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 درس دوازدهم: جامعه و خانواده
 متن سواالت ردیف

 قشرها و طبقات اجتماعی 
 مردم و جامعه  است. ..............................و  ..............................ارکان اساسی هر تمدن  1

اقوام آریایی مهاجر به ایران از قبیله های گوناگونی تشکیل می   اقوام مهاجر آریایی به ایران از نظر اجتماعی چه شرایطی داشتند؟ 2

  شدند که از نظر تبار و زبان، خویشاوند بودند و باورهای دینی مشترکی داشتند .

قبایل پس از استقرار در مناطق مختلف ایران، جامعهای شبانی و روستایی را به وجود آوردند، اما هم چنان پیوندهای قبیلهای خود را حفظ این 
 شدند می کردند. هر قبیله شامل تعدادی طایفه بود و هر طایفه نیز خود، به چندین خانوادۀ بزرگ تقسیم

 هر قبیله شامل تعدادی طایفه بود و طایفه نیز خود به چند خانواده برگ تقسیم می شد  بود؟ساختار قبیله ای آریای ها چگونه  3

 ؟های اقوام آریای مهاجر به ایران را بنویسیدویژگی 4
 های دینی مشترکی داشتندهای گوناگونی تشکیل میشود که از نظر تبار و زبان خویشاوند بودند وباوراز قبیله 

 روحانیان و جنگجویان و کشاورزان و شبانان ؟شغل و پیشه به چند دسته تقسیم می شوندآریاییها از نظر  5

 اد بنویسد؟ی شغل و پیشیه افرتقسیم بندی اجتماعی سه گانه قبایل آریای را بر پایه 6

  شبانان جنگ جویان روحانیان.
آریایی در آغاز، معرف نوعی تقسیم کار و دستهبندی  وجود قشرهای سه گانۀ وجود اقشار مختلف در جامعۀ آریایی نشانگر چیست؟ 7

 حرفهای به شمار می رفت و به نظر می رسید قشری بر قشر دیگر، برتری و امتیاز خیلی خاصٌی نداشته است

ی مختلف هاپس از آنکه اقوام آریایی حکومت تشکیل دادند و سرزمین  چرا نزد آریاییها بعد از حکومت تفاوتهای اجتماعی به وجود آمد؟ 8

رت و ثروت درا فتح کردند و به تدریج افراد و خاندانهایی که ادارۀ حکومت را برعهده داشتند، به ثروت بیشتر و منزلت باالتری دست یافتند. تمرکز ق
 در نزد عدهای خاص، موجب ایجاد نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و شکلگیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن شد

یل واقعی ان در بین قبا  های اقتصادی و اجنماعی وشکل گیری طبقات اجنماعی به معنایعواملی موجب ایجاد نابرابریچه  9

 ی شد؟یآریا
های مختلف را فتح کردند و به تدریج افراد و خاندان هایی که اداره ئ حکومت را برعهده پس از ان که اقوام آریایی حکومت تشکیل دادن سرزمین 

و  های اقتصادی و اجتماعیداشتند به ثروت بیشتر و ننزلت باالتر دست یافتند. تمرکز قدرت و ثروت در نزد عده ای خاص موجب ایجاد نابرابری
 شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی ان شد

 چرا در زمان هخامنشیان نابرابری ها ی اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی افزایش یافت؟  10
 به دلیل افزایش فتوحات و توسعه تشکیالت حکومتی

  هرم اجتماعی دوران هخامنشی چگونه بود 11
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دورۀ کوتاه فرمانروایی مادها را باید سرآغاز این تحول دانست، ولی   هخامنشیان تفاوتهای طبقاتی نسبت به ماد زیاد شد؟چرا در دورة  12

 تفدر زمان هخامنشیان با افزایش فتوحات و توسعۀ تشکیالت حکومتی، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی افزایش یا

                                                                         چگونه در زمان هخامنشیان طبقه ای از اشراف و بزرگان شکل گرفت؟  13
ی دهی شاهی در راس انها قرار داشت از طرف پادشاه به سمت حکومت شهربی ها فرنانهای بزرگ که خانوادهدر دوران هخامنشیان اعضای خانواده

 دهای وسیع به ویژه در مناطق مفتوحه شدنهای هنگفتی کسب کردند و صاحب زمینارتش و سایر مناصب مهم حکومتی منصوب گردید.انان دارایی

 خانوادۀ شاه در رأس خاندان شاهی هخامنشیان کدام خانواده بود؟ 14

حکومت شهربیها، فرماندهی ارتش و سایر مناصب حکومتی از طرف پادشاه به سمت   خاندان شاهی هخامنشی چه مناصبی داشتند؟ 15

 منصوب گردیدند. آنان داراییهای هنگفتی کسب کردند و صاحب زمینهای وسیعی، به ویژه در مناطق مفتوحه شدند

                                       ؟ کدام مورخان خارجی نمونه هایی تفاوت خاندان شاهی هخامنشی با مردم عادی را نوشته اند 16

 هرودوت و دیگر مورخان یونانی

جنگهای پیاپی با دشمنان   هایی می کردند؟ چرا در دورة اشکانیان اسیران جنگی زیادی وجود داشت و از آنان چه استفاده 17

معادن شاهی و خدمات خانگی به خارجی موجب گرد آمدن شمار چشمگیری از اسیران جنگی شده بود که در فعالیتهای کشاورزی، ساختمان سازی، 
 دکار گرفته میشدن

 هرم اجتماعی سلسله اشکانیان چگونه بود 18

 
 اصالت نَسَب و خون نظام طبقاتی دورة ساسانیان  به چه اساسی استوار است؟ 19

 ؟های بودشامل چه گروهی ایران در دوران اشکانیان به طور کلی جامعه 20
 های مردم عادی بودشامل گروه حاکم و توده 

 اعضای گروه حاکم در دوران اشکانیان به چند دسته تقسیم میشدند؟ 21
 به دو دسته: 
 های قدرت مند قدیمی بودند های شاهی و دیگر خانداندر مرتبیه اول اغضای خاندان -1 
 گانان بودند باز و صنایع و حرف صاحبان شبانان کشاورزان شامل مردم توده– 2

 قدرت مند قدیمی چه مناصبی را در اختیار داشتند؟  های شاهی و خاندان هایدر دوران اشکانیان اعضای خاندان 22
 داشتندهای سیاسی م نظامس مانند حکومن مناطق مخطلف کشور و فرماندهی سپاه و عضویت در مجلس ان زمان در اختیار مهم ترین منصب

 در دوران اشکانیان چه عاملی موجب گرد امدن شمار چشمگیری از اسران جنگی شده بود؟ 23
 جنگهای پی در پی با دشمنان خارجی. 

 ؟های به کار گرفته میشدنددر دوران اشکانیان اسیران جنگی در چه فعالیت 24
 ه کار گرفته میشدندهای کشاورزی ساختمان سازی معادن شاهی و خدمات خانگی بدر فعالیت 

 عوامل گسترش نظام طبقاتی دردورة ساسانیان چه بود؟   25

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

https://konkur.info



ن جزوه   مرند -دبیر تاری    خ  - اقد ماحمد اسدی / تهیه کننده :   1تاری    خ  – 16تا  1دروس سواالت  مت 
_____________________________________________________________________________________ 

 

  

 

تأسیس حکومت مرکزی قدرتمندی بود که خاندان ساسانی با توسعه تشکیالت اداری دیوانی به وجود آوردند. از این رو، قشر جدیدی به نام  -1
 دبیران در این دور به طبقه حاکم افزوده شدند . 

 یافتن دین زرتشتی و افزایش نفوذ و اختیارات موبدان بودرسمیت -2

 تحرک اجتماعی در دورة ساسانی چگونه بود؟   26

 تحرک اجتماعی و رفتن از طبقه ای به طبقۀ دیگر ممنوع و یا دست کم بسیار دشوار بود

 طبقات حاکم شد؟توسعه تشکیالت اداری و دیوانی در دوره ساسانیان باعث افزوده شدن کدام قشر به  27
 دبیران 

 نظام طبقاتی عصر ساسانی برچه پایه هایی استوار بود؟ 28
ا حق ر بر اصالت نسب و خون استوار بود.اشراف و بزرگان نسب و خون خودرا برتر از نسب و خون مردم عادی میدانستند و برخورداری از امتیاز ویژه 

 شماردند مسلم خویش می

                                                                                         در عصر ساسانی را نام ببرید؟نابرابریهای اجتماعی  29

یک  زدر دورۀ ساسانیان نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میان طبقۀ حاکم یعنی خاندان ساسانی و اشرافیت سیاسی، نظامی و دینی وابسته به آن ا
دم عادی از سوی دیگر افزایش یافت. طبقۀ فرادست و حاکم، در مقایسۀ با گذشته، گسترش چشمگیری یافت و در درون خود دارای سو تودۀ مر

 مراتب و درجات متفاوت گردید

 ؟  طبقۀ پایین اجتماع در عصر ساسانی چگونه بودند 30

موروثی به فعالیتهای تولیدی و خدماتی مانند کشاورزی، دامداری، پیشه طبقۀ فرودست یا عامۀ مردم ،شامل قشرهای مختلفی میشد که به صورت 
 وری، تجارت و امثال آن مشغول بودند و بار سنگین مالیاتهای گوناگون را بر دوش می کشیدند

 هرم اجتماعی سلسله ساسانیان چگونه بود 31

 
                                         نابرابریهای اجتماعی از خود نشان دادند؟در دورة ساسانیان موبدان ساسانی چه اقدامی در برابر  32

یزها برای ادردوران ساسانیان موبدان زرتشتی مدافع نابرابریهای اجتماعی و امتیازات طبقۀ حاکم بودند و چنین وانمود میکردند که این تفاوتها و تم
 طبقه ای به طبقۀ دیگر موجب فاسد شدن جامعه میشودحفظ نظم و ثبات کشور الزم است و رفتن از 

                                                                                                               هرم اجتماعی ایران در عصر ساسانی چگونه بود؟ 33

ف و نجبای درجه اول(، دبیران جنگاوران پزشکان منجمان و موسیقیدانان و شاه، صاحب منصبان عالی رتبۀ دینی و سیاسی و نظامی)اشرا
 دهقانان)نجبای درجۀ دوم(، کشاورزان پیشه وران صنعتگران بازرگانان

 نظام اجتماعی ایران در دوره ساسانیان چه ویژگی هایی داشت؟  34
ندان ساسانی و اشراف سیاسی نظامی و دینی وابسته به آن از یک سو و های اقتصادی و اجتماعی میان طبقه حاکم یعنی خادر این دوره نابرابری

توده مردم عادی از سوی دیگر افزایش یافت.طبقه فرادست و حاکم در مقایسه با گذشته گسترش چشمگیری یافت و در دوران خود دارای مراتب و 
 درجات متفاوت گردید

                                                                                                  دلیل اصالحات در زمان خسرو انوشیروان چه بود؟   35

در زمان پادشاهی قباد، جنبش بزرگی علیه نابرابریها و تبعیضهای اجتماعی و اقتصادی به رهبری مزدک پدید آمد. این جنبش، پایههای ناظم  
 از این رو ،خسرو انوشیروان،پسرو جانشین قباد، برای اصالح امور اجتماعی و اقتصادی، اقداماتی انجام دادطبقاتی ساسانی را به شدت لرزاند. 
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 خانواده 
                                                                                                            خانواده چه جایگاهی در نزد آریاییها داشت؟ 36

، و خواهران خانواده ،هسته اصلی جامعۀ آریایی به شمار می رفت. خانواده در آغاز بسیار گسترده بود و شامل پدرو مادر، فرزندان و نوادگان ،برادران
زادگان و بستگان دیگر می شد. در این خانواده، سلطۀ پدر بر اعضای آن نامحدود  زادگان و خاله زادگان ،دایی ان، عموزادگان و عمهدعروسان و داما

امد. مادر اگر چه اختیاراتی در حد و اندازۀ پدر  بود. پدر هم قاضی حساب می شد و هم مجری آداب و رسوم دینی و نگهبان آتشخانه به حساب می
 بود اما بانوی خانه محسوب می شد و مورد احترام همه نداشت،

                                                                                                       ؟ازدواج در خانواده های دوران باستان چگونه بود 37

 انواده تحت نظارت پدر، با یکدیگر پیمان ازدواج می بستنددر خانوادۀ کهن ایرانی، ازدواج درون گروهی بود و اعضای خ

                                                                                                                اقتصاد خانواده چگونه تأمین می شد؟ 38

ه در های خانواده ک افراد خانواده برای رفع نیازمندیهای مشترک مصرف می شد. داراییاقتصاد خانواده هم به صورت معیشتی بود و دسترنج تمام  
 اختیار پدر قرار داشت، قابل تقسیم یا انتقال نبود و پس از مرگ او در اختیار پسر ارشد به عنوان رئیس جدید خانواده قرار می گرفت

                                               ؟ری بر جامعه داشتع شد و چه تأثیومهاجرت از روستا به شهر از چه زمانی شر 39

د. های گوناگون اشتغال یافتن با گسترش شهرها مخصوصن دردورۀ ساسانیان، بخشی از خانواده های روستایی به شهر مهاجرت کردند و در پیشه  
 دخانوادههای کوچکتر با اموال مستقل تجزیه شهای مشترک، به تدریج به  بدین گونه خانوادۀ بزرگ با اموال دارایی

                                                                                                                           ؟ از چه زمانی از قدرت پدر خانواده کاسته شد 40

ی، دامنۀ اختیارت پدر در خانواده گسترش یافت. برای نمونه، تشکیالت قضایی و قشر با توسعۀ تشکیالت حکومتی و گسترش قشرهای اجتماع
 روحانیان ،بخشی از اختیارات پدر مانند قضاوت و اجرای مراسم و تشریفات دینی را بر عهده گرفتند

                                                                                                               زنان چه جایگاهی در دوران باستان داشتند؟ 41

از  یجایگاه و حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه در دوران باستان، تحت تاثیر آموزههای دینی زرتشتی و فرهنگ عمومی قرار داشت. در قسمتهای
جود ندارد و شعار اصلی زرتشت یعنی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک کتاب اوستا که منصوب به زرتشت است، تفاوت چندانی میان زن و مرد و

 به یکسان برای زن و مردان توصیه شده است

                                                                                             در کدام بخش اوستا جایگاه زن پایینتر از مرد آمده است؟ 42

 بخشی که احتماال در زمان ساسانیان توسط موبدان تدوین شده، موقعیت اجتماعی زن پایینتر از مرد قرار می گیرد.

                                                                                                              ؟زنان چه جایگاهی دردورة هخامنشیان داشتند 43

جمشید بیانگر آن است که در زمان هخامنشیان، زن و مرد درکنار هم و با حقوقی برابر کار میکردند. تعدادی از  های گلی کشف شده از تخت لوح
 نددرکارکنان کارگاههای شاهی را زنان تشکیل میدادند و حتی مدیریت برخی از این کارگاهها را بر عهده داشتند و مردان، زیردست آنان کار میک

                                                                                                                     زن چه جایگاهی در آیین زرتشتی داشت؟ 44

در آیین زرتشتی پارسایی و عفت به عنوان دو خصلت و ویژگی زن خوب برشمرده شده است. به طور کلی در ایران باستان، زن به عنوان مادر و 
های کدبانوی خانه همواره از عزت و احترام واالیی برخوردار بوده است. همچنین شواهد و مدارک متعددی وجود دارد که بر حضور زنان در فعالیت

  قتصادی بیرون ازمنزل داللت دارد. ا

 ی حاکم بودند؟ های اجنماعی و امتیاز طبقهچرا در دوران ساسانیان موبدان زرتشتی مدافع نابرابری 45
دن شانان چنین وانمود می کردند که این تفاوت و امتیاز ها برای حفظ نظم و ثبات کشور الزم است ورفتن از طبقه ای به طبقه دیگر موجب فاسد 

 جامعه میشدند

 های در جامعیه ساسانی برجای گذاشت؟ جنبش مزوک چه پیامد 46
 های تظامی طبقاتی ساسانی را به شدت لرزانداین جمبش پایه

 ح امور اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنبش مزدک پرداخت؟ الکدام پادشاه ساسانی به اص 47
 خسرو انو شیروان
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 امور اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنبش مزدک چه بود؟ حالصشیروان برای انتایج اقدامات خسرو انو  48

 ی اول کاهش یافت و بر قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجه دوم افزوده شدی این اقدامات قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجهدر نتیجه 

 خانواده
 خانوادهی آریای نخست چه کسی بود؟ ی اصلی جامعههسته 49

 های نخست چه بود؟های آریایهای خانوادهویژگی 50
ادگان و ـ در آغاز بسیار گسترده بود و شامل پدر ومادر فرزندان و نوادگان برادران و خاهران عروس و دامادان عمو زادگان دایی زادگان و خاله ز1 

 بستگان دیگر می شد. 
 ـ در این خانواده سلطیه پدر بر عضای ان نامحدود بود.2
 ـ پدر هم قاضی و هم مجری اداب و رسوم دینی و نگهبانی اتش خانه به حساب می امد.3 
 ی پدر نداشت اما بانوی خانه محسوب می شد و مورد احنرام همه بود. ـ مادر اگر چه اختیاراتی در حدو اندازه4 
 های مشترک مصرف می شد. مندی ی کهن ایرن ازدواج درون گروهی بود و اعضای خانواده بری رفع نیازـ در خانواده5
 ههای خانواده که در اختیار پدر قرار داشت قابل تقسیم و یا انتقال نبود و پس از مرگ او در اختیار پسر ارشد به عنوان ریس جدید خانوادـ دارایی6

 قرار می گرفت

 ی گسترده تا جه زمانی تداوم داشت؟خانواده 51
 هخامنشی 

 س از عهد هخامنش کوچک تر ومحدود شد؟ چرا خانواده آریای پ 52
پس از ان تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی به تدریج کوچک تر و محدود تر شد. همچنین با گسترش شهر ها مخصوصا در دورهی ساسانیان 

های نوادهی بزرگ با امالک و دارایهای گوناگونی اشتغال یافتند بدین گونه خاهای روستایی به شهر مهاجرت کردند و در پیشهبخشی از خانواده
 های کوچک تر با اموال مستقل تجزیه شدمشترک به تدریج به خانواده

 ی آریای کاهش یافت؟ چگونه اختیارات و قدرت پدر در خانواده 53
 را بر عهد گرفتندی تشکیالت قضایی و قشر روحانیان بخشی از اختیار پدر مانند قضاوت و اجرای مراسم و تشریفات دینی با توسغه

 زنان 
 جایگاه و حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه در دوران باستان تحت تاثیر چه بود؟ 54

 های دین زر تشتی و فرهنگ عمومی قرار داشته است.تحت تاثیر اموزه 

 براساس اوستا جایگاه زن در ایران باستان چگونه بود؟ 55

های از کتاب اوستا که منسوب به زرتشت است تفاوت چندانی میان مرد و زن وجود ندارد و شعار اصلی زرتشت یغنی گفتار نیک کردار در قسمت 
ده ش نیک و پندار نیک به یکسانی برایزن و مرد تصیه شده است. تنها در بخشی هایی از اوستا که احتماال ذر زمان ساسانیان توسط موبدان تدوین

 موقعیت اجتماعی زن پایین تر از مرد قرار میگیرد

 دو خصلت و ویژگی زن خوب در ایین زرتشتی چیست؟ 56
 پارسایی و عفت 

 است؟  یانهخامنشی  لی در مورد زنان دوره ئهای گلی کشف شده از تخت جمشید بیانگر چه مساِلوح 57
های شاهی را زنان تشکیل می باحقوق برابر کار می کردند. تعدادی از کارکنان کار گاهبیانگر ان است که در زمان هخامشیان زن و مرد در کنار هم 

 دادند و حتی مدیریت برخی از این کارگاه ها را بر عهده داشته اند و مردان زیر دست انان کار میکردندـ

 ؟ ی ساسانی برتخت سلطنت نشستندکدام یک از زنان در دوره 58
 دخت بر تخت سلطنت نشستند های پوران دخت و ازرمیشاهی مانند همسر یزگرد دوم و دو دختر خسرو پرویز به نامتنی چند از زنان خاندان 

                                                                                                          زنان چه جایگاهی در عصر ساسانیان داشتند؟ 59
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و متون دینی و حقوقی مربوط به دورۀ ساسانی و قرون نخستین اسالمی، مطالب و گزارشهایی وجود دارد که داللت بر حقوق اجتماعی و  در آثار
 داقتصادی زنان در آن دوران نماید. از جمله اینکه ،زن حق مالکیت و فعالیت اقتصادی داشت و میتوانست درآمد کسب کند و در اموال همسر خو

 همچنین زن میتوانست در دادگاه به سود خود اقامۀ دعوا کند شریک باشد.

های در مورد حقوق در اثار و متون دینی و حقوقی مربوط به دورهی ساسانی و قرون نخستین اسالمی چه مطالب و گزارش 60

 اجتماعی و اقتصادی زنان امده است؟ 
ل همسر خود شریک باشد. همچنین زن می امیتوانست در امد کسب کند و در امواز جمله اینکه زن حق مالکیت و فعالیت اقتصادی داشت و 

 کند دعوا یاقامه خود سود به  توانست در دادگاه

 جشن و سوگواری 
 ؟ های باستانی چه بودی جشنویژگی برجسته 61

 عبادت و شکر گزتری به در گاه خداوند بزرگ بود

 باستان ریشه در چه داشت؟های بر گزار شده در ایران جشن 62
 های کشارزی داشتمردم ایران به ویژه فعالیتدی ای جشن ها پیوند تنگا تنگی با باورهای دینی و زندگی سیاسی اجتماعی و اقتصا  

 های گوناگون در ایران باستان چه پیامدی مثبتی برای مردم داشت؟ بر گزاری جشن 63
 تفریح و معاشرت با یکدیگر وفاداری خود را به پادشاه ابراز کنندفرصتی برای مردم بود که ضمن شادی 

 گاهنبارها، نوروز، مهرگان، سده مشهورترین جشنهای ایران را نام ببرید؟ 64

 ؟های ایران باستان چه تاثیری بر جامعه داشتجشن 65
 تاثیر زیادی بر اتحاد، و تقوت هویت جمعی ایرانیان در طول تاریخ داشته است 

                                                                                                                                گاهنبار به چه معنی بود؟ 66

ن جانوران و انسان، در شش وقت معیگاهنبارها عبارت بودند از شش جشن که به شکرانۀ  آفرید شدن عناصر اصلی خلقت: آسمان ،آب، زمین، گیاه، 
 از ماههای سال برگزار می شد

   جمشید. ایرانیان نوروز را به چه کسی نسبت می دهند؟ 67

                                                                                                                            جشنهای ملی چه تاثیری بر کشور داشتند؟ 68

وناگون، فرصتی برای مردم بود که ضمن شادی، تفریح و معاشرت با یکدیگر، وفاداری خود را به پادشاه ابراز کنند. این جشنها، گبرگزاری جشنهای 
 سزایی بر اتحاد و انسجام ایرانیان در طول تاریخ و عامل موثری در تقویت هویت جمعی آنان بوده است اثیر بهت

                                                                                             ایرانیان باستان چه دیدگاه و عملکرد در مراسم سوگواری داشتند؟ 69

م سایرانیان باستان عالوه بر گرامیداشت جشن ها، مراسم سوگواری  برای مردگان را نیز با آداب و تشریفات ویژهای برگزار می کردند. در مرا
ن شانسوگواری گذشتگان، ضمن خواندن دعا، نیکی های شخص از دنیا رفته را یادآوری می کردند. ایرانیان احترام خاصی برای ارواح پدران و مادرا

 قائل بودند؛ از این رو، در برخی از جشنها، مراسم ویژهای را برای آرامش روح آنان انجام می دادند

 در مراسم سوگواری در گذشتگان در ایران باستان چه کارهایی صورت گرفت؟  70
 ضمن خواندن دعای نیکی ای شخص از دنیا رفته را یاد اوری می کردند

 چرا ایرانیان در برخی از جشنها مراسم ویژه ای را برای آرامش ارواح پدران و مادرانشان برگزار میکردند؟  71
 جهت احترام خاصی که برای آنها قایل بودند

 ایرانیان باستان برای احترام به روح پدران و مادرانشان چه کار انجام دادند؟  72
 امش ارواح پدران و مادران انجام می دادندرآدر برخی جشن ها مراسم ویژه ای را برای 

 موفق و سربلند باشید / احمد اسدی اقدم
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