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فرمانروایی خسرو انوشیروان، ؟کدام فرمانروای ساسانی جنبش علمی نیرومندی در ایران به وجود آمد ر زمان د -22

در ایران پدید آمد. نیرومندی جنبش علمیآن،  ۀفرهنگی با هند و روم گسترش یافت و در نتیج مبادالت

 ینید و فلسفی مباحث به زیادی ۀعالق انوشیروان کدام پادشاه ساسانی عالقه زیادی به مباحث فلسفی داشت ؟  -13

وضمن پناه دادن به تعدادی از فیلسوفان یونانی که بر اثرتنگ ِ نظری امپراتور روم، به ایران پناهنده شده بودند، امیداد.  نشان

پرداخت باآنان به گفتوگوی علمی

دانشگاهی بود که در عصر ساسانی چه نام داشت ؟جهان باستان، ترین مراکزعلمی رجستهکی از بی -12

 جندی کنونی، در استان خوزستان قرار داشته است. در دانشگاه شاپور پدید آمد. این شهر در حوالی دزفول در شهر جندی

فت پزشکی بیش از سایررشتهها رونق و پیشرشاپور، دانشهای مختلفی مانند پزشکی، فلسفه،نجوم و الهیات تدریس میشد، اما 

دانشگاههای امروزی، دارای  داشت و پزشکانی از ایران، هندو یونان در آنجا مشغول به کار بودند. این دانشگاه همچون

درمان بیماران آشنا میشدند.  در کنار آموزشهای نظری، در آنجا بهصورت عملی با بیمارستانی بود که دانشجویان

و سیمین  مادی،آثارهنری مختلفی شامل اشیای   زرین ەزدوراهنرمندان مادی در چه زمینه های هنری مهارت داشتند؟-5

 درخور توجهی داشتندو سفالگری ِ مهارت ِ  رفلزکاری، جواهرسازی ید ماد که نشان میدهدهنرمندان دستآمده سفالی به وظروف

غرب فالت ایران بوده ؟  کدام منطقه است بومیان  بر تجربیات و دستاوردهای هنری هنر مادی متکی-2

است

است.  توجهقابل  نیز معماری ۀستاوردهای حکومت مادی در عرصددستاوردهای تمدن ماد در زمینه معماری رابنویسید؟-0

مقابله با دشمنان خارجی  زیادی داشتند و برایشد. مادیها در قلعهسازی تبحر  در این دوره، قلعهها، کاخها و شهرهایی ساخته

،همدان امروزی، بود که یونانیان به آن اکباتان هگمتانهمستحکمیساختند. پایتخت مادیها شهر  های خود به ویژه آشوریان، قلعه

ان های این دوره،میتورنگ نمادین خاصی داشت. از دیگر شهر قلعه    هر که بود شده تشکیل تو در تو ۀٔاین شهر از هفت قلع.میگفتند

 بیستون، اسپدانه )اصفهان( و کنگاور را نام برد

ر دوران هخامنشی، هنر و معماری ایران به سبب ثبات د علت رونق و پیشرفت معماری در دوره هخامنشی چه بود؟-3

پاسارگاد،  هخامنشی به ویژهرسید. از سرزمینهای پهناور حکومت  وآرامش، رونق اقتصادی و حمایت پادشاهان، به اوج شکوفایی

 و شاهکارهای مهم تختجمشید و شوش، آثار قابل توجهی از معماری،هنرهای تزیینی وابسته به معماری، نقشبرجستههای سنگی

 هنری دیگر برجا مانده است

از  هخامنشی، تأثیرپذیری ویژگیهای مهم هنر و معماری یکی ازرابنویسید؟ هخامنشیان ومعماریویژگی های هنر -1

ترده به طور گسهخامنشی  پادشاهان. داشتند درخشانی تمدنی ۀدستاوردهای هنری اقوام و ملتهای تابع آن حکومت بودکه پیشین

در این دوره، تجربیات و سبکهای .سرزمینهای قلمرو تحت فرمان خود استفاده میکردند از مهارت و استادی هنرمندان و معماران

نزدهم ) هنر ومعماری(درس شا
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شیوههای بومیترکیب شد و هنری بهً  وجود آمد که کامالتازگی داشت و روح هنر ایرانی بر آن حاکم  هنری اقوام غیرایرانی با

آن بود، به این معنی که شکوه شاهانه و تشریفات و تجمالت بودن شی، درباریهخامن ۀدیگر ویژگی شاخص هنر و معماری دور.بود

خواست شاهان و درباریان وبرای  شاخص و ساختمانهای مجل ل، بهری هن آثار ۀٔدرباری را به نمایش میگذاشت. درواقع، بخش عمد

تفاده و یا به عبارت دیگر، اس گرایی کی دیگر از ویژگیهای هنر هخامنشی، طبیعتیزندگی تجمالتی و تشریفاتی آنان به وجود آمد

 تقلید از عناصر موجود درطبیعت مانند حیوانات و گیاهان در آثار هنریشان است

آرامگاهها، شامل هخامنشیان ۀبناهای دور  مهمترینناهای دوره هخامنشی چیست؟ مهمترین ب -1

است کاخها، آتشگاهها و دیگر ساختمانهای عمومی

بناهای این دوره که آثاری از آنها برجا  قدیمی ترین قدیمی ترین بناهای دوره هخامنشی در کجا واقع شده اند؟  -6

ود. ّ  ب مجموعه شامل کاخ شاهی و آرامگاه کورش هخامنشی مانده،در پاسارگاد، نخستین پایتخت هخامنشی برپا شدند. این

اند باغ بسیار زیبایی قرار داشتهمیان  در ساختمانها این یونانی، مورخان ۀبه نوشت

دوران داریوش یکم، اوج شکوه و عظمت معماری ایران پادشاه هخامنشی است؟ اوج شکوه معماری ایران دوره کدام -7

است

کاخ آپادانا توسط کدام پادشاه هخامنشی ساخته شد؟ داریوش  -8

پایتخت اداری هخامنشی چه نام داشت ؟ شوش  -3

 پادشاه به دستور کدام جمشید  باستان، یعنی تختجهان  معماری شاهکار و ساختمانی ۀ عظیمترین مجموع -51

و جانشینانش، همچون کاخ آپادانای شوش، با مشارکت  گروه کثیری از  به دستور داریوش یکم؟ هخامنشی ساخته شد

معماران، بنایان، هنرمندان و کارگران و نیزبا گردآوری مصالح ساختمانی از سرتاسر قلمرو هخامنشی،برپا گردید

اغلب عبارتاند  ؟ هخامنشی شامل چه موضوعاتی بود در دووره شده بر روی سنگ کاری و نگارهای کنده نقش -55

مادها ن همچنین و افسانهای و واقعی حیوانات ۀبار عام، پیکر یاِ  و دشمنان بر پیروزی هنگام به او مالزمان و پادشاه ۀپیکر:از

بالدار در حال پرواز بِر ای دینی. در نقش برجستههای صخره ِ ای آن زمان،اهورهمزدا به شکل نمادی ِ ن حلقهای ه و نشانه

اند  با دوران پیش از آن، دریافتههخامنشی  ۀدور برجستههای نقش ۀپژوهشگران با مقایس.باالی سر پادشاه، نمایان است

النهرین و بهویژه نقشبرجستههای  بین ای ه که در خدمت هخامنشیان بودهاند، از نقشبرجسته که سنگ ِ تراشان هنرمندی

الگو گرفته اند.آشوری، الهام و

ست ا مربوط به کدام پادشاه هخامنشی شدهساخته  طبیعی ۀ تندیس انسانی باقیمانده که بزرگتر از اندازتنها   -52

از زیر خاک بیرون آورده شده استشوش  در که است یکم داریوش به متعلق سر، بدون ۀ،پیکر ؟

ظرف ریتون مربوط به چه دوره ای است ؟ هخامنشی  -59

قالی معروف دوره هخامنشی چه نام دارد؟ فرش پازیریک  -54

نسا، هرش بقایای به میتوان اشکانیان دوران معماری ۀثار برجستآثار برجسته معماری دوره هخامنشی را نام ببریید؟ آ -51

( الحضر) اهتر شهر کاخ و سیستان ۀَّ کرمانشاه، کوه خواج صد دروازه )دامغان،( معبد آناهیتا در شهر کنگاور در استان

نزدیکی موصل در کشور عراق اشاره کرددر
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اخت بناهای طاقدار،گنبدی و دارای ایوان، از ویژگیهای معماری دوران س ویژگی های معماری اشکانیان را بنویسید؟  -56

 ۀآرایبهشمار میرود. هنر گچبری در زمان اشکانیان رواج یافت ودر بناهای کوه خواجه، به نهایت ظرافت رسید.  اشکانیان

که در معماری اشکانی رواج داشته، نقاشی دیواری استدیگری 

؟ یونان متأثراز هنر کدام منطقه است اشکانیان، ە سازی در دور مجسمه هنر -57

.اشکانی استٔۀشاهزاد برنزی ۀ، پیکر اثر مجسمه سازی دوره اشکانی چیست؟برجسته ترین  -58

ر اثرتوجه حکومت ساسانی به هنر و پشتیبانی آنان از ؟ ببودعلت برابری هنر ساسانی با هنر روم باستان چه   -53

برابری میکرد و گاه بر آن برتری داشت. هنر ساسانی  هنرمندان،هنری پدید آمد که به لحاظ عظمت و شکوه، با هنر روم

ثیر پذیرفته داشت و حتی از هنر یونانی و رومینیز تأ در هنرهای کهن ایران و نیز هنر دوران هخامنشی و اشکانی ریشه

پس از سقوط ساسانیان و ورود اسالم به ایران، هنر اسالمی،تأثیر بسزایی از هنر ساسانی پذیرفت.بود

بنای کاخ اردشیر در فیروزآباد فارس )گور(آغاز شد و با  کدام بنا آغاز و با کدام بنا اوج گرفت ؟ ساسانی با  معماری -21

ساخت کاخ تیسفون به اوج رسید. 

که از آن به عنوان یکی از باشکوهترین و زیباترین بناهای؟ کنار کدام رود قرار دارد در کاخ تیسفون -25

بخشی از آن کاخ بود. ، یا ایوان کسری ساسانی یاد میشود، در کنار رود دجله ساخته شد. طاق

 گنبد، وسیع کاربرد دوره، آن معماری ۀبرجست  از جمله ویژگیهایویژگی های برجسته معماری ساسانی چه بود؟   -22

در آن زمان، فنون و مهارتهای ساخت گنبد را  دست ایرانی در ساخت بناها به ویژه کاخها بود. معماران چیرهطاق  و ایوان

شد و حتی معماران اروپایی نیز آن را  و ترقی دادند که سبک کار آنان، الگویی برای معماران دردوران اسالمی چنان توسعه

تقلیدکردند.

از روشهای گوناگونی مانند شد ؟  بناها از چه روشهایی استفاده می و کاخها داخلی تزیینات برای سانیسا ە در دور  -29

آتشکدههای متعددی هم که در این عصر در مناطق .کاری، نقاشی دیواری،گچبری و نقش برجسته استفاده میشد موزاییک

.در درون آن نگهداری میشدمقدس  ایران ساخته میشد، به شکل گنبد چهارطاقی بود و آتش مختلف

ایران، شهرهای بر ساسانیان ۀدر طی حدود چهار قرن فرمانروایی سلسل شیوه شهر سازی دوره ساسانی چگونه بود؟ -24

 ۀگردید. طرح و نقش ر فارس و خوزستان به فرمان پادشاهان این سلسله برپا متعددی در گوشه و کنار کشور، به خصوص

اشکانی به شکل دایره بوددر فارس و خوزستان به فرمان پادشاهان این سلسله برپاگردید. شهرهای  همچون ساسانی شهرهای

 دایره ایشیوه شهرسازی اشکانیان چگونه بود؟  -21

ان بستطاق  ۀمجموع ساسانی، دوره ۀنقش برجست معروفترین نقش برجسته دوره ساسانی چیست ؟ معروفترین  -26

مجموعه را به این  آنچه. میشود شامل را طاق بدون ۀنقشدارو یک نقش برجستاست که دو طاق سنگی بزرگ و کوچک 

هدمید که شکارگاه خسروپرویز را در دیوارههای داخلی طاق نشان طاق بستان معروف کرده، طاق بزرگ است

و  خنیاگرعنوان ُ گوسان،  خوانندگان و نوازندگان آن دوره بابه خوانندگان وموسیقی دانان ساسانی چه میگفتند؟  -27

رامشگر یاد شده است

موفق و پیروز باشید
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