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 کالس در را آن گزارش ٍ خالصٌ را زیر يای داستان از یکی شاينانٌ، يای قصٌ نجهَعٌ از استفادى با گرٍى ير ٍ شَید تقسیو گرٍى پنج ٌب

 ناردٍش؛ ضّحاک داستان -2 جهشید، داستان -1. است باال نهَدار يای دٍرى از کدانیک بٌ نتعلق يا، داستان این از یک ير بگَیید ٍ بخَانید
 سًراب ٍ رستو داستان -5  سیاٍش؛ داستان -4 آينگر؛ کاٍۀ داستان -3

 :آهنگرکاوه داستان 
 آنًا بٌ را انسان دٍ نغز رٍز ير نگًدارد، ریس را بَدند دىییرٍ اش شانٌ بر ٌک ینار  دٍ ٌک نیا یبرا اٍ. بَد کناپا  یانسان یتاز  پادشاى کضحا 

 بٌ يرچٌ کضحا . دارد نام دٍنیفر پسر نیا گفت اٍ بٌ شگَیپ کی. َبدک ین اٍ سر بر گرز با یجَان پسر ٌک دید خَاب در شبی  اٍ. داد ین
. نندک انضا را آن بزرگان يهٌ ٍ سدیبنَ یا گَايی ٌک بَد نیا حلش راى. ردک رکف یحل راى بٌ نیبنابرا. ردکن دایپ را اٍ گشت دٍنیفر دنبال

. کردند انضا را گَايی این ناچار بٌ بزرگان يهٌ. است نزدى راستی بٌ جز حرفی ٍ است ردىکن اریک یکین جز بٌ کضحا  گَايی نیا براساس
 .است نشًَر تاریخ در اٍ کاٍیانی درفش کٌ داشت نام آينگر کاٍى ٍی. دیرس گَش بٌ رٍنیب از یسک ادیفر ٍ داد یصدا ناگًان انا

 ادیفر ٍ دیَبک سرش بر را دستش دٍ  آند، اخک داخل بٌ نرد آن یٍقت. اٍرندیب داخل بٌ را ردک ین ادیفر ٍ داد ٌک یسک داد دستَر کضحا 
 آخرین نغز. است ناندى باقی آنًا از یکی تنًا کٌ داشتو پسر 16 نن. نک رحو نن فرزند بٌ یعادل تَ اگر. خَايو ین عدالت ٌک اٍىک ننو:"زد

 برایو يو فرزندی بکشی را پسرم این اگر ٍ رسیدى پایان بٌ نن جَانی. آزارم بی آينگر یک نن. شَد تَ ناران غذای است قرار يو نن پسر
 تَ دٍش ناران چرا. دارد یا اندازى يو ستو پادشاى یا. بکشیو باید نا را سختیش ٍ رنج چرا کشَری يفت پادشاى تَ اگر. ناند نهی باقی
 "شَند؟ دادى غذا نن فرزند سر نغز از دیبا

 را گَايی کٌ خَاست کاٍى از بعد. بازگردانند اٍ بٌ را کاٍى فرزند داد دستَر ٍ کرد تعجب بَد دىینشن ییيا حرف نیچن حال بٌ تا ٌک کضحا 
 نی گَش ضحاک يای گفتٌ بٌ کٌ رٍید نی جًنو سَی بٌ دارید تان يهٌ:"زد ادیفر بترسد کٌ این بدٍن ٍ خَاند را نَشتٌ اٍىک. کند انضا
 .رفت بیرٍن کاخ از فرزندش با لرزید نی خشو از کٌ حالی در بعد". کنو نهی انضا را گَايی این نن. ديید
 "کند؟ سرپیچی تَ فرنان از ٍ کند پارى را پیهان دادی اجازى ٍ شدی سرخ کاٍى نقابل چرا:"گفتند ضحاک بٌ بزرگان رفت اٍ ٍقتی

 جًان راز کٌ آید نی پیش چٌ ببعد این از دانو نهی حاال. شدم زدى شگفت نن زد سرش بر را دستانش ٍ آند داخل بٌ اٍ ٍقتی:"گفت ضحاک
".دانو نهی را

 با ٍ کرد نیزى سر بر پَشند نی آينگران کٌ را چرنی بعد. خَاند فرا عدالت بٌ را دنیا ٍ کرد زدن فریاد بٌ شرٍع رفت، بیرٍن کاخ از کاٍى ٍقتی
 سپاى یک اندازى بٌ". است شیطان نا پادشاى کٌ بگَییو اٍ بٌ ٍ کنیو پیدا را فریدٍن کٌ آید نی کسی چٌ:"زد فریاد ٍ رفت خرٍشان نیزى يهان
 فال بٌ را آن دید نیزى باالی را چرم ٍقتی فریدٍن. کردند پیدا را فریدٍن ٍ رفتند. کجاست فریدٍن کٌ کٌ فًهید کاٍى خَد. شد جهع اٍ دٍر آدم
 از. نانید" کاٍیانی درفش" را آن ٍ گرفت بنفش ٍ زرد ٍ سرخ يای رنگ کٌ طَری بٌ آراست رٍم دیبای ٍ طال ٍ جَاير با را آن ٍ گرفت نیک
 ترتیب این بٌ. کرد نی اضافٌ جدیدی جَايرات آينگری بًای بی چرم آن بٌ گذاشت، نی سر بر را پادشايی تاج کٌ کسی ير يو ببعد آن

 .گرفتند نی انید آن از يهٌ ٍ درخشید نی تیرى يای شب در خَرشیدی نحل کاٍیان درفش
. رفت تازیان سرزنین بٌ ضحاک با جنگ برای سپايش با ٍ است تهام ضحاک کار کٌ فًهید دید گَنٌ این بٌ را ٍضع چَن فریدٍن يرحال بٌ

 .کردند سختی نجازات را اٍ ٍ دادند شکست را ضحاک فریدٍن سپاى تا شد افراشتٌ کاٍیانی درفش ٍ کرد سپاى فرناندى را آينگر کاٍى فریدٍن
 داستان سیاوش:

ٌ   از زنی ازدٍاج از سیاٍش  را سیاٍش کیکاٍٍس، نبَد؛ سیاٍش پرٍرش   برای نناسب جایی دربار، کٌ آنجا از .شد زادى کیکاٍٍس با گرسیَز سالل
 ترین شایستٌ از برخی ٍ آنَخت کشَرداری ٍ راندن سپاى آیین   را سیاٍش زابلستان، در رستو،. بیانَزد ٍ بپرٍرد را ٍی تا سپرد رستو بٌ

 جشنی فرزند آندن   شادی   بٌ ٍ نَاخت را ٍی کاٍٍس بازآند، پدر کاخ   بٌ زابلستان از سیاٍش چَن .ساخت ننتقل ٍی بٌ را خَد يای ٍیژگی
 ٍ پاکداننی جهلٌ از نیک اخالقی   رٍحیات   دیگر، سَیی از -حیرانند یَسف، چَن يو ٍی زیبایی   از يهٌ کٌ چنان- چًرى خَش سیاٍش  . کرد برپا
 .است ٍی بارز   يای ٍیژگی از نیز شرم

ٌ   اٍ دیدن   ٍ سیاٍش بازگشت   از پس کیکاٍٍس، يهسر   ٍ ياناٍران شاى   دختر   سَدابٌ  سَی بٌ پیکی نًان، در کٌ چنان. شد سیاٍش شیفت
 خَاست دستَری ٍی از ٍ رفت کیکاٍٍس نزد   سَدابٌ دیگر، رٍزی .نپذیرفت سیاٍش انا فراخَاند شايی شبستان   بٌ را اٍ ٍ فرستاد سیاٍش

وای دورمطالعه و کاوش در گذشته : 7درس 
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 بٌ پدر دستَر   از اطاعت برای ٍ ناچار بٌ نیز سیاٍش. برگزیند خَد برای يهسری دختران نیان   از ٍی تا بفرستند شبستان بٌ را سیاٍش کٌ
 آنجا از تلخی بٌ ٍ برآشفت سیاٍش انا کرد عرضٌ ٍی بٌ را خَد ٍ فراخَاند خَیش نزد   بٌ را سیاٍش سَدابٌ، سَم؛ بار   در. رفت شبستان
 .ساخت نتًو را سیاٍش ٍ کرد باخبر را کاٍٍس نیز سَدابٌ. برخاست
 دست   ٍ جانٌ نخست آزنایش، برای انا بُکشد گناى کیفر   بٌ را سیاٍش کٌ بَد اندیشٌ این در سَدابٌ، يای حرف شنیدن   از پس کاٍٍس
 بٌ سَدابٌ کٌ دانست پس. نرسید نشانش بٌ بَیی سیاٍش، ٍبر   دست در ٍ یافت شراب ٍ گالب ٍ ُنشک بَی   آن در ٍ بَیید را سَدابٌ
 :است گناى بی سیاٍش پسرش ٍ است گفتٌ سخن ناراستی

 ،ٍ نشَرت نَبدان ياناٍران شاى  ترس کین خَايی  از انا بُکشد را ٍی کٌ خَاست برد، پی سَدابٌ سخنان   ناراستی   بٌ کیکاٍٍس ينگانیکٌ
 .سازد جدا گناى بی از را گنايکار رٍش، این بٌ تا کرد برپا آتشی

 با انا است گنايکار سَدابٌ کٌ داند نی کاٍٍس اینکٌ با. کند نی دٍری خشَنت از یکسرى ٍ است سازش ايل   کٌ است شخصیتی سیاٍش
 .پیچد سرنی آزنَن از سَدابٌ انا پذیرد نی راستی آزنَن   برای را آتش از گذشتن سیاٍش، خَد   انتخاب   ٍ نَبدان رأی بر حال این

ٌ   بٌ اسبش با پَشان کفن پدر، دادن   دلداری از پس سیاٍش آید. نی بیرٍن سَی آن از تندرست ٍ رفتٌ آتش نیان
َ  کار این از ٍ کرد نیانجیگری سیاٍش انا بُکشد را سَدابٌ کٌ خَاست شاى شد، آشکار شاى بر سیاٍش گنايی   بی چَن پس  ٍگیری کرد جل

 .پَشید چشو اٍ گناى   از ٍ بخشید را سَدابٌ نیز کاٍٍس کی ٍ شد شاى سَی از اٍ بخشش   خَايان  
 

 
 در را اطالعاتی زیر شناسان باستان برجستۀ علهی خدنات ٍ آجار نانٌ، زندگی دربارۀ گرٍى ير خَد، دبیر راينهایی با ٍ شَید تقسیو گرٍى پنج بٌ

 نلک صادق  -5 زادى نجید یَسف -4 سانی علی -3 بًنام عیسی -2 نگًبان اهلل عزت -1. نهایید ارائٌ کالس بٌ ٍ گردآٍری پاٍرپَینت قالب
 .شًهیرزادی

 نگهبان اهلل عزت -1
 تًران در آلهانی فنی ندرسٌ ٍ بًرام فیرٍز دبیرستان ٍ جو جهشید دبستان در را خَد تحصیالت. آند دنیا بٌ ايَاز در خَرشیدی 13۱۱ سال در
 .برد پایان بٌ
 ٍ شد شیکاگَ دانشگاى شناسی شرق نؤسسٌ ٍارد ،1324 سال در. شد التحصیل فارغ تًران دانشگاى از شناسی باستان رشتٌ در 1326 سال در اٍ
 سفال سیر بررسی بٌ کان نک رٍنالد راينهایی با يا سال این طی. کرد خَد آن از را دانشکدى این لیسانس فَق ندرک چًارسال ندت در

 .کرد تدٍین خَد رسالٌ در نًایت در را آن حاصل کٌ کرد آٍری جهع زنینٌ این در بسیاری اطالعات ٍ پرداخت خَزستان ننطقٌ در رنگ نخَدی
 ٍ تًران دانشگاى شناختی باستان يای فعالیت برای قزٍین دشت در دایهی کارگاى ایجاد ایران، شناسی باستان پیشبرد در ٍی سًو ترین نًو

 کارٍانسرای تعهیر برای الزم بَدجٌ ٍ نجَز کسب بٌ نَفق ناپذیر، خستگی رٍحیٌ ٍ فراٍان پشتکار با اٍ. است کارگاى این در دانشجَ تربیت
 تبدیل تًران دانشگاى شناختی باستان درازندت ٍ نستهر يای پژٍيش برای کانَنی بٌ فرد بٌ ننحصر نکان این. شد خرى نحهدآباد نخرٍبٌ

 .شدند نی تربیت ایران در شناسی باستان ايداف پیشبرد برای نیدانی يای فعالیت انَاع در شرکت با دانشجَیان آن در کٌ شد
 بزرگ دشهن را اٍ بسیاری. است بَدى شناسی باستان بٌ نربَط يای فعالیت کردن ننظو ندافعان ترین سرسخت از یکی نگًبان، دکتر

 داد ارائٌ ای نقالٌ ،1345 سال در ایران ينر ٍ شناسی باستان الهللی بین کنگرى پنجهین در نگًبان. دانند نی ایران در عتیقٌ دالالن ٍ قاچاقچیان
 را کنگرى ٍ شَد اعالم نهنَع قاچاق طریق از ٍ غیرنجاز صَرت بٌ باستانی اشیای فرٍش ٍ خرید آن اساس بر کٌ کرد پیشنًاد ای نادى آن در ٍ

 عتیقٌ اشیای فرٍش ٍ قاچاق کردن نحکَم قطعنانٌ تصَیب در اساسی نقش نقالٌ، این ارائٌ با ٍی. کرد زنینٌ این در قانَنی صدٍر بٌ نلزم
 .داشت
 ٍ گزارش نقالٌ، قالب در ٍی يای کاٍش ٍ است آٍردى بدست ایران شناسی باستان يای حفاری در را طال نیزان بیشترین نگًبان، اهلل عزت
 .است بَدى شناسان باستان تَجٌ نَرد يهَارى کتاب،
 .شَد دادى ایران شناسی باستان پدر لقب ٍی بٌ تا است شدى باعخ نگًبان دکتر شناسی باستان يای فعالیت
 .درگذشت آنریکا در بیهاری ندتًا از پس 1365 بًهن 16 تاریخ در نگًبان اهلل عزت

 بهنام عیسی -2
ٌ   بنیانگذاران از( تًران 1363 آذر 4 -تًران 1265)بًنام عیسی  از ٍ تًران شناسی نردم نَزى گذاران پایٌ از تًران، دانشگاى شناسی باستان رشت
 .بَد ایران ينر ٍ شناسی باستان در جًانی يای چًرى
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ٌ   در را ابتدایی تحصیالت ٍی»  بٌ ادبی رشتٌ در را خَد دیپلو ٍ رسانید پایان بٌ تًران يای دبیرستان در را نتَسطٌ تحصیالت ٍ آلیانس ندرس
ٌ   دانشجَیان گرٍى نخستین در ش، 13۱6 سال در.« رساند پایان  در خَد اقانت سال يشت ندت در ٍ شد اعزام فرانسٌ بٌ شناسی باستان رشت

ٌ   تحصیلی دٍرى   فرانسٌ، ٌ   اخذ بٌ ٍ برد پایان بٌ تاریخ از پیش شناسی باستان در را لٍَر ندرس  رشتٌ يهین در ادبیات دانشکدى   از لیسانس درج
ٍ   ٌ ٌ   از دیپلو درج  ایران بٌ باستان ایران نَزى افتتاح برای را اٍ فرينگ ٍزارت ش، 1316 سال در. یافت تَفیق شناسی باستان ٍ ينر نؤسس

ٌ   نتَانست بًنام جًت بدین ٍ فراخَاند  .رساند پایان بٌ را خَد دکتری رسال
 ش، 1314 در. بَد باستان ایران دار نَزى ش، 1325 تا سال يهین از ٍ شد، جهشید تخت در کاٍش نأنَر سانی، علی يهراى بٌ ش، 1316 در اٍ
 ش، 132۱ در. گرفت عًدى بر را جهشید تخت پژٍيشی گرٍى ٍ علهی يیئت ریاست اشهیت، اریخ جای بٌ ٍ آند در فرينگ ٍزارت خدنت بٌ
ٌ   ٍ پرداخت تًران دانشگاى در تدریس بٌ  در افغانستان سفارت نترجهی ٍ گری ننشی نیز چندی ٍی. کرد گذاری پایٌ را شناسی باستان رشت

. بَد سخنگَ پاریس در شناسی نردم کنگرى در ٍ ُپرکار ایران، يای نَزى شَرای در دانشگاى، استادی بر افزٍن اٍ. »داشت عًدى بر را تًران
 اٍ، دلسَزانٌ کارکرديای دیگر از. بَد پاریس در ایران ينر سال يزار يفت نهایشگاى بٌ ٍابستٌ اشیا بردن برای ایران نهایندى اٍ يهچنین
 سال در.« برد نام ایران در شناسی نردم نَزى گذاری پایٌ ٍ لنینگراد ٍ نسکَ در نقاشی نهایشگاى برپایی برای ایران نهایندگی از نیتَان
ٌ   اخذ با ش،1333  سال 23 ٍی. یافت ارتقا استادی بٌ آن از پس ٍ ادبیات دانشکدى   دانشیاری بٌ تًران، دانشگاى شَرای از دکتری نعادل درج

 .درگذشت خَرشیدی 1363 سال ناى آذر 4 آدینٌ رٍز در يهسرش، نرگ از پس رٍز چندین بًنام عیسا» کرد، تدریس دانشگاى در
 سامی علی -3

 شناسی باستان نؤسسٌ رئیس ٍ شناس باستان دانشگاى، استاد ٍ نحقق نَیسندى،( 1366 نرداد 22 نرگ - شیراز در ش 1264 زادى) سانی علی
 کازرٍنی نقاشان ٍ شاعران از آقابزرگ فرزند ٍی. شد انجام ٍی سرپرستی بٌ ش 135۱ سال در بزرگ کَرش آرانگاى نرنت. بَد جهشید تخت
 .است
 در جغرافیا ٍ تاریخ دبیر عنَان بٌ ٍ درآند پرٍرش ٍ آنَزش استخدام بٌ ش 13۱6 سال در نتَسطٌ ٍ ابتدایی تحصیل از پس سانی علی

 .یافت ارتقا نقدناتی دانشسرای تصدی ٍ ندرسٌ ندیری بٌ آن از پس ٍ شد تدریس نشغَل شیراز ندارس
 دریافت افتخاری دکتری درجٌ آسیایی آزاد دانشگاى از رشتٌ این در ٍ شد تحقیق نشغَل تاریخ ٍ شناسی باستان ٍ ادبیات رشتٌ در آن از پس
 .پرداخت شیراز تاریخی ابنیٌ تعهیرات بٌ نیز 1315 سال از ٍ شد فرينگ ٍزارت ٍارد سپس کرد،
 بنگاى ریاست بٌ سپس. شدند نرنت عتیق جانع نسجد ٍ کرنانی خَاجَی آرانگاى ٍ پارس نَزى ٍ شد ساختٌ حافظ آرانگاى زنان، يهین در

هت بٌ بعد ٍ جهشید  تخت حفاری ٍ علهی  .شد ننصَب فارس شناسی باستان ادارى ریاست س 
 سنگ از يخاننشی شايزادى سر: است  جهلٌ آن از کٌ شَد نی نگًداری ایران نلی نَزى در تعدادی سانی، علی تَسط شدى کشف اشیای از

 .آرانی خط بٌ سنگی بشقاب ٍ الجَرد
 :از اند عبارت آنًا ترین نًو کٌ نَشت کتاب جلد سی از بیش ٍی

نرٍدشت جلگٌ تاریخی آجار
باستان عًد در پارس
پایتخت پاسارگاد، نام تحت 1355 سال در بعديا کتاب این ،133۱) ایران شاينشايی کشَر پایتخت ترین قدیهی یا پاسارگاد ٍ 

 دربارى شناسی باستان يای یافتٌ کتاب این در کٌ( رسیدى چاپ بٌ شناسی فارس بنیاد سَی از «ذٍالقرنین» يخاننشی کَرش آرانگاى
 .است دادى شرح را پاسارگاد

(جلد 3) يخاننشی تهدن 
(جلد 2) ساسانی تهدن 
جاٍیدان شًر شیراز
اسالنی فرينگ در ایران نقش
باستان ایران در دانش نقام
یاديا ٍ رٍزيا 

 زاده یوسف مجید -4
است ایرانی شناس باستان( تبریز در 1315 زادى) نجیدزادى یَسف
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 ندرک کسب از پس ٍ کرد تحصیل شناسی باستان رشتٌ در تًران دانشگاى در. رساند اتهام بٌ زادگايش در را نتَسطٌ ٍ ابتدائی تحصیالت اٍ
 با را دکترا سپس ٍ لیسانس فَق پایٌ ٍ رفت شیکاگَ بٌ يا اٍل شاگرد بَرس از استفادى با 1344 سال در 1341 سال در اٍل رتبٌ با لیسانس

 عنَان با ٍ برگشت ایران بٌ سال يهان در اٍ. گذراند 1355 سال تا «النًرین بین تهدن ٍ تاریخ از پیش گرایش ٍ شناسی باستان» رسالٌ
 پیرٍزی از پس اٍ. رسید ی دانشیار درجٌ بٌ 1356 سال در ٍ شد تدریس نشغَل تًران دانشگاى ينر تاریخ ٍ شناسی باستان گرٍى در استادیار
 ادبیات دانشکدى ترفیعات ٍ انتخابات شَرای عضَ ٍ «ينر تاریخ ٍ شناسی باستان» گرٍى ندیریت سهت بٌ سال سٌ ندت بٌ اسالنی انقالب
 باستان نجلٌ» علهی شَرای عضَ 1366 سال از اٍ. شد بازنشستٌ خَرشیدی 1365 سال در زادى نجید دکتر. شد ننصَب تًران دانشگاى
 .است دانشگايی نشر نرکز «تاریخ ٍ شناسی
 در فرينگی نیراث سازنان جهلٌ از نختلف سازنانًای نسئَلین دعَت با ٍ کرد نی زندگی پاریس در بازنشستگی از پس نجیدزادى یَسف
ٌ   اٍایل  اٍ. گیرد دست بٌ را جیرفت تهدن باستانی ننطقٌ پیچیدى بسیار کاٍشگری ٍ حفاری عهلیات ریاست تا بازگشت ایران بٌ 136۱ دي
 .شَد نی نحسَب بشریت تاریخ «شدى گو حلقٌ» جیرفت کٌ است نعتقد

 ملک شهمیرزادی صادق  -5
 تپٌ يای کاٍش در کٌ است نام بٌ کاٍشگران ٍ شناسان باستان از یکی آند بدنیا شًهیرزاد در شهسی 1322 سال در شًهیرزادی نلک صادق
 .داشت برعًدى را آن ندیریت ٍ کرد ایفا را نًهی نقش سیئلک
 نَفق آنریکا بٌ عزیهت با ٍی. رساند انجام بٌ تًران در شناسی باستان رشتٌ در لیسانس نقطع تا را خَد تحصیالت شًهیرزادی نلک صادق

 شناسی انسان دکترای ٍ شد شیکاگَ شناسی شرق نَسسٌ از النًرین بین ٍ ایران تاریخ از پیش شناسی باستان گرایش در لیسانس فَق اخذ بٌ
 سیئلک، تپٌ جهلٌ از نیدانی يای کاٍش سرپرستی ٍ شرکت بر عالٍى ٍی کرد دریافت پنسیلَانیا دانشگاى از تاریخ از پیش گرایش با نیز را خَد

 .است کردى عرضٌ نیز نتعددی تالیفات
 طراحی اشیا، ٍ سفال بندی طبقٌ نحل، در کاٍش درٍس تدریس تًران، دانشگاى شناسی باستان گرٍى در آنَزشی خدنت سال سی ندت در

 باستان، نصر ينر ٍ شناسی باستان نشرٍح، گزارش تًیٌ نهایشگاى، ترتیب ٍ سهینار باستانی، آجار بررسی عکاسی، ٍ برداری نقشٌ ٍ فنی
 ایران، تاریخ از پیش شناسی باستان النًرین، بین تاریخ از پیش شناسی باستان فرينگی، شناسی باستان نبانی شناسی، باستان با آشنایی
 این) باستان ایران فرينگ ٍ باستان ،(کردند ارائٌ کشَر از خارج يای دانشگاى در را درسی ٍاحد این)نصر ٍ غربی آسیای شناسی باستان
(.کردند ارائٌ يلسینکی دانشگاى رادر درسی عنَان

 

 
 .کنید بیان را آنًا يای تفاٍت ٍ نقایسٌ 65صفحٌ  نهَدار با را 62  صفحۀ نهَدار

 

 
کند ٍ  ، دٍران تاریخی ٍ پیش از تاریخ را بیان نی65دٍرى برای ایران باستان قائل بَد. ٍلی نهَدار صفحٌ  4در کل فقط  62 نهَدار صفحٌ 

 اند. يایی تقسیو شدى ديد کٌ ير یک بٌ گرٍى دٍران تاریخی بٌ دٍ گرٍى حکَنت آریائیان ٍ پیش آریایی نشان نی  بندی تقسیو
يای گذشتٌ کٌ باستان شناسی صَرت  شَد. در قرن يرچٌ از دٍرۀ ساسانی بٌ دٍران پیش از تاریخ نزدیک شَنی اطالعات تاریخی کهتر نی

شد ٍ بیشتر بٌ صَرت اسطَرى  يای پیشدادی ٍ کیانی شناختٌ نی گرفت، دٍران اٍلیٌ تاریخ ایران تا دٍرۀ اشکانیان نبًو بَد ٍ بٌ اسو نهی
يای ناد ٍ يخاننشی جای پیشدادیان ٍ کیانیان را گرفتند ٍ تاریخ از حالت افسانٌ ٍ  يای باستان شناسی، سلسلٌ ٍلی با یافتٌشد؛  بیان نی

 اسطَرى خارج شد.
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 دارند؟ دٍرى این شناخت در کلیدی نقشی تاریخ، از پیش دٍران بٌ نتعلق اشیای ٍ آجار چرا شها نظر بٌ (الف

باشد بٌ يهین دلیل آجار ٍ اشیاء نتعلق بٌ آن دٍران  در دٍران پیش از تاریخ بٌ دلیل عدم اختراع خط، اطالعات نستند ٍ ٍجانعی نَجَد نهی
باشند. تنًا نستندات ٍ ندارک شناخت دٍران پیش از تاریخ نی

 يستند؟ گذشتٌ دربارۀ اطالعاتی چٌ حاٍی بنايا، ٍ آجار این بگَیید خَد دبیر راينهایی با ٍ کنید نگاى دقت بٌ زیر بنايای ٍ آجار تصَیر بٌ (ب

 
يای انسان در دٍرۀ باستان، نحَۀ زندگی اجتهاعی، جایگاى شخص شاى،  اطالعاتی در نَرد ٍضعیت فرينگی، اقتصادی، سیاسی ٍ خالقیت

  يا ٍ... يستند دانش، فنَن، نًارت
 ديند؟ نی قرار نحققان اختیار در آجار این کنندگان استفادى ٍ سازندگان دربارۀ اطالعاتی چٌ باستانی ابزاريای ٍ اشیا( پ

يای رٍی ظرف ٍ  اطالعاتی در رابطٌ با علَم ٍ فنَن گذشتٌ برای ساخت ٍسایل ٍ نشان ديندۀ آداب ٍ رسَم ٍ اعتقادات با تَجٌ بٌ نقاشی
 باشد. نینَع نیاز نتداٍل آن دٍرى 

 
 تهام نباید نحّقق ٍ نَّرخ یک چرا کٌ کنید استدالل است، داشتٌ ٍجَد باستان دٍران در رٍم ٍ یَنان با ایران نیان کٌ رٍابطی بٌ تَجٌ با

 بپذیرد؟ چرا ٍ چَن بی را ایران دربارۀ رٍنی ٍ یَنانی نَّرخان يای نَشتٌ
يا ننجر بٌ  ٍجَد داشت ٍ گايی این رقابتيای سیاسی ٍ نظانی ٍ اقتصادی  يای یَنان ٍ رٍم با ایران رقابت زیرا يهَارى بین انپراتَری

طرفی  اند کٌ اصل بی ای بٌ جای گذاردى جانبٌ يای یک يا نَشتٌ يا ٍ جنگ شد. نَرخان یَنانی ٍ رٍنی يهَارى تحت تأجیر این رقابت جنگ نی
 ٍ چرا پذیرفت.چَن  يای آنان در نَرد ایران را بی تَان تهانی نَشتٌ شد. از این رٍ نهی ٍ صداقت در آن رعایت نهی

 
 نعرفی سطر چند در ٍ شناسایی را زیر يای دٍران از یکی دٍم دست ننبع پنج گرٍى ير خَد، دبیر راينهایی با ٍ شَید تقسیو گرٍى پنج بٌ

 :نهایید
تاریخ تهدن ٍ فرينگ  -تاریخ ایران باستان یا تاریخ نفصل ایران قدیو -ایران از آغاز اسالم )رٍنن گیرشهن( ایران؛ تاریخ از پیش دٍران (الف
 ایران
تاریخ ایران  -)پیگَلَسکایا ٍ چند تن دیگر( 16ایران باستان تا پایان سدى تاریخ  -تاریخ ایران باستان )دیاکَنف( ناد؛ ٍ ایالم دٍران( ب

ٌ( -تاریخ ایران باستان -باستان )پیرنیا(  )دکتر عبدالحسین زرین کَب( تاریخ ایالم )پیرآنی
 شاينشايی تاریخ -(يینتس) ایران ٍ داریَش -(برٍسیَس) باستان ایران -(داندانایف) يخاننشیان سیاسی تاریخ يخاننشیان؛ دٍران( پ

 (خنجی دکتر) يخاننشی
 16 قرن تا باستان عًد از ایران تاریخ -(گرانتَسکی) انرٍز تا باستان زنان از ایران تاریخ -(خنجی دکتر) ایران تاریخ اشکانیان؛ دٍران( ت
 (راٍندی نرتضی) ایران اجتهاعی تاریخ  -(نیخائلٍَیچ نیخایل) اشکانیان تاریخ -(پیگَلَسکایا)
 (رضایی)ایران سالٌ يزار دى تاریخ -(زریاب) ساسانیان تاریخ -(دریایی) ساسانی شاينشايی ؛ساسانیان دٍران( ث
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 داشتند؟ خَد باستان دٍرۀ تاریخ از درکی چٌ پیش سال دٍیست تا ایرانیان -1
يای ایالم، ناد ٍ يخاننشیان اطالع  يای شاينانٌ بَد ٍ از سلسلٌ يای دٍرى ساسانی ٍ داستان نانٌ خدایاطالعات ایرانیان نحدٍد بٌ ترجهٌ 

 نداشتند. بٌ طَر کلی اطالعات ایرانیان در نَرد تاریخ باستان بسیار گستردى نبَد.
انیان اطالع ٍ شناخت نسبتا خَبی داشتند ٍ يای حکَنتی ایارن باستان، تنًا از تاریخ ساس سال پیش، در نیان سلسلٌ 2۱۱عهَم نَرخان تا 

يای ایالم، ناد ٍ يخاننشیان نداشتند ٍ پادشايان بزرگی  شناختند، انا چندان شناختی از سلسلٌ سلسلٌ ٍ شايان اشکانی را تا حدٍدی نی
شناختند. چَن کَرٍش ٍ داریَش يخاننشی را بٌ درستی نهی

شناسان  شناسی تَسط باستان يای باستان کاٍش است؟ کردى نتحَل اخیر قرن دٍ در را باستان ایران بٌ نسبت تاریخی شناخت عَانلی چٌ -2
يای گلی يای گَناگَن در نناطق باستانی، کشف ٍ خَاندن لَح خارجی ٍ ایرانی، خَاندن سنگ نَشتٌ

يای ناد  شناسایی سلسلٌ .ديید تَضیح باستان عصر در ایران تاریخ دربارۀ را جدید تحقیقات ٍ يا کاٍش دستاٍرديای ٍ نتایج از نَرد سٌ -3
ای ٍ تقسیو بندی جدید تاریخ  تشخیص تاریخ ٍاقعی از تاریخ افسانٌآگايی از تهدن نسبتًا پیشرفتٌ در فالت ایران، ٍ يخاننشی ٍ قبل آن، 

يای باستان شناسی ایران پس از یافتٌ
این دستٌ از ننابع، شانل تهانی آجار نادی ٍ دست  .ببرید نام را اسالم از پیش دٍران در ایران تاریخ غیرنَشتاری ننابع از نَرد پنج -4

يا،  يا، پل يا، آتشکدى شَد کٌ از ایرانیان باستان بٌ جای ناندى است. ابزاريا، ظرٍف، اشیا ٍ بقایای بنايای نختلف نانند کاخ يایی نی ساختٌ
بنديا، کارٍانسرايا ٍ... آب
اگرچٌ ایرانیان در عصر باستان يهچَن یَنانیان ٍ رٍنیان در  .کنید تحلیل ٍ بررسی را باستان دٍران در ایرانیان نگاری تاریخ ٍضعیت -5

يای تاریخی نَفق نبَدند، انا شَايد ٍ قرائن زیادی ٍجَد دارد کٌ جبت ٍ ضبط ٍقایع ٍ حَادث نًو، نَرد تَجٌ بَدى است ٍ  نَشتن کتاب
نگاری نانند یَنان ٍ رٍم نطلَب نبَدى ٍ  اند. بنابراین، در ایران باستان، ير چند ٍضعیت تاریخ شتٌدبیران نخصَصی بٌ کار اشتغال دا
انند. شاید یکی از دالیل  اند، انا بٌ گفتٌ يرٍدت، ایرانیان از شعَر ٍ آگايی تاریخی باالیی برخَردار بَدى نَرخان بزرگی پا بٌ عرصٌ نگذاشتٌ
 تر از سنت کتابت بَدى است. تر ٍ پسندیدى باشد کٌ سنت شفايی، بسیار نقبَل ضعف تاریخ نگاری در آن دٍرى این

 
 
 

 

 

 
 :دییبگَ ٍ دینک سٌینقا رانیا در شًريا ٍ رٍستايا یندگکپرا  ینَنک ۀنقش با را ١٧ ۀصفح در یباستان یيا نحَطٌ ۀنقش
 دارد؟ ٍجَد حال زنان در شًريا ٍ رٍستايا یندگکپرا  با ،یباستان یيا نحَطٌ یندگکپرا  انین ینسبت چٌ( الف

بٌ نیزان کهتری در نناطق پست قرار دارد. بٌ این دلیل کٌ انکان ای ٍ  ای ٍ یا جلگٌ يای باستانی ایران بیشتر در نناطق کَيپایٌ نحَطٌ
النًرین قرار  يای باستانی ایران نزدیک بٌ نراکز تهدنی بین دسترسی بٌ آب ٍ کار کشاٍرزی ٍ دانپرٍری ٍجَد داشت. يهچنین بعضی از نکان

زندگی ٍجَد دارد ٍ ننحصر بٌ جای خاصی نیست. رسانی در بسیاری از نقاط ایران، انکان دارد. انا انرٍزى بٌ دلیل فناٍری آب
 است؟ داشتٌ یباستان یيا نحَطٌ یندگکپرا  در نقشی چٌ يَا، ٍ آب ٍیژى بٌ ٍ ییایجغراف عَانل( ب

يا ٍ  يای باستانی در نقاط نختلف بَدى است. عَانلی چَن دریايا ٍ رايای ارتباطی دریايا ٍ کَيستان گیری نحَطٌ از نؤجرترین عَانل شکل
يا را بٌ سهت خَد جذب کردى است ٍ عَانل آب ٍ يَایی بٌ ٍیژى آب ٍ يَای کَيستانی ٍ سَاحل نقش بسیار  گاى رٍديا، بیشتر سکَنت

 باالیی داشتند.
 

سپیده دم تمدن ایرانی : 8درس 
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 .دیینها نشخص نقشٌ یرٍ بر را خَد جَار يو یيا استان از یکی ای ٍ یزندگ نحل استان یباستان یيا ىاَنتگکس( پ
  يای از این نَاردند. نهَنٌ ...ٍ بلَچستان ٍ سیستان استان در سَختٌ شًر -کرنان استان در بو -فارس استان در جهشید تخت

 

 
 بَدى چٌ رییتغ نیا علت شها نظر بٌ اند؟ ردىک یر ییتغ چٌ دٍرى ير یابزاريا دییبگَ ٍ دینک نالحظٌ دقت بٌ را زیر یسنگ یابزاريا ریتصَ

  است؟

 
اند تا قدرت ضربٌ زدن آن افزایش یابد. این  تیزتر( درآندى تر ٍ نؤجرتر )نَک ابزاريای سنگی در ير دٍرى نسبت بٌ دٍرى قبل بٌ صَرت کاربردی
تر در شکار حیَانات، کندن زنین ٍ یا خرد  بشر در ساخت ابزاری نناسببٌ دلیل تغییر نیاز یا کاربردی بَدن نیاز ٍ نشان ديندى رشد فکری 

 يا ٍ گَشت بَدى است. کردن نیَى
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 تَجٌ دقت بٌ ديد ین نشان شها بٌ نحترم ریدب ٌک خیتار از شیپ ۀدٍر یسفال ظرٍف از یگر ید ریتصاٍ زین ٍ زیر یسفال ظرٍف ریتصاٍ بٌ
 : دییبگَ ٍ دینک

 
تصاٍیر حیَانات ٍ گیايان است؟ شدى ینقاش یسفال ظرٍف یرٍ بر یر یتصاٍ نَع چٌ (الف
نَع ابزارآالت ٍ  (دینک رکذ  نَرد دٍ) ند؟ک ین کهک خیتار از شیپ نردنان یزندگ لیتحل رد شناسان باستان بٌ یجًات چٌ از ریتصاٍ نیا( ب

 نگرش نردم آن ننطقٌ ٍ سطح فرينگ ٍ ينر -شرایط اجتهاعی ٍ اقتصادی یک دٍرى -نیازيای زنان ٍ استفادى از آنًا
 
 

 
 يای سال بینسَزی کٌ در دٍ دٍرى  دلیل آتش بٌ .است شدى نعرٍف نام نیا بٌ سَختٌ شًر چرا ٌک دینک قیتحق خَد، ریدب ییراينها با (الف
شَد بٌ شًر سَختٌ نعرٍف شد. در این شًر رٍی دادى ٍ آجار باقیهاندى از آن ينَز دیدى نینیالد  از قبل 255۱ تا 32۱۱
 چشو)پزشکی دانش فاضالب، ی تخلیٌ ٍ رسانی آب ننظو ٍ نرتب نظام است؟ بَدى چٌ شًر نیا یشناس باستان اتیشفک نینشًَرتر (ب

بافی پارچٌ پیشرفتٌ صنعت جَايرات، ٍ سفال ساخت صنعتی يای کارگاى ٍجَد ،(ٍ... نغز جراحی نصنَعی،
 يا بخش گَرستان ديد؟ ین نشان را سَختٌ شًر ۀپنجگان یيا بخش از بخش دامک زیر ریتصَ (پ
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يایی از  يای فارس ٍ بَشًر، قسهت شًريای ٍاقع در جلگٌ خَزستان، استان .دیینها فًرست زیر نقشۀ بٌ تَجٌ با را المیا قلهرٍ یشًريا
 کرنانشاى تا کردستان. -لرستان -يای کرنان استان

 
 

بین شرق ٍ غرب جًان فالت ایران  است؟ بَدى رگذاریتأج رانیا در تهدن ٍ خیتار تیٍضع بر یجًات چٌ از رانیا فالت ییایجغراف تینَقع -1
باستان، تهدن ایران را بٌ صَرت پل ارتباطی نیان شرق ٍ غرب درآٍرد کٌ نَجب برقراری ارتباط تجاری، سیاسی ٍ نظانی ٍ فرينگی نیان 

شد. سرزنین ایران کانَن نبادالت فرينگی، ينری ٍ اقتصادی بین نلل شدى بَد. از سَی دیگر نَقعیت  يای دٍر ٍ نزدیک نی سرزنین
يای گَناگَن زندگی سیاسی، اجتهاعی، فکری ٍ...  شد کٌ بر جنبٌ يای نظانی بٌ ایران نی جغرافیایی ایران باعخ يجَم اقَام نختلف ٍ حهلٌ

 گذاشت. تأجیر زیادی نی

 است؟ بَدى چٌ یار کفلز  ٍ یسفالگر  یيا نٌیزن در تاریخ از پیش دٍران در رانیا فالت نانکسا  یدستاٍرديا نینًهتر -2
بٌ ٍیژى زیَرآالت، ساخت اشیا ٍ ابزاريای نفرغی )ترکیب نس ٍ قلع( ٍ ظرٍف سنگ ساخت انَاع ظرٍف ٍ ابزاريای سفالی ٍ ابزاريای نسی 

صابَنی، فنَن ذٍب ٍ قالب گیری فلزات
يای بین النًرین ٍ استفادى از  نزدیکی با تهدن شدند؟ یخیتار ۀدٍر ٍارد ،ینَاح گرید از زٍدتر رانیا فالت یغرب جنَب ٍ یغرب ینَاح چرا -3

يای زاگرس از جهلٌ رٍد کارٍن گرٍيی از نردم بٌ کشاٍرزی ٍ دانپرٍری رٍی آٍردند ٍ  دسترسی بٌ ننابع آبی در کَيپایٌدستاٍرديای آنًا ٍ 
 .يا ٍ رٍستايایی پدید آند بٌ تدریج سکَنتگاى

يای پیاپی فرنانرٍایان سَنری ٍ اکدی بٌ سرزنین ایالم  ٍ تازيا ٍ لشکرکشی تاخت .دیدي حیتَض را المیا َنتکح سیتأس یچگَنگ -4
حاکهان کَچک ٍ نستقل را بٌ این نتیجٌ رساند کٌ باید نتحد شَند. پس از اتحاد آنًا، حکَنت پادشايی ایالم تأسیس شد.

 .دیدي شرح را انیالنیا اعتقادات ٍ نید تیٍضع -5
خَاستند. بٌ عقیدى ایالنیان خدایان دارای نیرٍیی  اعتقاد داشتند ٍ از آنان برای پیشرفت در کار خَد کهک نیایالنیان بٌ خدایان نتعددی 

 ساخت. ناٍراء طبیعی بَدند کٌ آنان را بر انجام ير کاری قادر ٍ تَانا نی
ی ستایش آنًا نعابد زیادی ساختٌ بَدند. دانستند ٍ برای آنًا احترام زیادی قائل بَدند ٍ برا يای نادر را نادر خدایان نی آنًا الًٌ
 شد.   ترین خدایان ایالنی، اینشَشیناک )خدای شًر شَش( بَد. نعبد چغازنبیل ستایشگاى این خدا نحسَب نی نحبَب
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ل   دست ننابع جزٍ ،2 ٍ 1 شهارۀ يای نتن نآخذ (الف ٍّ  چرا؟ دٍم؟ دست ننابع یا است باستان ایران   تاریخ ا

چَن دقیقًا در يهان زنان ٍ بٌ دستَر خَد کَرش ٍ داریَش نَشتٌ شدى است. -دست اٍل
 .کنید کانل را يخاننشی داریَش ٍ کَرش نانۀ شجرى قبل، صفحٌ يای نتن بٌ تَجٌ با (ب

                 

                  

                              

                          

                           

                                        
 

 

 
 .بنَیسید سطر چند در بزرگ کَرش ٍ آشَربانیپال اندیشۀ ٍ شخصیت از را خَد درک ٍ احساس ٍ بخَانید را زیر يای نتن

اد ٍ بٌ رفتار آشَربانیپال با غارت ٍ ٍیرانی يهراى بَدى ٍ بسیاری از نردم ایالم را بٌ اسارت درآٍرد؛ يهچنین بٌ عقاید نذيبی نردم ايهیتی ند
جَیانٌ يهراى با احترام بٌ  بسیار انسانی ٍ صلحطَر کلی رفتاری غیر انسانی ٍ غیراخالقی نشان داد. در صَرتی کٌ رفتار کَرش يخاننشی 

 داری را يو برانداخت ٍ دستَر آزادی نردم را صادر کرد. عقاید نردم بَد. اٍ برخالف آشَربانیپال کسی را بٌ اسارت نگرفت ٍ بٌ عالٍى بردى
 
 

 
 يخاننشیان دٍرۀ در ایران ٍ یَنان يای جنگ عَانل ٍ علل دربارۀ خَاندید، یَنانی شًريای - دٍلت بٌ راجع 6 درس در کٌ نطالبی بٌ تَجٌ با
 .کنید ٍگَ گفت يو با

يا در این نَاحی کٌ زیر نفَذ دٍلت يخاننشی  ٍ تسلط بر شًريای آسیای صغیر کٌ بین ایران ٍ یَنان ٍاقع شدى بَد ٍ دخالت یَنانیرقابت 
يای  بَد. پس از ناکانی ایران در جنگ با یَنان، شايان يخاننشی در جنگيایی بین ایران ٍ یَنان شدى  قرار داشت، نَجب شرٍع جنگ

 يا شد. يای داخلی نَجب ضعف کلی یَنانی شًريای یَنانی، سیاست حهایت از اسپارت را برگزیدند کٌ این درگیری-داخلی بین دٍلت
 

 
يای داخلی  يای طال کٌ داریَش يخاننشی بٌ عنَان یٌ حربۀ سیاسی در جنگ سکٌ چیست؟ طالیی اسلحۀ اصطالح از نَیسندى ننظَر -الف

یَنان بٌ کار برد.
 نغلَبی ٍ غالب يا جنگ این خَاستند نهی ایرانیان پلَپَنزی، يای جنگ در اسپارت از يخاننشی حکَنت حهایت ٍجَد با چرا شها نظر بٌ -ب

خَاستند جنگ پایان یابد، از این رٍ خَايان بٌ درازا کشاندن جنگ بَدند تا حریفان بٌ طَر کانل ضعیف شَند ٍ  زیرا نهی باشد؟ داشتٌ
 يا در آنجا شَد. بتَاند تسلط خَد بر شًريای یَنانی نشین آسیای صغیر را حفظ کند ٍ نانع دخالت یَنانیدٍلت يخاننشی 

وا تا پایان وخامنشیانورود آریایی : 9درس 
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 .نهایید ترسیو را يخاننشی دٍران زنان خط نهَدار ديد، نی قرار شها اختیار در نحترم دبیر کٌ خاننشیي شايان جدٍل از استفادى با

 دوران حکومت نام شاه ردیف

 پیش از میالد ۵۲۵تا  ۵۵۵ حدود کوروش بسرگ 1

 پیش از میالد ۵۲۲تا ۵۳۵ کمبوجیه دوم۲

پیش از میالد ۴۸۶تا ۵۲۲داریوش بسرگ۴

پیش از میالد ۴۶۵تا ۴۸۵خشایارشا۵

پیش از میالد ۴۲۴تا ۴۶۵اردشیر یکم۶

پیش از میالد ۴۵۴تا ۴۲۳داریوش دوم۵

پیش از میالد ۳۵۸تا ۴۵۴اردشیر دوم0۵

پیش از میالد ۳۳۸تا ۳۵۸اردشیر سوم00

پیش از میالد ۳۳۵تا ۳۳۶داریوش سوم0۳

 

                                        
       

   

  
  

 
  

 
  

 

  
    

  

  
 

   
  

  

                        

  
 

   
  

  

             
 

 شد؟ نادی حکَنت تأسیس ٍ نادی پراکندۀ قبایل اتحاد ساز زنینٌ عانلی چٌ -1
يای آنان، زنینٌ اتحاد قبایل پراکندۀ ناد را فرايو کرد ٍ آنًا ديیَک را بٌ پادشايی  ایران ٍ غارتگریيا بٌ غرب  حهالت پی در پی آشَری

برگزیدند ٍ اٍ يگهتانٌ را پایتخت خَد قرار داد.
ٍ نردنان  رفت بابل یکی از بزرگترین شًريای آن رٍزگار بٌ شهار نی .ديید شرح را يخاننشی تأسیس تازى حکَنت برای باب ل فتح ايهیت -2

يای باشکَى، نراکز  کردند. این شًر از نظر داشتن بنايا ٍ پرستگاى ٍ اقَانی با خاستگاى اجتهاعی ٍ فرينگی گَناگَن در آنجا زندگی نی
ت ٍ يای دٍر ٍ نزدیک، ايهیت فراٍان داش يای ارتباطی با سرزنین اقتصادی جرٍتهند، نًاديای سیاسی ٍ اداری نتعدد ٍ در اختیار داشتن راى

تسلط بر آن برای ير فرنانرٍایی بسیار نًو ٍ نطلَب بَد.
زیرا اقدانات اساسی  يستند؟ قائل ایران، تاریخ در بزرگ داریَش عهلکرد ٍ نقش برای ای العادى فَق ايهیت پژٍيشگران، ٍ نَّرخان چرا -3

ای از کشَرداری بنیان نًاد کٌ يو در  انجام داد ٍ شیَىدر زنینۀ تشکیالت نَین اداری، نظانی، تأسیس نظام اجتهاعی ٍ اقتصادی کارآند 
دٍرۀ يخاننشیان ٍ يو تا قرن بعد ادانٌ یافت. اٍ زنینۀ رٍنق اقتصادی ٍ تهدنی ایران را فرايو کرد.

آنجا کٌ ایران از  داشت؟ رٍز آن جًان در جایگايی چٌ نظانی -سیاسی قدرت لحاظ بٌ يخاننشیان، حکَنت دٍران در ایران شها، نظر بٌ -4
تَانست در انتقال دستاٍرديای تهدنی اقَام این نناطق تأجیر زیادی داشتٌ باشد. يهچنین بسیاری از  بین ارٍپا ٍ آسیا ٍاقع شدى بَد، نی

ی يای نحلی کَچک را در یک انپراتَری بزرگ ادغام کرد ٍ یک انپراتَری جًانی ساخت ٍ بسیاری از فنَن سیاست ٍ آیین کشَردار  حکَنت
نَین را از خَد بر جای گذاشت.

ل دست ننابع درس، نتن نرٍر با -5 ٍّ   .کنید فًرست است، شدى اشارى آنًا بٌ درس این در کٌ را باستان ایران تاریخ دٍم دست ٍ ا
تخت جهشید، يای شايان آشَری، ننشَر کَرش، سنگ نَشتٌ بیستَن، سنگ نَشتٌ آشَربانیپال، آرانگاى کَرش،  ننابع دست اٍل:سالنانٌ

 آرانگاى داریَش سَم
 ننابع دست دٍم: تاریخ نردم ایران قبل از اسالم )دکتر عبدالحسین زرین کَب(
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 است؟ داشتٌ نظانی ٍ سیاسی تحَّت ٍ رٍیداديا با ارتباطی چٌ اشکانی يای پایتخت تغییر کٌ ديید تَضیح درس، نطالب بٌ تَجٌ با

َانند شد تا شايان ساسانی بت يا يو تغییر دادى نی بٌ دنبال تصرف نناطق بیشتر تَسط اشکانیان ٍ گسترش قلهرٍ این حکَنت، پایتخت
ٌ تسلط بیشتری بر نناطق جدید تصرف شدى داشتٌ باشند. عٍْى بر این جنگ اشکانیان با سلَکیان ٍ کانل بیرٍن راندن آنًا از ایران نزدیک ب

 يایی با رم باعخ شد پایتخت بٌ تدریج از شرق ٍ شهال شرق بٌ غرب ننتقل شَد. سال بٌ طَل انجانید ٍ اختْفات نرزی ٍ جنگ 011

 
 دارند؟ يایی تفاٍت چٌ نذکَر يای سلسلٌ جغرافیایی نحدٍدۀ: بگَیید اشکانیان، ٍ يخاننشیان قلهرٍ يای نقشٌ نقایسۀ با

تر بَد ٍ شانل نناطقی در آفریقا )نصر( ٍ آسیای صغیر تا نرزيای یَنان ٍ از  قلهرٍ يخاننشیان در نقایسٌ با قلهرٍ اشکانیان بسیار گستردى
النًرین، سَریٌ ٍ فینیقیٌ نیز جزء این قلهرٍ بزرگ بَد  گرفت. نناطق بین يایی از پاکستان کنَنی را در بر نی ف غرب نیز افغانستان ٍ بخشطر

 النًرین شدى ٍ يهچنین سَریٌ، نصر ٍ فینیقیٌ نیز از قلهرٍ اشکانیان يایی از بین در حالی کٌ قلهرٍ اشکانیان نحدٍد بٌ فْت ایران ٍ قسهت
 خارج بَد.

 

 
 در ایران سیاسی پایتخت يهَارى ساسانیان دٍرۀ پایان تا يخاننشیان زنان از چرا کٌ نَضَع این دربارۀ نحترم، دبیر راينهایی با

کٌ بسیاری از نسیريای بٌ دلیل پیشینٌ تهدنی درخشان این ننطقٌ ٍ این .کنید ٍگَ گفت يو با است، داشتٌ قرار النًرین بین يای سرزنین
گذشت. يهچنین نراکز بزرگ اقتصادی ٍ بازرگانی ٍ  ارتباطی فْت ایران بٌ سهت غرب آسیای صغیر، سَریٌ ٍ شهال آفریقا از این ننطقٌ نی

 کشاٍرزی در شًريایی نانند بابل ٍجَد داشت.
 

 
 دارند؟ يو با تفاٍتی چٌ ٍسعت نظر از بگَیید ٍ کنید، نقایسٌ گریکدی با را يخاننشیان ٍ ساسانیان قلهرٍ يای نقشٌ

تر از ساسانیان بَدى است تا جایی کٌ دریای سرخ ٍ دریای سیاى ٍ ندیترانٌ يو جزئی از قلهرٍ  قلهرٍيای يخاننشیان بسیار گستردى
يای آسیای صغیر، سَریٌ ٍ نصر را  رسید ٍ بخش نی النًرین رفت، انا قلهرٍ انپراتَری ساسانی از طرف غرب بٌ بین يخاننشیان بٌ شهار نی

 گرفت. در بر نهی
 

 
  دارد؟ پژٍيشگران ٍ نَّرخان برای ارزشی ٍ ايهیت چٌشاپَر یکو در نقش رستو  نَشتٌ سنگ نطالب شها، نظر بٌ -الف

برند. يهچنین در این  يای نًو دٍرۀ يخاننشی پی نی ٍ نقام ، تا حدٍدی بٌ تشکیْت اداریيا ٍ نتایج بسیاری از اٍضاع ٍ احَال جنگ
شَد. این سنگ نَشتٌ ننبع قدیهی برای نطالعٌ ساختهان زبان پًلَی ٍ زبان پارتی  يای خاصی آندى کٌ در ننابع دیگر یافت نهی کتیبٌ نام

کند، از این رٍ ننبعی برای شناخت ٍقایع سیاسی ٍ  گَ نیيای ایران در برابر رٍنیان را باز  است. نحتَای آن يو حدٍد نرزيای ایران ٍ پیرٍزی
 نظانی آن دٍرى است.

ل دست) تاریخی ننابع از گرٍى کدام در نَشتٌ سنگ این نحتَای -ب ٍّ  چرا؟ شَد؟ نی بندی طبقٌ (دٍم دست یا ا
 اند. دست اٍل بٌ دلیل اینکٌ از زبان کسانی است کٌ در يهان زنان بَدى

 
 
 

اشکاهیان و ساساهیان : 10درس 
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 ساسانیان دٍران در ایران نظانی -سیاسی قدرت دربارۀ اید، خَاندى 01 ٍ 4 يای درس در كٌ نطالبی بٌ تَجٌ با ٍ نحترم دبیر راينهایی با -الف
  .نهایید ٍگَ گفت رٍز، آن جًان   در

)بیزانس( بٌ آسیا ٍ ارننستان ایستادگی شد کٌ در نقابل نفَذ رٍم شرقی ایران در دٍران ساسانیان، انپراتَری بزرگ غرب آسیا نحسَب نی
شد. حکَنت ساسانیان  کرد. يهچنین نانع نفَذ ٍ ٍرٍد قبایل بیابانگرد از طرف شرق ٍ شهال شرقی فْت ایران، بٌ داخل ایران ٍ غرب نی نی

ر ٍ اجزای سیاسی ٍ اجتهاعی این يای کَچک ننطقٌ، یک انپراتَری بزرگ جًانی ایجاد کردند کٌ عناص با در اختیار گرفتن بسیاری از حکَنت
یافت. ایران، کانَنی برای انتقال ٍ تبادل فرينگ ٍ تهدن از غرب بٌ شرق ٍ  نناطق، زیر تسلط یک حکَنت نرکزی قدرتهند بٌ يو پیَند نی

بالعکس شدى بَد.
 .کنید رسو را ساسانیان سلسلۀ نانز خط نهَدار ديد، نی قرار شها اختیار در نحترم دبیر کٌ ساسانی شايان جدٍل از استفادى با -ب
 

  
  

 
         
 

 
    

 
 

   
     

 
 

  
  

  
 

       
   

    

  
 

 
   

    
 

     
 

 
      

 
   

     
  

 
 

  
 

   
 

  
 

   
   

  
  

     
    

 
 

          
 

 
    

  
 

   
 

   
      

 
 

  
 

  
  

  
   

 
 

    
  

 
   

  

 
   

 
  

 
    

  
    

     
 

       
   
     

  
 

 
 

  
  

 
 

 
 

  
  

 
  

   
   

 

 
      
     

  
   

  
   
     

 
 

 
 

 
  

  
   

 
 

   
  

    
   

    
 

 

                    

 
 

لَکیان قلهرٍ شرقی نناطق در طلبی استقْل يای حرکت برٍز بٌ عَانلی چٌ -0  کرد؟ کهک س 
سکندر( در نصر، باعخ عدم نظارت ٍ سلطٌ تَجٌ عهدى بٌ نناطق غربی قلهرٍشان ٍ رقابت ٍ درگیری با حکَنت بطلهَسیان)از جانشیان ا

يایی در نَاحی شهال شرقی فْت ایران قدرت با بٌ دست  کافی بر نتصرفات شرقی شد. این نسئلٌ سبب شد کٌ بٌ تدریج افراد یا خاندان
 گیرند ٍ بٌ فکر استقْل از حکَنت سلَکیان بیفتند. 

  .ديید شرح را دٍم نًرداد ٍ كوی نًرداد پادشايی دٍران در اشكانیان حكَنت نَقعیت -2
نخستین فرنانرٍای اشکانی، برای حفظ قلهرٍ خَد، گايی ناچار بٌ اظًار اطْعات از سلَکیان بَدند، انا نًرداد یکو با تسلط بر نناطق 

سلسلۀ اشکانیان از یک  گیری افزایش داد. در دٍران فرنانرٍایی اٍ، ٍسیعی در سرتاسر ایران، قدرت ٍ قلهرٍ حکَنت اشکانی را بٌ طَر چشو
حکَنت نحلی، در شرق فْت ایران بٌ یک پادشايی قدرتهند تبدیل شد. نًرداد دٍم نیز از جهلٌ پادشايان ّیق ٍ با تدبیر اشکانی بَد. با 

دید. در رٍزگار يای قدرت ٍ سلطنت آنان استَار گر فتَحاتی کٌ نًرداد دٍم انجام داد، ٍسعت قلهرٍ اشکانیان بٌ نًایت خَد رسید ٍ پایٌ
يا بَد کٌ رٍابط تجاری نیان دٍ کشَر با تکهیل جادۀ ابریشو تَسعٌ  نًرداد دٍم، سفیرانی از سَی چین بٌ ایران آندند ٍ در پی این سفارت

پیدا کرد. در دٍران يهین پادشاى بَد کٌ اشکانیان تا رٍد فرات پیش رفتند ٍ با انپراطَری رٍم يهسایٌ شدند.
  .نهایید بررسی ساسانی ٍ اشكانی دٍران در را ایران ٍ رٍم انپراتَری نیان پی در  پی يای جنگ برٍز دّیل -3

کرد بر راى بازرگانی  يای اشکانی ٍ ساسانی. نحْ انپراتَری رٍم سعی نی يای سیاسی، اقتصادی ٍ نظانی انپراتَری رٍم با حکَنت رقابت
يا برای نفَذ سیاسی ٍ نظانی  رٍنی  نی ٍ ساسانی نسلط شَد. از دّیل دیگر، تْشيای اشکا ابریشو بٌ صَرت نستقیو ٍ با حذف حکَنت

النًرین نیز اختْفات  يا در بین بٌ ٍیژى نذيبی در ارننستان ٍ گرجستان بَد. این نناطق تحت نفَذ ایران بَدند. ايداف تَسعٌ طلبانۀ رٍنی
يا با دشهنان  سیحیت در قلهرٍ ایران، بین ایرانیان جای پایی باز کند. حتی رٍنیکرد با تبلیغ ن داد. انپراتَری رٍم سعی نی را افزایش نی

شرقی ایران، نانند ترکان يیاطلٌ ارتباط برقرار کرند تا بٌ کهک يو سپاى ایرانی را شکست ديند.
 بَد؟ نَاجٌ داخلی نشكْت ٍ نسائل چٌ با خَد دٍران اٍاخر در ساسانی حكَنت -4
يای سیاسی، نارضایتی تَدۀ نردم  ی ٍ قتل افراد خاندان ساسانی، شَرش نکرر فرنانديا ٍ دخالت آنان در کشهکشجباتی ٍضعیت سیاس بی

يای دجلٌ ٍ فرات، انگیزى ٍ  يا در جانعٌ، کايش تَان اقتصادی حکَنت ساسانی بٌ سبب طغیان رٍدخانٌ يا ٍ نابرابری بٌ دلیل انَاع تبعیض
 کرر قبایل بیابانگرد بٌ نرزيای ایران کٌ در اٍاخر حکَنت ساسانی افزایش یافت.رٍحیۀ قَای اعراب نسلهان، يجَم ن
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 .کنید گَ ٍ گفت کْس در یکدیگر با ادعايایی، چنین طرح از يخاننشی شايان انگیزۀ ٍ ايداف دربارۀ( الف

خَاستند. پادشاى بٌ این صَرت نشرٍعیت  از نردم فرنانبرداری کانل نی دانستند ٍ پادشايان يخاننشی خَد را از قَنی اصیل ٍ برگزیدى نی
کردند. يای دیگر جلَگیری نی يای احتهالی نردم ٍ خاندان کرد ٍ از شَرش حکَنت خَد را در بین نردم تَجیٌ نی

 بٌ نزدا ايَرى سَی از شايی نقام اعطای ادعای با آن ارتباط ٍ داشتٌ نفًَنی چٌ باستان ایران در کیانی فرّ  یا ایزدی فّرى کٌ کنید تحقیق( ب
 .است بَدى چٌ يخاننشی، شايان

ای خدایی دانست کٌ از جانب ايَرا نزدا بٌ شخص پادشاى یا نَبدان ايدا  تَان آن را پدیدى فرى ایزدی نیرٍیی نینَیی ٍ ایزدی است کٌ نی
کرد ٍ در نتیجٌ،  شد؛ بٌ این صَرت، پادشاى نقانی الًی پیدا نی ینند ن یافت از سرٍری ٍ نیک بختی بًرى شد. ير کس بدان دست نی نی

 کردند. پذیرفتند ٍ از اٍ اطاعت نحض نی عهَم نردم ٍجَد شخص پادشاى را بٌ عنَان شخص اٍل کشَر نی
 

 
 :ديید پاسخ ٍ کنید يهفکری یکدیگر با

 شدند؟ نی شناختٌ«چشو ٍ گَش شاى» عنَان بٌ نظارت، ٍ ازرسیب ادارۀ نأنَران يخاننشیان دٍران در چرا( الف
رساندند، شاى را در جًت نظارت بر کل کشَر  بایست يهٌ اخبار نربَط بٌ انَر کشَری ٍ نحلی نناطق نختلف را بٌ گَش شاى نی زیرا نی
از خَیشاٍندان نزدیک شاى ٍ یا یکی از درباریان نَرد  کردند. این نسئَلیت نعهًَّ بر عًدى یکی ای را فرٍگذار نهی کردند ٍ يیچ نکتٌ یاری نی

کشیدند تا  يای نختلف قلهرٍ سر نی گرفت. نسئَل بازرسی ٍ نأنَران تحت فرنانش، بٌ طَر نستقیو بٌ بخش اعتهاد ٍ ٍفادار بٌ اٍ قرار نی
 اع کشَر بٌ سانان است.ديند ٍ اٍض اطهینان پیدا کنند کٌ صاحب ننصبان حکَنتی ٍظایف خَد را بٌ درستی انجام نی

 دادند؟ نی انجام برید نأنَران زنان، آن در کٌ ديند نی انجام را ٍظایفی يهان تقریباً  يایی، ٍزارتخانٌ یا نًاديا چٌ کنَنی زنان در( ب
 پست ٍ نخابرات -راى ٍ شًرسازی -شًرداری -بازررسی -ٍزارت اطْعات

 
 دٍران اداری تشکیْت گستردگی بٌ آنان، دٍران در( ساّری دیَان) اداری تشکیْت چرا کٌ بیاٍرید دلیل اشکانیان، تحکَن شیَۀ بٌ تَجٌ با

 نبَد؟ ساسانیان ٍ يخاننشیان
يای يخاننشی یا ساسانی، حکَنتی نتهرکز نبَد تا يهۀ انَر در جای نشخص ٍ تَسط افراد برگزیدى  زیرا حکَنت اشکانیان نانند حکَنت

رى شَند، در این نَع حکَنت )نلَک طَایفی( نناطق نختلف دارای اختیارات ٍ نَعی استقْل داخلی بَدند ٍ فقط در نَاقع ضرٍری بٌ ادا
 آندند. کهک پادشاى نی

 
 جَ ٍ جست را نزدا ايَرى از شايی حلقۀ ٍ تاج دریافت نَضَع با ساسانی دٍران يای برجستٌ نقش از دیگر نَرد سٌ خَد، دبیر راينهایی با

 .ديید نهایش کْس در را آنًا تصَیر ٍ کنید
 نجهَعٌ تاریخی طاق بستان در کرنانشاى -سنگ نگارى آنايیتا ٍ نرسی در فارس -سنگ نگارى بًرام دٍم در نقش رستو

 

 
 فًرست ٍ استخراج آنًا از را قضاٍت ٍ عدالت بٌ نربَط يای نکتٌ ٍ نهایید یبررس را یکو داریَش يای نَشتٌ سنگ خَد، دبیر راينهایی با

 .کنید
 نیک ننشی ٍ دٍری از بیدادگری ٍ... -لزٍم اطاعت ٍ يهکاری با پادشايی -لزٍم راستگَیی ٍ نًربانی در عدالت ٍ قضاٍت

 

آیین کشور داری : 11درس 
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لی دست   ننابع -0 ٍّ  .نهایید فًرست ٍ استخراج درس نتن از اند، گرفتٌ قرار استفادى نَرد درس این یفتأل ٍ تدٍین در کٌ را ا
يای نَرخان یَنانی عًد باستان نیز  نَشتٌ -کتب نادیان يزار دستان -يای اداری يخاننشی نانٌ -يای يخاننشی يا ٍ لَح سنگ نَشتٌ

ران است.حاٍی اطْعات ارزشهندی در خصَص نظام حکَنتی ٍ تشکیْت اداری آن دٍ
 .کنید تحلیل ٍ ارزیابی يخاننشیان، سیاسی -اداری نظام سانانديی ٍ طراحی در را بزرگ داریَش نقش -2

داد ٍ نردم را تشَیق ٍ  ادعای پادشايان يخاننشی بٌ اینکٌ پادشايی آنان بٌ خَاست ايَرا نزدا است بٌ حکَنت آنان جنبٌ دینی نی
ند. یک گرٍى نشَرتی شانل بلند پایگان سیاسی، نظانی، اداری ٍ احتهاًّ نذيبی ٍ حقَقی در کنار بری کن کرد کٌ از آنان فرنان ترغیب نی

کرد. در زنان داریَش اٍل، حکَنت  پادشاى حضَر داشتند کٌ ٍی دربارۀ نسائل نًو حکَنتی بٌ ٍیژى جنگ ٍ صلح با آنان نشَرت نی
اداری حکَنت  -ٍ ّیق بٌ عنَان بنیان گذار ٍ طراح اصلی نظام سیاسیيخاننشی بٌ نًایت گسترش خَد رسید ٍ این پادشاى يَشهند 

شد.  اداری بٌ دٍ بخش تشکیْت اداری نرکزی ٍ تشکیْت استانی یا ساتراپی تقسیو نی -شَد. نظام سیاسی يخاننشیان شناختٌ نی
صلی آن را خزانۀ شايی، انبار شايی ٍ دیَان تشکیْت اداری نرکزی در درٍن دربار يخاننشی در پایتخت، سانانديی شدى بَد ٍ اجزای ا

این  يای دٍلتی را بر عًدى داشت. يا، اسناد ٍ نَشتٌ دادند. دیَان شايی ٍظیفٌ نًو نگارش، تنظیو، جبت ٍ نگًداری نانٌ شايی تشکیل نی
نظام تا پایان دٍرۀ يخاننشیان برقرار ناند ٍ نَجب ٍحدت بیشتر قلهرٍ يخاننشیان شد.

 .ديید تَضیح نستدل طَر بٌ قدرت، تهرکز عدم یا ٍ تهرکز لحاظ بٌ را اشکانیان ٍ يخاننشیان حکَنت يای ىشیَ تفاٍت -3
ای را برای نظارت ٍ تسلط بیشتر حکَنت نرکزی  داریَش تشکیْت استانی یا ساتراپی ٍ شیَۀ ادارۀ آنًا را نیز، از نَ سانان داد ٍ قَاعد تازى

اداری کٌ داریَش یکو ایجاد کرد، نَجب ٍحدت بیشتر قلهرٍ يخاننشیان شد ٍ  -ير حال نظام سیاسیيا بٌ ٍجَد آٍرد. بٌ  بٌ ساتراپ
يا ٍ نناطق کشَر بٌ صَرت  شد ٍ ادارى برخی از سرزنین حکَنتی نتهرکز ٍ نیرٍنند پدید آٍرد. حکَنت اشکانی بٌ شکل غیر نتهرکز ادارى نی

بَد کٌ تا حدٍدی در ادارۀ قلهرٍ خَیش استقْل داشتند. آنان دارای سپايی بَدند ٍ  نَرٍجی در اختیار پادشايان کَچک ٍ حاکهان نحلی
کردند. آنان برای نشان دادن اطاعت ٍ ٍفاداری خَیش بٌ حکَنت اشکانی، با ٍ خراج ساّنٌ پرداخت  حتی بٌ نام خَد سکٌ ضرب نی

َى غیر نتهرکز حکَنت اشکانیان حکَنت نلَک طَایفی نام داشت.گذاشتند. شی کردند ٍ بٌ ينگام جنگ سپاى خَد را در اختیارشان نی نی
 بَدند؟ يایی گرٍى چٌ آنًا اعضای ٍ داشتند کشَر انَر ادارۀ در نقشی چٌ اشکانیان دٍران يای نجلس -4

زرگ؛ ٍ در دیگری اشکانی دٍ نجلس ٍجَد داشت. در یکی از این نجالس، شايزادگان، بزرگان درباری ٍ نهایندگان يفت خاندان ب در دٍران
کردند ٍ در در تعیین جانشین  یافتنند. اعضای این دٍ نجلس پادشاى اشکانی را در ادارۀ کشَر کهک نی پیشَایان دینی یا نغان حضَر نی

پادشاى ٍ تصهیو گیری برای جنگ ٍ صلح نقش داشتند.
پادشايان ساسانی بٌ ننظَر ایجاد تهرکز  .ديید تَضیح یانساسان زنان در را( ساّری دیَان نظام) اداری تشکیْت گسترش نتایج ٍ علل -5

ٍ افزایش داننۀ نظارت ٍ تسلط خَد بر نناطق نختلف کشَر، از یک سَ سپايی دائهی ٍ نیرٍنند را تشکیل دادند ٍ از سَی دیگر اقدام بٌ 
يای نَرٍجی نحلی بٌ  نات، از تعداد حکَنتتَسعٌ ٍ تقَیت تشکیْت اداری )دیَان ساّری( ننسجو ٍ ننظهی کردند. در نتیجٌ این اقدا

طَر نحسَسی کاستٌ شد ٍ نناطق نختلف کشَر بٌ ٍیژى نَاحی جنَبی، نرکزی ٍ غربی آن، تحت نظارت ٍ سلطۀ نستقیو حکَنت ساسانی 
رگ قرار داشت کٌ بٌ اٍ بزرگ يای نختلفی تشکیل شدى بَد کٌ در رأس آنًا، ٍزیر بز يا یا دیَان قرار گرفت. تشکیْت اداری ساسانیان از ادارى

کرد ٍ نجری فرانین اٍ بَد. زنانی کٌ پادشاى در جنگ یا سفر بَد، ٍزیر بٌ عنَان  گفتند. ٍزیر تحت نظارت نستقیو پادشاى کار نی ْفَرنادار نی
گرفت. کرد. ٍزیر يهچنین گايی فرنانديی سپاى را نیز در جنگ بر عًدى نی جانشین اٍ کشَر را ادارى نی

 .کنید خْصٌ سطر چًار در يخاننشیان زنان در را دادرسی ٍ قضاٍت ضعیتٍ -6
يا ٍ قبایل ٍ قضاٍت رسهی  گرفت. شکل غیر رسهی تَسط ریش سفیدان ٍ بزرگان خانَادى قضاٍت بٌ دٍ شکل رسهی ٍ غیر رسهی انجام نی

يای  در دٍرۀ يخاننشی ترکیبی از قَانین ٍ شیَىشدند.  تَسط رٍحانیَن زرتشتی ٍ قضاتی بَد کٌ از سَی شاى ٍ یا حاکهان ننصَب نی
يای غیر ایرانی تابع انپراتَری يخاننشیان نبنای قضاٍت بَد. پادشايان يخاننشی، نلل تابع خَد  دادرسی اقَام ایرانی ٍ نیز اقَام ٍ نلیت

يا ٍ نطالبی دربارۀ انصاف،  ی يهَارى بٌ نکتٌيای دٍرى يخاننش گذاشتند. در سنگ نَشتٌ را در تبعیت از قَانین ٍ آداب ٍ رسَم خَد آزاد نی
 خَرد. عدالت، راستی ٍ اجتناب از درٍغ ٍ بیداد بٌ چشو نی

شبايت: ير دٍ حکَنت بیشتر نتکی بر  .نهایید فًرست ٍ استخراج درس نتن از را ساسانی ٍ اشکانی سپايیان يای تفاٍت ٍ يا شبايت -5
يا يو در  دند. تفاٍت: در دٍرى ساسانیان سَارى نظام سبک اسلحٌ يو ٍجَد داشت. از فیلسَارى نظام سنگین اسلحٌ دار در سپايشان بَ

 کردند انا در دٍرۀ اشکانی این نَارد ٍجَد نداشت. يا استفادى نی جنگ
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 .کنید بیان را آنًا يای شبايت ٍ يا تفاٍت ٍ فرنایید نْحظٌ دقت بٌ ساسانیان ٍ يخاننشیان دٍران در را ایران اجتهاعی يرم نهَدار( الف

 يا: در ير دٍ دٍران شاى در رأس يرم بَدى ٍ تَدۀ نردم در پایین يرم قرار داشتند. شبايت
ساسانیان بین اشراف يو تقسیو بندی رٍی داد؛ بدین يخاننشیان قدرت خاندان شايی تهام ٍ کهال بَد ٍلی در دٍرى يا: در دٍرى  تفاٍت

دٍ دستۀ اشراف ٍ نجبای درجٌ اٍل ٍ اشراف ٍ نجبای درجٌ دٍم درآندند. صَرت کٌ بٌ
  .نهایید ذکر را ساسانیان دٍران نرتبۀ عالی ننصبان صاحب ،١١ درس نطالب بٌ تَجٌ با( ب

 صاحب ننصبان عالی رتبۀ دینی )شانل نَبدان زرتشتی( ٍ سیاسی ٍ نظانی )شانل ٍزیران ٍ فرنانديان ارتش(
 

 
  کردند؟ نی حهایت ساسانی دٍرۀ آنیز تبعیض طبقاتی نظام از نَبدان چرا شها نظر بٌ( الف

زیرا در این گَنٌ نظام، آنًا جایگاى نسلطی در ادارۀ کشَر داشتند. بٌ دنبال آن صاحب انتیازات اقتصادی ٍ فرينگی نیز بَدند، در صَرت 
شد. تر آنًا پس از خانَادۀ سلطتنتی نتزلزل نیفرٍپاشی این نظام، نَقعیت ٍ جایگاى بر

 باشد؟ داشتٌ آنان با نردم رٍابط بر تَانست نی تأجیری چٌ اجتهاعی، يای نابرابری ٍ يا تبعیض از نَبدان دفاع( ب
نظام اجتهاعی اعتهادی نردم بٌ نَبدان ٍ رٍیگردانی از آیین زرتشتی ٍ عدم پایبندی بٌ حفظ ننافع کلی  باعخ افزایش نارضایتی ٍ بی

 ساسانی. کها اینکٌ این نسئلٌ در زنان حهلۀ اعراب بٌ ایران رٍی داد.

 
 صَرت بٌ را آن گزارش ٍ کنید تحقیق زیر، يای جشن رسَم ٍ آداب ٍ برگزاری زنان دربارۀ خَد، دبیر راينهایی با ٍ شَید تقسیو گرٍى چند بٌ

 .نهایید ئٌارا کْس در دیَاری رٍزنانۀ
 : گانٌ شش گاينباريای

 تیرناى برای بزرگداشت آفرینش آب 05( رٍز 2 اردیبًشت ناى برای بزرگداشت آفرینش آسهان 05( رٍز 0
 نًر ناى برای بزرگداشت آفرینش گیاى 31( رٍز 4 شًریَر ناى برای بزرگداشت آفرینش زنین 31( رٍز 3
 ( آخرین رٍز کبیسٌ سال، جشن آفرینش نردنان6 راندی ناى برای بزرگداشت آفرینش جانَ 21( رٍز 5

 انجانید. ستایش خداٍند ٍ نًر ٍ... شد ٍ شش رٍز بٌ طَل نی از ديو نًر ناى شرٍع نی: نًرگان
 گرفتند. کردند ٍ جشن يهبستگی نی در ديو بًهن بَد، کٌ آتش رٍشن نی: َسدى
 

شدند کٌ از نظر تبار ٍ زبان، خَیشاٍند بَدند ٍ  يای گَناگَنی تشکیل نی از قبیلٌ بَد؟ چگَنٌ آریایی نخستین جانعۀ اجتهاعی نظام -0
ای شبانی ٍ رٍستایی را بٌ ٍجَد آٍردند، انا  باٍريای دینی نشترکی داشتند. این قبایل پس از استقرار در نناطق نختلف ایران، جانعٌ

شد. در کنار این  فظ کردند. ير قبیلٌ شانل تعدادی طایفٌ بَد ٍ بٌ چندین خانَادى بزرگ تقسیو نیای خَد را ح يهچنان پیَنديای قبیلٌ
ای، نَعی تقسیو بندی اجتهاعی سٌ گانٌ بر پایۀ شغل ٍ پیشۀ افراد نیز ٍجَد داشت کٌ نیراث نشترک آریاییان يند ٍ ایرانی  بندی قبیلٌ ردى

تقسیو شدى بَدند. ٍجَد « کشاٍرزان ٍ شبانان»ٍ « جنگجَیان»، «رٍحانیان»د جانعٌ بٌ سٌ قشر بندی، افرا رفت. در این تقسیو بٌ شهار نی
رسد کٌ قشری بٌ قشر دیگر  رفت ٍ بٌ نظر نهی ای بٌ شهار نی قشريای سٌ گانۀ آریایی در آغاز نعرف نَعی تقسیو کار ٍ دستٌ بندی حرفٌ

برتری داشتٌ باشد.
 شد؟ ایجاد تحَّتی ٍ تغییر چٌ يخاننشیان، دٍرۀ در ایرانی جانعۀ اجتهاعی نظام در -2

در زنان يخاننشیان با افزایش فتَحات ٍ تَسعۀ تشکیْت حکَنتی، نابرابری اجتهاعی ٍ اقتصادی نیان گرٍى حاکو ٍ نردم عادی افزایش 
يا،  پادشاى بٌ سهت حکَنت شًربیيای بزرگ کٌ خانَادۀ شايی در رأس آنًا قرار داشت، از طرف  در این دٍران اعضای خاندان یافت.

جامعى و خاهواده : 12درس 
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يای ٍسیعی شدند.  يای ينگفتی کسب کردند ٍ صاحب زنین فرنانديی ارتش ٍ سایر نناصب نًو حکَنتی ننصَب گردیدند. آنان دارایی
نزلت اجتهاعی ای از اشراف ٍ بزرگان شکل گرفت کٌ عٍْى بر انتیازات ٍیژى اقتصادی، از نقام ٍ ن بٌ این ترتیب در زنان يخاننشیان طبقٌ

 .باّتری برخَردار بَدند. در این دٍرى بٌ دلیل ايهیت فتَحات نظانی، قشر جنگجَیان نسبت بٌ دٍ قشر دیگر، در جایگاى باّتری قرار گرفت
  بَد؟ قشريایی ٍ يا گرٍى چٌ شانل اشکانیان دٍرۀ در ایران جانعۀ -3
 ی قدیهی ٍ صاحب ننصبان نظانی يا گرٍى حاکو: شانل اعضای خاندان شايی ٍ دیگر خاندان -
گرٍى تَدى نردم: شانل بازرگانان، کشاٍرزان، شبانان ٍ صاحبان حرف ٍ صنایع -
 داشت؟ يایی ٍیژگی چٌ ساسانیان دٍرۀ در ایران اجتهاعی نظام -4

 ای بٌ طبقٌ دیگر نهنَع ٍ یا بسیار دشَار بَد. بر اصالت نسب ٍ خَن استَار بَد، تحرک اجتهاعی ٍ رفتن از طبقٌ
در این دٍرى بٌ طبقٌ حاکو افزٍدى شد. رسهیت یافتن دین زرتشتی « دبیران»بٌ دلیل تَسعٌ تشکیْت اداری ٍ دیَانی قشر جدیدی بٌ نام 

 دان شد.باعخ افزایش نفَذ ٍ اختیارات نَب
 گذاشت؟ برجای ساسانی جانعۀ در پیانديایی چٌ نزدک جنبش -5

يای نظام طبقاتی ساسانی را نتزلزل کرد ٍ انَشیرٍان ساسانی را بٌ اصْحات اجتهاعی ٍ اقتصادی ٍاداشت کٌ  این جنبش بٌ شدت پایٌ
 اف ٍ نجبای درجٌ دٍم شد.نتیجۀ آن، کايش قدرت ٍ نفَذ اشراف ٍ نجبای درجۀ اٍل ٍ افزایش قدرت ٍ نفَذ اشر

 

 

 
 يخاننشیان دٍرۀ در تجارت گسترش بر زیر عَانل از یکی نقش ٍ تأجیر دربارۀ گرٍى ير خَد، دبیر راينهایی با ٍ شَید تقسیو گرٍى چًار بٌ

 :کنید استدّل ٍ ٍگَ گفت
ی با قدرتهندانی چَن رٍم باعخ رٍنق ٍ گسترش تجارت در دٍرۀ بٌ دلیل ٍسعت ٍ يهسایگ :قلهرٍ ٍسعت ٍ جغرافیایی نَقعیت( 0

 يخاننشیان شد.
 يای دریایی بٌ دلیل ٍجَد دریايای فراٍان يای شايی ٍ راى جادى :نقل ٍ حهل ٍسایل ٍ يا راى (2
 ٍاحديای پَلی ٍ ٍزنی ٍ غیرى نَجب اجبات ارزش يرگَنٌ جنس تجارتی شد :اٍزان ٍ پَل( 3
يای جدیدی از گیايان ٍ درختان در سراسر قلهرٍ پًناٍر ٍ  يا ٍ تَسعۀ تجارت، کشت گَنٌ بر اجر گسترش راى :صنعت ٍ کشاٍرزی( 4

 يای ایران، نعهَل گردید ٍ يهچنین باعخ رٍنق برقراری رٍابط سیاسی ٍ تجاری يو شد سلسلٌ
 

 
 .کنید فًرست باستان ایران در را يا حکَنت اساسی نخارج از َردن چًار ،01 ٍ 4 يای درس ٍ درس این نحتَای بٌ تَجٌ با

 يا. يای نربَط بٌ جنگ يزینٌ -يا بنايا ٍ کاخ -يا يا ٍ پرستشگاى ساخت راى -نخارج نربَط بٌ سپاى
 

  .کنید فًرست باستان عصر در را ایران کشاٍرزی شکَفایی ٍ رٍنق بر نؤجر عَانل -0
 تشَیق نردم بٌ انَر کشاٍرزی تَسط شايان يخاننشی -
 يای بسیار خَب نالیاتی تخفیف -
 احداث قنات ٍ بند ٍ سد بر رٍی رٍديا ٍ حفر نًريای انتقال آب در سرتاسر کشَر. -
 استفادى از تجربیات اقَام نختلف در کار کشاٍرزی -
 د.کر يای دینی زرتشتی کٌ بٌ کشت ٍ کار تشَیق نی آنَزى -

اقتصاد و معیشت : 13درس 
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  دادند؟ نی زیادی ايهیت نقل ٍ حهل ٍسایل ٍ يا راى بٌ باستان ایران در يا حکَنت چرا -2
 ( نظارت بر قلهرٍ پًناٍر انپراتَری2 يا ( از جًات سیاسی ٍ نظانی ٍ سرکَب شَرش0
 ( از جًت اقتصادی، بٌ خصَص رشد بازرگانی4 ( خبر رسانی زٍد ينگام3
  ٍ نعهاری( انتقال اندیشٌ، فرينگ ٍ ينر 5
ل داریَش نًو اقدانات از نَرد سٌ -3 ٍّ  .کنید فًرست گذاشت، اجر اقتصادی ٍضعیت بر کٌ را يخاننشی ا

یکپارچٌ ساختن  -يا ساخت راى -تعیین ٍاحديای ٍزن ٍ اندازى گیری نشخص -يایی با ٍزن ٍ عیار نشخص بٌ نام دریک ضرب سکٌ
يای جرٍتهند ٍ نتهدن سرزنین

 شدند؟ نی چین ٍ يند با رٍم نیان تجاری نستقیو رٍابط از نانع ساسانیان ٍ اشکانیان چرا شها نظر بٌ -4
در زنان اشکانیان، ابریشو چین ٍ ادٍیۀ يندٍستان نشتریان زیادی در قلهرٍ رٍم داشت. بنابراین درآند ينگفتی از حقَق گهرکی، عَارض 

رٍم، نخست در دٍرۀ اشکانی ٍ سپس در عًد ساسانی، تْش کرد کٌ بٌ  شد. انپراتَری حهل ٍ نقل ٍ رايداری، نصیب حکَنت اشکانی نی
طَر نستقیو با يند ٍ چین ارتباط تجاری برقرار نهاید، انا اشکانیان ٍ ساسانیان يَشهندانٌ نانع رٍنیان شدند.

 .ديید شرح باستان دٍران در را ایران نردم نعیشت ٍ اقتصاد ٍضعیت بر نؤجر عَانل -5
ندیریتی ٍ اقلیهی در این جریان نقش داشت. در دٍران صلح ٍ آرانش ٍ کاردانی پادشايی ّیق، يو رفاى در کشَر برقرار بَد عَانل سیاسی، 

رفت. عَانل  ٍ يو اقتصاد رٍنق داشت؛ انا در زنان شَرش ٍ نااننی ٍ يجَم دشهنان خارجی، اٍضاع اقتصادی ٍ نعیشتی رٍ بٌ رکَد نی
يای طاعَن ٍ ٍبا نیز باعخ افت تَلید ٍ شرایط بد  نعیشتی  لی، سیل، طَفان ٍ تخریب سديا ٍ یا بیهاریطبیعی ٍ اقلیهی نانند خشکسا

 شد. نی
 

 

 
 اصَل از یک کدام بر ناظر يا گزیدى این از يریک کٌ ديید پاسخ ٍ کنید نطالعٌ را اٍستا کتاب در زرتشت يای سرٍدى از زیر يای گزیدى
 .است زرتشت دیاعتقا

 جًان نردم بٌ را حقیقت تا بیانَز نن بٌ ازل رٍز از را آفرینش آندن پدید راز الًام، ٍ بینش ٍ خرد راى از دانا، ٍ بزرگ آفرینندۀ ای» -0
«سازم آشکار

 بد ٍ نیک راى زن، ٍ نرد ير. کنید بررسی را آنًا بینی ژرف ٍ رٍشن يای اندیش با ٍ بشنَید يَش گَش بٌ را حقیقت این نردم، ای» -2
«بکَشید راستی آیین گسترش در ٍ خیزید پا بٌ يهٌ ٍاپسین رٍز رسیدن فرا از پیش. برگزینید شخصا را
 زنانی  بدکار ٍ درٍغگَ شخص ٍلی بَد، خَايد بًشت یا رٍشنایی سرای جایگايش آٍرد، رٍی پاکی ٍ راستی سَی بٌ کٌ کسی» -3

 «برد خَايد سر بٌ تیرگی در افسَس ٍ شیَن با دراز،
 نقش انشاسبندان یا جاٍدانان نقدس برای یاری بٌ ايَرا نزدا در انر آفرینش ٍ ادارۀ انَر جًان -0
 اشارى بٌ نینَی نیک: پندار نیک، گفتار نیک ٍ کردار نیک -2
 اشارى بٌ اعتقاد بٌ جًان آخرت ٍ رٍز داٍری اعهال افراد -3

 
 .ديید پاسخ زیر يای پرسش بٌ یکدیگر، با يهفکری از پس ٍ کنید نطالعٌ دقت بٌ را زیر يای نتن گزیدۀ

شَش آپادانای کاخ در بزرگ داریَش نَشتۀ سنگ از ای گزیدى: ١ نتن
 را یَشکٌ دار آفرید شادی نردم برای کٌ آفرید را نردم کٌ آفرید را آسهان آن کٌ آفرید را زنین این کٌ يهزدا ايَر است بزرگ خدای»

 ......بسیاری از شاى یک کرد شاى
 «کردم. نزدا ايَرى خَاست بٌ را يهٌ کردم نن آنچٌ.... داد یاری نرا يهزدا ايَر. کنو نی پرستش را يهزدا ايَر نن... 
يهدان آپادانای کاخ در يخاننشی دٍم اردشیر نَشتۀ سنگ از ای گزیدى: 2 نتن
.کردم بنا نیترا ٍ آنايیتا يهزدا، ايَر خَاست بٌ را کاخ این...  زنین این در شاى کشَريا، شاى شايان، شاى بزرگ، شاى اردشیر»

 «دارند نگاى آسیب از ٍ نکنند خراب ام کردى بنا کٌ را این ٍ بپایند بدی ير از نرا نیترا ٍ آنايیتا يهزدا، ايَر
١٣١ بند اٍّل، کتاب يرٍدت، تاریخ: 3 نتن

ین و اعتقاداتد : 14درس 
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 نادان کنند، چنین کٌ را کسانی ٍ دارند نی نارٍا را يا نحراب ٍ يا پرستشگاى ٍ خدایان تندیس برافراشتن آنان دارند؛ را يا رسو این ایرانیان دانو نی نن کٌ چنان»
 نزدا ايَرا ٍدت،ير] زئَس را آسهان گنبد يهۀ بلکٌ انگارند، نهی نردنان سرشت ٍ گَنٌ بٌ را خدایان یَنانیان يهانند آنان کنو نی تصَر نن کٌ چنان زیرا. شهارند نی
 ٍ ستایش) یزش باديا ٍ آب آتش، زنین، ناى، خَرشید، برای يهچنین آنان. کنند نی قربانی اٍ برای[] يا کَى قلۀ بلندترین فراز بر ٍ نانند نی[ پنداشتٌ زئَس يهان را

«.کنند نی نیایش
 کدانند؟ کنند، نی يخاننشیان بَدن زرتشتی بر دّلت کٌ شَايدی( الف

پرستش ايَرا نزدا کٌ در آیین زرتشتی بٌ آن سفارش شدى است ٍ نیز آفرینش زنین ٍ نردم تَسط اٍ کٌ در سنگ نَشتٌ داریَش اشارى بٌ 
بزرگ در کاخ آپادانای شَش، سنگ نَشتٌ اردشیر دٍم يخاننشی در کاخ آپادانای يهدان ٍ تاریخ يرٍدت بٌ آن اشارى شدى است.

 است؟ کردى اشارى باستان یَنانیان اعتقادات با يخاننشیان عصر ایرانیان باٍريای دربارۀ يایی تفاٍت چٌ بٌ يرٍدت( ب
ساختند. انا ایرانیان، بٌ این نَرد اعتقاد  دانند ٍ برای آنًا تندیس ٍ پرستشگاى ٍ نحراب نی يای نی یَنانیان، خداٍند را نانند سرشت انسان

کردند. اى، زنین ٍ آتش ٍ باديا را ستایش نینداشتند ٍ بیشتر بٌ یک خدا نعتقد بَدند ٍ خَرشید ٍ ن
 

شايان يخاننشی بٌ آزادی دین ٍ عقیدۀ نردم خَد پایبند بَدند، نانند کَرش  بَد؟ چگَنٌ يخاننشی شايان دینی سیاست ٍ اعتقادات -0
کٌ در فتح بابل بٌ نردٍک خدای بابلیان احترام گذاشت.

باعخ احساس اننیت ٍ آرانش خاطر پیرٍان دیگر ادیان  داشت؟ پی در اجتهاعی ٍ فرينگی نتایج ٍ آجار چٌ اشکانیان، نیدی سیاست -2
يا، نسیحیان ٍ بَداییان آزادانٌ بٌ تبلیغ ٍ فعالیت نشغَل بَدند  کردند ٍ یا یًَدی يا، خدایان خَد را آزادانٌ ستایش نی شد، نحْ یَنانی نی

تی نسالهت آنیز اقَام ٍ ادیان در ایران شد.زیس ٍ این، باعخ يو
با رسهیت یافتن دین زرتشتی ٍ نیرٍنند  .کنید بررسی را ساسانی دٍران در زرتشتی دین یافتن رسهیت دینی ٍ سیاسی پیانديای ٍ آجار -3

د. نانَیان تحت تعقیب قرار رٍ شدن يای غیر زرتشتی، يهچَن نانَیان ٍ نسیحیان با نسائل ٍ نشکْتی رٍبٌ شدن نَبدان، برخی گرٍى
يای بسیاری در شًريا ٍ  در این دٍرى آتشکدى آزار قرار گرفتند.گرفتند ٍ بٌ نناطق نرزی گریختند. نسیحیان نیز نَرد بدبینی ٍ تعقیب ٍ 

رٍستايای ایران ساختٌ شد. اٍستا بٌ زبان پًلَی ترجهٌ ٍ شرح ٍ تفسیريایی بر آن نَشتٌ شد. 
  .دارد ارتباط 02 درس نباحخ از یک کدام با ساسانیان، دٍران در گانٌ سٌ يای آتشکدى َدٍج کٌ کنید بررسی -4

بندی اجتهاعی سٌ گانٌ در اقَام آریایی، بر پایۀ شغل پیشۀ افراد نیز ٍجَد داشت کٌ نیراث نشترک آریائیان يند ٍ ایرانی  با تَجٌ بٌ تقسیو
تقسیو شدى بَدند. « کشاٍرزان ٍ شبانان»ٍ « جنگجَیان»، «رٍحانیان»ٌ بٌ سٌ قشر رفت. در این تقسیو بندی، افراد جانع بٌ شهار نی

 .ديید شرح ایران نسیحیان ٍضعیت بر را رٍم ٍ ساسانی يای انپراتَری نیان سیاسی دشهنی ٍ رقابت تأجیر -5
گرفتند ٍ فشار نالیاتی بر  د تعقیب ٍ آزار قرار نیکردند، از این رٍ بسیاری از آنًا نَر بٌ نسیحیان ایران بٌ چشو جاسَس ٍ پیرٍ رٍم نگاى نی

 شد. آنًا بیشتر نی
 

 

 
 است؟ يخاننشی حکَنت ٍیژگی کدام ديندۀ نشان يخاننشیان، رسهی اسناد در بابلی ٍ ایْنی يای زبان از استفادى شها نظر بٌ

شد کٌ از دستاٍرديای تهدنی دیگر اقَام  اننشی حکَنتی فراگیر نحسَب نیيا در يخاننشی است ٍ حکَنت يخ نشانۀ جایگاى این زبان
 کرد.  استفادى نی

 
 حکَنت دٍران اٍایل بر حاکو اجتهاعی -سیاسی شرایط با پًلَانی ٍ حهاسی يای داستان گسترش نیان تَاند نی ارتباطی چٌ شها نظر بٌ

ان از احساس بیگانگی نردم ایران نسبت بٌ فرينگ یَنانی دٍرۀ سلَکی داشتٌ ٍ در اٍایل حکَنت اشکانی نش باشد؟ داشتٌ ٍجَد اشکانیان،
 گرفت. برداری قرار نی يای ایرانی از جهلٌ اشکانی نَرد بًرى ای برای گسترش قدرت خاندان بٌ عنَان ٍسیلٌ

 

زبان و آموزش : 15درس 
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 آٍردند؟ رٍی خَد ادبی ٍ دینی آجار نگارش بٌ اسْنی، دٍران اٍایل ٍ سانیسا عصر اٍاخر در زرتشتیان چرا شها نظر بٌ

يای دیگر در قلهرٍ حکَنت ساسانیان  يای دین زرتشت ٍ نابَدی این نذيب ٍ يهچنین رٍاج ادیان ٍ آیین بٌ خاطر ترس از فرانَشی آنَزى
 رٍی آٍرند.زرتشتی ٍاداشت تا بٌ نَشتن آجار  نَبدان رابٌ خصَص نسیحیان ٍ طعنۀ آنان بٌ زرتشتیان برای نداشتن کتاب 

 

 
 کنند؟ نی اشارى تربیت ٍ تعلیو ابعاد از یک کدام بٌ 3 ٍ 2 ،0 شهارۀ يای نتن از کدام ير( الف
 : بٌ ابعاد دینی، اخْقی ٍ اجتهاعی اشارى شدى است.0نتن 
 .: بٌ ابعاد جسهانی ٍ اخْقی اشارى شدى است2نتن 
گیرد. : تهانی ابعاد را در بر نی3نتن 
 غزلیات دیَان اندازد؟ نی نَّنا شعريای از یک کدام یاد بٌ را شها ،3 شهارۀ نتن بگَیید يهفکری با ،3 شهارۀ نتن بگَیید يهفکری با( ب

 .بخَانید را شعر آن ٍ بیاٍرید کْس بٌ را شهس
 رٍزيا فکر نن این است ٍ يهٌ شٓب سٓخنو

 

ٓٓراغ غا  ٌٓٓ چ ٓٓتنوک َٓٓال دل خَیش ٓٓل از اح  ف
 

 ام، آنٓٓٓٓدنو بًٓٓٓٓر چٌٓٓٓٓ بَٓٓٓٓد از کجٓٓٓٓا آنٓٓٓٓدى
 

 رٍم؟ آخٓٓٓٓر ننهٓٓٓٓایی ٍطٓٓٓٓنو بٌٓٓٓٓ کجٓٓٓٓا نٓٓٓٓی 
 

 

 .کنید بیان را آنًا از یک ير ايّهیت دلیل ٍ کنید فًرست را باستان دٍران ایرانی يای زبان ترین نًو از نَرد چًار -0
رفت. زبان نَشتاری دٍرۀ يخاننشی بٌ کار نی زبان ایْنی بٌ عنَان-
زبان پارتی یا پًلَی اشکانی زبان رسهی درباری حکَنت اشکانیان ٍ نناطق شهال ٍ شهال شرق ایران بَد.-
زبان فارسی نیانٌ یا پًلَی ساسانی زبان رسهی ٍ درباری حکَنت ساسانیان بَد.-
زبان اٍستایی زبان دینی زرتشتیان بَد.-
نَ، زبانی کٌ در دٍران اسْنی بٌ تدریج در نناطق نختلف ایران رٍاج یافت. زبان ایرانی-

 (نهایید ذکر دلیل دٍ) است؟ نهاندى جا بر اشکانیان ٍ يخاننشیان دٍران از نکتَبی ادبی آجار چرا شها نظر بٌ -2
يای ادبی ٍ  شد. از این رٍ، نَشتن نتن دادى نی يا ٍ تعالیو دینی ٍ ادبی، بر کتابت ٍ نَشتن ترجیج در ایران باستان، نقل شفايی داستان

ای  کردند. از دٍرۀ اشکانیان نیز تقریبًا يیچ نَشتٌ دینی، چندان نعهَل نبَد ٍ تنًا اسناد نربَط بٌ سیاست ٍ تا حدٍدی اقتصاد را کتابت نی
در آن زنان دارد ٍ اینکٌ بسیاری از آجار ٍ پرباری  بٌ زبان ٍ خط پارتی بر جای نهاندى است؛ انا شَايد بسیاری دّلت بر ٍجَد ادبیات شفايی

يا ٍ یا عَانل طبیعی ٍ... از بین رفتٌ است. يای آن دٍران در اجر جنگ نَشتٌ
  داشتند؟ اشکانیان عصر در ایران تاریخ در ای فرينگی نقش چٌ يا، گَسان -3

قل کردند ٍ نانع از بین رفتن ادبیات شفايی باستانی ایران در طَل يای بعدی ننت يای نلی ٍ پًلَانی را سینٌ بٌ سینٌ بٌ نسل آنًا داستان
زنان شدند.

 است؟ بَدى چٌ باستان ایران در تربیت ٍ تعلیو ايداف ترین نًو -4
َن بٌ آنَزش ٍ انتقال فن -پرٍرش فرزندانی دانا، پريیزگار، دلیر، بردبار، فرنانبر ٍ سخت کَش ٍ يهچنین تأکید بر ارزش دانایی ٍ خرد ٍرزی

آنَزش نتَن دینی. -فرزندان ير یک از طبقات سیاسی، نظانی، اداری ٍ یا دینی
 تحصیل ٍ آنَزش با نظام این نیان ارتباطی چٌ خَاندید، ساسانی عصر طبقاتی نظام يای ٍیژگی دربارۀ 02 درس در کٌ نطالبی بٌ تَجٌ با -5

 است؟ داشتٌ ٍجَد
گرفت ٍ  ر اختیار طبقات نسلط جانعٌ نانند نقانات سیاسی ٍ نظانی، نَبدان ٍ دبیران قرار نیتعلیو ٍ تربیت بٌ صَرت انحصاری بَدى ٍ د

 ای برای حفظ انتیازات سیاسی، اجتهاعی ٍ نذيبی بَد. يهچنین ٍسیلٌ
 



 11                                                             16تا  11ها درس  ها و پرسش پاسخ فعالیت|  رشته انسانی پایه دهم (1تاریخ )گام به گام 

 

 

 
 .بیاٍرید دلیل خَد اسخپ برای ديد؟ نی نشان را يخاننشی نعهاری ٍ ينر ٍیژگی کدام نَشتٌ، سنگ این نحتَای( الف

در این دٍرى تجربیات ٍ  يا استفادى شدى است. ديد زیرا در آن از ينريای تهام نلت ترکیبی بَدن ينر ٍ نعهاری يخاننشی را نشان نی
آن حاکو بَد. يای بَنی ترکیب شد ٍ ينری بٌ ٍجَد آٍرد کٌ کانًْ تازگی داشت ٍ رٍح ٍ ينر ایرانی بر يای ينری اقَام ایرانی با شیَى سبک
  .ديید نشان ،4 درس در يخاننشیان نقشۀ رٍی بر شدى، ذکر نَشتٌ سنگ این در کٌ را يایی نکان( ب

ٌ(، سغدیایا سارد ٍ... -خراسان -لبنان )فینیقی
 نهاید؟ نی تأکید کاخ بنای در يخاننشی قلهرٍ سرتاسر از کارگران ٍ ينرنندان نعهاران، نشارکت بر یکو داریَش چرا شها نظر بٌ( پ

 در ٍاقع تأکید بر ٍسعت انپراتَری ٍ تسلط بر انَاع نلل تابعٌ دارد ٍ يهچنین برای نشان دادن ايهیت ٍ بزرگی ٍ جْل ساخت این کاخ.

 
 گرفت؟ تَان نی ای نتیجٌ چٌ يا شبايت این از بینید؟ نی آنًا در يایی شبايت چٌ نهایید، دقت زیر تصَیر بٌ

 
تَان نتیجٌ گرفت پیَستگی ينری ٍ فرينگی بین ایران ٍ ننطقۀ بین النًرین کٌ در زنان  ظاير ير دٍ نَارد یکسانی دارد )نانند ریش( ٍ نی

 کردند. يخاننشیان بخشی از قلهرٍ ایران شدى بَد ٍ يخاننشیان از دستاٍرديای آن استفادى نی

 
 کْس در ٍ نعرفی پاٍرپَینت قالب در را ساسانی دٍرۀ ينری آجار از بخش یک گرٍى ير خَد، دبیر راينهایی با ٍ َیدش تقسیو گرٍى پنج بٌ

 زیَرآّت  -ث يا، سکٌ  -ت فلزی، ظرٍف -پ يا، نگارى سنگ -ب بنايا، -الف  کنید، ارائٌ
ٌ   ،ای دایرى شًر خانَشان، برج ساسانی، دٍرى يای آتشکدى آنايیتا، نعبد بناها:  ٍ کسرا طاق کَار، تاریخی پل سرٍستان، کاخ دختر، قلع
 است. ساسانی نعهاریتنًا تعدادی از بنايای  اّفْک فلک

 نگارى سنگ این. باشند ین عصر این در اجتهاعی ٍ نذيبی - سیاسی اٍضاع از نعتبری ٍ نًو اسناد ساسانی يای برجستٌ نقش ها: سنگ نگاره
 این اند شدى ظاير ترکیبی ٍ نذيبی غیر نذيبی، نَضَعات با دستٌ سٌ در ٍ است پاشدى بر يا رٍدخانٌ ٍ اي سراب نقابل در نعهًَّ  يا

 ٍ رابطٌ يا آن اغلب در ٍ اند آندى پدید فرنانرٍا بزرگ يای پیرٍزی ٍ قًرنانانٌ ٍ پرافتخار کاريای از نردم کردن آگاى ننظَر بٌ عهدتاً  نقَش
 ٍ نًر) ايَرانزدا یاران حضَر با بعضاً  ٍ زرتشتی نَبد یا نزدا ايَرا سَی از فرنانرٍایی حقلٌ اعطای ٍ نینیفراز نیرٍيای با شاينشاى پیَند
 را شاى نقَش این در. است آباد فیرٍز ٍ رجب نقش بستان، تاق رستو، نقش بیشاپَر، در يا آن عهدى .است شدى گذاشتٌ نهایش بٌ( َانايیتا
 .كرد شناسایی كْيش رٍی از نیتَان

 ظرٍف این از برخی. اند شدى زراندٍد آنان از شهاری کٌ يستند ای نقرى ظرٍف ناندى، باقی ساسانی دٍرى از کٌ فلزی آجار نًهترین ظروف فلزی:
 نحل از دقیقی اطْع تاکنَن کٌ ظرٍف این. است آن ٍزن نشخصٌ ٍ ظرف صاحب نام کنندى بیان کٌ يستند نَشتٌ خط دارای ای نقرى

 کشکَلی ظرٍف تنگًا، ای، نیهکرى يای کاسٌ بشقابًا، :از عبارتند آنًا رایجترین کٌ يستند نختلفی شکلًای دارای نیاندى دست ٌب آنًا ساخت
 .حیَان کانل نجسهٌ شکل بٌ ظرٍفی ریتَنًا، نتنَع، يای نقش با شکل
 بین بٌ نعهًَّ  نقرى دريو. نبَد جابت ساسانیان ٍرىد تهام در يا آن ارزش بین نسبت انا بَدند نس ٍ نقرى ٍ طْ ساسانی نسکَکات ها: سکه
 در. است فنیقی يای سکٌ ٍ اشکانی يای سکٌ اساس بر ٍزن این. داشت ٍزن گرم( چًار ٍ نَد ٍ سٌ تا پنج ٍ شصت ٍ سٌ) 3٫44 تا 3٫65

يور و معماری : 16درس 
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 ٍ طْ از ساسانی يای سکٌ. تاس آتشدان یک نعهًَّ  دیگر طرف در ٍ است شدى حک سکٌ طرف یک در يهَارى شاى نقش ساسانی يای سکٌ
 ساسانی پًلَی يا، سکٌ زبان ٍ خط. است ساسانی سلطنت سالًای نشخص يا سکٌ تاریخ. گفتند نی زٍزن را نقرى يای سکٌ. بَد نس ٍ نقرى
 .باشد نی

 زيَرآّت ٍ جَايرات يا، کٌس پيچيدگِ ٍ کيفيت. رسيد شکَفايِ بٌ ينريا ساير نانند جَايرسازُ، ٍ طْ ينر ساسانيان، دٍرى درزیىرآالت: 
 عظیو انپراطَری تشکیل با دانست، ينری يای سبک پیشگام تَان نی را ناد تهدن ٍ فرينگ .است انر اين بر گَاى دٍرى، اين بٌ نربَط

 .رسید خَد عطف نقطٌ بٌ باستان شرق يای تهدن ٍ يا فرينگ نزدیکی رٍند يخاننشی،
 ساسانی ٍ يخاننشی رٍزگاران در ایرانیان ينری يای ساختٌ دست عظهت ٍ شکَى از. بَد فراٍان ایران در طْ نصرف نیز ساسانیان عصر در

 تخت ٍ تاج ٍیژى بٌ ٍ اشرافی آّت زیَر ساخت بٌ چنان دٍم خسرٍ اٍل، يرنز نظیر سلسلٌ این پادشايان. است کو شَد گفتٌ يرچٌ
 .است برانگیختٌ را نَرخین حیرت کٌ داشتند تَجٌ پادشايی

 

 .ديید تَضیح را يخاننشی عصر نعهاری ٍ ينر نًو يای ٍیژگی از نَرد دٍ -0
درباری بَدن آن بَد کٌ شکَى ( 2  کٌ ٍجٌ غالب آن تأجیر رٍح ایرانی در آن بَد.يای تابع  ( تأجیر پذیری از دستاٍرديای ينری اقَام ٍ نلت0

، با استفادى از عناصر طبیعت، نانند اشکال جانَران ٍ ( طبیعت گرایی3گذاشت.  شايانٌ ٍ تشریفات ٍ تجهْت درباری را بٌ نهایش نی
  گیايان.

 تاریخ شناخت در ايهیتی چٌ ٍ يستند نحتَایی ٍ نضانین چٌ حاٍی ساسانی، ٍ يخاننشی دٍران يای برجستٌ نقش ٍ يا نگارى سنگ -2
  دارند؟ دٍران آن

ای ٍ... ايهیت  تأکید بر جایگاى شخص پادشاى ٍ ارتباط اٍ با ايَرا نزدا، عقاید ٍ نهاديای نذيبی، پیکرۀ حیَانات ٍاقعی ٍ یا افسانٌنضانین 
يای زندگی ایرانیان باشد. تَاند بیانگر بسیاری از جنبٌ است ٍ نینابع بٌ عنَان تنًا ننابع دست اٍل از دٍران باستان باقی ناندى این ن

  .ديید شرح را ساسانی ٍ اشکانی نعهاری يای نَآٍری ترین برجستٌ -3
استفادى از الگَی ایَان ٍ طاق ٍ گنبد در ساخت بنايا کٌ در ير دٍ حکَنت نشترک بَدى است ٍ در آجار نعهاری بعد از خَدشان نَرد 

يای دیگر قرار گرفت. کَنتاستفادۀ ح
 داشت؟ ٍضعیتی چٌ ساسانی عصر در نگارگری ٍ نقاشی ينر -4

نقاشی ٍ نگارگری در ایران رٍنق ٍ رٍاج چشهگیری یافت ٍ نقاشان ایرانی در ترسیو نقَش گل ٍ گیاى، جانَران ٍ انسان، نًارت فراٍانی از ينر 
ٌ ٍیژى دٍرۀ اسْنی ٍبد.ٍ نگکاريای نقاشان ایران در عًد ساسانی، الًام بخش ينرنندان دٍران بعد، بنشان دادند. نقش  خَد
 .کنید بیان ٍ استنباط را باستان دٍران در ایران نعهاری ٍ ينر شکَفایی ٍ رٍنق عَانل از نَرد سٌ -5

 از دستاٍرديای ينری نلل تابع، بٌ خصَص ينر ٍ نعهاری بین النًرین.استفادى 
 يای یادبَد. نگارى يا ٍ سنگ پادشايان ٍ حکام بٌ ساخت انَاع کاختَجٌ 

 يای باستانی ٍ تَان نالی آنًا در رٍنق فرينگ ٍ ينر. اقتصادی حکَنتشکَفایی 
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