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 موفق و سربلند باشی زعزیم                                   

 پاسارگاد در کجا قرار دارد؟ .1

 . دارد قرار آنجا در کوروش آرامگاه و دارد قرار شیراز کیلومتري 131 حدود در پاسارگاد

  
 کوروش که بود؟ .2

 به را هخامنشیان حکومت و داد شکست را آنها مادها با فراوان هاي جنگ از پس او.  بود پارس قوم از مردي کوروش

کوروش پادشاهی خردمند و باهوش بود. او با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد با احتررام و مهربرانی    . آورد وجود

 رفتار می کرد.

 
 تخت جمشید چگونه مکانی بود؟ .3

.  دید توان می هنوز را ها آن پذیرایی هاي تاالر ي مانده باقی که است داشته قرار وسیعی هاي کاخ جمشید تخت در

 ارتفرا   مترر  ده از بری   ، جمشرید  تخت سنگی هاي ستون.  دارد پله 111 طرف هر در ، جمشید تخت اصلی لکانپ

 خصرو   بره  ، هخامنشریان  هراي  جشن برگزاري محل جمشید تخت. هستند جهان معماري هاي شگفتی از و دارند

 . است بوده ، نوروز جشن

 

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جاهاي  .4

 

 .  شد ساخته فرمان        به جمیشد تخت 

 . اند داده انجام     را جمشید تخت اصلی معماري 

 .  است شده ساخته شیراز نزدیکی در پی  سال 2011 حدود    

 
 ، چه بود؟ داریوش مهم کارهاي از دیگر یکی .0

 و ها روستا و شهرها میان ارتباط ي وسیله ترین مهم ها راه.  بود ها راه ساختن ، داریوش مهم کارهاي از دیگر یکی 

 . بودند پایتخت
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 چه نام داشت؟  راه ترین طوالنی و ترین مهم .6

 
 

 چرا داریوش دستور داد که کشور را به بخ  هایی تقسیم کنند؟ .7

کرد.اداره ي این کشور پهناور کار ساده اي نبود. براي همین ، داریوش دستور داد ي پیدا در زمان او ایران وسعت زیاد

 آن را به بخ  هایی تقسیم کنند. بعد هم براي هر بخ  یک شهربان انتخاب کرد.

 
 چاپارخانه ها چگونه مکانی بودند؟ .8

 آماده نفس، تازه هاي اسب همیشه ها چاپارخانه در.  شد ساخته چاپارخانه نام به هایی محل اصلی هاي جاده کنار در

 ، نفرس  ترازه  هراي  اسب بر سوار و کردند می عوض را خود اسب آنجا در(  ها رسان نامه)  ها پیک.  بودند حرکت ي

 . رساندند می کشور نقاط دورترین به را ها نامه

 
 چه بود؟ داریوش مهم کارهاي دیگر از .9

 آماده همیشه که ، ورزیده سربازان از نفري هزار ده سپاه همچنین او.  بسازند طال از هایی سکه داد دستور که بود این

 . داد تشکیل ، بودند جنگ ي

راه شاهی


