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 نیتمدن هند و چ :درس پنجم 
 متن سواالت ردیف

 هند و چین کدام تمدن های کهن وجود داشتند؟یا سآ ی رودهای بزرگ جنوب و شرق در جلگه ها و دشت ها 1

 تمدن هند
  تمدن هندوستان شامل کدام کشور های امروزی است؟ 2

 امروزیهندوستان ، بنگالدش و بخش وسیعی از پاکستان 

                                        را بدست آورد؟ یزیدر مورد تمدن سند چه چ ستمیقرن ب لیدر اوا یباستان شناس یکاوش ها 3

 در کنار رود سند وجود داشته است یا شرفتهیتمدن پ شیهزار سال پ 5کاوش ها نشان داد که در حدود  نیا

 موهنجودارو و هاراپا شهر های تمدن هند کشف شده است؟در کنار رود سند بقایای کدام  4

        .................. و ........................ تیبزرگ و پر جمع یشهرها یایو کاوش، بقا یباستان شناسان پس از سالها حفار 5

 هاراپا –.  موهنجو دارو واقع در پاکستان را کشف کردند

 بود. یاز ............................ امروز عیی......................... و بخش وسهندوستان قدیم شامل  6
 هندوستان و بنگالدش / پاکستان امروزی

در کنار رود سند وجود  یا شرفتهیتمدن پ شینشان داد در...................... پ 20باستان شناسی در اوایل قرن  یکاوش ها 7

 هزار سال 5داشته است

 دره سند چگونه بوده است؟ یباستان یشهرها یمعمار 8
و  ابانهایساخته بودند. آنان خ یکسانی بایتقر یو معمار قیدق یخود را بر اساس نقشه ا ینشان داده است که آنها شهرها یشواهد باستان شناس  

ندازه به ا ییهمسان و آجرها یساختمانها را با معمار نیچنکردند. هم یرا قطع م گریکدینموده که  یطراح ینیمع یرا با پهنا یو فرع یمعابر اصل
 فاضالب بودند ستمیس نیپرستشگاه، حمام، انبار غله و همچن یشهرها دارا نیکردند. ا یمشخص بنا م یها

 چگونه بود؟موهنجودارو و هاراپا ازی در سشهر 9

ن ای عنوان پرستشگاه، حمام، انبار، غلّه و...مورد استفاده قرار می گرفت.در شهر های موهنجودارو و هاراپا چندین بنای عمومی وجود داشت که به  
 شهر ها همچنین مجهز به شبکۀ فاضالب بود

 کشاورزی تمدن سند به چه چیزی متکی بود؟ 10

 در تمدن دره سند چگونه بود؟  یکشاورز تیوضع 11
و و پنبه و چون گندم، ج یاطراف سند به کشت محصوالت زیو حاصلخ یآبرفت یمنطقه در جلگه ها نیبود و ساکنان ا یبه کشاورز یتمدن سند متک 

 پرداختند یم شیگاوم ژهیپرورش دام بو

 ؟ صنعت در تمدن دره سند چگونه بود تیوضع 12
در  نیلنهرا نیو ب رانیا یمتعلق به مراکز تمدن یایاش یدر آن منطقه بدست آمده  است. وجود برخ یو نساج یاز رواج صنعت سفالگر یینشانه ها 

 داد و ستد داشته اند گریکدیمراکز با  نیدهد که ا یموهنجو دارو و هاراپا نشان م اتیکشف

 هنر در تمدن دره سند چگونه بوده است؟ تیوضع 13
 نیتمدن همچن نیصنعت و هنر است. از ا ییشکوفا انگریکشف شده است که ب یورآالتیمجسمه ها و ز ،یاز تمدن سند ابزارها، ظرفها، آثار هنر 

 و خوانده نشده است. ییبدست آمده است که تا کنون رمزگشا ییلوح ها و نوشته ها

  م؟یدان ینم یزیتمدن سند چ یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیچرا تا کنون در باره اوضاع س 14
 نشده اند. ییکه از آنجا بدست آمده است تا کنون رمزگشا ییلوح ها و نوشته ها رایز 

پوست موسوم به .............. تا قرن ها در آنجا به زندگی مستقل خود  رهینواحی استوایی و مرطوب جنوب هند، قومی ت 15

 دراویدی ها. ادامه دادند

 به هند وارد شدند؟ یو چه زمان طیدر چه شرا انییایآر 16
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وارد هند  یاز سمت شمال غرب ییایاز اقوام آر ییکه تمدن سند رو به انحطاط نهاده بود، دسته ها یو در زمان الدیسال قبل از م 1500در حدود  
 شدند

 و از کدام منطقه آریایی ها وارد هند شدند؟ یدر چه حدود 17
 سال قبل از میالد / شمال غرب 1500

 ؟از هند مسلط شدند ییچگونه بر بخش ها انییایآر 18
ن آ یمرکز یشمال هند مسلط شدند و قدرت و نفوذ خود را تا نواح یبر بخش ها جیاسب و ارابه بودند، به تدر یجنگجو و دارا یآنان که مردمان 

 کشور گسترش دادند

 ماند؟ یباق یجنوب هند در دست چه اقوام یهند، نواح یو مرکز یشمال یها بر بخشها ییایدر زمان سلطه آر 19

 ماند یباق ها یدیدراوپوست به نام  رهیت یسلطه  قوم ریو مرطوب جنوب هند ز ییاستوا ینواح 

 هند چگونه بود؟   انییایآر یخداپرست 20
. دندیستپر ی، باد و آتش م دیمانند آسمان ،ماه ،خورش عتیاز مظاهر طب یکیرا به عنوان  یگوناگون انیخدا ییاقوام هند و اوپا ریمانند سا زیآنان ن

 اعتقاد داشتند.. عتیو مافوق طب یماد ریغ ی، به خدا یرانیا یها ییایآر آنان همچون

ده کهن ترین بخش ودا ها ..................... نام دارد که به زبان ............................ که زبان مهاجران آریایی بود سروده ش 21

 ریگ ودا / به زبان سانسکریت. است

  .با عنوان .............. است انیو خدا نشیافر شیدر ستا ییهند، سروده ها انییایآر دیمانده در باره عقا یاثر بجا نیمهمتر 22

 وداها

هند بود، سروده  ییایکه زبان مهاجران آر ت،یبخش وداها ................................ نام دارد که به زبان سانسکر نیکهن تر 23

 ودا گی.  رشده است

 ؟ستیهند چه نام دارد و موضوعش چ انیعقاید آریای یمانده درباره  یترین اثر بر جا مهم 24
 «ودا ها»سرودهایی در ستایش آفرینش و خدایان  با عنوان  

  د؟یده حیرا توض یبرهمن نییآ 25
کردن  یکرد. قربان یم لیخود تحم روانیرا بر پ یشده بودند، باور داشت و آداب و مناسک دشوار شیکه در وداها ستا یمتعدد انیبه خدا نییآ نیا 

 آن بود دهیچیاز جمله رسوم سخت و پ

 بر عهده داشتند؟  یفیبرهمنان چه وظا 26
 بر عهده برهمنان بود یآداب مذهب یو اجرا ینید یآموزه ها میتعل ،یوداها از گزند فراموش یحفظ سرودها فهیوظ 

  برهنمی بود؟می در آیین سقربانی کردن چه نوع ر 27

 بود.این آیین از جمله رسوم سخت و پیچیده 

 د؟یده حیبرهمنان را توض یاجتماع تیموقع 28
 داده بودند لیرا تشک یطبقه ممتاز ایکسب کرده و کاست  یقدرت و ثروت فراوان ش،یخو یمذهب تیبرهمنان به واسطه مقام و موقع 

 بود؟دلیل به وجود آمدن آیین بودایی در هند چه  29

مناسک طاقت فرسای آیین برهمن به تدریج موجب روی گردانی برخی از پیروان آن شد و زمینه را  برای شکل گیری و رواج آیین واندیشه های   
 دیگر در هند فراهم آورد.

 ییبودا نییآ  ؟در هند ظهور کرد  یبا خرافات برهمن ختهیآم شیدر برابر ک نییکدام آ 30

  د؟یبودا را نام ببر دگاهیاز د یعال قتیچهار حق 31
 است  انیپا یسراسر رنج و درد ب یزندگ -1

 درد ، آرزو و خواستن است نیسرچشمه ا -2

 توان بر آرزو و خواستن غلبه کرد یم روانایبه ن دنیتنها با رس -3

 .دیرس روانایتوان به ن یاز هشت راه مقدس م -4     

 ؟رساند، کدامند یم روانایکه انسان را به ن یاز نظر بودا ، هشت راه مقدس 32
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 کردار گفتار نیّت نصداقت ورزی در ایما

  مراقبه پندار کوشش یزندگان
 از جمله .................... و ...................... راه یافت ایبودا عالوه بر هند در دیگر مناطق آس نیآی 33

 تبت و چین

  افت؟یگسترش  یبودا عالوه بر هند ، در چه مناطق میتعال 34

 افتینفوذ  زین نیازجمله تبت و چ ایآس گریبه مناطق د 

 برهمنان اندیشه های بودا با مخالفت های چه کسانی رو به رو شد؟ 35

 چگونه بود؟ یهند تا زمان اسکندر مقدون یاسیس تیوضع 36
از  ییابزرگ قسمت ه وشینکردند. دار سیرا تأس یریو حکومت فراگ ستندیز یقرن به صورت پراکنده م نیمهاجر به هند، تا چند ییایآر لیقبا 

 از هند را فتح کرد. یعیوس یبخش ها ان،یمنشهخا یپس از برانداز زین یکرد. اسکندر مقدون شیشمال غرب هند را تصرف و خراج گزار خو

 تمدن ایران و بین النهرین ؟داد و ستد می کردتمدن رود سند با کدام مراکز تمدنی زمان خود  37

 داریوش یکم کدام پادشاه هخامنشی به سرزمین هند لشکر کشی کرد؟ 38

  بزرگ کدام بخش هند را تصرف کرد؟ داریوش 39

 خویش کرد گزار آنجا را خراج و تصرف را هند شمال غرب از هخامنشی قسمت هایی پادشاه

 به هند لشکر کشی کرد؟چه کسی یکم غیر از داریوش  40

 یعی از هند را تصرف کردسکه بخش های و اسکندر مقدونی 

 .شورش کرد انیونانیبه نام ....................... برضد  یاز فرماندهان هند یکیبا انتشار خبر مرگ اسکندر،  41

 چندراگوپتا 

 موریا ، هند را تصرف کردند؟ یسلسله  لیکدام پادشاهان خارجی قبل از تشک 42
 اسکندر مقدونی

.  گذاشت انیشمال هند، سلسله.......................... را بن یاز حاکمان محل یچندرا گوپتا پس از به اطاعت درآوردن شمار 43

 ایسلسله مور

 بود  پادشاه کدام  اوج فرمان روایی سلسله موریا در زمان 44
 داد گسترش آن قسمت های جنوبی جز به هند سرتاسر به را خود که او قلمرو آشوکا

و قلمرو خود را به سرتاسر هند بجز  دی....................................... به اوج قدرت رس ییدر دوران فرمانروا ایحکومت مور 45

 . آشوکارساند یجنوب یبخش ها

                                                      پادشاه آن چه نام داشت؟ نیشد؟ معروفتر یانگذاریبن یتوسط چه کس ایسلسله مور 46

 پادشاه آنها آشوکا نام داشت نمعروفتری –توسط چندرا گوپتا 

 شد؟ فیضع یاز چه زمان ایحکومت مور 47
 شد فیبعد از مرگ آشوکا ضع ایحکومت مور 

 د؟یکدام سلسله به قدرت رس ایبعد از سلسله مور  

 قرن بر هند فرمان راند. نیبه نام گوپتا بر سر کار آمد و چند یگریشد و کم کم سلسله د فیبعد از مرگ آشوکا ضع ایحکومت مور 

 دیهر سوال بنویس یرا از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلو حیصح یگزینه  48
 داریوش هخامنشی - 1 جندرا گوپتا موریا در هند است. یگذار سلسله  انیبن(الف

 چندرا گوپتا - 2 آشوکا.دیحکومت موریا در دوران فرمانروایی او به اوج قدرت رس (ب

 گوپتا  -3 اسکندر موریا در هند شکل گرفت. یسلسله  یبا انتشار خبر مرگ و(پ

 اسکندر مقدونی  -4 گوپتاشدن حکومت موریا ،این سلسله در هند بر سر کار آمد. فیبعد از ضع(ت

  آشوکا- 5 
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 تمدن  چین
 چین چه نوع سرزمینی بود؟ 49

 است متنوع بسیار هوایی و آب و ویژگی های سرزمینی دارای و آسیا شرق در پهناور کشوری چین 

  د؟یکن انیرا ب نیکشور چ ییایجغراف یها یژگیو 50
 یایبرمه، هند و آس لند،یرا از تا نیچ ،یعیمتنوع است. موانع طب ییو آب و هوا ینیسرزم یها یژگیو یو دارا ایدر شرق آس یکشور پهناور نیچ 

حال ، جلگه ها و  نیداد. با ا یقرار م ابانگردیاقوام ب ورشیکشور را در معرض  نیجدا کرده است، اما دره پهناور رود هوانگ هو در شمال، ا یمرکز
 بود یدائم یسکونتگاهها ییو برپا یکشاورز یبرا یمناسب طیمح نیبزرگ در چ یرودها رامونیپ یدشت ها

 موانع طبیعی چین را از کدام سرزمین ها جدا کرد؟ 51

 تایلند، برمه، هند و آسیای مرکزی 

 هوانگ هو درٌة پهناور شمال تمدن چین چه نام دارد؟ 52

 ؟ داشت قرار گرد بیابان اقوام تان در معرض یورشسچرا چین با 53

 شمال این کشور در هو هوانگ رود پهناور به دلیل وجود درۀ 

 ؟ هوانگ هو )رود زرد( و یانگ تسهتمدن چین در کنار کدام رود ها شکل گرفت 54

  آغاز شده است؟  یدرکدام مناطق و از چه زمان نیو سکونت در چ یتمدن نهیشیپ 55
بزرگ  یدر اطراف رودها ینیچ نیاز مردم روستانش ییگروهها ش،یهزار سال پ 8و حدود  یدر دوران نوسنگ ،یباستان شناس یطبق کاوش ها
 بوده اند یتسه مشغول کشاورز انگیهوانگ هو و 

 نیمردم روستا نش شیهزار سال پ8که در دوران ........................و حدود  باستان شناسی نشان می دهد یکاوش ها 56

 .بودند یبزرگ هوانگ هو و ....................... مشغول کشاورز یدر اطراف رود ها نییچ

 نوسنگی  / یانگ  تسه                        

رجی و نفوذ خا ریخود ، کمتر تحت تأث ایییجغراف یویژه  تیتمدن .............. به سبب موقع نینخست یتمدن ها انیدر م 57

 چین بوده است

 باستان چه بودند؟  نیدر چ یدیتول یو دام یمحصوالت کشاورز 58
را  یاهل وانینوع ح نیچند نیها همچن ینیکردند. چ یم دیتول ینیبودند که کشاورزان چ یمحصوالت نیمهم تر شمیارزن، گندم، برنج و سپس ابر

 دادند یپرورش م

 آمد؟  دیو چگونه پد یاز چه زمان نیشهرها در چ نینخست شیدایپ نهیزم 59
 نیخستن شیدایپ نهیزم جینهاد و به تدر شیرو به افزا تیجمع ،یو دام یمحصوالت کشاورز ازیمازاد بر ن دیجاها با تول گریمانند د  زین نیدر چ 

 فراهم آورد الدیاز م شیشهرها را در حدود هزار و پانصد سال پ

 بوده است؟ یو نفوذ خارج ریهمزمان، کمتر تحت تأث یتمدنها ریبا سا سهیدر مقا نیچرا تمدن چ 60
 خود ییایجغراف ژهیو تیبه سبب موقع  

 ایران ؟ هند وتمدن چین با کدام کشور ها ارتباط داشت 61

 رابطه برقرار کردند؟   رانیبا هند و ا یها از چه زمان ینیچ 62
 کرده بود دایخاص خود را پ یها یژگیکه فرهنگ و هنر آنان شکوفا شده و و یزمان

 د؟یده حیباستان را توض نیدر چ یگر حکومت یتکامل ریس 63
 تحت یحاکمان محل جیکردند. به تدر یحکومت م یشهر بود که بر هر قسمت آن جنگاوران -دولت نیمانند سومر در آغاز شامل چند زین نیچ 

و  یاسیرا از نظر س نیها تا قرن ها نتوانستند چ هسلسل نیبوجود آمد. اما ا نیسرزم نیدر ا یحکومت یدودمان قرا گرفتند و سلسله ها کیفرمان 
 کنند. کپارچهیبطور کامل متحد و  ییایجغراف

 شد؟  رومندین یحکومت یو دارا دیبه اتحاد رس نیدر زمان کدام سلسله و چگونه ، چ 64
دار به تفرقه و  نیو اشراف زم یبر حاکمان محل یروزیق.م به تخت نشست، با پ 264به نام ژِنگ که در سال   نیسلسله چه ا انیاز فرمانروا یکی

 آورد. وجودرا به  یرومندیداد و حکومت ن انیپا نیچ یاسیس هیتجز
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ژنگ عنوان .................. به معنای امپراتور اوّل را که پیش از آن مخصوص ................ و ................ بود، برای خود  65

 خدایان و قهرمانان اساطیری.شی هوانگ تی  / برگزید

 ژنگ فرمانروای سلسله چه این، چه لقبی برای خود برگزید؟ این لقب چه معنایی داشت؟   66
 لقب شی هوانگ تی را برگزید که به معنای امپراتور اول است و این لقب پیش از او ویژه خدایان و قهرمانان اساطیری

 زی، چه اقداماتی انجام داد؟ شی هوانگ تی برای تسلط بیشتر حکومت مرک 67
که س او تشکیالت اداری و مالیاتی را نوسازی کرد و شبکه گسترده ای از جاده ها ساخت. به قصد رونق تجارت، مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار 

 ها را یکسان نمود و دیوار چین را برای جلوگیری از هجوم اقوام صحراگرد تکمیل کرد.

 چه این  ؟چه نام داشت اولین سلسله چین 68

 . شی هوانگ تی  اولین امپراطور چین .............................. نام داشت 69

 ؟ ژنِگنام اصلی شی هوانگ تی چه بود 70

 شی هوانگ تی به چه معنی بود؟ 71

 بود. اساطیری قهرمانان و خدایان آن مخصوص از پیش که را اوّل امپراتور معنای به 

  چین توسط چه کسانی و به چه منظوری ساخته شد؟ دیوار 72

 فرمانروایان زیادی هرکدام برای جلو گیری از هجوم اقوام صحرا گرد بخش هایی از این دیوار را ساختند

 دیوار چین چگونه و به چه منظوری ساخته شد؟  73
فرمانروایان پیش از شی هوانگ تی برای جلوگیری از هجوم اقوام صحراگرد، قسمت هایی از این دیوار را ساخته بودند و شی هوانگ تی قسمت  

 رهزار برج نگهبانی در مرز شمالی چین شکل گرفت 25ک.م با  2400های مختلف آن را به هم پیوند داد تا دژی به طول 

 هوانگ تی هدفشان از ساختن دیوار چین چه بود؟فرمانروایان پیش از شی  74
 جلوگیری از هجوم اقوام بیابانگرد

 ؟چین بعد از مرگ شی هوانگ تی چه سر نوشتی پیدا کرد 75

 دچار آشوب و جنگ داخلی شد و اندکی بعد سلسله هان روی کار آمد. 

 سلسله ی ........................ روی کار آمدپس از مرگ شی هوانگ تی چین دچار آشوب و جنگ داخلی شد و اندکی بعد  76
 هان

 در دوران سلسله هان ، در چین چه اقداماتی صورت گرفت؟ 77
 کشاورزی، صنعت ، علم و فرهنگ، پیشرفت نمایانی کرد و چینیان دست به ابداعات و اختراعات مهمی زدند 

 سلسله هان را از نظر سیاست خارجی بررسی کنید؟  78
حکومتی با گسترش قلمرو خود از سمت جنوب و غرب با کشورها و تمدن های دیگر از جمله ایران، ارتباط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  این سلسله

 برقرار کرد. جاده معروف ابریشم که چین را از طریق ایران به اروپا متصل می کرد در دوره هان گشایش یافت

 سلسله هان کشیده شد؟جاده ابریشم در زمان کدام سلسله چین  79

 جاده مشهور ابریشم  چین را به کجا متصل می کرد؟ 80

 این جاده چین را از طریق ایران به اروپا متصل می کرد 

  ................ نام داشت یکی از برجسته ترین اندیشمندان چینی که اصول و آیینی برای اداره جامعه و حکومت عرضه نمود. 81

 کنفوسیوس

 کنفوسیوس سته ترین دانشمند و فیلسوف چین چه کسی بود؟برج 82

  کنفوسیوس چه زمانی ظهور کرد؟ 83

 برجسته ترین از یکی .کردند عرضه حکومت جامعه و برای ادارۀ آیینی و اصول چینی، فیلسوفان و از اندیشمندان تعدادی چین باستان عصر در

 شی هوانگ تی می زیست از پیش قرن چند که بود اندیشمندان، کنفوسیوس این

 اندیشه های کنفوسیوس را توضیح دهید؟  84
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کنفوسیوس بیش از هرچیز به رفتار اخالقی توجه داشت و در باره دین یا خدایان چینی خیلی کم سخن گفته است. اساس تعالیم او این بود که  
 مردم چطور باید رفتار کنند و حاکمان چگونه رفتار مناسب را در جامعه ترویج دهند

 اساس تعالیم کنفوسیوس چه بود؟ 85
 د که مردم چطور باید رفتار کنند و حاکمان چگونه رفتار مناسب را در جامعه ترویج دهند.اساس تعالیم او این بو

 شی هوانگ تی چه دیدگاهی نسبت به کنفوسیوس داشت؟ 86

س از پشی هوانگ تی به شدت با اندیشه های کنفوسیوس مخالفت کرد و دستور داد تا آثارش را بسوزانند و حکیمان پیرو او را نابود کنند، اما   
 مرگ شی هوانگ تی و در دوران حکومت هان، اندیشه و آیین کنفوسیوس دوباره رواج یافت و تعلیم داده شد

 اندیشه های کنفوسیوس بعد از شی هوانگ تی چه سرنوشتی یافت؟ 87
ه شد. یکی از اقدامات مؤثر حکومت پس از مرگ شی هوانگ تی و در دوران حکومت هان، اندیشه و آیین کنفوسیوس دوباره رواج یافت و تعلیم داد 

 هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد، انتخاب مأموران دولتی بر پایه اصول و تعلیمات کنفوسیوس بود

یکی از اقدام های مؤثر حکومت هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد،انتخاب مأموران دولتی بر پایه ی اصول  88

 کنفوسیوس ...................... بود وتعلیمات

 انتخاب مأموران دولتی در چارچوب اصول کنفوسیوس چگونه بود؟ 89
بر پایه اصول و تعلیمات کنفوسیوس انتخاب می شدند. در چارچوب این اصول، افراد بر اساس توانمندی و شایستگی های خویش و نه بر مبنای 

 گرفته می شدند ثروت و وابستگی های خانوادگی به خدمت

 در دوره سلسله ها، مأموران دولتی بر اساس چه معیارهایی انتخاب می شدند؟ 90
بر پایه اصول و تعلیمات کنفوسیوس انتخاب می شدند. در چارچوب این اصول، افراد بر اساس توانمندی و شایستگی های خویش و نه بر مبنای  

 ی شدند.ثروت و وابستگی های خانوادگی به خدمت گرفته م

 .بودادوران سلسله ی هان آیین ........................ به چین راه یافت 91

 آیین بودایی در چه زمانی وارد چین شد و چگونه گسترش یافت؟  92
ن قرار ردم چیدر دوران سلسله هان، این آیین به چین راه یافت و به تدریج در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها مورد پذیرش بخشی از م 

 گرفت.

 دیهر سوال بنویس یرا از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلو حیصح یگزینه  93
 هان  جه این .بود نیژنگ یکی از فرمانروایان این سلسله در چ(الف

  وسیکنفوس شی هوانگ تی بود یمهم و یاز اقدام ها نیدیوار بزرگ چ لیتکم(ب

 چه این  هان گشایش یافت. نیمشهور ابریشم در زمان فرمانروایی این سلسله در چ یجاده (پ

  شی هوانگ تی کنفو سیوسبه رفتار اخالقی توجه داشت. یزیاز هر چ شیب یو(ت
 موفق و سربلند باشید / احمد اسدی اقدم
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