعث گسترش مبادالت فرهنگی با هند و روم شد ؟  -15-81  

  برجسته ترین مرکز علمی جهان باستان در عصر ساسانی کدام بود و در کجا قرار داشت ؟ -15-81

جندی شاپور مربوط به چه دوره ایست و در کجا قرار داشته است ؟ دانشگاه  -15-82  

ه ها و کدام دانش بیشتر از سایر رشتدر دانشگاه جندی شاپور تدریس می شد ؟کدام دانش ها  -15-83

  رونق چشمگیری داشت؟

وضعیت آموزش دانش پزشکی در دانشگاه جندی شاپور چگونه بود؟  -15-84  

ور تا چه دوره ای به فعالیت خود ادامه داد ؟دانشگاه جندی شاپ -15-85  

 

در مورد هر کدام از اسامی و اصطالحات زیر توضیح دهید:-56  

و                        ج(گوسانالف(زبان اوستایی                       ب(زبان های ایرانی ن  


