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 زدهم سیدرس 

 مناسب تکمیل کنید؟ جای خالی را با عبارت 

  ی شبان  یاززندگ  انییای آر  یجیبر انتقال تدر  ییبسزا  ریکار، تأث  به کشت و   مردم   ق یبا تشوزرتشت    یآموزه ها

 .داشت ی بر کشاورز ی مبتن یبه زندگ 

از    ی کی  د،یرس   سند که به رود    یوقتهندوستان،    به  یلشکرکش  انیجر  در   یبزرگ، پادشاه هخامنش  وش یدار

 کرد.  ی آب یرهایکشف مس  مأمور   را  الکسیاِسک نام به  ر یصغ یایآس  یاهال

 . افتیشهرت فراوان  ، کیدَرموسوم به   وش ی دار یی طال ۀسک

مختلف    ی در نواح  خدماتو    کاالها  ی ارزش گذار  ی برا  ی اریکرد، مع  جاد یا  یهخامنش  وش یدار  که   ی نظام پول

 . ودب  یو خارج  یتجارت داخلدر بسط و گسترش   یمهم عامل شد و  یهخامنش یپادشاه

از مردم د  شمیابر  د یتول   تا قرن ها، فنون  انینیچ و    انیرانیا  سرانجام  نگه داشتند، اما  یکشورها مخف  گریرا 

 . ببرند  یفنون پ ن یتوانستند به ا  انیروم

  بود  یعموم  و خرج کشور و سامان دادن منابع درآمد و مخارج  ت دخلیبه وضع  یدگیباستان، رس   رانیدر ا

 . بود (  یساالر وانی نظام د)   یادار  التی تشک یاصلهدف 

 

 سواالت تشریحی 

 وضعیت کشاورزی در میان اقوام آریایی را شرح دهید؟   -1

طا  اقوام آر  ی ها  فه یو  دامدار  و  ورود   یی ایصحراگرد  ا  هنگام  چندان  ران،یبه  فنون    ی اطالع  و  ها  روش  از 

آنانو  یکشاورز نداشتند.  نت  صنعت  همز   ۀج یدر  و  بوم  یستیتماس  هم   رانیا  انیبا  ب  گانیساو  در    ن یخود 

آوردند.    یرو  یو کشاورزی  نیجانش  کیآشنا شدند و به    یو شهر  ییروستا  یزندگۀ  و یکم کم با ش   ن،یالنهر

به    یشبان  یاززندگ  انیی ایآر یجیبر انتقال تدر  ییبسزا  ری به کشت وکار، تأث  مردم قیزرتشت با تشو  یآموزه ها

 .داشت ی بر کشاورز یمبتن یزندگ
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 ان باستان چگونه رونق یافته؟ کشاورزی در ایر  -2

باستان، کشاورز  زندگی  در عصر  ب  انیرانیا  یاقتصاد   یاساس  تر  مردم کشاورز  شتر یبود.  محصوالت    ن یمهم 

کشاورزان    شدند   ی کشت م  ی و آب  م یکه به صورت د  ی و سبز   وه یبرنج، م  گندم،  عبارت بودند از جو،  ی کشاورز

 .کردند  ی م ی اریها و باغ ها را آب نیزم ها، رودخانه ها، چشمه ها و قنات  با استفاده از آب 

 

 ی کشاورزی وحتی گله دام متعلق به چه کسانی بود؟در ایران باستان بیشتر زمین ها  -3

 .آتشکده ها بود ایمعبدها و   ان یبزرگ و متول انیاشراف، روحان ،یحکومت  یمقام ها  ،یشاه، خاندان شاه

 

 ه می شدند؟در ایران باستان چگونه ادار زمین کشاورزی  -4

   اجاره   ایکردند و    یامالکشان را اداره م  خود،  ندگانینما  قیکردند و از طر   یم  یدر شهرها زندگ  آنان غالبا

نداشتند و بر    ن یزم  شترشانیب  داشتند، اما   ی کوچک  ن یاز کشاورزان قطعه زم  یمعدود   دادند. البته شمار  ی م

 .کردند   یم  افتیا دراز محصول ر یکردند و سهم یم  بزرگان کار یها  نیزم ی رو

 

 مات شاهان هخامنشی برای پیشرفت کشاورزی بنویسید؟ااقد  -5

کردند تا پنج نسل، از پرداخت    ی را آباد م  ریبا  یها  ن یرا که زم  یافراد   ، یبه کشاورز  ق یآنان به منظور تشو

احداث بند    کندن قنات،   ، یکشاورزۀ  توسع  یبرا   انیمهم هخامنش  یاقدام ها  گری کردند. از د  یم   معاف   اتیمال

 .انتقال آب در سرتاسر قلمرو خود بود یحفر نهرها رودها و یو سد بر رو 

 

 چگونه بود؟ وضعیت کشاورزی در دوره ساسانیان   -6

 یدربار ساسان  ۀ مرتب  یعال  ی از مقام ها  یکیکرد.  ی  اد یکوشش ز   ،یکشاورز   شرفتیپ  یبرا  انیحکومت ساسان

رفت. او عالوه بر عهده دار    یبه شمار م  و کشاورزان  انییاروست  سیساالر داشت، رئ  وشانیواستر  که عنوان 

کوشش    ز یوکشت و کار ن ی آبادان  ج یتوسعه و ترو یبرا  ،ی بخش کشاورز  یها  اتی مالی گردآور  تیبودن مسئول
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فرات و کارون،    دجله،   ی بر رودها به خصوص رودها  ی متعدد  ی و آب بندها  سدها ان،یساسان  ۀ کرد. در دور یم

 .شد  جادیا ی کشاورز یها نی زم ی اریآب با هدف  یمتعدد  ( ینهرها) ی بسته و آبراهه ها

 

 در دوره ساسانیان کشاورزی در چه مناطقی توسعه زیادی پیدا کرد؟   -7

  دایپ  ی ادیز ۀتوسع  ستانی، خوزستان و س (سواد  /آسورستان) نیالنهر  نیب  زیحاصلخ  یها  نیبه خصوص در زم

 کرد.  

 

 رزی در اواخر دوره ساسانیان را ذکر کنید؟انحطاط کشاو مهمترین عوامل ضعف و  -8

بها هنگفت   یکشتزارها  یاجاره  درآمد  منبع  م  انیساسانی  برا  یآسورستان  حساب  طغ  یبه        ان یآمد. 

از عوامل ضعف و  ی  کی  ان،یساسان  ۀ و خراب شدن آب بندها و سدها در اواخر دور   دجله و فرات  ی رودخانه ها

 .آنان وارد آورد  تصاد بر اق ینیسنگ  ۀ انحطاط آنان شد و ضرب 

 

 وضعیت راه در دوره هخامنشیان چگونه بود؟   -9

به    نیهمچنگریکد یحکومت را به    ی از جاده ها ساخته شد که مراکز اصلی  عیوس   ۀشبک  انیهخامنش  ۀدر دور

شد.   بزرگ احداث  وش ی بود که به فرمان دار  یشاه  ۀآنها جاد  نیکرد. مهم تر  ی وصل م  هیهمسا  یکشورها

  ی ایرا به شهر سارد در آس   ی هخامنش  ی ها  تختیاز پا  یک یشوش،    لومتر، یک  2400از    ش یطول بجاده به    نیا

 . کرد ی متصل م ریصغ

.                        

 اقدامات داریوش اول برای توسعه راه دریایی را بنویسید؟ -10

از    ی کی  د،یرس   که به رود سند   یبه هندوستان، وقت  یلشکرکش  انیجر  در   یبزرگ، پادشاه هخامنش  وش یدار

  انوس یاق  رود سند را تا   ر یمس  ی کرد. و  ی آب  یرهایکشف مس   مأمور  را   الکسیبه نام اِسک  ر یصغ  یایآس   یاهال

از در با عبور  ادامه داد و سپس  نت د یرس   مصر   سرخ به  ی ایهند  برا   نیا  ۀ جی. در  ر  یبار، مس  ن ینخست  یسفر، 
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  ی راه ها ۀ توسع ۀ نیدر زم وش یدار ۀ مهم و مدبّران اقدامات از گرید یکیشد.  ییهند و مصر شناسا ان یم ییایدر

 . بود ل یسرخ به رود ن یایاتصال در ،ییایدر

 

   وضعیت راه  ها در دوره اشکانیان و ساسانیان چگونه بود؟  -11

ارتباطیراه ها و وسا  زین  انیو ساسان  انیاشکان  ییدر دوران فرمانروا ا  تیاز اهم  ،یل  العاده  برخوردار    ی فوق 

توج   بودند  نگهدار  ی ادیز  ه و  امن  یبه  م   ت یو  صورت  ها  در   ی جاده  زمان    نیا  گرفت.  همانند  دوران، 

و چاه ها    شد   راه ها ساخته  ر یدر مس  ی د یجد   یبودند؛ کاروان سراها  ر یدا  چاپارخانه ها همچنان  ان،یهخامنش

 .آب آنها حفر شد  نیتأم ی برا ییو قنات ها

 

 د؟ تاثیر راه در زندگی مردم باستان را شرح دهی  -12

  ق یداشتند. از طر  ینقش مهم  زیفرهنگ ها ن  و  ها  شهیآوردند، در انتقال اند   یکاالها و مسافران را فراهم م 

  ی و جوامع عهد باستان در بخش ها   اقوام  ی بود که فرهنگ، هنر و معمار  ییایو در  ین یزم  ی ارتباط  یرهایمس

جهان   یعیوس  بر    آن   از  بس  ر یتأث  گریکد یروزگار  آ  یاریگذاشتند.  و   ن ییاز  طر  ،یباستان  یها  ن ید  ها        ق یاز 

 افتند یبرعکس راه  ای جاده ها، از شرق به غرب عالمَ و 

. 

  تا زمان داریوش اول هخامنشی سکه های طال و نقره بیشتر در چه مناطقی رواج داشت؟  -13

ها ب  طال  یسکه  نقره  مناطق  شتر یو  ل  ی در  بابلِ،  شهرها  ید یمثل  شرق  ن ینش  ی قیفن   یو    ی ایدر  ی سواحل 

 . بود ج یرا ترانهیمد 

 

   وضعیت پول در دوره داریوش اول را توضیح دهید؟  -14

فراتر از آن    یو حت   انیقلمرو هخامنش  سراسر  مشخص ضرب کرد که در  اریبا وزن و ع  یی سکه ها  وش یدار

طال در انحصار شاهان    ۀسک  افت ضرب یشهرت فراوان    ک،یموسوم به دَر  وش یدار   ییطال  ۀسک  اعتبار داشت

و   هابود  ها)شهرب  م   ۀ اجاز  با  ( ساتراپ  سک  یپادشاه  پول  ۀتوانستند  نظام  کنند.  ضرب    وش یدار  که   ی نقره 



 

6 

 

 

شد   ی هخامنش  یمختلف پادشاه  ی و خدمات در نواح کاالها  ی ارزش گذار  ی برا   یاریکرد، مع  جاد یا  یهخامنش

 .بود یو خارج   یدر بسط و گسترش تجارت داخل یمهم  عامل و

 

 وضعیت پول در دوره اشکانیان و ساسانیان را توضیح دهید؟  -15

افتاد.    ان یبه جر  یعیوس   ۀ در منطق  ی تجار  مبادالت   در   ی و مس  ی نقره ا  ی و سکه ها  افتیدر شهرها گسترش   

 . شده است افت ی هم جوار یها  ن یو سرزم  رانیدر ا ،یساسان یاز سکه ها  یفراوان تعداد

 

   ن چگونه بود؟اوزان و مقیاس در ایران باستا -16

گ  ی واحدها  انیهخامنش اندازه  و  واحدها  ان یالمی ا  یر یوزن  و  کردند  حفظ  ا   یرا  به   یتازه  افزودند.  آن    به 

واحدها  وش یدار  دستور  گ  یبزرگ،  اندازه  و  پ  دوره   ی مشخص  ی ریوزن  است.  مانده  جا  در    ل یکَ  ای  مانه یبر 

و مقدار مواد    زانیم  روزگار  ، چون در آن برخوردار بود   ی ا  ژه یو  تیاز اهم  یهخامنش  دوران   ی اقتصاد  یزندگ

 می کردند.   نییتعاندازه گیری   وزن کردن، با  یرا به جا یخوراک

 

 در دوره هخامنشی را شرح دهید؟ صنعت در ایران  -17

متمدن  ثروتمند   یها  نیساختن سرزم  کپارچهیبا    یتجارت صنعت: حکومت هخامنش  آنها    یو  مردمان  که 

کرد.   صنعت  ۀو توسع  یبه رونق اقتصاد  یانیمختلف بودند، کمک شا ید کاالهایتول در   یفراوان اتیتجرب  یدارا

 .است یو بافندگ ی سفالگر ، یفلزکار عی شرفت صنایپ انگریمانده از آن دوره، ب ی برجا یایآثار و اش 

ها   ی محتوا خزان  یگل  یلوح  از  شده  جمش  ۀ کشف  م  د یتخت  هخامنش  که   کند   ی معلوم  زمان           ان یدر 

  د یدر آنجا تول  یکاخ شاه  ازیمورد ن  یو مواد خوراک  اءیو اش   بوده  وجود داشته که متعلق به شاه  ییاکارگاه ه

 .  است شده یم

 .کارگاه ها مشغول به کار بودند   نیا در  یاز سرتاسر قلمرو پهناور هخامنش  یاستادکاران و صنعتگران
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   صنعت در ایران  در دوره اشکانیان وسلوکیان  را شرح دهید؟ -18

و مخصوصا    انیدر دوران سلوک  یکارگاه  و  یصنعت  داتیتول  یداللت بر رونق نسب  ،یخی شواهد و مدارک تار

 . دارد انیاشکان

 

   صنعت در ایران در دوره ساسانیان را شرح دهید؟ -19

بهتر شد.    ید یتول   یکاالها  تیفی و ک  کرد  رشد   زیصنعت ن  ،ینیشهرنش  ۀهمگام با توسع  ان،یساسان  ییفرمانروا

افتاد.    انیبه جر  یعیوس   ۀدر منطق  یتجار  مبادالت  در  یو مس  ینقره ا   یو سکه ها  افتیهرها گسترش  ش   در

 . شده است افت ی هم جوار یها  ن یو سرزم  رانیدر ا ،یساسان یاز سکه ها  یفراوان تعداد

به    یا   تازه  یرا حفظ کردند و واحدها  ان یالمیا  یری وزن و اندازه گ  یواحدها  انیها: هخامنش  اس یو مق  اوزان 

به افزودند.  واحدها  وش یدار  دستور  آن  گ  یبزرگ،  اندازه  و    ی هخامنش  یاریشهر  یبرا   ی مشخص  ی ری وزن 

تعداد  نییتع ها  ی شد.  وزنه  پ  دوره  آن  یاز  است.  مانده  جا  زندگ  لیکَ  ای  مانهیبر    دوران   یاقتصاد   یدر 

وزن    یرا به جا  یمواد خوراکو مقدار    زان یم  روزگار   برخوردار بود، چون در آن   ی ا   ژه یو  تیاز اهم  یهخامنش

 .کردند  ی م ن ییتع مانه یپ کردن، با

بافندگ   ی سفال  ، یفلز  عی صنا  م کیداریوش    ۀ از دور پاز  یقسمت  یو  قالی  به دور   ک یریاز    ی هخامنش  ۀمنسوب 

با در    یکرد. حکومت ساسان  ار یبس  ی ترق  زمان،  در آن   ی شمیابر  یبه خصوص بافت پارچه ها  ، یبافندگ  صنعت

  ران، یبه ا  (ه یسور)در شام    روم   و کوچاندن بافندگان ماهر از قلمرو   ن یخام از چ  شم یابر  ردات وا  گرفتن   اریاخت

کارگاه ها    نیا  کرد  جادی و شوشتر ا  (شاپور  یگُند )شاپور    یشوش، جند   در  را  یمتعدد   یبافندگ  یکارگاه ها

ابر  ی از پارچه ها  ینوع   فراوان   ان یمشتر  کردند که در جهان آن روز شهرت و  ید میرا تول  یشمیزربافت و 

تا    انین ی. چد یخر  یرا م  ی رانیا  یشمیابر   یها  پارچه  بود،  شم یگذار صنعت ابر  هیکه خود پا  ن یچ  ی. حتداشتند 

فنون ها،  د  شم یابر  د یتول  قرن  مردم  از  مخف  گریرا  اما  یکشورها  داشتند،  روم  انیرانیا  سرانجام  نگه    ان یو 

به حکومت    متعلق  وجود داشت که یمتعدد  یکارگاه ها  زین  یساسان  ۀدور   در  ببرند   یفنون پ  نیتوانستند به ا

 کردند   یم  نیرا تأم ی ادار التیو تشک سپاه  شاه، دربار، از یمورد ن یبود و کاالها
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   وضعیت تجارت در دوره هخامنشی چگونه بود؟   -20

  نکار آمدن شاها  یرو  یبه خصوص در پ  ران،یدر ا  یی ایآر  قدرتمند توسط اقوام  یحکومت   یریپس از شکل گ

و گزارش    ی گل  ی لوح ها  ،یباستان شناس   شواهد   کرد  دا یتوسعه پ  ران یا  یو خارج  ی تجارت داخل  ،یهخامنش

ارزشمند   ،یونانی  مورّخان  یها م  نیا  اوضاع  ۀدربار  یمخصوصاً هرودت، اطالعات  پ  ی سلسله خبر    دا یدهند. 

در مرکز اروپا   رُن ب ودانو   ی سلسله در سواحل رودها  نیتابع ا ینواح  مصنوعات و یهخامنش  یشدن سکه ها

  دور است. در آن زمان، شهر   یها  نیبا سرزم  یبازرگان  روابط   یاز برقرار   ینشانه ا  ا،یدر جنوب آس   النیو س 

بنادر    زیفارس و ن  جیو ستد بودند. بنادر خل  داد  مختلف در آنجا مشغول  یها  نی از سرزم  یرفت. بازرگانان  یم

  ان یعهد هخامنش  شدند در   آن دوره محسوب   ییای تجارت در  ی ز مراکز اصل  ترانه،ایمد   ی ایدر  یسواحل شرق

انواع مختلف  متیو گران ق  یتجمل   یایاش   به  تجارت مانند گذشته، محدود و منحصر    از   ینبود، بلکه شامل 

از   یشد. بخش قابل توجه یم  یصنعت داتیو تول یدام و  یمانند فلزات و چوب، محصوالت کشاورز  ه یمواد اوّل

 . داد ی م لیتشک  یو مواد خوراک شپزخانه  مردم مانند اثاث منزل، ظروف از یناس مورد نرا اج ی تجار یکاالها

 

   وضعیت تجارت ایران در دوره اشکانیان و سلوکیان چگونه بود است؟  -21

کاسته شد    مت یارزان ق  ی کاالها  ۀ حجم مبادل   از   تجارت رونق گذشته را نداشت؛  ان، یدر دوران حکومت سلوک 

داد و ستد به    انیجر  گریبار د  ان،یدن اشکانیآنها را گرفت. با به قدرت رس   یجا  ، یتجمل  یایاش   و در عوض

  ی و تجار  یاس یروابط س   یبرقرار   رونق،   نیاز عوامل مهم ا  ی کیگرفت.    یرونق اساس   یخارج  ی خصوص بازرگان

  ی تجار   ۀواسط   عنوان  در آن دوره به   رانیبود. ا  شمی معروف ابر  ۀ جاد  شیگشا  آن،  یو در پ  نیو چ  رانیا  انیم

و    ن یشمِ چیابر  ان،یکرد. در زمان اشکان  ی عمل م  گر ید  یاز سو   اروپا  سو، و  کی و هند از    ن یچ  انیبزرگ، م

روم داشت؛  یادی ز  ان یهندوستان مشتر  یۀ ادو عوارض    ، یاز حقوق گمرک  ی درآمد هنگفت  ن،یبنابرا  در قلمرو 

 .شد  یم  یحکومت اشکان بی نص  ،ی و راهدار  نقل حمل و
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 چگونه بود؟ وره ساسانیان در دتجارت    -22

فرمانروا  دوران  مس  ان،یساسان   یی در  در  چشمگ   ییایدر  و  ینیزم  یرهایتجارت  و    دایپ  یریگسترش  کرد 

از چ  یعیوس   مناطق  در  یرانیبازرگانان ا آفر  نیاز جهان آن روزگار،  اروپا، مشغول داد و    مرکز  و  قای تا شرق 

بودند. سکه ها رامن  ن یا  شتریب  در  یساسان  ۀ نقر  یستد  بود. ساسان  جیاطق،  معتبر  از    شتریب  به مراتب   انی و 

ها و  نیشیپ  یحکومت  داشتند  نظارت  تجارت  کار  خر  نیقوان  بر  به  مربوط  مقررات  اجرا    د یو  را  فروش       و 

 . کردند  یم

 

   ؟ در ایران باستان چه بود مهمترین هدف اصلی تشکیالت اداری )نظام دیوان ساالری (  -23

 .بود ی عموم و خرج کشور و سامان دادن منابع درآمد و مخارج ت دخل یبه وضع ی گد یباستان، رس  ران یدر ا

 

   عمده ترین منابع درآمد حکومت در ایران باستان را ذکر کنید؟ -24

 ات یها، شامل مال  اتیبود از: انواع مال   عبارت  باستان  رانیمنابع درآمد حکومت در ا  نیعمده تر  یبه طور کل

مال  و   ی کشاورز مال  شهی پ  ات یدام،  و  عوارض   ات یوران  راهدار  ، یگمرک   سرانه،  و  نقل  و  حق   ی حمل            و 

 و جنگل ها  معادن از  یبهره بردار 

 

   وضعیت اقتصاد و معشیت ایران در دوره باستان چگونه بود است؟  -25

رار  ق  یمیو اقل  یتیریمد   ، یاس یعوامل س   ر یتأث  در دوران باستان همواره تحت  رانیا  شتیاقتصاد و مع  تیوضع

 .داشت

 

 گذاشت؟اقتصادی و تولیدی تاثیر منفی می  در ایران باستان چه عواملی بر وضعیت -26

 . شد  یم  ریفراگ ی و آشوب و ناامن ف یضع یکه حکومت مرکز  ی اما دوران 

  

 


