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چيست؟ فرهنگی ميراث - ۸۳۲  

 ها، چيز اين. شود می مربوط ملت يک ٭فرهنگ به که است ارزشمندی های چيز ه ٴ هم فرهنگی ميراث

مردمی تالش و زندگی حاصل  

است رسيده ديگر نسل به نسل يک از و اند ه کرد می زندگی گذشته در که است . 

است مانده جای به ما برای گذشتگان از که چيزهايی از بخشی - ۸۳۲ ،» فرهنگی ميراث. « است  

۰٤۸ کنيم؟ حفاظت فرهنگی ميراث از بايد گويند می چرا -   

 نسل که طور همان هم ما سپردند ما دست به و کردند حفظ را ميراث اين قبلی های نسل که طور همان

حفظ را ميراث اين قبلی های  

 پس. است متعلق کشور يک مردم ه ٴ هم به فرهنگی ميراث هم ما سپردند ما دست به و کردند

بکوشند آن حفظ در بايد همه . 



۱٤۸ شوند؟ می نگهداری ها موزه در تاريخی آثار چرا -   

ارزش با تاريخی آثار نگهداری و حفظ برای  

۸٤۸ چيست؟ تاريخ علم -   

گذشته در ها انسان زندگی ه ٴ مطالع از است عبارت تاريخ علم  

۳٤۸ است؟ کسی چه مورخ -   

 تحقيق و مطالعه افتاده، اتفاق گذشته در که دهايی رويدا و ها انسان زندگی ه ٴ دربار که کسانی به

گويند می مورّخ کنند، می . 

٤٤۸ آورند؟ می بدست جديدی ،اطالعات آثار کدام مطالعه با مورخان -   

 زندگی، وسايل و رها ابزا ها، کتيبه يا ها نوشته و ها کتاب مثل مختلفی منابع از خود مطالعات در مورّخان

سالح ها، سکه ها، بنا  

کنند می استفاده است، مانده باقی گذشته از که چيزی هر و ها ه نگار ها،سنگ . 

٤٤۸ است؟ آثاری چه شامل فرهنگی ميراث -   

 قديمی بهای کتا ها، ها،فرش کتيبه ها، سکه ها، ظرف مثل مادی های چيز است ممکن فرهنگی ميراث

و مساجد تاريخی، های بنا و  

 که باشد رسومی و آداب و زبان اعتقادات، مثل غيرمادی های چيز است ممکن همچنين. باشد ها زاده امام

رسيده ما به ازگذشته  

 .است

٤٤۸ چيست؟ شناسان باستان کار -   



 نشناسان باستا علت همين به. دارند قرار خاک دل در دور، بسيار های زمان به مربوط تاريخی آثار از بعضی

ويرانه ه ٴ مشاهد با ابتدا  

 سپس. دارد وجود باستانی آثار منطقه، يک در که زنند می حدس تاريخی منابع ه ٴ مطالع يا هها خراب و ها

حفاری و وجو جست به  

پردازند می منطقه آن در . 

۷٤۸ اند؟ آمده بوجود ها موزه چرا -   

 موزه نام به نهايی مکا فرهنگی، وميراث ارزش با تاريخی آثار نگهداری و حفظ برای رها کشو ه ٴ هم در

دارد وجود . 

۲٤۸ هستند.....................  سازمان های بخش از يکی نيز ها موزه -  . 

۲٤۸ است؟ شده تقسيم زمانی ه ٴ دور چند به ايران تاريخ -   

گويند می باستان ايران ه ٴ دور آن به که اسالم از قبل تاريخ -۱ . 

 ادامه تاکنون و شد آغاز ايران به اسالم ورود و ساسانيان حکومت سقوط با که اسالمی ه ٴ دور تاريخ -۸

 .دارد

۰٤۸ است؟ شده آغاز زمانی چه از ايران اسالمی ه ٴ دور تاريخ -   

ساسانيان حکومت سقوط زمان از( الف  

ايران به اسالم ورود زمان از( ب  

پيش سال ۷۰۰۰ از( ج  

است درست ب و الف های گزينه دو هر( د  

۱٤۸ شدند يکجانشين ها انسان که شد موجب ................ -  . 



۸٤۸ غ ص. آمدند پديد ها چشمه و پرآب دهای رو کنار در ها روستا اولين -   

۳٤۸ شد؟ اختراع چگونه خط -   

کرد اختراع را خط دهايشان ست و داد محاسبه و نوشتن و ها کار به رسيدگی برای ها ن انسا  

٤٤۸ دارند؟ هايی ويژگی چه ها تمدن -   

حکومت داشتن -۱  

مقررات و قوانين داشتن -۸  

۳- خط داشتن  

مذهبی عقايد داشتن -٤  

مختلف رهای کا در مهارت -٤  

هنر و رسازی شه معماری، داشتن -٤  

٤٤۸ دارد؟ قرار کنونی ايران ی محدوده زيردر های تمدن از يک کدام -   

آشور تمدن( الف  

سومر تمدن( ب  

شهرسوخته تمدن( ج  

بابل تمدن( د  

٤٤۸ ؟ ندارد قرار کنونی ايران ی محدوده زيردر های تمدن از يک کدام -   

جيرفت تمدن( الف  

ايالم تمدن( ب  



سوخته شهر تمدن( ج  

بابل تمدن( د  

۷٤۸ است؟ ايران باستانی های تپه از مورد کدام -   

سييلک ی تپه( الف  

حسنلو ی تپه( ب  

حصار ی تپه( ج  

موارد تمامی( د  

۲٤۸ بود؟ آمده بوجود زابل شهر نزديکی در پيش سال هزار پنج حدود زير های تمدن از يک کدام -   

جيرفت تمدن( الف  

ايالم تمدن( ب  

شوش تمدن( ج  

سوخته شهر تمدن( د  

۲٤۸ است؟ گزينه کدام ايالم تمدن از مانده جای به اثر ترين مهم -   

ايالمی زن ای نقره جام( الف  

زنبيل چغا معبد( ب  

آبی های آسياب(ج  

سفالی ظروف و مصنوعی چشم(د  

۰٤۸ داشت؟ نام چه آمد بوجود رود کنارهليل در شرق های تمدن ترين کهن از يکی -   



جيرفت تمدن( الف  

ايالم تمدن( ب  

شوش تمدن( ج  

سوخته شهر تمدن( د  

۱٤۸ است شوش نزديکی در دارد، جهانی شهرت که...................... معبد -  . 

۸٤۸ است ايالم تمدن از مانده جای به اثر ترين مهم.................. زيگورات -  . 

۳٤۸ بود.................  ايالم تمدن شهر ترين بزرگ و ترين مهم -  . 

٤٤۸ اند؟ کرده کشف جيرفت تمدن از را اشياء و وسايل کدام شناسان باستان -   

 اکتشافات اين جمله از آجری های کتيبه و ٭زيگورات جانوران، نقش با مفرغی و سنگی ظروف و وسايل

 .است

٤٤۸ است؟ تمدن کدام به متعلق خط ترين قديمی احتماال شناسان باستان از بعضی ی عقيده به -   

جيرفت تمدن( الف  

ايالم تمدن( ب  

شوش تمدن( ج  

سوخته شهر تمدن( د  

٤٤۸ ساختند؟ می زيبايی های مجسمه و سفالی ظروف و بود آشنا سازی سفال هنر با تمدن کدام مردم -   

جيرفت تمدن( الف  

ايالم تمدن( ب  



آشور تمدن( ج  

سوخته شهر تمدن( د  

۷٤۸ اند؟ آمده بوجود النهرين بين ی منطقه در زير های تمدن از يک کدام -   

بابل ، سومر ، آشور( الف  

جيرفت ، ايالم ، آشور( ب  

ليدی ، ايالم ، آشور( ج  

ليدی ، ايالم ، سومر( د  

۲٤۸ زيستند می النهرين بين در.................. و......................يعنی الهی بزرگ پيامبران از دوتن -  . 

۲٤۸ بسربردند مصر در زيادی مدت( ع..............) حضرت و( ع.................) حضرت -  . 

شدند متولد فلسطين در روم امپراتوری حکمرانی زمان در( ع...............)  حضرت - ۸۷۰ . 

بود امپراتوری کدام جهان در بزرگ امپراتوری نخستين - ۸۷۱ . 

روم امپراتوری( الف  

هخامنشيان امپراتوری( ب  

يونان امپراتوری( ج  

ساسانيان امپراتوری( د  

بودند؟ ساکن آريايی اقوام از يک کدام ايران غرب شمال در - ۸۷۸  

ها پارت( الف  

ها پارس( ب  



مادها( ج  

ها ايالمی( د  

بود؟ خود ی همسايه کدام ی حمله مورد بيشتر ماد مردم - ۸۷۳  

بابل( الف  

ليدی( ب  

سومر( د آشور( ج  

٤۸۷ آمد؟ بوجود کسانی چه بدست ايران در ها آريای قدرتمند حکومت اولين -   

مادها( الف  

ها پارس( ب  

ها پارت( ج  

ها ايالمی( د  

٤۸۷ بود؟ کجا مادها پايتخت و آورد بوجود را ماد دولت کسی چه -   

هگمتانه ديااکو،( الف  

شوش ، ديااکو( ب  

پاسارگاد ، کوروش( ج  

هگمتانه ، کوروش( د  

٤۸۷ کند سرنگون را دها ما حکومت توانست کسی چه -  . 

داريوش( الف  



کوروش( ب  

ديااکو( ج  

خشايارشاه( د  

است؟ کسی چه هخامنشيان سلسله گذار بنيان - ۸۷۷  

داريوش( الف  

کوروش( ب  

ديااکو( ج  

خشايارشاه( د  

کند؟ تصرف توانست را مناطق کدام کوروش - ۸۷۲  

ماد دولت( الف  

ليدی( ب  

بابل( ج  

گزينه هرسه( د  

است؟ معروف رفتار در عدالت و خردمندی به زير پادشاهان از يک کدام - ۸۷۲  

بزرگ داريوش( الف  

کوروش( ب  

خشايارشاه( ج  

اردشير( د  



کرد ياد جهانی امپراتوری نخستين عنوان به..............................  حکومت از توان می - ۸۲۰ . 

است...................رسيد پادشاهی به که فردی ترين معروف هخامنشی کوروش بعداز - ۸۲۱ . 

 بيستون کوه روی بر دشمنان با جنگ در او پيروزی ياد به های برجست نقش تا داد دستور کسی چه - ۸۲۸

کنند؟ حجّاری  

بزرگ داريوش( الف  

کوروش( ب  

خشايارشاه( ج  

اردشير( د  

است؟ کسی چه يادگار بيستون ی کتيبه - ۸۲۳  

بزرگ داريوش( الف  

کوروش( ب  

خشايارشاه( ج  

اردشير( د  

٤۸۲ کند؟ فتح را ايران توانست چگونه مقدونی اسکندر -   

 خواند فرا ايرانيان از جويی انتقام به را يونانيان و کرد استفاده هخامنشی ضعيف موقعيت از اسکندر

در او فرمان تحت سپاهيان  

 از بسياری اسکندر، ه ٴ حمل ه ٴ درنتيج. کردند فتح را ايران و دادند شکست را هخامنشی سپاه جنگ، چند

تخت جمله از ايران شهرهای  



شد کشيده آتش به جمشيد . 

٤۸۲ کرد؟ تصرف را کجاها مقدونی اسکندر -   

کرد تصرف را هندوستان از هايی قسمت و مصر ايران، بر عالوه اسکندر . 

٤۸۲ افتاد او سرداران از يکی...............  به ايران اسکندر، مرگ از پس -  . 

۲۷۸ شد تبديل قدرتمند امپراتوری به اشکانی حکومت ،....................... فرمانروايی زمان در -  . 

کرد تأسيس.....................  را اشکانيان حکومت - ۸۲۲ . 

است.............. سلسله ايران به اسالم ورود از پيش حکومت آخرين - ۸۲۲ . 

است ساسانيان ی سلسله مؤسس ساسان خاندان از ....................... - ۸۲۰ . 

 را( والريانوس) روم امپراتور توانست او.است.............  ساسانی، پادشاهان ترين مهم از يکی - ۸۲۱

دهد شکست . 

است؟ کسی چه ساسانی پادشاه آخرين - ۸۲۸  

بابکان اردشير( الف  

اول شاپور( ب  

سوم يزدگرد( ج  

انوشيروان( د  

دهد شکست را( والريانوس) روم امپراتور توانست کسی چه - ۸۲۳ . 

بابکان اردشير( الف  

اول شاپور( ب  



سوم يزدگرد( ج  

انوشيروان( د  

٤۸۲ کردند؟ می مخالفت آنها با و پذيرفتند نمی را سلوکيان ايران مردم چرا -   

کردند می مبارزه و مخالفت آنان با مختلف های شکل به و شمردند می بيگانه را سلوکيان ايرانيان چون . 

٤۸۲ کنند؟ کنار بر را شاه توانستند می چگونه کشور بزرگان و موبدان -   

 می موبدان و بزرگان و شود می گرفته او از اهورايی حمايت شود منحرف عدالت و قانون مسير از شاه اگر

عزل را شاه توانستند  

کنند برکنار يا . 

٤۸۲ بنويسيد؟ را باستان ايران در حکومت های ويژگی از مورد چند -   

 می تخت بر کاخ در و کردند می گذاری تاج کشور، بزرگان حضور در سلطنت ابتدای در شاهان

و داشت مطلق قدرت شاه. نشستند  

 امور بر شاهان. رسيد می ارث به پسر به پدر از يعنی بود موروثی حکومت. بردند می فرمان او از بايد همه

و نظامی اداری،  

داشتند مطلق فرمانروايی مذهبی . 

بود؟ مملکت اداری های کار مسئول و شاه از بعد مقام ترين مهم کسی چه - ۸۲۷  

تشريفات يا دربار رئيس( الف  

بزرگ وزير( ب  

شاه مخفی مأموران( ج  



دربار اول بانوی(د  

 ذخيره و انبار مختلف، های جشن و مراسم) شاهی کاخ های کار به رسيدگی مسئول کسی چه - ۸۲۲

درکاخ غذايی محصوالت کردن  

 بود؟ (

تشريفات يا دربار رئيس( الف  

بزرگ وزير( ب  

شاه مخفی مأموران( ج  

دربار اول بانوی(د  

 چند به گاه و بود آنها ه ٴ عهد بر هها نام نوشتن و مالی و اداری رهای کا باستان های حکومت در - ۸۲۲

داشتند؟ آشنايی زبان  

تشريفات يا دربار رئيس( الف  

بزرگ وزير( ب  

شاه مخفی مأموران( ج  

دبيران و منشيان( د  

غ ص. کردند ابداع را مختلف های بخش به سرزمين تقسيم بار اولين برای ايرانيان، - ۳۰۰  

 يا حکومتی مهای مقا ًاز معموال که کردند می انتخاب........... يک ايالت هر برای داريوش زمان در - ۳۰۱

شاه ی خانواده اعضای  

 .بود



بود...................... شهر ماد دولت پايتخت - ۳۰۸ . 

است؟ بوده اشکانيان های پايتخت.................. و.......... شهرهای - ۳۰۳  

٤۳۰ غ ص ؟ است بوده هخامنشيان های پايتخت جزو بابل و جمشيد تخت -   

٤۳۰ بود................... شهر تابستانی پايتخت و.............. شهر هخامنشيان زمستانی پايتخت -  . 

٤۳۰ بود؟ تر وسيع زير های دولت از يک کدام قلمرو -   

ماد دولت( الف  

هخامنشی دولت( ب  

اشکانی دولت( ج  

ساسانی دولت( د  

گفتند؟ می شاه های گوش و چشم کسانی چه به - ۳۰۷  

تشريفات يا دربار رئيس( الف  

بزرگ وزير( ب  

شاه مخفی مأموران( ج  

دربار اول بانوی(د  

است؟ هخامنشيان پايتخت کدام نام( پارسه شهر) پرسپوليس - ۳۰۲  

هگمتانه( الف  

جمشيد تخت( ب  

شوش(ج  



بابل( د  

داشتند؟ تيراندازی و کاری سوار در زيادی مهارت زير های دولت از يک کدام سپاهيان - ۳۰۲  

ماد دولت( الف  

هخامنشی دولت( ب  

پارتيان)اشکانی دولت( ج ) 

ساسانی دولت( د  

بود؟ کسی چه ابتکارات از جاويدان سپاه تشکيل - ۳۱۰  

هخامنشی کوروش( الف  

هخامنشی داريوش( ب  

اول شاپور( ج  

ديااکو( د  

مورد ٤ است؟ داشته هايی ويژگی چه باستان ايران در خانواده - ۳۱۱ . 

داد می تشکيل را جامعه اوليه ه ٴ هست خانواده، باستان ايران در  . 

بود مقدس پيمان و دينی تکليف يک ايرانيان نزد در ازدواج . 

باشند داشته همسر که بگيرند منصبی و مقام توانستند می زمانی مردان . 

 حفظ و مذهبی مراسم اجرای و داشت مهمی نقش خانواده سرپرست عنوان به پدر باستان، ايران ه ٴ درخانواد

ه ٴ برعهد خانواده امنيت  

بود او . 



بود گروهی درون و خًويشاوندی معموال ازدواج  

بودند قائل خاصی ارزش پسر اوالد برای باستان ايرانيان . 

بودند آموزش و تربيت مرکز همچنين ها خانواده . 

داشت؟ بيشتری رونق نشينی شهر باستان ايران ی دوره کدام در - ۳۱۸  

ماد دولت( الف  

هخامنشی دولت( ب  

اشکانی دولت( ج  

ساسانی دولت( د  

شود؟ می ديده بيشتر باستان ايران ی دوره کدام در جامعه طبقاتی الفاتاخت - ۳۱۳  

ماد دولت( الف  

هخامنشی دولت( ب  

اشکانی دولت( ج  

ساسانی دولت( د  

٤۳۱ دادد؟ می تشکيل را جامعه اکثريت گروه کدام ساسانيان ی دوره در -   

کشاورزان( الف  

زرتشتی روحانيون( ب  

بازرگانان( ج  

وران پيشه( د  



٤۳۱ نبود؟ ساسانيان ی دوره در بزرگان و اشراف ی طبقه جزء گروه کدام -   

جنگ فرماندهان( الف  

زرتشتی روحانيون( ب  

دبيران( ج  

بازرگانان(د  

٤۳۱ نبود؟ ساسانيان ی دوره در مردم ی عامه ی طبقه جزء گروه کدام -   

کشاورزان( الف  

زرتشتی روحانيون( ب  

وران پيشه( د بازرگانان( ج  

شدند؟ می تقسيم دسته چند به مردم اوستا، کتاب در - ۳۱۷  

 هر و اند شده تقسيم دامداران و کشاورزان نظاميان، دينی، پيشوايان ه ٴ دست به مردم اوستا، کتاب در

دارد خاصی ه ٴ وظيف دسته . 

آمد؟ بوجود چگونه باستان ايران درجامعه طبقاتی اختالف - ۳۱۲  

 های مقام ساير و شاهزادگان و شاهان دست در ثروت و قدرت تمرکز و بزرگ های امپراتوری تشکيل با

اختالف تدريج به حکومتی  

آوردند دست به متفاوتی درجامعه طبقاتی . 

آمد؟ بوجود چگونه باستان ايران درجامعه طبقاتی اختالف - ۳۱۲  

بزرگ های امپراتوری تشکيل با( الف  



شاهزادگان و شاهان دست در ثروت و قدرت تمرکز دليل به( ب  

يکديگر با شاهزادگان و شاهان اختالفات دليل به( ج  

است درست ب و الف گزينه( د  

بنويسيد؟ را ها شد؟آن می تقسيم طبقات کدام به ساسانی ی دوره در ايران جامعه - ۳۸۰  

 بزرگان و اشراف عنوان به دبيران و نظامی فرماندهان ،(موبدان) زرتشتی روحانيون شاهزادگان، و شاه -۱

شدند می شناخته . 

شدند می محسوب مردم عامه نيز کشاورزان، و بازرگانان وران، پيشه -۸ . 

بنويسيد؟ مورد دو ساسانی ی دوره بزرگان يا اشراف ی طبقه امتيازات و ازحقوق - ۳۸۱  

بودند معاف سرانه ماليات پرداختن از اما داشتند فراوان های ثروت و ها زمين آنها . 

دانستند می مردم مال و جان صاحب را خود و بودند برخوردار آموزش و تحصيل حق از . 

نداشتند تحصيل حق ها آن فرزندان و کشاورزان بويژه مردم ی عامه ساسانی ی دوره در - ۳۸۸ . 

غ ص  

است؟ بوده چگونه باستان ايران در طبقات بين اجتماعی روابط - ۳۸۳  

 کشاورز فرزند يعنی.بود ناممکن اً تقريب و سخت بسيار ديگر ه ٴ طبق به ای طبقه از رفتن طبقاتی، جامعه در

ابدکشاورز تا بايستی می  

ماندند می اشراف درگروه هميشه زادگان اشراف که همچنان.بماند  . 

کنند ازدواج بزرگان با توانستند نمی محروم طبقه از افراد . 

بود متفاوت نيز طبقات مسکن و لباس  . 



 در ناچار به و کنند سکونت بزرگان خاص ه ٴ محل در توانستند نمی کشاورزان و وران پيشه شهرها در

می ساکن شهرها ٭ه ٴ حوم  

 .شدند

٤۳۸ بود باستان ايران در معيشت ه ٴ وسيل و پيشه ترين مهم ..................... -  . 

هخامنشی اول داريوش فرمان به - ٤۳۸ ،» شاهی جادۀ«  غ ص. شد ساخته  

٤۳۸ شد ضرب زريک يا دِريک نام به زرين های سکّ ،.......... فرمان به بار اولين برای هخامنشيان زمان در -  . 

بود؟ هخامنشی دولت در کبير داريوش اقدامات از مورد کدام - ۳۸۷  

جاويدان ارتش ايجاد( الف  

شاهی ی جاده ساخت( ب  

زريک طاليی های سکه ضرب( ج  

است صحيح گزينه سه هر( د  

بود ها حکومت درآمد اصلی منبع............... باستان، ايران در - ۳۸۲ . 

پرداختند می................. باستان ايران در را ماليات حجم بيشترين - ۳۸۲ . 

غ ص. شد می وصول مردم ه ٴ عام از فقط که داشت وجود سرانه ماليات باستان ايران در - ۳۳۰  

مورد ۸ شد؟ می هزينه ها کجا در شد می دريافت مردم از که هايی ماليات - ۳۳۱ . 

شد می دشمنان با جنگ صرف حکومتی درآمدهای از زيادی بخش -۱  . 

رسيد می مجلل های کاخ ساختن و شاهزادگان،درباريان شاه، شخصی مصارف به آن، از ديگری قسمت -۸  

۳- . کردند می حکومتی مأموران به حقوق پرداخت مانند اموری در را درآمد از بخشی همچنين ها حکومت . 



کردند می خرج... و سدها قنات، سراها، کاروان ها، آتشکده تعمير و داری نگه احداث، همچنين و -٤ . 

مورد٤ بود؟ چه اقتصادی های فعاليت در باستان ايرانيان ابتکارات و دستاوردها ترين مهم - ۳۳۸ . 

است شده برده ديگر های سرزمين به ايران از زرع و کشت مهارت و دانش -۱ . 

بود اياالت از بعضی مهم صادرات از يکی ای پنبه های پارچه -۸ . 

است بوده مشهور زيبايی، و ظرافت به ايران ساخت های ارابه -۳ . 

ابريشم ی جاده طريق از ستد دادو و تجارت -٤  

سراها کاروان و شاهی جاده احداث -٤  

تجارت رونق برای زريک طاليی های سکه ساختن -٤  

دست دور کشورهای با دريايی تجارت رونق برای دريانوردی در مهارت -۷ . 

شد؟ تجارت بيشتر رونق باعث کبير داريوش اقدامات کدام - ۳۳۳  

ها جاده ای در امنيت برقراری و شاهی راه ی جاده ساختن  

ها جاده در معين های فاصله در سراها کاروان ساختن  

تجارت رونق برای زريک طاليی های سکه ضرب  

٤۳۳  -...........  ايرانيان عقايد اصالح ه ٴ انديش در زيست، می مادها ه ٴ سلسل از قبل که باستان ايران پيامبر ،

 .برآمد

٤۳۳ دانييد؟ می چه باستان ايران مردم باورهای و عقايد و زرتشتی آيين از -   

بود ها بدی و شر ه ٴ سرچشم اهريمن و بود ها خوبی و خير تمام منشأ مزدا، اهورا زرتشت، آيين در . 



.  زندگی سرمشق را نيک کردار و نيک گفتار نيک، پندار کرد می سفارش خود پيروان به زرتشت

دهند قرار خود  . 

 زرتشتی آيين تدريج به. کردند گردآوری اوستا نام به کتابی در را او تعاليم پيروانش زرتشت، مرگ از پس

ايرانی اقوام درميان  

يافت رواج . 

بود ها آن عبادت محل ها آتشکده و.شمردند می مقدس را آتش باستان، ايرانيان . 

٤۳۳ شد اعالم کشور رسمی دين ،............ دين ساسانيان ه ٴ دور در -  . 

 می.......  ه ٴ نشان را باری و يبند ب و برهنگی و بدنداشتند کامل پوشش به اعتقاد باستان ايرانيان - ۳۳۷

 .دانستند

است؟ بوده چگونه باستان ايران مردمان پوشش - ۳۳۲  

 می اهريمن ه ٴ نشان را باری و يبند ب و برهنگی و بدنداشتند کامل پوشش به اعتقاد باستان ايرانيان

 .دانستند

کردند طراحی را شلوار که بودند کسانی نخستين ايرانيان،  . 

 و بلند های پيراهن شلوار، از نيز زنان. بود مردان اصلی پوشاک نمدی کاله و ندار آستی های باالپوش و شلوار

م استفاده روسری  

 لبا طرح از کردند می سعی اغلب و بود يونان و روم درباريان و بزرگان توجه مورد ايرانی سهای لبا. يکردند

تقليد ايرانی سهای  

 .کنند

بنويسيد؟ مورد دو باستان ايرانيان خوردن غذا آداب از - ۳۳۲  



نشستند می سفره سر خاصی آداب با باستان، ايران مردم  

دانستند می گناه را خوردن غذا هنگام به گفتن سخن آنها .  

 بر آنها که بود نکاتی از غذا پايان و ابتدا در نان دعای خواندن و خوردن غذا از بعد و قبل ها دست شستن .

می رعايت سفره سر  

 .کردند

. نمايند استفاده فلزی ظروف از دادند می ترجيح باستان ايرانيان . 

۰٤۳ ببرييد؟ نام مورد دو باستان ايران پهلوانان از -   

گردآفريد سهراب،سياوش، رستم،  

۱٤۳  می چه خود فرزندان به باستان ايران مردمان ورزش آموزش مورد در يونانی نويس تاريخ هردوت - 

 نويسد؟

راستگويی 3.  تيروکمان،2.  سوارکاری،: 1.  آموختند می را چيز سه خود فرزندان به ايرانيان . 

۸٤۳  ساير به ايران از سپس و هاند کرد ابداع را آن باستان ايرانيان که است ورزشی بازی ن چوگا - 

است يافته راه کشورها . 

غ ص  

۳٤۳ ببريد؟ نام را باستان ايران مهم های جشن از مورد سه -   

است بوده دوره آن نهای جش ترين مهم از مهرگان جشن و سده جشن نوروز، جشن . 

 در ايرانيان زبان - ٤٤۳ ،» باستان پارسی«  ساسانيان و اشکانيان عصر در و ،» ميانه پارسی«  يا»  پهلوی «

هخامنشيان ه ٴ دور  

غ ص. اند داشته هايی تفاوت هم با که بوده  



٤٤۳ شد می استفاده آن از مکاتبات ودر بود رايج.................هخامنشيان،خط زمان در -  . 

٤٤۳ بود رايج............... خط ساسانيان، و اشکانيان های دوره در -  . 

۷٤۳  بيمارستانی و مدرسه(  کنونی خوزستان)  يشاپور جند شهر در..................ساسانيان، ه ٴ دور در - 

قديمی که نمود تأسيس  

رود می شمار به جهان پزشکی ه ٴ مدرس ترين . 

۲٤۳ گذاشت؟ سر پشت را تغييراتی چه باستان ايران دورۀ در زبان -   

 ايرانيان زبان ،» باستان پارسی«  ساسانيان و اشکانيان عصر در و ،» ميانه پارسی«  يا»  پهلوی«  با که بوده

هخامنشيان ه ٴ دور در  

زبان اسالمی ه ٴ دور در بعدها. اند داشته هايی تفاوت هم»  دری فارسی. « يافت رواج  

۲٤۳ گذاشت؟ سر پشت را تغييراتی چه باستان ايران دورۀ در خط -   

ايرانيان هخامنشيان، زمان در»  ميخی خطّ. « کردند اقتباس النهرين بين اقوام از را  

بود شده اقتباس آرامی خط از خط اين. بود رايج پهلوی خط ساسانيان، و اشکانيان های دوره در . 

۰٤۳ بودند؟ کرده هايی پيشرفت چه دانش در باستان ايرانيان -   

 رياضی، چون گوناگونی علوم با آنها دهد می نشان...  ابزارها ها، پل سدها، محکم، و عظيم بناهای ساختن

شناسی زمين هندسه،  

اند بوده آشنا... و . 

بودند آشنا خوبی به زمان تعيين و سنجش با و کرده پيشرفت نجوم علم در باستان ايرانيان . 

شناختند می را گياهان درمانی خواص و بودند کرده پيشرفت نيز پزشکی در ايرانيان . 



۱٤۳ بودند؟ کرده هايی پيشرفت چه هنر در باستان ايرانيان -   

 کاشی زرگری، سازی، چرم فلزکاری، بافی، قالی بافی، سفالگری،پارچه چون گوناگون های رشته در آنها

بُری، سنگ کاری،  

داشتند مهارت... و نقاشی موسيقی، کاری، منبّت زنی، قلم حجاری، . 

۸٤۳ است؟ معماری در ايرانيان پيشرفت ی دهنده نشان آثار کدام -   

 که هستند بناهايی از کسری طاق و بستان طاق سليمان، تخت جمشيد،هگمتانه،پاسارگاد، تخت

نشان معماری در را ايرانيان پيشرفت  

دهند می . 

۳٤۳ دارد؟ جهانی شهرت معماری نظر از اثر کدام -   

جمشيد تخت( الف  

کسری طاق و بستان طاق( ب  

پاسارگاد( ج  

سليمان تخت( د  

 


