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تشکیالت اداری مرکزی در درون دربار هخامنشی  تشکیالت اداری مرکزی دوره داریوش هخامنشی را توضیح دهید؟ -51

در پایتخت، ساماندهی شده بود و اجزای اصلی آن را خزانه شاهی، انبار شاهی و دیوان شاهی تشکیل می دادند. هریک از 

این اجزا تحت اداره یکی از نجبای بلندپایه مادی و یا پارسی قرار داشت.

خزانه شاهی، انبار شاهی، دیوان شاهی داریوش هخامنشی را بنویسید؟اجزای اصلی تشکیالت اداری مرکزی دوره  -55

دیوان شاهی وظیفه مهم نگارش، تنظیم، ثبت و نگهداری نامه  وظیفه دیوان شاهی در دوره هخامنشی را بیان کنید؟ -52

می کردند که به زبان ها، اسناد و نوشته های دولتی را بر عهده داشت. در این دیوان تعداد زیادی از دبیران و منشیان کار 

ها و خط های رایج در سرزمین های تابعه هخامنشیان آشنا بودند.

 این در زمان هخامنشیان وظیفه بازرسی و نظارت بر عملکرد مقام ها و مأموران دولتی چگونه صورت می گرفت؟ -59

یکی از درباریان مورد اعتماد و وظیفه در پایتخت و شهربی ها) ساتراپی ها( برعهده یکی از خویشاوندان نزدیک شاه و یا 

وفادار به او قرار می گرفت.

چشم و گوش  در زمان هخامنشیان ، مسئول بازرسی و مأموران تحت فرمانش به عنوان................. معروف بودند. -54

شاه

 د؟در زمان هخامنشیان مسئول بازرسی و مأموران او) چشم و گوش شاه( وظیفه خود را چگونه انجام می دادن -51

آنان بطور منظم به بخش های مختلف قلمرو سرمی کشیدند تا اطمینان پیدا کنند که صاحب منصبان حکومتی وظایف خود 

را به درستی انجام می دهند و اوضاع کشور به سامان است.

 هداریوش تشکیالت استانی یا ساتراپی و شیوه ادار داریوش هخامنشی چه تحولی در تشکیالت استانی ایجاد کرد؟ -56

آنها را از نو سامان داد و قواعد تازه ای را برای نظارت و تسلط بیشتر حکومت مرکزی بر ساتراپ ها بوجود آورد.

موجب وحدت بیشتر قلمرو هخامنشیان شد و  اداری که داریوش تأسیس کرد، چه نتیجه ای داد؟ -نظام سیاسی -57

حکومتی متمرکز و نیرومند پدید آورد

آنان بخش عمده ای از این  تقسیمات کشوری ایران در زمان سلطه سلوکیان چگونه بود؟تشکیالت دیوانی و  -58

تشکیالت را از هخامنشیان گرفتند، تقسیمات کشوری همانند هخامنشیان بود و قلمرو آنها هم به شهربی ها)ساتراپی ها( 

ینی شاهان هخامنشی ادامه دادند.تقسیم شده بود، مالیات گیری مانند زمان هخامنشی بود، آنان به سیاست مدارای د

آنان به اتکاء جنگاوران قبایل صحراگرد شرق ایران بقدرت  خاندان اشکانی به اتکاء چه کسانی به قدرت رسیدند؟ -53

رسیدند.

؟ شبانی و روستاییاقتصاد جامعه آریایی در ایران برچه اساسی استوار بود -5

شبانی و روستایی آریایی چگونه بود؟جامعه -2

چندین خانواده که دریک جا زندگی می کنند طایفه و قبیله را براساس نظام اجتماعی جامعه آریایی تعریف گنید؟ -9

یک قبیله تشکیل می شود طایفهیک طایفه را تشکیل می دهند و از اجتماع چندین 

درس دوازدهم )جامعه و خانواده (
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 سیم بندی بر پایه شغل و حرفهتق میراث مشترک آریایی های هندوایرانی چه بود ؟-4

 بندی، افراد جامعه به سه قشر این تقسیم درتقسیم بندی سه گانه آریایی های ساکن در ایران را نام ببریید؟-1

 .شده بودند تقسیم کشاورزان و شبانان،  جنگجویان، روحانیان

های به شمار میرفت  حرف بندی دستهتقسیم کار و معرف نوعی  آغاز معرف چیست؟ در ه آریاییجود قشرهای سه گانو-6

 داشته است و به نظرنمی رسد که قشری بر قشر دیگر، برتری و امتیاز خیلی خاصی

 مرکز قدرتت چه عواملی باعث ایجاد طبقات اجتماعی در بین آریایی های ساکن ایران شد؟ -2

معنای واقعی آن  شکلگیری طبقات اجتماعی بهاقتصادی و اجتماعی و  و ثروت در نزد عدهای خاص، موجب ایجاد نابرابریهای

 .شد

 مادشکل گیری طبقات اجتماعی در ابتدا در زمان کدام حکومت صورت گرفت ؟ -8

 توحاتفافزایش  در زمان هخامنشیان با علت افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در دوره هخامنشیان چه بود؟-3

 یافت اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی افزایش نابرابریهای حکومتی، تشکیالت ۀو توسع

دوران هخامنشیان، اعضای  در در دوره هخامنشیان اعضای خاندان شاهی به چه مناصبی انتخاب می شدند؟-51

ه، فرماندهی ارتش و  شهربیهاحکومت  سمت به  پادشاه ِ طرف از داشت، قرار آنها رأس در شاهی ۀخانواد خاندانهای بزرگ که

 سایرمناصب مهم حکومتی منصوب گردیدند

 ۀخانواد دوران هخامنشیان، اعضای خاندانهای بزرگ که در شکل گیری طبقه اشراف در دوره هخامنشیان چگونه بود؟-55

حکومت شهربیها، فرماندهی ارتش و سایرمناصب مهم حکومتی منصوب  سمت به پادشاه ِ طرف از داشت، قرار آنها رأس در شاهی

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

طبقهای از اشراف وبزرگان شکل  بدینگونه در زمان هخامنشیان.امتیازات ویژهای داشتند که دیگران از آن محروم بودند خاندانها

 .زلت اجتماعی باالتری برخوردار بودندمن و مقام اقتصادی،از ۀگرفت که عالوه بر امتیازات ویژ

 این دوره به دلیل اهمیت در؟علت ارتقا واهمیت طبقه نظامیان در دوره هخامنشی چه بود-52

 باالتری قرار گرفتفتوحات نظامی، قشر جنگجویان نسبت به دو قشر دیگر،در جایگاه 

گروه شامل  اشکانیان دوران در ایران ۀطور کلی جامعبه  جامعه ایران در دوره اشکانی شامل چه گروههایی می شد؟-59

 .حاکم و تودههای مردم عادی بود

حاکم، خود به دو دسته تقسیم  عضای گروه ؟طبقه حاکم در دوره اشکانیان شامل چه گروههایی می شد نام ببریید-54

 ظامیو ن قدرتمند قدیمیبودند که مهمترین منصبهای سیاسیخاندانهای  دیگر و شاهی خاندانهای اعضای اول ّ  ۀمیشدند. در مرتب

 سپاه و عضویت در مجلس آن زمان را در اختیار داشتند مانند حکومت مناطق مختلف کشور و فرماندهی
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وصنایع  حرف  صاحبان شبانان، ِّ کشاورزان، شامل مردم ۀودت؟ توده مردم در دوره اشکانی شامل چه گروههایی می شد-51

دشمنان خارجی موجب گردآمدن شمار چشمگیری ازاسیران جنگی   شده بود که  و بازرگانان بودند. همچنین جنگهای پیاپی با

.خانگی به کارگرفته میشدنددر فعالیتهای کشاورزی،ساختمان ِ سازی، معادن شاهی و خدمات 

 سیسعامل اول، تأ ؟گسترش یافت و تثبیت شد عواملی چه تأثیرّ  تحت ساسانی عصر در ایران ۀ طبقاتی جامعظام ن-56

 به جدیدی اینرو،قشر از. آوردند وجود به دیوانی و اداری تشکیالت ۀتوسع حکومت مرکزی قدرتمندی بود که خاندان ساسانی با

عامل دوم، رسمیت یافتن دین زرتشتی وافزایش نفوذ و اختیارات موبدان  افزوده شد.حاکم  ۀدر این دوره به طبق «دبیران» نام

بود

و خون استواربودنسب اصالت  چه اساسی استوار بود؟ظام طبقاتی عصر ساسانی برن-57

شراف و بزرگان نسب ا؟چرا اشراف وبزرگان ساسانی برخورداری از امتیازات ویژه را حق مسلم خود می دانستند -58

.شمردند ویژه را حق مسلم خویش می را برتر از نسب وخون مردم عادی میدانستند و برخورداری از امتیازاتو خون خود 

کومت ساسانی،طبقات و قشرهای اجتماعی را بهشدت زیر نظر ح ؟چرا تحرک اجتماعی در جامعه ساسانی دشوار بود  -13

دیگر، ممنوع و یا دست کم، بسیار دشوار بودطبقه  ای به ای، تحرک اجتماعی و رفتن از طبقه داشت. درچنین جامعه

زادگان فقط به امورجنگی، دیوانی، ورزشهای رزمی،  شرافا ؟اشراف زادگان ساسانی به چه فعالیت هایی مشغول بودند  -12

میدانستند ها را دور از شأن و مقام خویش پرداختندو معموالً   دیگر فعالیت شکار و بزم می

 طور موروثی شامل قشرهای مختلفی میشد که به  ؟به چه فعالیت هایی مشغول بودندمردم، ۀ عام یا فرودست ە طبق -11

 وری، تجارت و امثال آن مشغول بودند و بار سنگین ّ  فعالیتهای تولیدی و خدماتی مانند کشاورزی، دامداری،پیشه به

مالیاتهای گوناگون را بر دوش میکشیدند

 یموبدان زرتشتی، مدافع نابرابریها ؟ی وامتیازات طبقه حاکم کدام طبقه بودمدافع نابرابری اجتماعدوران ساسانیان، -10

دمیکردند که این تفاوتها و تمایزها برای حفظ نظم وثبات کشور الزم وانمو چنین و بودند حاکم ۀاجتماعی و امتیازات طبق

میشود جامعه شدن فاسد دیگرموجب ۀاست و رفتن از طبقهای به طبق

پادشاهی قباد، ؟کدام پادشاه ساسانی مزدک قیام کرد زمان رد -13

مزدک؟چه کسی بوجود آمد جنبش بزرگی علیه نابرابریها و تبعیضهای اجتماعی واقتصادی به رهبری  -15

جنبش مزدک ؟.طبقاتی ساسانی را به شدت لرزاند های نظام جنبش، پایه کدام. -16

 این نتیجهدر  خسرو انوشیروان؟ برای اصالح امور اجتماعی و اقتصادی،اقداماتی انجام داد کدام پادشاه ساسانی   -12

شد افزوده دوم درجه شراف ونجبای ا نفوذ و قدرت بر و یافت کاهش اول درجه و نجبای اشراف  نفوذ و قدرت اقدامات،

رفت شمار میبه  نخستین آریایی جامعه  اصلی هسته خانواده،  ؟ هسته اصلی جامعه آریایی چه بود  -12

خانواده در آغاز، بسیار گسترده بود و شامل پدرو مادر،  ؟نقش پدر ومادر در خانواده آریایی چگونه بود توضیح دهید -12

زادگان و بستگان  ادگان و خاله ز زادگان، دایی و عمه و نوادگان، برادران و خواهران، عروسان و دامادان، عموزادگان فرزندان

 بود. پدر هم قاضی و هم مجری آداب و رسوم دینی و نگهباننامحدود آن، اعضای بر پدر ۀدر این خانواده، سلطشد.  دیگرمی

داشت، اما بانوی خانه محسوب میشد و مورداحترام ن پدر ۀآتش خانه به حساب میآمد. مادر اگرچه اختیاراتی در حدو انداز

همه بود
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خانواده تحت نظارت  اعضای و بود گروهی درون ازدواج ایرانی، کهن ۀخانواد در ازدواج در خانواده آریایی چگونه بود؟ -03

بستند پدر، با یکدیگر پیمان ازدواج می

افراد خانواده برای رفع  قتصاد خانواده هم به صورت معیشتی بود و دسترنج تماما اقتصاد خانواده آریایی چگونه بود؟ -02

نیازمندیهای مشترک مصرف میشد

راییهای خانواده که در اختیار پدر قرار داشت، دا؟اختیار چه شخصی قرار میگرفترپس از مرگ پدر د دارایی خانواده -01

رئیس جدید خانواده قرار میگرفت و یا انتقال نبود و پس از مرگ او در اختیار پسر ارشد به عنوان قابل تقسیم

 تداوم هخامنشی عهد تا گسترده ۀدانوا؟ خعلت کوچک شدن خانواده آریایی در دوره های بعد را توضیح دهید  -00

همچنین با گسترش  .از آن تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، به تدریجکوچکتر و محدودتر شدپس  اما داشت؛

 های گوناگونی اشتغال به شهر مهاجرت کردند و در پیشه های روستایی از خانواده بخشی ساسانیان، ۀشهرها،مخصوصاً در دور

جزیه شدت کوچکتر با اموال مستقل های مشترک، به تدریج به خانوادهداراییهای  و امالک با بزرگ ۀبدینگونه خانوادیافتند. 

ت حکومتی وتشکیالتوسعه ؟ علت کاهش قدرت پدر در خانواده آریایی در دوره های بعد چه بود -03

 و قضایی تشکیالت نمونه، برای. یافت کاهش درخانواده پدر قدرت و اختیارات دامنهگسترش قشرهای اجتماعی، 

مراسم و تشریفات دینی را بر عهده گرفتند اجرای و قضاوت مانند پدر اختیارات از بخشی قشرروحانیان،

های  آموزه چه عواملی قرار داشت ؟ از جامعه در دوران باستان، تحت تأثیر زنان به عنوان نیمی جایگاه و حقوق -05

داشتقرار  دین زرتشتی و فرهنگ عمومی

درقسمتهایی از کتاب اوستا که منسوب به زرتشت مقام و موقعیت زن بر اساس آموزه های زردشت چگونه بود؟ -06

زرتشت یعنی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک به یکسانبرای  است،تفاوت چندانی میان مرد و زن وجود ندارد و شعار اصلی

اوستا که احتماالً در زمان ساسانیان توسط موبدان تدوینشده، موقعیت زنان و مردان توصیه شده است. تنها در بخشهایی از

و ویژگی زن خوب برشمرده  در آیین زرتشتی، پارسایی و عفت به عنوان دو خصلت.اجتماعی زن پایینتر از مرد قرار میگیرد

شده است.

 عنوان مادر و کدبانوی خانه همواره طور کلی درایران باستان، زن به به ؟مقام و موقعیت زن درایران باستان چگونه بود -02

فعالیتهای  شواهد و مدارک متعددی وجود دارد که بر حضور زنان در از عزت و احترام واالیی برخوردار بوده است. همچنین

ه در زمان ک گلی کشف شده از تخت جمشید بیانگر آن است وجود لوح های  .اقتصادی در بیرون از منزل داللت دارد

 را زنان تشکیل می برابر کار میکردند. تعدادی از کارکنان کارگاههای شاهی زن و مرد در کنار هم و با حقوقیهخامنشیان، 

ها را بر عهده داشتهاند و مردان، زیر دست آنان کارمیکردند ارگاهک دادند و حتی مدیریت برخی از این

 ساسانی،اطالعات عصر در زنان حقوقی و اجتماعی موقعیت ۀر باردمقام و موقعیت زن در دوره ساسانی را توضیح دهید؟ -02

تنی چند از زنان خاندان شاهی مانند همسر یزگرد دوم ودو دختر خسرو .است مانده جای به بیشتری غیرمکتوب و مکتوب

 ترینبزرگ از یکی زن شاهانِ نخستین جملهبر تخت سلطنت نشستند. اینان از  پرویز به نامهای پوران ُ دخت و آزرمی ُ دختِ

 و مطالب اسالمی، نخستین قرون و ساسانی ۀدر آثار و متون دینی و حقوقی مربوط به دور.هستند باستان جهان حکومتهای

دوران می   نماید. از جمله اینکه، زن حق مالکیت  دارد که داللت بر حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در آنوجود گزارشهایی

همسر خود شریک باشد. همچنین زن میتوانست دردادگاه  میتوانست درآمد کسب کند و در اموالاقتصادی داشت و  و فعالیت

کند دعوا اقامه به سود خود 
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داوند خ ری به درگاهشکرگزا و عبادت باستانی، جشنهای برجسته  یژگی؟ وویژگی مهم جشن های باستانی ایران چه بود -02

بزرگ بود

و  با باورهای دینی و زندگی سیاسی، اجتماعی پیوند تنگاتنگی ی ایرانیان باستان با چه عواملی پیوند داشت ؟ جشنها -33

.اقتصادیمردم ایران، به   ویژه فعالیتهای کشاورزی داشت

، از مشهورترین جشنهایسدهومهرگان،هنبارها، نوروزاگ؟ مهمترین جشنهای ایران باستان را نام ببریید -32

شمار میروند باستان بهایران 

شدن عناصر اصلی خلقت: آسمان، آفریده  ۀاهنبارها عبارت بودند از شش جشن که به شکرانگ گاهنبار چه جشنی بود؟ -31

و انسان، در شش وقت معین از ماههای سال برگزار میشد آب، زمین، گیاه، جانوران

د، جمشی از کهنترین جشنهای ایرانی است که به ؟ به کدام پادشاه باستانی ایران نسبت داده می شودجشن نوروز -30

میشود نخستین پادشاه افسانهای ایران نسبت داده

گزاری جشنهای گوناگون، فرصتی برای مردم  پیامد و نتایج برگزاری جشن های گوناگون در ایران باستان چه بود؟ -33

ابراز کنند. این جشنها، تأثیر بسزایی بر اتحادو ضمن شادی، تفریح و معاشرت با یکدیگر، وفاداری خود رابه پادشاه  بود که

انسجام ایرانیان در طول تاریخ داشته و عامل مؤثری درتقویت هویت جمعی آنان بوده است

برای مردگان را نیز با آداب و تشریفات ویژهای  سوگواری؟ مراسم ویژگی مراسم سوگواری ایرانیانباستان را بنویسید  -35

شخص از دنیا رفته را یادآوری میکردند. ایرانیان  سوگواری درگذشتگان، ضمن خواندن دعا،نیکیهایدر مراسم .برگزار میکردند

خاصی برای ارواح پدران و مادرانشان قائل بودند؛ از اینرو،در برخی از جشنها، مراسم ویژهای را برای آرامش ارواح  احترام

انجام میدادند آنان

موزههای زرتشت با کدام عامل تاثیر زیادی در انتقال شیوه زندگی آریایی ها از شبانی به کشاورزی داشت ؟ آ -2

وکار، تأثیر بسزایی بر انتقال تدریجی آریاییان اززندگی شبانی به زندگی مبتنی بر کشاورزی داشت به کشت تشویق مردم

ساس زندگی اقتصادی ایرانیان به شمار میرفتا  کشاورزی اساس زندگی ایرانیان چه بود؟عصر باستان،  در -1

مهمترین محصوالت کشاورزی عبارت؟ مهمترین محصوالت کشاورزی ایرانیان در دوره باستان چه بود -0

بودند از جو، گندم، برنج، میوه و سبزی که به صورت دیم وآبی کشت میشدند

ها و قناتها،  ها،چشمه با استفاده از آب رودخانهشاورزان ؟ کشیوه کشاورزی روستاییان در دوره باستان چگونه بود -3

زمینها و باغها را آبیاری میکردند

 معموالً تعدادی ؟ درایران باستان به چه کارهای دیگری مشغول بودند وستاییان در کنار ّ فعالیتهای کشاورزی،ر -5

.دام، شامل گوسفند، بز، گاو، اسب و شتر پرورش میدادند

.دامداری اشتغال داشتند ؟چه شغلی اشتغال داشتند کوچنشینان به دوره ایران باستاندر  -6

؟کدام طبقه بود متعلق بهدر ایران باستان  های دام،  زمینهای کشاورزی و گله -2

بزرگ و متولیان معبدها و یا آتشکدهها بود. آنان غالباًدر شهرها زندگی  شاه، خاندان شاهی، مقامهای حکومتی، اشراف، روحانیان

درس سیزدهم ) اقتصاد ومعیشت(
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