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 مأموران به حقوق پرداخت مانند اموری در را مددرآ از بخشی همچنین حکومتها .رسید می مجلل های کاخ ساختن و درباریان

 حکومتی

 .می کردند  خرج ...و سدها قنات، سراها، کاروان آتشکده ها، تعمیر و نگهداری احداث، همچنین و

 23درس  

 آیا در ایران باستان به تعلیمات مذهبی اهمیت می دادند؟-0

 داشت اجتماعی و فردی زندگی در زیادی تأثیر و نقش مذهبی تعلیمات باستان، ایران در

 اقوام آریایی چه چیزهایی را مقدس می شمرند؟ -2

 .بودند قائل خدایانی آنها برای و شمردند می مقدس را باد و خاک آتش، مانند آب، خلقت عناصر از برخی

 و مردم را به چه چیزی دعوت می کرد؟  زرتشت که بود -3

  .برآمد ایرانیان عقاید اصالح اندیشٔه در زیست، می مادها سلسلٔه از قبل که باستان ایران پیامبر زرتشت،

 .کرد دعوت یکتا و بزرگ خدای پرستش اهورامزدا، به را مردم او

 آیین زرتشت چگونه آیینی بود؟ -4

 ها بدی و شر سرچشمٔه که اهریمن با همواره و بود خوبی ها و خیر تمام منشأ مزدا، اهورا زرتشت، آیین در

 ،نیک پندار اهورامزدا، یاری منظور به که می کرد سفارش خود پیروان به زرتشت .بود حال مبارزه در شمارمی رفت، به 

 دهند قرار خود سرمشق زندگی را نیک کردار و نیک گفتار

 اوستا    تعالیم زرتشت در کدام کتاب توسط پیروانش گردآوری شد؟  -5

 آتش در میان ایرانیان باستان به ویژه ساسانیان چه جایگاهی داشت؟ -6

آثار  که شدند ساخته ایران کنار و گوشه در زیادی آتشکده های ساسانیان دورٔه در .شمردند می مقدس را آتش باستان، ایرانیان

 .است مانده باقی امروز به تا آنها از بعضی

 در دوره ساسانیان دین رسمی کشور چه بود و عالوه بر آن پیروان کدام دین ها در ایران زندگی می کردند؟ -7

 در .شد اعالم کشور رسمی می کرد و دین پشتیبانی دین آن از حکومت و داشتند زرتشتی دین مردم اغلب ساسانیان، دورٔه در

می  گیری سخت ادیان سایر پیروان به نسبت مخالفت و ایران در دیگر های دین گسترش و رواج با زرتشتی موبدان دوره، این

  .می کردند زندگی ایران در نیز مانوی  و بودایی مسیحی، یهودی، دینهای پیروان  .کردند

 غذای مردم ایران باستان چه بود؟ -8 

 .می پختند را شیرینی ها انواع و نان آن، با و می کردند آرد را آنها که بود جو گندم و مخصوصًا غالت مردم، اصلی غذای

 و سبزیجات و میوه ها و بز شیر  پرندگان، تخم شکاری، پرندگان گوشت اهلی، حیوانات گوشت انواع از نان، بر عالوه

 .می شد استفاده برای تغذیه شربت ها

 ایرانیان باستان برای آرد کردن غالت از چه چیزی استفاده می کردند؟ -9
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 .بودند کرده ابداع را آبی بهای آسیا

 روغن زیتون و ادویه از چه مناطقی وارد ایران شد؟ -01

  هندوستان از ادویه و یونان از زیتون روغن

 آداب غذا خوردن در ایران باستان چگونه بود؟ -00

 دست شستن .دانستند می هگنا را خوردن غذا هنگام به گفتن سخن آنها.نشستند می سفره سر خاصی آداب با باستان، ایران مردم

 کردند می رعایت سفره سر بر آنها که بود نکاتی از غذا پایان و ابتدا در نان دعای خواندن و خوردن از غذا بعد و قبل ها

 ؟ .می کردند  استفاده باستان بیشتر از چه ظروفی  ایرانیان -02

 ظروف فلزی

 ما چگونه از نوع پوشاک و ابزارها وتولیدات مردمان ایران باستان مطلع شده ایم؟ -03 

 دوره آن از مانده جا به تصاویری یا ها نقاشی و  ها مجسمه به مربوط می دانیم دوره آن مردم پوشاک از ما که آنچه بیشتر

 پوشاک تولید ابزار و وسایل از نمونه هایی ن شناسان باستا .اند بسته نقش سکه ها یا ظروف  ها، سنگ روی بر که است

 .اند کرده کشف نیز را باستان به ایران مربوط

 مردان وزنان ایران باستان نسبت به پوشش بدن چه اعتقادی داشتند؟ -04

 و برهنگی و داشتندبدن  کامل پوشش به اعتقاد خود، عصر هم های تمدن سایر مردم با مقایسه ن باستان در ایرا زنان و مردان

 .می دانستند اهریمن نشانٔه را باری و بی بند

 پوشش مردان وزنان دوره ایران باستان چگونه بود؟ -05

 پوشاک نمدی کاله و آستین دار های باالپوش و شلوار .و پوشیدند کردند طراحی را شلوار که بودند کسانی نخستین ایرانیان،

 می کردند  استفاده روسری و بلند های پیراهن شلوار، از نیز زنان .بود مردان اصلی

 لباس های ایرانی مورد توجه کدام کشور ها بود؟ -06

 .کنند تقلید ایرانی سهای لبا طرح از می کردند سعی اغلب و بود یونان و روم درباریان و بزرگان توجه مورد

 ایرانیان از گذشته به کدام ورزش ها عالقه داشتند؟ -07

 و سوارکاری  .دارد ریشه ما کهن تاریخ در پهلوانی و پهلوان و اند عالقمند بوده کشتی چون پهلوانی و رزمی های رزشو به

 رواج نیز   زوبین و نیزه و   َفالَخن یا سنگ پرتاب بوده و دوره آن مردم عالقه مورد های ورزش از شکار و تیراندازی

 .است داشته

 در شاهنامه فردوسی از دالوری چه کسانی نام برده شده است؟ -08

 .است گفته سخن باستان ایران در … و (ردآفرینُگ)ُگردآفرید  سهراب، سیاوش، رستم،    

 به گفته هرودوت ، ایرانیان در گذشته چه چیزهایی به فرزندان خود آموزش می دادند؟ -09

 .راستگویی -3تیروکمان  -2سوارکاری -1آموختند می را چیز سه خود فرزندان به ایرانیان   :است نوشته ِهرودوت

 کدام ورزش توسط ایرانیان باستان ابداع شده و امروزه هم از ورزش های جهانی محسوب می شود؟ -21
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 می انجام ورزش این ساسانیان و هخامنشیان زمان در .است شده اشاره بازی چوگان به شاهنامٔه فردوسی در   ن بازی چوگا  

 .کردند می استفاده گوی یک و چوگان نام به دست چوب یک از سواران اسب ورزش، این در .است شده

 جشن چه معنا ومفهومی داشت؟  در عهد باستان -20

 جشن واژٔه .می دانستند الهی موهبت یک را زیستن شاد و می کردند برپا جشن ها ده سال، طی در ایران مردم باستان عهد در

  بیشتر که برد پی توان می اینجا از و است نیایش و پرستیدن معنای به که شده گرفته اوستایی َیْسنه و َیُشناز 

 .است بوده همراه خداوند درگاه به نیایش با و دینی داشته اهمیت دوره آن جشنهای

 .را نام ببرید در ایران باستان جشنها در چه مواقعی از سال برپا میشد و مهمترین جشنها -22

  .داشتند کشاورزی کار پایان و شروع و فصلها تغییر با زیادی ارتباط همچنین ها جشن

  جشن مهرگان  و    سده جشن   نوروز، جشن  =جشنها  ترین مهم

 باشکوه ترین جشن ایرانیان باستان چه جشنی بود و در چه زمانی برگزار می شد؟ -23

 آغاز فصل بهار  -  جشن نوروز 

 نوروز برای مردم ایران باستان چه پیامی داشت؟ -24

 بود های کشاورزی فّعالّیت شروع و طبیعت رویش و سال نوشدن آور پیام

 پیدایش جشن نوروز به چه زمانی بازمی گردد ؟ -25

 ای اسطوره پادشاه جمشید گذاری تاج به را این جشن فردوسی، شاهنامٔه نیست، در معلوم درستی به نوروز پیدایش زمان 

 دیگر نیز سلسله های آن، از پس و شده می برگزار جمشید در تخت هخامنشیان زمان در جشن این .دهند می ایران نسبت

 .آمدند می شاهان دیدار به مردم از طبقه ای عید نوروز، روزهای از یک هر در  .داشته اند  گرامی  را نوروز

 و می دادند هدیه یکدیگر می کردند، به دعا هستی آفرینندٔه درگاه به نوروزی سفرٔه بر سر ایرانی های خانواده باستان، عهد در

  .می گفتند شادباش

 امروزه ایرانیان نوروز را چگونه جشن می گیرند؟ -26

 لتحوی هنگام در و می گذارند هفت سین سفره سر بر را قرآن کتاب می گیرند، جشن را نوروز ما کشور مردم نیز امروزه

آیین  از دادن عیدی و رفتن فامیل گترهای بزر دیدار به هفت سین، سفره چیدن سمنو، پختن خانه تکانی،.می خوانند دعا سال

 .است نوروز زیبای های

 رسمیت به و کرد اعالم نوروز جهانی روز را (میالدی مارس 21) فروردین اول در چه سالی روز متحد ملل سازمان -27

 شناخت؟

 ، 1388 سال در

 24درس 

 است؟ بوده ایران مردم نوشتاری و گفتاری زبان فارسی از چه زمانی زبان  -0

 ایران سرزمین در آریایی اقوام استقرار هنگام از
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 زبان مردم ایران در دوره های هخامنشیان ، اشکانیان ، ساسانیان و دوره اسالمی چه بود؟-2

 باستان  پارسیهخامنشیان،  دورٔه در

  پهلوی» یا « میانه پارسی ساسانیان، و اشکانیان عصر در

  دری فارسی،   اسالمی دورٔه در 

 زبان امروز مردم ایران چیست؟ -3

 .دارد هایی شباهت قبلی زبان دو با که است دری فارسی نیز ما امروز رسمی زبان

  

 قانون اساسی کشور چیست؟ 05موضوع اصل  -4

 :می گوید اساسی قانون 15 اصل

 خط و زبان این با باید درسی و کتب رسمی متون و مکاتبات و اسناد .است فارسی ایران مردم مشترک و رسمی خّط و زبان

 کنار در مدارس در آنها ادبیات تدریس و گروهی رسانه های و در مطبوعات قومی و محلی نهای زبا از استفاده ولی باشد

 .است فارسی آزاد زبان

 بودند؟  ایرانیان باستان از چه خطی استفاده می کردند و آن را از چه کسانی آموخته -5

 .آوردند وجود به آن در زیادی تغییرات و کردند اقتباس النهرین بین اقوام از را «  میخی خّط » هخامنشیان، ایرانیان زمان در

 .است شده نوشته میخی خّط با و باستان پارسی زبان به جمشید تخت و بیستون در دورٔه هخامنشیان از مانده جا به های کتیبه

 .بود شده اقتباس آرامی خط از خط این .بود رایج پهلوی  خط ساسانیان، و اشکانیان دوره های در

 چه چیزی نشان دهنده آشنایی ایرانیان باستان با علومی چون ریاضی ، هندسه وزمین شناسی می باشد؟ -6

 شده ابداع ایرانیان دست به که زندگی مختلف و وسایل ابزارها پلها، سدها، محکم، و عظیم بناهای ساختن

 ایرانیان باستان تا چه اندازه با علم نجوم آشنا بودند و با استفاده از این علم چه چیزی را بوجود آوردند؟ -7

 کشاورزی های فّعالّیت برای چون و بودند شناآ خوبی به زمان تعیین و سنجش با و کرده پیشرفت نجوم علم در باستان ایرانیان

 به را سال و آوردند وجود به را )شمسی( خورشیدی تقویم داشتند، نیاز تقویم به می گرفت انجام سال از خاصی فصول که در

 .است دنیا تقویم های کم نظیرترین از تقویم این .کردند تقسیم روزه  30 ماه 12

 در کتاب اوستا از چند نوع پزشک نام برده شده است؟ -8

 می کند درمان را افراد باطن مقدس دعای با که دعا پزشک و معمولی پزشک پزشک جراح، نوع سه از

 مدرسه و بیمارستان جندی شاپور به دست چه کسی تأسیس شد و چگونه مکانی بود؟ -9

 قدیمی که نمود تأسیس بیمارستانی و مدرسه ) کنونی خوزستان ( ی شاپور جند شهر در شاپور ساسانی ساسانیان، دورٔه در

 تدریس برای نیز روز آن کشورهای دیگر برجستٔه استادان و دانشمندان از او .رود می شمار به جهان پزشکی مدرسٔه ترین

 ...و )کیمیاگری( شیمی موسیقی، ریاضیات، نجوم، بر پزشکی، عالوه بزرگ مدرسٔه این در .می کرد دعوت دانشگاه این در

 .شد می تدریس

 /صنعتگران و هنرمندان دوره ایران باستان در چه زمینه هایی فعالیت می کردند -01



 

 

 94-1393 فرهاد عرب اسدي-42تا1مطالعات اجتماعي درس

w w w . s m k p h . l o x b l o g . c o m 
 

Page 27 

 قلم زنی، حجاری، ُبری، سنگ کاشی کاری، زرگری، سازی، چرم فلزکاری، بافی، قالی بافی، سفالگری، پارچه

  ...و نقاشی موسیقی، منّبت کاری، 

 در کدام بناها ، پیشرفت ایرانیان در معماری را نشان می دهد؟ -00

 کسری طاق و بستان طاق سلیمان، تخت جمشید،هگمتانه، پاسارگاد، تخت

 موفق باشيد
 بپيونديد smkphبه دنياي 

 منتظر سواالت سالهاي ديگر باشيد

 smkphتنها يك نويسنده سوال نيست 


