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 بنام خدا

سواالت درس تاریخ دهم بانک  

 سواالت درس اول

ییح  سواالت تشر

 1ـ تاریــــخ چیست؟  

واژه تاری    خ دارای معانی مختلف است.گایه منظور از آن، مجموعه حوادث و رویدادهانی است که فرد یا 

ود و منظور از آن علم و  جامعه از رس گذرانده است. گایه واژه تاری    خ در نوشتهها و زبان علیم به کار میر

ی روز و ماه و سال است.  ی منظور از تاری    خ تعییر  روش علیم است. گایه نیر

 های رویداد های تارییحی چیست؟  ـ2
ی

 ویژگ

ساند و قابل مشاهده نیستند و نمیتوان آن ها را به طور مستقیم درک کرد بلکه باید با (لفا دور از دسیر

 استفاده از شواهد و مدارک شناخت.  

 ر ناپذیرند و قابل تجربه نیستند. تکرا (ب

 معلویل دارند. کدیگر رابطه علت و مجزا و مستقل نیستند و با ی (پ

 ـ علم تاریــــخ را تعریف کنید؟ 3

 انسانها و جامعهها در گذشته یم پردازد و 
ی

تاری    خ علیم است که به مطالعه جنبه های مختلف زندگ

 علل و نتایج افکار و اعمال پیشینیان را برریس و تحلیل میکند. 
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 ـ هدف از علم تاریــــخ چیست؟ 4

 ،  اجتمایع در گذشته است که شامل تمایم جنبه های فکری، مذهبی
ی

گایه از زندگ هدف علم تاری    خ آ

 سیایس و ... میشود. 

 ـ ابداع خط چه تایری در تاریــــخ نگاری برجای گذاشت؟  5

اع خط در حدود  هزار سال پیش، به تدری    ج توجه انسان به ثبت و نگارش رویداد های  5پس از اخیر

 شد. عرص خویش جلب 

ی نوشته شده است؟   6 ی ی تارییحی کدام است و در آن چه چت  ین متر  ـ قدیمیتر

ی تاریخی که تاکنون کشف شده، سنگ نوشتهای به خط کهن مرصی است که بیش از   ین میر قدیمییر

هزار سال قدمت دارد. در این سنگ نوشته نام تعدادی از فراعنه و برخی حوادث دوران آنان ذکر  4

 شده است.  

 ایران ، به ویژه دوره . ـ 7
ی
ی سنگ نوشته...... .......... و ........ ....... از روزگار باستان   .... نت 

ر
هانی باق

مانده است که نشان از توجه ایرانیان به ثبت و ضبط وقایع تارییحی دارد.                                       

 هخامنشیان   ساسانیان

 و در کجا و توسط چه کیس آغاز شد؟  8
ی
 ـ تاریــــخ نگاری در مفهوم کامل در چه قرن

اری    خ نگاری در مفهوم کامل آن، از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و با ظهور هرودت که ت

 لقب گرفت، آغاز شد.  « پدر تاری    خ»

 

 هرودت   ـ پدر تاریــــخ لقب چه کیس است؟9

   ـ کتاب تاریــــخ هرودت شامل چه مطالبی است؟ 10

ح جنگ های ایران و یونان است.   کتاب تاری    خ او بیشیر مطالب آن رسر

 تاری    خ هرودت.  ؟ ـ کهن ترین و کامل ترین کتاب تارییحی به جا مانده از عرص باستان ...............است11

ید؟کاردهای مطالعه فواید و  -12      تاریــــخ را نام بتی

ی از گذشته برای حال و آینده  پ(تقویت حس میهن دوسبر و  هویت الف(منبع شناخت و تفکر  ب(بهرگیر

 میل 
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 نگاری بنویسید؟   نگاری نوین را با وقایع ـ تفاوت های تاریــــخ13

 نگاری نوین:  تاری    خ

 مردم و جوامع گذشته.ب(الف
ی

ی تمام جنبه های زندگ استفاده از یافته های علوم و فنون  (نوشیر

ی تمام زمینه ها و علت های گوناگون آن و برریس و تحلیل پیامد های آن.   (مختلف. ج  نوشیر

 وقایع نگاری: 

ح حال پادشاهان قدیم.ب (الف ی رسر . (نوشیر
ی

ی به مسائل اجتمایع، اقتصادی و فرهنگ  توجه نداشیر

 متحول شد؟14
ی
  ـ علم تاریــــخ در چه زمان

فت های فکری و علیم که در دوره رنسانس حدود قرن های  در اروپا به وقوع  17تا  13به دنبال پیشر

ی متحول شد و شیوه نویبی در تاری    خ نگاری پدید آمد.    پیوست. به تدری    ج علم تاری    خ نیر

ید؟15 ـــخ را نام بتی     ـ مراحل پژوهش در تاریـ

 گردآوری و تنظیم اطالعات   (4شناسانی منابع  (3)تدوین پرسش های تحقیق 2انتخاب موضوع (1

 گزارش یافته های پژوهش  (  6 تحلیل و تفسیر اطالعات( 5

 چه ویژگیهانی باید داشته باشد؟16
    ـ موضوع پژوهش تارییحی

تکراری باشد. ب (الف  ی باید دارای اثر و فایده  (موضوع تحقیق باید تازه و غیر موضوع تحقیق همچنیر

 باشد. (باشد.  ج
ی

 محقق باید موضویع را برگزیند که دارای منابع و اطالعات کاف

ید ـ منابع پژوهش تارییحی به چند دسته تقسیم یم شود17   ؟نام بتی

 منابع دسته اول یا اصیل منابع دسته دوم یا فریع 

  ـ منابع دسته اول چه منابیع هستند؟18

ین زمان به وقوع آن نوشته شده ی آثاری گفته میشود که در زمان وقوع حادثه به همه  اند یا  یا نزدیکیر

ح ماجرا را از شاهدان واقعه شنیده  اند.  رسر

  ـمنابع دسته اول کدام منابع هستند؟19
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 ها و سنگ ء، سنگ نگارهعالوه بر منابع مکتوب تمایم آثار باستانی و تاریخی شامل بناها، ابزارها ،اشیا 

 ها و هر وسیله ای که از گذشته به جای مانده است. ه ها، سک نوشته

  ـ منابع دست دوم یا فریع چگونه منابیع هستند؟20

 به همه تحقیقات و آثاری گفته میشود که بر پایه منابع دست اول پدید آمده اند. 

 سوال درس دوم

نخستین پرسشی که برای تاریخ نگاران مطرح است، چیست؟-1  

ی پرسش تاری    خ  نگاران این است که رویدادهای تاریخی در چه زمانی و کجا رخ داده اند. نخستیر  

دانش و مهارت اندازه گیری زمان با کدام علوم ارتباط نزدیکی دارد؟  -2  

یک دارد.  ی ی زمان، ارتباط نزدیگ با علویم مانند ریاضیات، نجوم و فیر  دانش و مهارت اندازه گیر

گاه شماری را تعریف کنید؟ -3  

ی دقیق زمان )سال،ماه،روز( ابداع کرده است. گاه شما ری، نظایم است که انسان برای اندازه گیر  

اسطرالب چگونه وسیله ای است؟  -4  

اع کرده اند.  ،ماه و دیگر سیارگان و ستارگان اخیر  اسطرالب را برای رصد خوریسر

کدام سرزمین ها در تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند؟  -5  

ی النهرین  و مرص باستانبیر  

گاه شماری خورشیدی و قمری در بین مردمان کدام اقوام بین النهرین رواج بیشتری داشت؟  -6  

 بابیل ها

قمری( را توضیح دهید؟ -ا )خورشیدیشیوه ی گاه شماری بابلی ه -7  

روزه تقسیم یم شد. از آنجا که سال قمری  29یا  30ماه قمری  12در این گاه شماری، سال به  

سال و یک چهارم شبانه روز است ، برای رفع این اختالف ، هرسه  365شبانه روز وسال خورشیدی 354

 ، یک ماه به سال یم افزودند. 

گاه شماری مصریان را توضیح دهید؟ شیوه ی -8  

ی گاه و یک چهارم شبانه  365شماری خورشیدی دقیق و منظیم داشتند. آنان سال را  مرصیان نیر

روز  5روزه تقسیم یم شد و  3ماه  12روز محاسبه یم کردند. در گاه شماری مرصی، سال به 

 ،
ی

ی برای محاسبه ی یک چهارم شبانه روز اضاف  به آخر ماه دوازدهم افزوده یم شد. همچنیر
ی

اضاف

سال یم افزودند و به قویل کبیسه یم گرفتند.  هرچهار سال یک روز به  

  



 

5 
 

گاه شماری هجری قمری بر چه پایه ای است و مبدا آن چیست؟  -9  

گاه شماری هجری قمری که تقویم رایج بیشیر کشورهای اسالیم به شمار یم رود بر پایه ی گردش 

ی تنظیم شده است و مبدا آن اول محرم سایل است که پیامیی  م )ص( از مکه اسال ماه به دور زمیر

 به مدینه هجرت کرد. 

بابلی ها برای رفع اختالف بین تعداد روزهای سال قمری و سال خورشیدی چه اقدامی می کردند؟  -10

 هر سه سال یک ماه به سال یم افزودند. 

 کدام ا مپراطور روم دستور اصالح گاه شماری رومی را بر اساس گاه شماری مصری داد؟ -11

ار  ژولیوس رسی

کبیسه در چه دوره ای اعمال می شد و تقویم حیوانی در چه زمانی در ایران رایج شد؟  -12  

 در تقویم مرصی و در دوره ی اسالیم در ایران رایج شد. 

در دوران هخامنشیان چه نوع گاه شماری رواج داشته است؟  -13  

قمری بابیل در قلمرو هخامنشیان رواج داشته است.  -گاه شماری خورشیدی  

در دوره ی اشکانیان کدام گاه شماری ها رواج داشته است؟ -41  

 در دوره ی اشکانیان، گاه شماری های بابیل، سلوگ و اوستانی متداول بود. 

روز اضافی  5روزه تقسیم می شد و سپس  30ماه خورشیدی 12در گاه شماری کدام دوره سال به  -15

به آخر ماه دوازدهم می افزودند؟   را  

اری ساسانی در گاه شم  

در دوره ی ساسانیان چه نوع گاه شماری رواج داشته است؟ -16  

، که گاه شماری دیبی زرتشتیان )زردتشتیان( محسوب   در دوره ی ساسانیان، گاه شماری اوستانی

 یم شد، رایج شد. 

مبدا گاه شماری اوستایی چه بود واسامی ماه ها با چه نام هایی نامگذاری می گردید؟  -17  

ی هر پادشاه بود. در گاه شماری اوستانی ماه ها و روزه های هر ماه   مبدا  گاه شماری اوستانی به تخت نشسیر

 با اسایم ایزدان و فرشتگان نامگذاری شده بود. 

در ایران در دوران اسالمی چه گاه شماری هایی رواج داشته است؟ -18  

در کنار آن گاه شماری های دیگری در ایران دوره ی اسالیم گاه شماری هجری قمری رایج شد، اما 

ی رواج یافت.   مانند یزدگردی، جالیل، دوازده حیوانی و هجری خورشیدی نیر

در ایران رواج یافت برا اساس کدام تقویم است؟  1304گاه شماری هجری خورشیدی که از سال  -19  

 تقویم جالیل
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خط زمان چیست؟  -20  

آن یم توان رویدادهای یک دوره یا دوران های خط زمان ابزار مناسبی است که به وسیله ی 

ع آنها، بر روی نمودار نشان داد. مختلف تاریخی را به ترتیب زمان وقو   

کدام مورخ اروپایی به منظور نگارش کتاب تاریخ خود به مصر، فینیقیه یا مکان های دیگر سفر  -21

 می کرد؟ 

 هرودت

ابن خلدون اندیشمند مسلمان تونسی بخشی از مقدمه ی کتاب خودر را به چه مسئله ای اختصاص  -22

  داده است؟ 

 به تاثیر جغرافیا و اقلیم بر تاری    خ، اخالق و رفتار آدمیان اختصاص داده است. 

کدام علم به مطالعه ی مناطق و سرزمین های مختلف در گذشته می پرداخت؟ -23  

خی جغرافیای تاری   

کرونولوژی چیست؟ -24  

به نظم و ترتیب رویدادها کرونولوژی یم گویند.    

اهمیت یافتن نقشه در مطالعه تاریخ پیامد چه چیزی است؟ -25  

پیامد ارتباط جغرافیا و تاری    خ     

ابداع تقویم نتیجه ی تالش مشترک دانشمندان کدام علوم است؟  -26  

یک ی ، نجوم وفیر  علوم ریاضی

 

 سوال درس سوم 

ییح   سواالت تشر

، علم........... -1  .... نقش موثری در مطالعه گذشته بشر ایفا کرده است.   .... در چند قرن اخت 

 باستان شنایس 

 باستان شنایس چیست؟   -2

 انسان 
ی

باستان شنایس، علیم است که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوه زندگ

 ها و جوامع گذشته، برریس یم کند. 

 باستان شناس چه کیس است؟ -3
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ی

ات فرهنگ ، گذشته انسان و جامعه، به ویژه تغییر  مانده از بشر
ر

باستان شناس، کیس است که آثار باف

 آنها را در طول زمان، برریس و تحلیل یم کند 

 هدف علم باستان شنایس چیست؟    -4

 برخی از صاحب نظران هدف علم باستان شنایس را شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او یم دانند. 

 وتاریــــخ چیست؟    -5
ی
 منظور ار آثار باستان

 به تمایم اشیاء، ابراز ها، بناها و مکان هانی یم گویند که ساخته دست بشر و محصول اندیشه او هستند. 

 به چه جانی گفته یم شود؟    -6
ی
 مکان یا محوطه باستان

مواردی کشف یم کنند، مکان  به جانی که باستان شناسان در آنجا آثار باستانی و تاریخی را مطالعه و در 

 باستانی گفته میشود. 

ید -7  را در ایران و ایتالیا نام بتی
ی
    ؟دو مورد از مکان باستان

 شهر سوخته در ایران و شهر پمپبی در ایتالیا. 

 جذاب ترین و پر بیننده ترین آثار موزه ها مربوط به چه جاهانی هستند؟   -8

اشیانی که از داخل گورهای باستانی به دست آمده اند و در موزه های جهان بخاطر نمایش گذاشته شده 

 اند. 

 از جوامع گذشته ارائه یم دهد؟   -9
ر
 اشیاء و شیوه دفن مردگان چه اطالعان

فت های ان پیشر ی  اطالعات ارزنده ای را درباره نظام اجتمایع، باورها، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و میر

 فبی جوامع گذشته ارائه یم دهند. 

ی ییک دیگر ا مکان های مهم باستان شناخبر به شمار یم روند.   -10  ....................نت 

  .  تپه های باستانی

 چگونه تشکیل شده اند؟    -11
ی
 تپه های باستان

هنگایم که در دوره های زمانی مختلف، مردمانی که در دوره های زمانی مختلف  در یک مکان سکونت 

ند و تپه های باستانی را شکل میدهند.   میکردند تدری    ج چند الیه باستانی روی هم قرار میگیر

 مراحل کار باستان شناسان را بنویسید؟    -12

 اطالعات.  شناسانی و کشف ،  حفاری و استخراج و تنظیم

ی گام باستان شنایس چیست؟     -13  نخستت 

 شناسانی و کشف مکان ها و محوطه های باستانی و تاریخی است. 

 قابل شناسانی و چه آثاری قابل شناسانی نیستند؟ -14
 چه آثاری به راحبر

 ته اند. بخش زیادی از آثار باستانی که در زیر خاک و یا در اعماق دریا ها و رودخانه ها قرار گرف
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، از چه وساییل استفاده یم کنند؟    -15  و تارییحی
ی
 باستان شناسان برای کشف آثار باستان

فته ای مانند  ، سفرنامه و......، از ابزارها و فناوری  های جدید و پیشر عالوه بر رجوع به کتاب های تاریخی

و مغناطییس و سامانه اطالعات  ، تصاویر ماهوارهای، روش های الکیر پهپادها، رادارها، عکس های هوانی

، که قابلیت زیادی در نقشه برداری، کشف و بازسازی دقیق محوط ه ها و آثار باستانی دارند، جغرافیانی

 استفاده میکنند. 

 گام دوم فعالیت باستان شنایس چیست؟    -16

ون آوردن و نمایان کردن آثاری است که در دل خاک قرار گرفتهاند   حفاری برای بیر

 چرا حفاری ییک از مراحل حساس ومهم کار باستان شناس است؟    -17

 آثار زیرانیازمند دقت ، دانش وتجربه فراوا
ی

ن است چون ممکن است باکوچک ترین اشتباه آسیب بزرگ

 درحال کاوش وارد شود 

د؟   مرحله استخراج و تنظیم اطالعات  در -18  چه کارهانی صورت یم گت 

باستان شناسان آثار یا بناهای باستانی کشف شده را به لحاظ قدمت، موت و مصالح به کار رفته در آنها 

ی کاربردهایشان، برریس میکنند.   و نیر

 دست یم یابند؟    -19
ر
 به چه نکان

ی
 باستان شناسان با مقایسه آثار و بناهای باستان

فت های  باستان شناسان با مقایسه آثار و بناهای باستانی در  زمان های مختلف، یم کوشند سیر پیشر

 گذشتگان را درک کنند. 
ی

ی و فرهنگ ، هیی  فبی

 چگونه انجام یم شود؟   -20
ی
ی سن آثار باستان  تعیت 

فته ای مانند روش  ، از روش های علیم پیشر ی سن آثار باستانی باستان شناسان برای تاری    خ گذاری و تعییر

ی موسو  فتهیر م به((پتاسیم_آرگون)) استفاده میکنند.در این روشها از دانشهانی رادیو کربن و شیوه پیشر

ی شنایس کمک گرفته میشود.  یک، گیاه شنایس و زمیر ی  چون شییم، فیر

 گفته میشود؟   -21
ی
 موزه به چه مکان

ین مکان گرداوری ، نگهداری، مرمت، مطالعه و نمایش آثار باستانی هستند   موزه ها مهمیر

 گرانبهای ایران در موزه چه کشور هانی هستند؟    -22
ی
 آثار باستان

بسیاری از آثار باستانی گرانبهای ایران، زینت بخش موزه های متعددی در کشور های مختلف جهان به 

ی در  وپولییر زبورگ روسیه و میر خصوص موزه های لوور در پاریس، بریتانیا در لندن، آرمیتاژ در سن پیر

 . نیویورک هستند 

 باستان شناسان و مورخان چه ارتبایط باهم دارند؟   -23
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، کشف و مطالعه آثار و مکان های  از یک سو، باستان شناسان از نوشته های مورخان برای شناسانی

باستانی بهره یم بیند و از سوی دیگر نتایج کاوش های باستان شناسان، منبع ارزشمندی برای تحقیقات 

 مورخان به شمار یم رود. 

ن چه کمیک به مطالعه دوره ی تارییحی های علیم باستان شناسا کاوشهای باستان شنایس و یافته-24

 میکند؟ 

 جوامع دوره 
ی

 اجتمایع، اقتصادی، علیم و فرهنگ
ی

به مورخان کمک زیادی یم کند که ابعاد مختلف زندگ

 های تاریخی را بهیر بشناسند. 

  

 سوال درس چهارم

 سواالت صحیح و غلط: 

شواهد باستان شناسی داللت بر آن دارد که نخستین انسان --1

واره ها حدود پنج میلیون سال پیش در علفزار های آفریقا                           

غلط  صحیح             

انسان های اولیه از پناهگاه های طبیعی مانند عارها و -2

نیز کلبه هایی که از شاخ و برگ درختان و گیاهان می ساختند 

 برای حغظ جان خود بهره  می بردند.             

غلط            صحیح  

در اوایل دوره ی گرد آوری توانایی بشر در سخن گفتن و  -3

یافت.اندیشیدن بطور کامل تکامل   

غلط صحیح              

کشاورزان به منظور کاشت، داشت و برداشت محصول از دوره -4

گردی دست برداشتند و نخسستین روستاها را به عنوان سکونت 

 گاه های دائم ایجاد کردند.              

غلط               صحیح   

 سواالت جاخالی :

اصلی ترین ماده ای بود که انسان های نخستین  .........-1

سنگ از آن برای ساختن ابزار استفاده می کردند.  
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برای نشان دادن احساس و  .........بشر در سخن گفتن از-2

هنر نقاشی اندیشه ی خود استفاده کرد.  

رویداد مهم و سرنوشت ساز در زندگی انسان .............-3

ورزیابداع کشا به شمار می رود.  

زمینه ی آشنایی مردم مناطق مختلف را با  .........رونق-4

 آداب و رسوم، مهارت ها و اندیشه های یکدیگر فراهم کرد.

 داد و ستد

 سواالت کوتاه پاسخ :

باستان شناسان مراحل زندگی انسان های پیش از تاریخ را -1

 بر چه اساسی تقسیم کردند؟

ابزارهای متناسب به آنهابر اساس نوع اقتصاد معیشتی و   

یکی از اتفاق های مهم دوران پیش از تاریخ چه بود؟-2  

 افروختن آتش و به کار گرفتن آن

رونق داد و ستد چه پیامد هایی برای انسان های اولیه -3

 داشت؟

زمینه ی آشنایی مردم مناطق مختلف را با آداب و رسوم، 

 مهارت ها و اندیشه های یکدیگر فراهم آورد.

چه عواملی موجب گسترش روستاها و پدید آمدن نخستین شهر -4

 ها در بین النهرین شد؟

افزایش جمعیت و تولید مازاد بر خوراک موجب شد روستاها 

گسترش پیدا کنند و سرانجام شهرها در این مناطق به وجود 

 آمدند.

 سواالت چهار گزینه ای :

ساکنان تپه چغاگالن در شهرستان مهران جزو نخستین گرد -1

آورندگان خوراک بودند که به .............. و 

 .............. روی آوردند.          

ب( گندم و جو              الف( پنبه و نخ              
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د( چای ج( برنج                     

اینکه فن ساختن ابزار و در عصر نوسنگی انسان عالوه بر -2

ظروف سنگی را ترقی داد با ابداع چرخ سفال اقدام به تولید 

ظروف گلی کرد و با استفاده از ................ موفق به 

 تولید پارچه شد.

ب( نخ               الف( پنبه              

د( پشم حیوانات       ج( ابریشم            

مهارت ............ در ساخت  صنعتگران سومری عالوه بر-3

 ابزار ها و جنگ افزار های مفرغین نیز تبحر خوبی داشتند.

    الف( نقاشی               ب( کشاورزی         

د( لوح گلی   ج( سفالگری              

پایتخت موری ها که به واسطه ی داشتن موقعیت مناسب سیاسی -4

تجاری و بین المللی در و جغرافیاییی به یکی از مراکز بزرگ 

 جهان باستان تبدیل شد کدام شهر بود؟

ب( شهر آمل                       الف( شهر بابل  

د( شهر نخحوان     ج( شهر سومر            

 سواالت تشریحی : 

شیوه ی زندگی انسان های نخستین در دوره ی گرد آوری -1

 خوراک بر چه پایه ای استوار بود؟

گردی، شکار جانوران و گرد آوری دانه و میوه و بر دوره 

 ریشه ی گیاهان و درختان برای تامین خوراک استوار بود.

به چه دلیل شروع کشت دانه به زنان نسبت داده می شود؟-2  

از آن جایی که زنان مسئولیت گرد آوری دانه های گیاهان را 

ع بر عهده داشتند به احتمال زیاد کشت دانه توسط آنان شرو

 شده باشد.

شیوه ی حکومتی که حمورابی بنیان نهاد مبتنی بر چه بود؟-3  
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مبتنی بر قدرت و اختیارات فراوان پادشاه و اطاعت کامل 

حاکمان والیت از او بود، وی مقام پادشاهی را هدیه ای از 

 جانب خداوند خود می پنداشت.

چرا شهرهای سومر را دولت شهر یا کشور شهر می گفتند؟-4  

یک از این شهر ها به همراه روستاهای پیرامون خود، دارای هر 

حکومتی مستقل بودند که به آنها دولت شهر یا کشور شهر گفته 

می شود. این دولت شهرها اغلب با یکدیگر در حال رقابت و 

 جنگ به سر می بردند.

 سوال درس پنجم

هند باستان سرزمین  جغرافیای هند باستان را بنویسید؟  -1

پهناور و متنوع، شامل هندوستان، بنگالدش و بخش وسیعی از 

 پاکستان امروزی بوده است.

کاوش های باستان شناسی در اوایل قرن بیستم در مورد تمدن  -2

این کاوش ها نشان داد که در حدود  سند چه چیزی را بدست آورد؟ 

د وجود داشته هزار سال پیش تمدن پیشرفته ای در کنار رود سن 5

 است.

باستان شناسان پس از سالها حفاری و کاوش، بقایای شهرهای  -3

.............. واقع در گ و پر جمعیت..............وبزر

 هاراپا –موهنجو دارو  پاکستان را کشف کردند. 

شواهد  معماری شهرهای باستانی دره سند چگونه بوده است؟  -4

شهرهای خود را بر اساس  باستان شناسی نشان داده است که آنها

نقشه ای دقیق و معماری تقریبا یکسانی ساخته بودند. آنان 

خیابانها و معابر اصلی و فرعی را با پهنای معینی طراحی نموده 

که ئیکدیگر را قطع می کردند. همچنین ساختمانها را با معماری 

همسان و آجرهایی به اندازه های مشخص بنا می کردند. این شهرها 

ای پرستشگاه، حمام، انبار غله و همچنین سیستم فاضالب دار

 بودند.
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تمدن سند  وضعیت کشاورزی در تمدن دره سند چگونه بود؟  -5

متکی به کشاورزی بود و ساکنان این منطقه در جلگه های آبرفتی 

و حاصلخیز اطراف سند به کشت محصوالتی چون گندم، جو و پنبه و 

 پرورش دام بویژه گاومیش می پرداختند.

نشانه هایی از  وضعیت صنعت در تمدن دره سند چگونه بود؟  -6

ت آمده  است. وجود رواج صنعت سفالگری و نساجی در آن منطقه بدس

برخی اشیای متعلق به مراکز تمدنی ایران و بین النهرین در 

کشفیات موهنجو دارو و هاراپا نشان می دهد که این مراکز با 

 یکدیگر داد و ستد داشته اند.

از تمدن سند  وضعیت هنر در تمدن دره سند چگونه بوده است؟ -7

تی کشف شده ابزارها، ظرفها، آثار هنری، مجسمه ها و زیورآال

است که بیانگر شکوفایی صنعت و هنر است. از این تمدن همچنین 

لوح ها و نوشته هایی بدست آمده است که تا کنون رمزگشایی و 

 خوانده نشده است. 

چرا تا کنون در باره اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمدن  -8

زیرا لوح ها و نوشته هایی که از آنجا  سند چیزی نمی دانیم؟ 

 ست آمده است تا کنون رمزگشایی نشده اند.بد

در آریاییان در چه شرایط و چه زمانی به هند وارد شدند؟  -9

سال قبل از میالد و در زمانی که تمدن سند رو به  1500حدود 

انحطاط نهاده بود، دسته هایی از اقوام آریایی از سمت شمال 

 غربی وارد هند شدند.

آنان که د مسلط شدند؟ آریاییان چگونه بر بخش هایی از هن -10

مردمانی جنگجو و دارای اسب و ارابه بودند، به تدریج بر بخش 

های شمال هند مسلط شدند و قدرت و نفوذ خود را تا نواحی مرکزی 

 آن کشور گسترش دادند.
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در زمان سلطه آریایی ها بر بخشهای شمالی و مرکزی هند،  -11

حی استوایی نوانواحی جنوب هند در دست چه اقوامی باقی ماند؟ 

و مرطوب جنوب هند زیر سلطه  قومی تیره پوست به نام دراویدی 

 ها باقی ماند.

آنان نیز مانند سایر  خداپرستی آریاییان هند چگونه بود؟  -12

اقوام هند و اوپایی خدایان گوناگونی را به عنوان یکی از 

مظاهر طبیعت مانند آسمان ،ماه ،خورشید ، باد و آتش می 

همچون آریایی های ایرانی ، به خدای غیر مادی  پرستیدند. آنان

 و مافوق طبیعت اعتقاد داشتند..

مهمترین اثر بجای مانده در باره عقاید آریاییان هند،  -13

 ........ است. تایش افرینش و خدایان با عنوان سروده هایی در س

 وداها

............ نام دارد که به زبان ترین بخش وداهاکهن  -14

 بان مهاجران آریایی هند بود، سروده شده است. سانسکریت، که ز

 ریگ ودا

این آیین به خدایان متعددی  آیین برهمنی را توضیح دهید؟  -15

که در وداها ستایش شده بودند، باور داشت و آداب و مناسک 

دشواری را بر پیروان خود تحمیل می کرد. قربانی کردن از جمله 

 رسوم سخت و پیچیده آن بود.

وظیفه حفظ سرودهای  ظایفی بر عهده داشتند؟ برهمنان چه و -16

وداها از گزند فراموشی، تعلیم آموزه های دینی و اجرای آداب 

 مذهبی بر عهده برهمنان بود.

برهمنان به واسطه  موقعیت اجتماعی برهمنان را توضیح دهید؟ -17

مقام و موقعیت مذهبی خویش، قدرت و ثروت فراوانی کسب کرده و 

 را تشکیل داده بودند. کاست یا طبقه ممتازی

چه عواملی موجب رویگردانی مردم از آیین برهمنی و تضعیف  -18

مناسک طاقت فرسای این آیین به تدریج موجب رویگردانی  آن شد؟ 
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برخی پیروان آن شد و زمینه برای شکل گیری و رواج آیین و 

 اندیشه های دیگر در هند فراهم شد.

کدام آیین در برابر کیش آمیخته با خرافات برهمنی  در هند  -19

 آیین بودایی ظهور کرد؟ 

زندگی  -1 چهار حقیقت عالی از دیدگاه بودا را نام ببرید؟ -20

سرچشمه این درد ، آرزو و  -2سراسر رنج و درد بی پایان است 

تنها با رسیدن به نیروانا می توان بر آرزو و  -3خواستن است 

از هشت راه مقدس می توان به نیروانا  -4کرد  خواستن غلبه

 رسید.

از نظر بودا ، هشت راه مقدسی که انسان را به نیروانا می  -21

کردار  –گفتار  –نیت  –صداقت ورزی در ایمان رساند، کدامند؟ 

 پندار و مراقبه  –کوشش  –زندگانی  –

به  تعالیم بودا عالوه بر هند ، در چه مناطقی گسترش یافت؟  -22

 مناطق دیگر آسیا ازجمله تبت و چین نیز نفوذ یافت

قبایل وضعیت سیاسی هند تا زمان اسکندر مقدونی چگونه بود؟  -23

آریایی مهاجر به هند، تا چندین قرن به صورت پراکنده می زیستند 

و حکومت فراگیری را تأسیس نکردند. داریوش بزرگ قسمت هایی از 

خویش کرد. اسکندر مقدونی  شمال غرب هند را تصرف و خراج گزار

نیز پس از براندازی هخامنشیان، بخش های وسیعی از هند را فتح 

 کرد.

رماندهان هندی به نام با انتشار خبر مرگ اسکندر، یکی از ف -24

 چندراگوپتا ............ برضد یونانیان شورش کرد.

چندرا گوپتا پس از به اطاعت درآوردن شماری از حاکمان  -25

 را بنیان گذاشت. .................سلسله محلی شمال هند،

 سلسله موریا
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.............. به اوج ان فرمانرواییحکومت موریا در دور -26

قدرت رسید و قلمرو خود را به سرتاسر هند بجز بخش های جنوبی 

 آشوکا رساند.

سلسله موریا توسط چه کسی بنیانگذاری شد؟ معروفترین پادشاه  -27

معروفترین پادشاه آنها  –توسط چندرا گوپتا آن چه نام داشت؟ 

 آشوکا نام داشت

حکومت موریا از چه زمانی ضعیف شد؟ بعد از سلسله موریا  -28

حکومت موریا بعد از مرگ آشوکا ضعیف کدام سلسله به قدرت رسید؟ 

شد و کم کم سلسله دیگری به نام گوپتا بر سر کار آمد و چندین 

 قرن بر هند فرمان راند.

چین کشور  ی جغرافیایی کشور چین را بیان کنید؟ ویژگی ها -29

پهناوری در شرق آسیا و دارای ویژگی های سرزمینی و آب و هوایی 

متنوع است. موانع طبیعی، چین را از تایلند، برمه، هند و 

آسیای مرکزی جدا کرده است، اما دره پهناور رود هوانگ هو در 

انگرد قرار می شمال، این کشور را در معرض یورش اقوام بیاب

داد. با این حال ، جلگه ها و دشت های پیرامون رودهای بزرگ 

در چین محیط مناسبی برای کشاورزی و برپایی سکونتگاههای دائمی 

 بود.

پیشینه تمدنی و سکونت در چین درکدام مناطق و از چه زمانی  -30

طبق کاوش های باستان شناسی، در دوران نوسنگی  آغاز شده است؟

زار سال پیش، گروههایی از مردم روستانشین چینی در ه 8و حدود 

اطراف رودهای بزرگ هوانگ هو و یانگ تسه مشغول کشاورزی بوده 

 اند. 

محصوالت کشاورزی و دامی تولیدی در چین باستان چه بودند؟  -31

ارزن، گندم، برنج و سپس ابریشم مهم ترین محصوالتی بودند که 
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ها همچنین چندین نوع  کشاورزان چینی تولید می کردند. چینی

 حیوان اهلی را پرورش می دادند.

زمینه پیدایش نخستین شهرها در چین از چه زمانی و چگونه  -32

در چین نیز  مانند دیگر جاها با تولید مازاد بر  پدید آمد؟ 

نیاز محصوالت کشاورزی و دامی، جمعیت رو به افزایش نهاد و به 

حدود هزار و پانصد  تدریج زمینه پیدایش نخستین شهرها را در

 سال پیش از میالد فراهم آورد.

چرا تمدن چین در مقایسه با سایر تمدنهای همزمان، کمتر  -33

به سبب موقعیت ویژه  تحت تأثیر و نفوذ خارجی بوده است؟ 

 جغرافیایی خود. 

 چینی ها از چه زمانی با هند و ایران رابطه برقرار کردند؟  -34

شده و ویژگی های خاص خود  زمانی که فرهنگ و هنر آنان شکوفا

 را پیدا کرده بود.

چین سیر تکاملی حکومتگری در چین باستان را توضیح دهید؟  -35

شهر بود که بر هر  -نیز مانند سومر در آغاز شامل چندین دولت

قسمت آن جنگاورانی حکومت می کردند. به تدریج حاکمان محلی 

حکومتی در این تحت فرمان یک دودمان قرا گرفتند و سلسله های 

سرزمین بوجود آمد. اما این سلسله ها تا قرن ها نتوانستند 

چین را از نظر سیاسی و جغرافیایی بطور کامل متحد و یکپارچه 

 کنند.

در زمان کدام سلسله و چگونه ، چین به اتحاد رسید و دارای  -36

به  چه این یکی از فرمانروایان سلسله  حکومتی نیرومند شد؟

ق.م به تخت نشست، با پیروزی بر حاکمان  264سال  نام ِژنگ که در

محلی و اشراف زمین دار به تفرقه و تجزیه سیاسی چین پایان 

 داد و حکومت نیرومندی را به وجود آورد.

ژنگ فرمانروای سلسله چه این، چه لقبی برای خود برگزید؟  -37

لقب شی هوانگ تی را برگزید که به  این لقب چه معنایی داشت؟ 
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مپراتور اول است و این لقب پیش از او ویژه خدایان و معنای ا

 قهرمانان اساطیری بود.

شی هوانگ تی برای تسلط بیشتر حکومت مرکزی، چه اقداماتی  -38

او تشکیالت اداری و مالیاتی را نوسازی کرد و شبکه  انجام داد؟ 

گسترده ای از جاده ها ساخت. به قصد رونق تجارت، مقیاس وزن 

و عیار سکه ها را یکسان نمود و دیوار چین را ها و اندازه ها 

 برای جلوگیری از هجوم اقوام صحراگرد تکمیل کرد.

فرمانروایان  دیوار چین چگونه و به چه منظوری ساخته شد؟  -39

پیش از شی هوانگ تی برای جلوگیری از هجوم اقوام صحراگرد، 

قسمت هایی از این دیوار را ساخته بودند و شی هوانگ تی قسمت 

ک.م با  2400ای مختلف آن را به هم پیوند داد تا دژی به طول ه

 رهزار برج نگهبانی در مرز شمالی چین شکل گرفت.  25

چین  اوضاع چین بعد از مرگ شی هوانگ تی چه تغییراتی کرد؟  -40

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

 آمد.

ماتی صورت گرفت؟ در دوران سلسله هان ، در چین چه اقدا -41

کشاورزی، صنعت ، علم و فرهنگ، پیشرفت نمایانی کرد و چینیان 

 دست به ابداعات و اختراعات مهمی زدند.

این سلسله سلسله هان را از نظر سیاست خارجی بررسی کنید؟  -42

حکومتی با گسترش قلمرو خود از سمت جنوب و غرب با کشورها و 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمدن های دیگر از جمله ایران، ارتباط 

برقرار کرد. جاده معروف ابریشم که چین را از طریق ایران به 

 اروپا متصل می کرد در دوره هان گشایش یافت.

یکی از برجسته ترین اندیشمندان چینی که اصول و آیینی  -43

 ............ نام داشت. اره جامعه و حکومت عرضه نمود..برای اد

 کنفوسیوس
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کنفوسیوس بیش از  فوسیوس را توضیح دهید؟ اندیشه های کن -44

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.

 شی هوانگ تی با اندیشه های کنفوسیوس چگونه برخورد کرد؟  -45

او به شدت با این اندیشه ها مخالفت کرد و دستور داد آثارش 

 را بسوزانند و حکیمان پیرو او را نابود کنند.

اندیشه های کنفوسیوس بعد از شی هوانگ تی چه سرنوشتی یافت؟  -46

دیشه و آیین پس از مرگ شی هوانگ تی و در دوران حکومت هان، ان

کنفوسیوس دوباره رواج یافت و تعلیم داده شد. یکی از اقدامات 

مؤثر حکومت هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد، 

 انتخاب مأموران دولتی بر پایه اصول و تعلیمات کنفوسیوس بود.

در دوره سلسله ها، مأموران دولتی بر اساس چه معیارهایی  -47

پایه اصول و تعلیمات کنفوسیوس انتخاب می  بر انتخاب می شدند؟

شدند. در چارچوب این اصول، افراد بر اساس توانمندی و شایستگی 

های خویش و نه بر مبنای ثروت و وابستگی های خانوادگی به خدمت 

 گرفته می شدند.

 آیین بودایی در چه زمانی وارد چین شد و چگونه گسترش یافت؟  -48

ین به چین راه یافت و به تدریج در دوران سلسله هان، این آی

در کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها مورد پذیرش بخشی از 

 مردم چین قرار گرفت.

 

ششمسوال درس   

 جاهای خالی زیر را پر کنید.

  ضعیف شد. ..........................تمدن میسن به دلیل1
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جنگ های داخلیو رقابت شهرها   

مهم ترین دولت_شهرهای یونانی به  ...............و.............. پس از عصر تاریکی2

اسپارتو   آتنشمار می رفتند که نفوذ وقدرت بیشتری داشتند.  

،به طور پنهانی، به اسپارت کمک .........................در جنگ های پلوپونزی حکومت 3

حکومت هخامنشی .مالی کرد  

جشن ها و مسابقه های مختلفی از جمله  ...............و...................یونانیان به دلیل4

بزرگداشت قهرمانان خویشو  احترام خدایان بازی های المپیک برگزاری می کردند.  

بقایای حکومت سلوکیان  ...............................رومیان با لشکرکشی به سرزمین های5

یای مدیترانه در غرب اسیاشرق در .را برانداختند و به سوی ایران پیشروی کردند  

 درست و نا درست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

.بر اساس قانون اساسی روم، اشراف به واسطه ی مجمع نمایندگان خود دراداره ی امور 6

نادرست )اشراف به واسطه ی مجلس سنا مشارکت داشتند( کشور مشارکت می کردند.  

ایرانی مانند پرستش ایزدمهر رواج یافت و بر .در قلمرو روم برخی از باورهای کهن 7

درست فرهنگ و هنر رومی تاثیر چشمگیری گذاشت.  

.دین مسیحیت با وجود موافقت های پیشوایان یهودی و حاکمان رومی گسترش یافت. 8

 نادرست )با وجود مخالفتشان به تدریج گسترش یافت(

رداران جاه طلب دچارجنگ .در قرن اول قبل از میالد، جمهوری رم بر اثر رقابت س9

درستداخلی و اشفتگی شد.   

 گزینه ی درست را انتخاب کنید.

.اولین دوره ی تمدن یونان را چه می نامند؟ 10  

(یونانی4             (میسنی3  (امپراطوری روم       2( مینوسی        1  

باستان چه بود؟.کدام یک از موارد زیر یکی از ویژگی های برجسته ی تمدن یونان 11  

(همه ی موارد4(جنگ های داخلی      3(زندگی اشرافی       2      ( شیوه ی حکمرانی1  

.تنها حکومتی که در مقابل سپاه قدرتمند روم ایستادگی کرد و مانع پیشروی بیشتر انان 12

 به سوی ایران شد کدام مورد است؟
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(اشکانیان4   (سلوکیان            3 (ساسانیان             2(هخامنشیان               1  

.چه زمانی مسیحیت دین رسمی امپراطوری  روم شد؟13  

(مینوس4(پریکلس                3              (کنستانتین 2 (اگوستوس             1  

 

تشریحیسواالت   

.براساس نمودار خط زمان، مراحل تاسیس و گسترش امپراطوری روم باستان را به 14

ب بیان کنید.ترتی  

دوره ی حکومت مقدونیان  -5عصردولت_شهرها  -4عصر تاریک  -3تمدن میسنی  -2تمدن مینوسی  -1

دوران تسلط رومیان-6  

ی را توضیح دهید؟.عصر تاریک15  

ق.م. یونان  800تا حدود 1100تمدن میسن به دلیل رقابت شهرها و جنگ های داخلی ضعیف شد و از 

 دچار چنان انحطاطی شد که مورخان ان  را عصر تاریکی نامیده اند

.کدام قوم ها بر شکل گیری تمدن روم تاثیر داشتند؟16  

روستاهایی را به وجود اوردند. بعد ها اقوام گروهی از اقوام هند و اروپایی به ایتالیا پا نهادند و مزارع و 

 دیگری نیز از یونان وارد این سرزمین شدند و بر شکل گیری تمدن روم تاثیر گذاشتند.

 

 سوال درس هفتم

.درباره پیشینه پژوهش درتاریخ ایران باستان شرحی بنویسید؟  1  

دوران ساسانی ونیز داستانهای شاهنامه در ابتدا مورخان ایرانی برپایه ترجمه خدای نامههای متعلق به 

فردوسی،تاریخ ایران در عهد باستان را می نوشتند.در واقع نوشته های آنان ترکیبی از افسانه وواقعیت 

 بود.

.مورخان ،تاریخ عصر باستان را به چند دوره تقسیم می کردند؟  2  

ساسانیان-اشکانیان-کیانیان-پیشدادیان  

سطوره به چه معناست؟  . افسانه،قصه،داستان یا ا3  

این واژه ها اگرچه هرکدام معنای خاص وریشه لغوی مخصوص خود رادارند،اما تقریباهمگی به 

 معناومفهوم داستان یا سرگذشت خیالی وغیرواقعی به کار می روند.
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.آیا افسانه ها همه غیرواقعی هستند؟4  

یانه،اتفاق نظر ندارند.بیشترآنان بر این  محققان درباره اینکه محتوای افسانه ها به کلی غیرواقعی است

عقیده هستند که افسانه ها براساس واقعیتهای تاریخی ساخته شده اند،امابا گذشت زمان تغییر کرده وبه 

 شکل افسانه واسطوره درآمدند.

.درابتدا مورخان چه شناختی درباره سلسله های پادشاهی ایران باستان داشتند؟  5  

پیش،تنها از تاریخ ساسانیان اطالع وشناخت نسبتا خوبی داشتند وسلسله وشاهان  مورخان تا دویست سال

 اشکانی را تا حدودی می شناختند،اما چندان شناختی از سلسله های ایالم ،ماد وهخامنشیان نداشتند.

 

.در ابتدا مورخان درباره پاسارگاد چگونه می اندیشیدند؟ 6  

ا به حضرت سلیمان پیامبر منسوب می نمودند،وآرامگاه مورخان همچنین پاسارگاد،پایتخت کورش ر

 بنیانگذار سلسله هخامنشی را قبر مادر حضرت سلیمان می شمردند.

.چرا مردم در ابتدا پایتخت هخامنشیان را تخت جمشید )افسانه های ایران(می دانستند؟7  

ان نداشتندو کورش مورخان تا دویست سال پیش،چندان شناختی از سلسله های ایالم،ماد وهخامنشی

وداریوش هخامنشی را نمی شناختند،از این رو،پارسه یا پرسپولیس،پایتخت هخامنشیان را به جمشید 

 ،پادشاه افسانه های ایران،نسبت می دادند و این مکان تاریخی را تخت جمشید می نا میدند.

.در دوره صفویه چه تحولی در امر باستانشناسی ایجاد شد؟چرا؟8  

،نویسندگان ومحققان اروپایی به واسطه نوشته های هرودوت و...اخباروآگاهی قابل توجهی  در آن زمان

درباره ایران باستان داشتند.به همین دلیل با کنجکاوی در جستجوی بناها وآثار تاریخی دوره هخامنشی به 

 خصوص در فارس بودند.

.در دوره قاجاریه چه تحولی در امر باستانشناسی ایجادشد؟9  

ترش روابط ایران واروپا در دوره قاجاریه ،اروپاییان بیشتری به ایران آمدند وروز به روز برتعداد باگس

بازدید کنندگان خارجی از آثارو مکانهای تاریخی )به خصوص تخت جمشید،پاسارگادوشوش(افزوده 

 شد.بدین گونه ،زمینه برای انجام کاوشهای باستانشناسی درایران فراهم آمد.

ی فرانسه به کاوشهای باستانشناسی در ایران روی آورد؟  .چه زمان10  

با خوانده شدن خط میخی )توسط یک انگیسی درزمان محمدشاه(عالقه اروپاییان به فعالیتهای 

باستانشناسی در ایران بیشترشد.دولت فرانسه اجازه حفاری وسپس امتیاز انحصاری کاوشهای باستانی را 

 در سرتاسر ایران به دست آورد.

ایران رخ داد؟ ش،چه تحولی در کاوشهای باستانشناسی1306.درسال 11  
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ش،کاوشهای باستانشناسی از انحصار فرانسویان خارج شدوباستانشناسان برجسته ای از 1306در سال 

شروع به فعالیت نمودندودامنه کشورهای مختلف مانند ارنست هرتسفلد آلمانی وآرتور پوپ آمریکایی 

وسیعتر شد.بتدریج نسلی از باستانشناسان زبده ایرانی پرورش یافتندوشروع بکار  کاوشهای باستانشناسی

 کردند.

.نتایج ودستاوردهای کاوش ها وتحقیقات جدید را تشریح کنید؟  12  

(کمک کرد تا سلسله های پادشاهی بهتر وبیشتر شناخته شوند وامکان تشخیص تاریخ واقعی از افسانه 1

ا نشان داد که چندین هزارسال پیش از مهاجرت اقوام آریایی،ساکنان فالت (کاوشه2تاحدودی فراهم آمد.

(یکی دیگر از 3ایران به یکجانشینی وکشاورزی روی آورده وتمدن نسبتا پیشرفتهای را بنیان نهاده بودند.

نتایج تحقیقات دو قرن گذشته ،تقسیم بندی جدیدی بود که مورخان ازتاریخ ایران در دوره باستان ارائه 

 کرده اند.

.دورانهای تاریخ ایران کدامند؟13  

دوران حکومت آریاییها)شامل ، -2پیش از آریایی ها،-1الف=دوران پیش از تاریخ   ب=دوران تاریخی=

 ایالم،ماد،هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان،ساسانیان.(

منابع تحقیق تاریخ را نام ببرید؟.14  

منابع دست دوم یافرعی.-2نوشتاری)ابزارها....(منابع دست اول یا اصلی )شامل نوشتاری+غیر -1  

.منابع دست اول یا اصلی به چند دسته تقسیم می شوند؟  15  

 منابع نوشتاری ،منابع غیر نوشتاری

.منابع غیر نوشتاری در تاریخ ،چه منابعی هستند؟ 16  

جای مانده این منابع ،شامل تمامی آثار مادی ودست ساخته هایی می شود که از ایران باستان بر

است.ابزارها،ظروف،اشیا،و بقایای بناهای مختلف مانند کاخها،آتشکده ها ،پلها،آب 

 بندها،کاروانسراهاو......  .این منابع،منبع دست اول براب پژوهش در آن دوره به حساب می آیند.

ابعی .ابزارها ،ظروف،اشیاوبقایای بناها،آتشکده ها،پلها،آب بندها،کاروانسراهاو...جزءچه من17

 هستند؟وچه فوایدی دارند؟  

منابع دست اول.این منابع ،حاوی اطالعات ارزشمندی دربارهوضعیت اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی 

وسیاسی ایران باستان هستندوابعاد محتلف دانش،فنون،مهارتها وخالقیتهای ایرانیان را دراین عصر 

 آشکار می نمایند.

.بنظرشما چرا آثار واشیای متعلق به دوران پیش از تاریخ ،نقش کلیدی در شناخت این دوره دارند؟  18

زیرا درآن دوره خط اختراع نشده بود وما فقط می توانیم به وسیله این اشیا از گذشته آگاهی هایی بدست 

 آوریم.
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.آثار وبناهای باستانی ،حاوی چه اطالعاتی درباره گذشته هستند؟  19  

حاوی اطالعات ارزشمندی درباره وضعت اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی ایران باستان هستندو 

 ابعاد مختلف دانش،فنون،مهارتها وخالقیتهای ایرانیان آن اعصار را روشن می سازد.

العاتی درباره سازندگان واستفاده کنندگان این آثار در اختیار محققان .اشیا وابزارهای باستانی چه اط20

 قرار می دهند؟  

 این اشیاابعاد مختلف دانش،فنون،مهارتها وخالقیتهای ایرانیان آن اعصار را روشن می سازد.

ه .باتوجه به روابط که میان ایران بایونان وروم دردوران باستان وجود داشته است،استدالل کنید ک21

چرا یک مورخ ومحقق نبایدتمام نوشته های مورخان یونانی ورومی درباره ایران را بی چون وچرا 

زیرا مدتها بین ایران با آن دو کشور جنگ ودرگیری وجود داشته ومحققان آنها به احتمال زید   بپذیرد؟

 درباره تمدن ومردمان ایران باستان نظرات درستی ندارندونظراتشان مغرضانه است.

.منابع نوشتاری در مطالعات تاریخی کدامند)منظور از منابع نوشتاری چیست(؟ 22  

منظوراز منابع نوشتاری،تمامی انواع نوشتاری است که درباره رویدادهای تاریخی ایران درعهد باستان  

 نگارش یافته اند ویا اینکه می توان از آنها اطالعات وشواهد تاریخی به دست آورد. 

ین منابع نوشتاری را نام ببرید؟  .برجسته تر23  

 سنگ نوشته ها،گل نوشته ها،سالنامه ها،وکتابهای تاریخی،ادبی،دینی و جغرافیایی.

.منابع نوشتاری تاریخ ایران درعصر باستان را می توان به چندگروه تقسیم کرد؟  24  

 دو گروه نوشته های ایرانی ونوشته های غیرایرانی.

غیرایرانی کدامند؟   .مهمترین منابع نوشتاری25  

 کتابهای مورخان یونانی)هرودوت،گزنفون(ورومی)پروکوپیوس(،تورات)بیشتر درباره کورش(

   ؟.درباره منابع نوشتاری ایرانی تاریخ ایران درعصر باستان شرحی بنویسید26

شواهد اگرچه ایرانیان باستان همچون یونانیان ورومیان در نوشتن کتابهای تاریخی موفق نبودند،اما 

زیادی وجود دارد که ثبت وضبط وقایع وحوادث مهم،مورد توجه آنها بوده است و دبیران مخصوصی به 

این کار اشتغال داشته اند.بنابراین ،در ایران باستان،هرچند وضعیت تاریخ نگاری مطلوب نبوده 

اریخی باالیی ومورخان پا به عرصه نگذاشته اند،اما به گفته هرودت ،ایرانیان از شعور وآگاهی ت

 برخوردار بوده اند.

.یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری در ایران باستان را تشریح کنید؟  27  

شاید یکی از دالیل این باشد که سنت شفاهی ،بسیار مقبولتر وپسندیده تر از سنت کتابت بوده است.عالقه 

ونگارش آنها را در درجه  ئعادت به حفظ سینه به سینه مطالب در قرنها وحتی هزاره ها ،لزوم ثبت
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اهمیت کمتری قرار داده است.سنگ نوشته ها ولوحهای گلی مهمترین منابع نوشتاری دوره ی هخامنشیان 

 هستند.

حاوی چه مطالبی هست؟  .درباره سنگ نوشته بیستون شرحی بنویسید.28  

رح وقایع پنج ستون از سنگ نوشته بیستون که در حقیقت گزارشی تاریخی محسوب می شود ،به ش

 دوران آغازین فرمانروایی داریوش بزرگ وسرکوب شورشهای نواحی گوناگون اختصاص دارد.

.لوحهای گلی تخت جمشید به چه زبانی است وحاوی چه مطالبی است؟29  

عالوه بر سنگ نوشته های تخت جمشید ،بیش از سی هزار لوح گلی به زبان ایالمی کشف گردیده...که 

و اجتماعی و تشکیالت اداری دوره هخامنشیان مطالب ارائه می دهند. درباره اوضاع اقتصادی  

ساسانی چه آثاری باقی مانده ؟   .از دوره30  

(از دوره ساسانی تعداد سنگ نوشته برجای مانده است)مانند سنگ نوشته شاپور یکم در کعبه زرتشت 1

(همچنین در دوره کتابهایی 2د(  در نقش رستم که شرح جنگهای این پادشاه بارومیان را بازگو می نمای

در موضوع های تاریخی ،دینی،ادبی و جغرافیایی نگارش شده که برخی ار آنها از بین رفته وبرخی به 

(خدای نامه ها از مهمترین نوشته های تاریخی ساسانی بودند ودر واقع تاریخ عمومی 3جا مانده اند.   

حکومت ساسانی بودند.سرزمین ومردم ایران از آغاز آفرینش تا اواخر   

.خدای نامه ها چه منابع یا نوشته هایی هستند؟  31  

خدای نامه ها ازمهمترین نوشته های تاریخی دوره ساسانی به شمار میروندو درواقع تاریخ عمومی 

سرزمین ومردم ایران از آغاز آفرینش تا اواخر حکومت ساسانی بودند.محتوای خدای نامه ها ،آمیخته 

وقصه های کهن بوده اند)مطالب راجع به دوره ساسانی در آنها با واقعیات تاریخی انطباق دارد.(باافسانه   

.تاریخ ایران باستان چه زمانی وچگونه نوشته اند؟   32  

در قرون نخستین هجری مورخان مسلمان ایران مانند طبری ،دینوری و...با استفاده از ترجمه های که از 

ه بود،اقدام به نگارش تاریخ ایران باستان کردند.این نوشته ها تا دویست سال خدای نامه ها به عربی شد

 پیش همچنان منبع اصلی مطالعه وشناخت تاریخ ایران باستان بودند.

.منابع دست دوم در تاریخ چه منابعی هستند؟  33  

ها ی تحصیلی  منابع دست دوم یا تحقیقات عمدتا شامل انواع مختلفی از کتابها،مقاله ها،پایان نامه

وطرحهای پژوهشی می شود که در دویست سال اخیر توسط  محققان ،اعم از مورخان وباستان شناسان 

 و زبان شناسان  ایرانی وغیر ایرانی نوشته اند.
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 سوال درس هشتم

 سواالت صحیح غلط 

های  -1 مدن  یدایش ت تاثیر بسززززایی در پ یایی  مل جغراف عوا

سززیر  رویدادها و تحوالت تاریخی در سززرزمین های  و نخسززتین

 صحیح. مختلف داشته است

و دریاچه (خزر )فالت ایران از شزززمال به دریای مازندران  -2

به  گهآرال و جنوب  فارس  از غرببین النهرین و  جل به خلیج 

 غلط.شودمحدود می

سطه موقعیت جغرافیایی خاص خود در جنوب غربی  -3 ایران به وا

 صحیح.پل ارتباطی شرق و غرب جهان باستان بود ،آسیا

عاتی است که توسط صنواز دیگر م اشیاء و ظروف سنگ صابونی،-4

 غلط.ویژه شوش ساخته می شد کهن بهبرخی سکونتگاه های 

سززرانجام بر اثر یورش ویرانگر آشززوریان در  المحکومت ای -5 

 صحیح.فروپاشی شد دچار ق.م7قرن

مدن کهن  های مهمز ویژگییک ا– ۶  مدن ایالم و در واقع ت ت

                              .     انداالیی اسززززت که مردان داشزززتهومقام و منزلت  ،ایرانی

 غلط

به معنی خدای شهر  کاینشوشیان ،هامحبوب ترین خدای ایالمی -7

 صحیح.شوش بود

.    در شززهرسززتان شززوش قرار داردچغالگان محوطه باسززتانی  -8 

 غلط
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آباد احتماالً بر جای خرمکه است  ماز دیگر شهرهای ایرا سیمش-9

  صحیح.کنونی قرار داشته است

 نمونه سواالت تکمیلی

شمال به -1 ازغرب  ............و  ...........فالت ایران از 

 .شودمحدود می به جلگه بین النهرین

 دریاچه آرال-دریای مازندران  پاسخ:

به واسزززطه موقعیت جغرافیایی خاص خود در  ............- 2

جنوب غربی آسزززیا پل ارتباطی شزززرق و غرب جهان باسزززتان 

 ایران :پاسخ.بود

جزو نخسزززتین  ه ای.............ایپسززززاکنان نواحی کوه-3

شت گیاهان و اهلی کردن  شروع به ک مردمانی در جهان بودند که 

 زاگرس پاسخ:.حیوانات کردند

دگرگونی بزرگی در سززززاخت ظروف  .............با اختراع -4

 چرخ سفالگری :پاسخ.سفالی وجود آمد

ظروف سززفالی سززاده و نقش دار متنوعی از سززکونتگاه های -5

ست این  ست آمده ا ستانی ایران به د سرزمین های با ظروف در 

 .مشتریان فراوانی داشت .............دیگر از جمله

 بین النهرین :پاسخ

 ،یکی دیگر از دستاوردهای صنعت فلزکاری ساکنان فالت ایران -6

شیا  عماده قلبا از طریق آمیختن مس   ............ء وساخت ا

  مفرغی ابزارهای :پاسخ.بود
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رمان از مراکز عمده تولید و در استان کتپه یحیی جیرفت و  -7

...بززه منززاطق دور ونزدیززک بودنززد .             ..........صزززززدور

 سنگ صابون :پاسخ

در  .............از جمله نخسزززتین شزززهرهای فالت ایران -8

 .در کاشان بودند ...........سیستان و

  لکسی -شهرسوخته  :پاسخ

اطالعات که ............. ی فالت ایران و تاریخدوران تاریخ-9

  .       شودمطلوبی در مورد آن وجود دارد و آغاز می

 ایالم :پاسخ

خوزستان و مناطق  لگهشامل ج ..............سرزمین اصلی  -10

  .میانی بودو  یکوهستانی زاگرس جنوب

 ایالمیان پاسخ:

سززززرزمین ایالم سززززرانجززام بر اثر یورش ویرانگر - 11

 .    دچار انحطاط و فروپاشی شد .............

 آشوریها  :پاسخ

های یکی از پایتخت ،در مرکز جلگه خوزستان ............. -12

 شوش پاسخ:.یان بودالمای

با خاک یکسززان  .............یورش در نتیجه  وششزز هرشزز -13

 پالشور بانیآ :پاسخ.شد

شانه - 14 شفکهن ترین ن سان در ایران مربوط ، شده  ک ضور ان ح

 .      بوده اسززززت ددر نزدیکی مشزززه ..............به بسزززتر

 کشف رود پاسخ:
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های -15 عت و هنر  ............مفرغ  نه از صزززن بهترین نمو

 لرستان :پاسخ.روندفلزکاری در ایران به شمار می

های اهگبرخی سزززکونت س درگیری مهای ذوب قالبهرگو بقایای -16

ند مان در  ............به .............،.............کهن 

 یحیی تپهل ابلیس و ،تشهداد  :پاسخ.استان کرمان بوده است

همسزززایگان بین النهرینی همواره با  ،حکومت و تمدن ایالم- 17

 و .............،.............،.............خود مززاننززد

  .         فرهنگی و تجاری داشت،ارتباط تنگاتنگی سیاسی  ،آشوریان

 بابلیان  اکریان، ،سومریان :پاسخ

پیشززرفت چشززمگیری کرد و   ..............،در دوره ایالم -18

  معماری :پاسخ .استفاده از آجر در ساختن بناها رایج شد

شوش  در   .............معبد-19 شهر  کار معماری هشا،نزدیکی 

  زنبیلچغا :پاسخ .آن دوره به شمار می رود

یان ایالمیاز  -20 خدا له محبوب ترین  ه ب ،.............جم

 بود. نی خدای شهر شوشعم

 پاسخ:اینشوشیناک

های گلی فراوانی که به رهپیک ،های باستانی شوش در کاوش – 21

  .             شده استکشف  معروف اند  ..............

 الهه :پاسخ

 سواالت چهار گزینه ای

 ؟ایالمیان در جلگه خوزستان بوده است پایتختکدام شهر به  -1

                 شوش ب(              انزان الف(
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  مشسید(                انشان ج(

کهن ترین نشززانه از حضززور انسززان در ایران مربوط به چه  -2

 ؟مکانی است

        قزوین  تپززه زاغززه ب(     هپززایززه هززای زاگرس وک الف(

 کشف رود مشهدد(                      سیلک کاشان ج(

 ؟شدآداب و تشریفات دینی ایالمیان توسط چه کسانی انجام می -3

                موبدانب(               اهنانک الف(

 هیچکدام د(                  الهی  ج(

 ؟گرددسفالگری در ایران به چند هزار سال پیش باز می سابقه-4

            هزار سال8ب(   هزار سال          5الف(

 هزار سال 12هزار سال             د( 6ج( 

 ؟ستین شهرها در کرمان کدامندنخ-5

        کشوش و سیب(        شوش  و دشهدا الف(

 شوشجیرفت و د(          جیرفت ج(شهداد و

 ؟است ی مکران نام کدام دریادریا -6

 ب(آرال                 خزر              الف(

 عمان د(               طبرستان ج(

سززرزمین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت  اقتصززاد کدام-7

 ؟ایران بود

               ب(بین النهرینالف(ماوراءالنهر         
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 د(یونان         ج(لودیه        

 ؟های ایران چه کسانی بودند سفالمهمترین خریداران  -8 

              آفریقا  ب(             مردمان بین النهرین الف(

 مردمان سواحل مکراند(                 ان           هندیج(

 ؟نام داشت همحبوبترین خدای ایالمی چ -9

             آشور بانیپالب(          الهه مادر الف(

 هیچ کدام  د(           شیناکاینشو ب(

کدام گروه نقش اسزززاسزززی و تعیین کننده در امور جوامع  -10

 ؟داشتندی ایالم

                 جوانانب(              مردان الف(

  زنان د( گان         خوردال س ج(

 سواالت کوتاه پاسخ

ر از زیگ،ناچرا برای مطالعه و شزززناخت کامل تاریخ ایران -1

 ؟توجه به جغرافیای آن هستیم

تاریخ و تمدن کهن ایران به طرز چشخخخمگیری از  ازیر :پاسخخخخ

 .شرایط و عوامل جغرافیایی تاثیر پذیرفته است

ملی تاثیر فوق العاده بر جنبه های گوناگون زندگی چه عوا -2

سی صادی ایرانیان در طول  ،اجتماعی ،سیا فکری و فرهنگی اقت

 ؟             تاریخ گذاشته است

 مختلفهجوم اقوام و مهاجرت ها :پاسخ 
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ایران  فالتترین نشززانه و آثاری از حضززور انسززان در  کهن-3

 ؟تاکنون کشف شده مربوط به کجاست

 بستر کشف رود در نزدیکی مشهد در خراسان رضوی :پاسخ

کدام نواحی ایران جوالنگاه انسان هایی بوده که در پی شکار -4

؟             جززانوران بززا گردآوری مواد خوراکی گیززاهی بوده انززد 

 های ایراننواحی پایگاهی و دشت :پاسخ

با اختراع کدام وسیله دگرگونی بزرگی در ساخت ظروف سفالی - 5

  چرخ سفال :پاسخ ؟به وجود آمد

شززناسززی سززاختمان نخسززتین ایران های باسززتانیافتهبر طبق -6

  ؟ابزارها و زیورآالت مسی را چگونه می ساختند

 رگه های طبیعی مسکاری بر روی با چکش :پاسخ

شیا و ابزار های مفرغی- 7 را چگونه می  ساکنان فالت ایران ا

 مس با ماده قلعساختن  طریق  از پاسخ:ساختند؟

صنعت و هنر فلزکاری غفرم-8 های کدام منطقه بهترین نمونه از 

 مفرغ های لرستان  :پاسخ؟روندایران به شمار می

توسط مردمان کدام سکونتگاه های اشیاء و ظروف سنگ صابونی -9

 ؟شدکهن ایران ساخته می

 استان کرمان و تپه یحیی درجیرفت  :پاسخ

ستان -10 شواهد با سکونتگاه های بر طبق  ساکنان کدام  سی  شنا

صابونی به مناطق  گکهن ایران از مراکز عمده تولید و صدور سن

 ؟    نده ادور و نزدیک بود

 استان کرمانپاسخ: جیرف  و تپه یحیی در 
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 ؟    سزززرزمین اصزززلی ایالمی ها شزززامل چه مناطقی می شزززود -11

 جلگه خوزستان و مناطق کوهستانی زاگرس جنوبی و میانی :پاسخ

به سززرزمین ایالمی و اکدی پیاپی چرا فرمانروایان سززومری - 12

 ؟کردندها لشکرکشی می

سخ صاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی  :پا از آنجا که اقت

 .و معدنی فالت ایران بود

ید -13 نام ببر ها را  گان بین النهرین ایالمی  ؟              همسززززای

 بابلیان و آشوریان ،اکدیان،سومریان پاسخ:

سزززلطنت چگونه دچار انحطاط و  ایالم پس از قرن هاحکومتی - 14

 بر اثر شورش و آشوریان  :پاسخ؟فروپاشی شد

پایتخت ایالمی ها در مرکز جلگه خوزسززتان چه نام داشززت ؟   -15

 پاسخ:شوش

شد؟ و در  -16 سان  سی با خاک یک شوش در نتیجه یورش چه ک شهر 

 دوران کدام سلسله عظمت خود را بازیافت؟    

 : سلسله هخامنشی –آشور بانیپال پاسخ 

واقع در استان  قلمروشانپایتخت ایالمی ها در بخش شرقی و  -17

 انشان :پاسخ؟چه نام داشت یفارس امروز

کدام  - 18 نام برده و  یان ایرانی را  خدا بد محبوب ترین  مع

 ؟محسوب می شد اپرستشگاه این خد

 معبد چغازنبیل -اینشوشیناک :پاسخ

ترین مهاجرت جمعیت به اعتقاد برخی پژوهشزززگران عمده بنا-19

 ؟    های انسانی به فالت ایران در چه دورانی شکل گرفت
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 دوران پارینه سنگی قدیمی :پاسخ

های جمعیتی به در دوران پارینه سزززنگی مهاجرت کدام گروه -20

 ؟فالت ایران شکل گرفت

سخ  سانی از آفریقا :پا سیای مرکزی  ،جمعیت های ان قفقاز  ،آ

 و شبه قاره هند

مردمان کدام منطقه باسزززتانی در ایران جزو نخسزززتین  -21

 ؟ندویکجانشین  محسوب می ش

 در شهرستان مهران چغاگالنمحوطه باستانی   :پاسخ

مردمان کدام نواحی در ایران جزو نخسززتین یکجانشززین آن  -22

 ؟محسوب می شدند

 هپایه ای زاگرسساکنان نواحی کو :پاسخ

دو نمونه از دسززتاوردهای صززنعت فلزکاری سززاکنان فالت  -23 

 ؟ایران را نام ببرید

سخخاخت اشخخیا و  -برخی ابزارها به ویژه زیورآالت مسخخی :پاسخخخ

 قلعختن مس با ماده یابزار های مفرغی از طریق آم

صابون در ایران دو  -24 سنگ  صدور  نمونه مراکز عمده تولید و 

 ؟باستان را نام ببرید

 ؟   بهترین نمونه صخخنعت و هنر فلزکاری ایران چیسخخت  :پاسخخخ

 مفرغ های لرستان :پاسخ

شکل گرفتند را نام  -25 شهرهایی که در منطقه کرمان  ستین  نخ

 و جیرفت شهداد پاسخ: ؟ببرید
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 :پاسخ؟      خاستگاه اصلی ایالمی ها کدام نواحی می باشد  -26

ستانی زاگرس جنوبی و میانی  ستان و مناطق کوه شامل جلگه خوز

 .بود

شد -27 سبب  شهرهای ایالمی با یکدیگر متحد تا چه عاملی  دولت 

 تاخت و تازهای سومریان و اکدی ها پاسخ:؟شوند

 های تمدن ایالم را نام ببرید ؟  پایتخت  -28

 پاسخ: شوش و انشان

ابتدا در نواحی غرب چرا ابتدا سززکونتگاه ها و روسززتاها -29

 ایران و سپس در دیگر مناطق پدیدآمد؟

کشخخخخاورزی و پاسخخخخ: با روی آوردن گروه هایی از مردم به 

 دامپروری

نخسززتین سززکونتگاه و روسززتاهای ایران از چه زمانی پدید  -30

 ؟آمدند

 روی آوردن مردم به کشاورزی و دامپروریپاسخ: با 

های به سزززرزمین ی اکدی پیاپچرا فرمانروایان سزززومری و -31

 ؟کردندها لشکرکشی میایرانی

چون اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی  پاسخ:

 .فالت ایران بود

  ؟    های مهم تمدن ایالم چه بودیکی از ویژگی -32

 .مقام و منزلت واالیی که زنان داشتند:پاسخ 
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  ؟   وضعیت معماری در دوره ایران چگونه بود -33

سخ ستفاده  :پا شمگیری کرد و ا شرفت چ در این دوره معماری پی

 .بناها رایج شد اختناز آجر در س

 ؟      شاهکار معماری دوره ایالم چه بود -34

 زنبیل در نزدیک شوشچغا معبد پاسخ:

س در کززدام گیری م ی کوره هززای ذوب و قززالززبیززااقززب -35

 ؟های ایران پیدا شدگاهسکونت

سخ سکونتگاه های کهن  :پا شهداد، در برخی  ابلیس  ، تامانند 

  تپه زاغه در قزوین در استان کرمان و یحییو تپه 

  ؟    علت اهمیت خلیج فارس و دریای مکران چیست -36

به خاطر برقراری ارتباط تجاری سیاسی و نظامی فرهنگی  :پاسخ

 هامیان سرزمین

   ؟ نخستین شهرها در فالت ایران کدامند -37

سخ: شهداد شوش و چغامیش در  پا ستان  ، در کرمان و جیرفت خوز

 در کاشان کشهر سوخته در سیستان و سیل

ساکنان روستایی عالوه بر کشاورزی و دامداری در چه زمینه  -38

 ؟های فعالیت داشتند

 بافندگی ،فلزکاری ،خانه سازی، سفالگری   پاسخ:

 ؟   نخسززتین شززهرها در چند هزار سززال پیش به وجود آمدند -39

 هزار سال پیش ۵ : حدودپاسخ
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 ؟خدایان ایالمی را نام ببرید -40

 های مادرالهه اینشوشیناک و  :پاسخ

الهه در ایران  د پرسززتششززناسززان چگونه فهمیدنباسززتان -41

  ؟   فراگیر بوده است

پیکره به دلیل اینکه از دیگر مراکز تمدن ایران نیز و  :پاسخ

 .هایی از الهه های مادر به دست آمده است

های گلی که معروف به الهه هستند در شوش نشانه  کشف پیکره-42

 .داللت بر احترام و تقدس آنها نزد مردم دارد پاسخ: ؟چیست

ساکنان فالت ایران  -43 صنعت فلز فلزکاری  ستاوردهای  یکی از د

شد و م ساخته می  ست این فلز چگونه   فرغساخت ابزار مفرغی ا

های کدام منطقه بهترین نمونه از این صنعت در ایران به شمار 

 ؟رودمی

سخ: ستان مفرغ  قلع بود.از طریق آمیختن مس و ماده   پا های ا

 لرستان 

 سواالت تشریحی

  ؟    موقعیت جغرافیایی فالت ایران را بنویسید-1

و دریاچه  (خزر )ت ایران از شمال به دریای مازندرانفال :پاسخ

  ،از جنوب به خلیج فارس ،بین النهرین به جلگهرب غآرال از 

سززند  شززرقبه جلگهو اقیانوس هند و از  (عمان مکران)دریای 

 .شودمحدود می

موقعیت جغرافیایی فالت ایران به عنوان پل ارتباطی میان  -2

 ؟     شرق و غرب جهان باستان چه پیامدی برای ایران داشت 
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رافیایی ایران را به کانون مبادالت پاسزززخ:  این موقعیت جغ

ستان تبدیل کرده و موجب  ،فرهنگی صادی در جهان با هنری و اقت

سترش شده بود که ایرانیان نقش فعال و موثری  شار و گ در انت

 .فرهنگ و تمدن به عهده بگیرند

سان در فالت ایران به چه دوره ای مربوط می -3 ضور ان سابقه ح

 ؟شود

سخ سان بقهسا :پا ضور ان شن  در ح فالت ایران به طور دقیق رو

هایی از از پژوهشززگران احتمال مهاجرت گروه عضززینیسززت اما ب

قفقاز و  ،آسززیای مرکزی  آفریقا،جمعیت های انسززانی را از 

شبه قاره هند به سوی ایران در دوران پارینه سنگی قدیم مطرح 

 .نده اکرد

سخخخاکنان اولیه فالت ایران از چه زمانی و چگونه به دوره  -4

 د؟یکجانشینی و تولید خوراک وارد شدن

وش های باستان شناسی اخیر در محوطه باستانی ایران کا :پاسخ

ستان م چغاگالن شهر ساکنان نواحی در  ست که  شان داده ا هران ن

ستین مردمان پایهکوه در جهان بوده اند که  یای زاگرس جزو نخ

هزار سال پیش شروع به کشت گیاهانی مانند جو و گندم  ۱۲حدود 

اند این اقدام و اهلی نمودن جانوران مثل بز و گوسززفند کرده

به منزله ورود انسززززان از دوره شزززکار و خوراک به دوره 

 .شودت ایران محسوب میفالجانشینی و تولید خوراک یک

نخستین سکونتگاه ها و روستاهای ایران از چه زمانی پدید  -5

 ؟آمد
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هایی از مردم به کشززززاورزی و روی آوردن گروه با :پاسزززخ

سکونتگاه ها و روستاهایی نخست در غرب و ،به تدریج دامپروری

 پدید آمد.دیگر مناطق ایران در سپس 

ساکنان فالت ایران در دوران پیش از  -6 ستاوردهای  مهمترین د

 ؟تاریخ در زمینه فلزکاری را شرح دهید

سخ: ستانیافتهپا شان میهای با سی ن دهد که مردم ایران از شنا

 ،های طبیعی مس گهچکش کاری بر روی ر باهزار سال پیش  ۸حدود 

سی می کوره  بقایای .ساختندبرخی ابزارها به ویژه زیورآالت م

های کهن مانند  گاهبرخی سززکونت در  های ذوب و قالب گیری مس

ستان کرمان و  یحیی ل ابلیس و تپهت ،شهداد تپه زاغه در در ا

ست که حدود  ساکنان  ۷تا  ۵قزوین بیانگر آن ا سال پیش  هزار 

این سزززکونتگاه ها به فنون ذوب و قالبگیری مس دسزززت یافته 

عت فلزکاری سززاکنان فالت بودند یکی دیگر از دسززتاوردهای صززن

شیا و ابزار های مفرغی از طریق آمیختن مس  ،ایران با ساخت ا

صابونی از  .قلع بود ماده سنگ  شیاء و ظروف  وعاتی صنگر مدیا

سکونت سط مردم برخی  ست که تو به ویژه جیرفت و  کهنهای گاها

ساخته می یحیی تپه  ستان کرمان با مهارت و ظرافت تمام  در ا

 .شد

 ؟تاسیس حکومت ایالم را توضیح دهید گیچگون -7

سخ صاد بینکه از آنجا  :پا نیازمند منابع طبیعی  نهرینالاقت

به اکدی پیاپی وسزززومری و معدنی فالت ایران بود فرمانروایان

شی می شکرک سرانجام  ،و تازها تاختکردند این سرزمین ایالم ل

شد که  ستقل ایحسبب  م  .ق ۲۶۰۰ی در حدود الماکمان کوچک و م

 .پادشاهی ایالم را تاسیس کنند وبا یکدیگر متحد شده 
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ی به سرزمین ایالمی ها کدتاز فرمانروایان سومری وا تاخت و -8

 ؟چه پیامدی داشت

سخ شد که حاکمان کوچک و تاین  :پا سبب  سرانجام  سازها  اخت و 

با یکدیگر متحد شزززوند و .م ق ۲۶۰۰ی در حدود یالممسزززتقل ا

 .کنند پادشاهی ایران را تاسیس

خود  یروابط حکومت ایالم را با همسخخخخایگان بین النهرین -9

 ؟بررسی کنید

همواره با همسززززایگان بین ،حکومت و تمدن ایالم : پاسزززخ 

 آشززوریانبابلیان و  اکدیان، سززومریان،النهرینی خود مانند 

ایالم  قلمروفرهنگی و تجاری داشززت  ،ارتباط تنگاتنگ سززیاسززی

ستقالل  سپاهیان بین النهرین قرار گرفت و ا بارها مورد هجوم 

گرفتند اما ایالمیان دوباره قدرت می ،خود را از دسززززت داد

ین آوردند به بنیز هرگاه فرصززتی به دسززت می المپادشززاهان ای

 .کشی می کردندلشکر النهرین

 ؟دهیدرا شرح وضعیت دین و اعتقادات ایالمیان  -10

سخ: شتند و از آنایالم پا  انیان به خدایان متعددی اعتقاد دا

، به عقیده آنها  ندخواسززتبرای پیشززرفت در کار خود کمک می

ه آنان را در کخدایان دارای نیروی ماوراء الطبیعه بودند 

ساخت ترین خدای آنها محبوب .انجام هر کاری قادر و توانا می 

ش شاین  ش معبد چغازنبیلیناک و و سوب می این خدا م گاهستای ح

 شد.

و روسخختاهای ایران در چه سخخکونتگاه ها نخسخختین سخخاکنان  -11

 زمینه های به فعالیت می پرداختند ؟
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با گسترش و پیشرفت مهارتهای پاسخ : ساکنان این سکونتگاه ها 

ساز سترش  یابزار شاورزی و دامداری را گ شان عالوه بر آنکه ک

 ،در زمینه صنایع و هنرهای گوناگون مانند سفالگری بخشیدند،

 .سازی پیشرفت کردندبافندگی و خانه، فلزات 

سخخخخاکنان فالت ایران در دوران پیش از تاریخ در زمینه  -12

 ؟سازی چه بوده استخانه

نه  کلبه هایو  پناه ها سززر ،در ابتدای یکجانشززینی: پاسززخ 

سنگ مقاومچندان  شاخ و برگ درختان و گیاهان می  ب وچو ،از 

 ت ، و سززرانجام و خشزز و سززنگبا اسززتفاده از گل . سززاختند 

ساز محکمبناهای  سطح دیوارها را با کاهگلتری ب  می ند.آنها 

ها را معموالً خانه و سقف و گاه رنگ آمیزی می کردند  دپوشاندن

 .نددبا تیرهای چوبی می پوشان

مناطق فالت ایران و سخخرزمین های مجاور آن  اابط ایالم برو -13

 ؟مانند آسیای صغیر و هند در چه وضعیتی بود

سخ  شت وابطر: پا سی و تماس ند،تجاری دا سیا ها و ارتباط های 

ها شد با گیری روابط فرهنگی میان این سرزمینتجاری موجب شکل

 .درتاثیر قرار دا تحتخط و زبان آنها را  ، دین و فرهنگ

 ؟گونه بودچ المیانوضعیت شهر شوش در دوره ای -14

ها به اوج شکوفایی اقتصادی رسید المیدر دوران حکومت ای :پاسخ

ش صنایع مختلف هو پی سفالگری یو  و بافندگی  کاریفلز ،مانند 

 .در آن شهر را دریافت

 ؟توضیح دهید المیاندر مورد هنر معماری ای -15



 

42 
 

سخ: سفالگری  پا شت عالوه بر  شمگیری دا شرفت چ هنر معماری پی

رایج شد  بناهافلز کاری و بافندگی استفاده از آجر در ساخت 

شوش این چغازنبیل در مانند  شهر  ستفاده  معبد نزدیکی  با ا

شت خام  شی از در چند از خ شده و روک اب لعهای آجرطبقه بنا 

 .دارد ردا

 ؟موقعیت و مقام زنان در تمدن ایران چگونه بود -16

در دوره ایالمیان زنان مقام و موقعیت واالیی داشززته : پاسززخ 

زنان و از موقعیت ممتاز قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بودند 

سی و تعیین کننده بودن هدر عمده ترین کارهای جامع سا  دنقش ا

ی حضززور اقتصززادی و اجتماع،دینی ،و زنان در امور سززیاسززی

 ند چشمگیری داشت

 سوال درس نهم

 غلط –صحیح   سواالت

 بنیانگذار تاریخی ، مادیها، جدید تحقیقات اسززززاس بر -1

 صحیحهستند. ایران در آریایی حکومت نخستین

شی کورش زمان در -2 صر هخامن صرف به م شیان ت درآمد.               هخامن

 غلط

 ها یونانی برابر سززاالمیس در تنگه نبرد در سززوم داریوش-3 

 غلطتوفیقی بدست نیاورد.

 آفریقا قاره تا قلمرو هخامنشزززیان بزرگ داریوش در زمان-4 

 غلطیافت. گسترش

 اسزززپارت پلوپرنزی جانب هایجنگ جریان در هخامنشزززیان -5

 صحیح.گرفتند
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یایی واژه ی کاربرد-6 هاجران خاص آر ند م پایی و ه  به ارو

 صحیحاست. هند و ایران

شادت با-7  مقدونی سپاهیان ایرانی، شجاع سردار آریوبرزن ر

 غلطخوردند. شکست

یایی واژه -8 مامی برای آر ند اقوام ت پایی و ه  کار به ارو

 غلطرود.می

شور -9 ستین کوروش من شور نخ شر حقوق من  شمار به جهان در ب

 صحیحرود.می

 ها پارس ایران در آریایی حکومت نخسزززتین از بنیانگذار -10

 غلطبودند.

 و زمان اروپایی و هند اقوام اولیه سزززکونتگاه درباره -11

هاجرت مسزززیر یان م ند و ایران به آریای فاق ه  وجود نظر ات

 صحیحندارد.

 ایران در آریایی حکومت نخسزززتین بنیانگذار هخامنشزززیان -12

 غلطشود. می شناخته

 کردنی کامل

........... ایران اسزززتقرار و...مادها در مناطق .......-1

 پرداختند.    زندگی به بومیان کنار و دریافتند . 

 پاسخ: مرکز و غرب

شاره مادها در................ به بار اولین برای -2  شده ا

 آشوری شاهان های سالنامه پاسخ:است.
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کردنززد.        می زنززدگی ................ هززا در آشزززوری -3

 ایران فالت شرق شمال در پاسخ:

............. هخامنشززی جد منصززوب هخامنشززیان سززلسززله-4

 پاسخ: کورش کبیراست.

یلززه ای -5 ب ق یس  ئ نش ر م بود .             هخززا   ..............

 :پاسارگاد پاسخ

 خاندان از ایشاخه پارسی، بزرگ قوم بر ی ماد سلطه زمان در-6

...........  شهر مرکزیت در............... به هخامنشی بزرگ

 .بودند داده تشکیل کوچکی محلی .......  حکومت..... -

 انزال( -انشان -فارس) پاسخ:

شور -7 شف کوروش من  در اکنون هم شد و در............... ک

 شود.می .............. نگهداری

 موزه ی ایتالیا در لندن–پاسخ:بابل 

 قتل شزززهر............... به نزدیکی در سزززوم داریوش -8

 کنونی دامغان پاسخ:رسید.

خان-9 نان مور تان یو نان و باسززز ید تاریخ دا پایی جد  ارو

 اند. کرده نقل فراوان تاب و آب با .............. را

 پاسخ: جنگ مارتن

تدای از ..............-10 تل به حکومتش اب ندان عام ق  خا

 پاسخ:داریوش سومپرداخت . هخامنشی سلطنتی

 و وسززعت نهایت بی هخامنشززیان قلمرو بافتح............. -11

 پاسخ:مصرخود رسید. عظمت
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قات در پی -12 ید تحقی گذار  .............جد یان  گذار بن

.       شزززود می شزززناخته ایران در ها آریایی حکومت نخسزززتین

  ها مادی پاسخ:

سزززیطره ی  از مصزززر  فرمانروایی............. دوران در-13

 دوم پاسخ:اردشیرشد. هخامنشیان خارج

 چند گزینه ای سواالت

 از یک تا دو قرن پیش کدام باسزززتان دوران از ایرانیان -1

 دانند؟ می ایران های سلسله دومین و اولین را زیر موارد

 پیشدادیان                         و کیانیان-الف

 و کیانیان پیشدادیان -ب

  پیشوایان                         و اشکانیان -ج

 و کیانیان اشکانیان-د

 از جمشززید تخت و شززوش در کاخ ها و بناهای مجلل برپایی -2

 است؟ هخامنش پادشاه کدام مهم اقدامات

           داریوش اول -ب           کورش-الف

  سوم د(داریوش         کمبوجیه -ج

 جهان در مردم این در گذار تاثیر به ایرانیان دلیل چه به-3

 شدند؟ تبدیل هخامنشی زمان شده شناخته متمدن

 پادشاهان سیاست و تدبیر -ب پادشاهان    انسانی رفتار -الف

 فرهنگی مداراجویی-دتوحیات پادشاهان            ف-ج

 باشد؟ نمی صحیح سوم داریوش مورد در گزینه کدام-4
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                     بود هخامنشی پادشاه آخرین -الف

 بود جوانمرد دلیر و-ب

         رساند به قتل را کوچک کوروش برادرش، -ج

 زمان در-5 نداشتند را هخامنشی نخست شاهان درایت و تدبیر -د

 درآمد؟ ایران تصرف مصوبه هخامنشی پادشاه کدام

           کمبوجیه -ب   کوروش کبیر          -الف

 خشایارشاه-د                  داریوش -ج

 .................... با نبرد گوگمل در مقدونی اسزززکندر-6

 جنگید.

         سوم داریوش-ب             اول داریوش-الف

 کوروش سوم-د    کوروش کبیر           -ج

صر فرمانروایی زمان در -7 شیان سیطره ی از او م  خارج هخامن

 شد؟ 

شاه -ب               کمبوجیه -الف شایار -ج              خ

 اردشیرسوم-د           اردشیر دوم      

سله-8 شی  سل شاه کدام از زمان هخامن دچار تفرقه درونی  پاد

 شد؟

                دوم اردشیر -بسوم             اردشیر -الف

  کوچک کوروش-د               سوم داریوش-ج

 افتاد؟ بر ماد حکومت کورش توسط ................. بافتح-9
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                 بابل -ب     انشان             -الف

  انطاکیه-د                  هکمتانه-ج

 است؟ شده نگاشته زبانی چه به کورش منشور-10

 فارسی              -ب          عبری         -الف

 بابلی-د             عریر        -ج

 پاسخ کوتاه دهید

 توسززط شززهر کدام جهان فتح فتوحات ترین شززکوهمند از یکی -1

 بابل پاسخ:شهربود؟  کوروش

 شکست یونانیان مقابل در دریایی نبرد کدام در شاه خشایار -2

 ساالمیس پاسخ:خورد؟

سکندر برابر در شجاعت با که ایرانی شجاع سردار -3  جنگید ا

  آریوبرزن پاسخ:داشت؟ نام چه

  بابل حکومت پاسخ:شد؟ متحد آشور علیه کسانی چه هووخشتر با-4

 پاسخ: هووخشتربود؟ کسی چه زمان اوج قدرت ماد در-5

  شد؟      مطرح کسی چه توسط بشر حقوق نخستین منشور-6

 دوم کورش پاسخ:

 :داریوش سوم پاسخبود؟ کسی چه هخامنشی پادشاه آخرین-7

 ببرید؟    نام را سوم( )داریوش و هخامنشیان اسکندری جنگهای-8

 گوگمل-ایسوس-پاسخ:گرانیکوس

 پاسخ:دهیوکبود؟ چه کسی  اولین پادشاه ماد-9
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                 مرکز حکومت ماد کجا بود؟-10

 امروزی همدان اکباتان پاسخ:هکمتانه یا

 میشزززود؟                   نگهززداری شزززهر کززدام در کورش منشزززور -11

  :لندن پاسخ

  رفت؟          بین از کسی چه توسط هخامنشیان حکومت-12

 مقدونی اسکندر پاسخ:

 معناست؟             چه به آریایی واژه -13

 آزاده و شریف معنای به پاسخ:

سکندر -14 شیان پایتخت کدام مقدونی ا شید؟          آتش به را هخامن ک

 جمشید تخت پاسخ: 

شی حکومت سرزمین بافتح-15 ست یافت ؟    هنگفتی ثروت به هخامن د

 سیارد. لیدی حکومت -صغیر سفید آسیای پاسخ:

 صحیح و غلط سواالت

 : بزرگ داریوش اقدامات

 را لیدی حکومت و حمله صغیر آسیای به رسیدن قدرت به از پس-1

 غلطداد. شکست

  صحیح جاویدان سپاه تاسیس -2

 دیگر گئومات مغ و فارسی بزرگ های خاندان از تعدادی همراهی با-3

 غلطکرد. سرکوب را شورشیان دیگر

 



 

49 
 

  کردنی جور سواالت

 در و کنید انتخاب سززتوناز  را سززال هر به مربوط های پاسززخ

 بنویسید. الف ستون سوالهای مقابل

 الف:

 )د(داد. قرار خود حکومت مرکز و رانبا هگمتانه شهر -1

 آشززوریان  حاکمیت و شززد متحد آشززور بابل علیه حکومت با- 2

 )ب(داد. پایان

لب با -3 یت ج ما گان ح یاگ ماد بزر  برد  بین از را ،آسزززت

 )ه(آورد. وجود به وهخامنشیان را

 سیاه دریای شمال صحراگرد سکایی به قبایل حمالت دفع منظور به -4

 )الف(کرد. لشکرکشی روسیه جنوب و

 ب:

الف:داریوش اول     ب:هوحشتره     ج:کمبوجیه       د:دهیوک          

 ه(کورش

 تشریحی سواالت

  نمود؟      فراهم ماد را پراکنده قبایل اتحاد زمینه چه عاملی-1

 اتحاد زمینه آشززوریان غارتگری های پیاپی و ها پاسززخ:یورش

 آورد. فراهم ماد را پراکنده قبایل

 به ایران تاریخ در بزرگ داریوش العاده فوق اهمیت و شهرت -2

 است؟ علت چه
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 در تاریخ بزرگ داریوش العاده فوق شزززهرت و اهمیت پاسزززخ: 

 ایجاد برای که بود نظیری کم و اساسی اقدامات خاطر به ایران

 سپاه تاسیس داد. انجام اقتصادی و ،نظامی اداری نوین تشکیالت

 مجلل بناهای و ها و برپایی کاخ شزززاهی جاده احداث جاویدان

 این مهم هایاقدام جمله از جمشزززید تخت و شزززوش در ویژه به

 است. بزرگ پادشاه

 سازمان رسمی زبان شش به چرا متن بیانه یا منشور هخامنشی-3

 است؟ شده ترجمه متحد ملل

 و انسززانی فرهنگ نهاد کورش، منشززور یا بیانیه زیرا پاسززخ:

 را کورش منشور محققان از بسیاری است ایرانیان مداراجویانه

 دانند. می بشر حقوق منشور نخستین

 بنویسید؟ را هووخشتر به اقدامات از مورد دو -4

 مختلف قبایل از کارآمدی و منظم سپاه تشکیل با نخست پاسخ:او

 ایران از وسزززیعی مناطق بر را خود قدرت و غیره پارس ماد،

شتر تثبیت کرد شور علی بابل حکومت با سپس هووخ  و شد متحد آ

 داد. پایان آشوریان حاکمیت به

 کردند؟می حمله ایران غرب به دائما   ها آشوری چرا -5

سخ: شور پا سبتا حکومت زمان آن در آ  بین شمال در نیرومندی ن

قیمتی  سززنگهای فلزات، آوردن دسززت به برای که بود النهرین

سایه هایسرزمین به دائماً  دیگر غنایم  غربی نواحی جمله از هم

 آورد.می هجوم ایران

 دهید؟ توضیح را آشور دولت رفتن بین از چگونگی- 6
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 سززومین در هوخشززتر فرمانروایی زمان در ماد حکومت پاسززخ: 

شاه سید. او  قدرت اوج به مادی پاد ست ر شکیل با نخ  سپاه ت

 را خود قدرت و غیره  پارس مختلف قبایل از کارآمدی و منظم

ستایی مناطق بر سیعی رو شتر کرد تثبیت ایران از و  سپس هووخ

 آشززوریان حاکمیت به و شززده متحد آشززور علیه بابل حکومت با

 داد. پایان

 معنایی می باشند؟ به آریایی و ایران واژه -7

گرفته شززده اسززت و به معنای  ایران از آریایی واژه پاسززخ:

سززرزمین آریاییان اسززت واژه ی آریایی نیز به معنی شززریف و 

شریف سرزمین مردمان  ست پس واژه ی ایران به معنی  و  آزاده ا

 آزاده است 

 است؟ بوده کجا اروپایی و هند اقوام اولیه سکونتگاه -8

 و هند اقوام که دهندمی احتمال مورخان از ایعده پاسزززخ:

ست اروپایی  جنوب و ایران فالت شمال در واقع علفزارهای در نخ

 زیسته اند. می آرال دریاچه حوالی در روسیه

هاجران خاص آریایی واژه کاربرد چرا-9 ند م  به اروپایی و ه

 است؟ هند و ایران

 بودند اروپایی و :زیرا آریاییان گروهی از اقوام هند پاسززخ

سیار های زمان از که  شبه و ایران فالت در تدریج به و کهن ب

 نامیدند. آریایی را خود و با شدند مستقر هند قاره ی

عات -10 یان اطال مت مورد در تا دو قرن پیش ایران  های حکو

 بود؟ چگونه باستان ایران
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 پیشدادیان پیش، قرن دو تا باستان دوران از ایرانیان پاسخ:

ستین ترتیب به را کیانیان و سله دومین و نخ شاهی سل  می پاد

ستند شکانیان از پیش که دان سانیان و ا  حکومت ایران بر سا

 داشتند. هخامنشیان و مادها از اطاعت و بودند کرده

 شخخناخت چه تحولی در اخیر دو قرن در تاریخی جدیدتحقیقات -11

 نمود؟ ایجاد باستان ایران های حکومت

 باستان دوران در ایران تاریخ به نسبت شناخت و آگاهی پاسخ:

یه ی اسززززت کرده متحول را پا قات این بر ها تحقی مادی  ، 

 که شوندمی شناخته ایران در آریایی حکومت نخستین بنیانگذار

 باشد. می ساسانیان و اشکانیان هخامنشیان آنها دنبال به

 شدند؟ متحد هم با قبایل ماد چرا -12

 و اتحاد زمینه آشزززوریان پیاپی غارتهای و ها یورش پاسزززخ:

 آورد . فراهم را ی ماد پراکنده قبایل

 کرد؟ سقوط ماد چرا حکومت– 13

پاسخ : آستیاک لیاقت و درایت نداشت و دوران سلطنت خود را  

شگذرانی  از که طوایف ماد بزرگان کرد ثروت گردآوری و صرف خو

 هخامنشی کوروش با او ضد بر و بودند ناخشنود آستیاک عملکرد

ست ست به هگمتانه فتح با سرانجام شدند همد  حکومت کوروش د

 ماد برافتاد.

 چگونگی تشکیل حکومت تشکیل هخامنشی را بنویسید؟-14

کوروش که بر انشززان  نام به هخامنش نوادگان از : یکی پاسززخ

 ها مادی های سلسله از که را حکومت می کرد قبیله های پارسی

بزرگان  حمایت جلب سززپس با .کوروش کرد متحد بودند ناراضززی
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 را هخامنشززی پادشززاهان و برداشززت میان از را مادی،آسززتیاک

 نهاد. بنیان

 دنبال ای به چه نتیجه صخغیر آسخیای به کوروش لشخکرکشخی -15

 داشت؟

 هخامنشیان -2 یافتند دست زیادی ثروت به هخامنشیان -1: پاسخ

 . شدند همسایه یونان شهرهای دولت با

 

 بنویسید؟ را کوروش توسط بابل فتح اهمیت -16

 اقوامی و بود روزگار آن شهرهای ترینبزرگ از یکی بابل پاسخ:

 زیسززتند می آنجا در گوناگون فرهنگی و اجتماعی خاسززتگاه با

 مراکز و پرسززتش گاه های باشززکوه داشززتن نظر از شززهر این

 داشت. فراوان اهمیت ارتباطی های، راه ثروتمند اقتصادی

 دست زد؟ اقداماتی داریوش برای تنبیه یونانی ها به چه -17

 ایرانی ناوهای ابتدا ها، یونانی تنبیه برای پاسزززخ:داریوش

صرف برای را ستاد فارس ای اژه دریای ت صرف از پس که فر  آن ت

 مارتن نام به جایی در و شد یونانیان خاک دارد ایران سپاه

 ایران سززپاه آتنی هاناگهانی  یورش از پس گرفت اماو موضززع

 گردید. نشینی عقب به مجبور

 دهید؟ توضیح چگونگی نبرد ماراتن را-18

سخ: ضع ماراتن نام به محلی در ایران سپاه پا  دولت گرفت مو

صوص به یونان شهرهای سپارت خ شهور جنگاوری در که ا  بودند م

 به  آتنی ها نداشته را ها آتنی برای شیقجانی از جدی تصمیم

 جنگ تن به تن برای برای را خود حمله ناگهانی خیلی صزززورت
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 در خصوص در را مقابله توانایی که آن از اما سر کردند شروع

 کردند. نشینیعقب دیدند نمی خود

 ؟ بود چه رسیدن قدرت اقدامات خشایارشاه پس از به-19

سخ: شاه پا شایار شین  خ شاندن  از پس داریوش پیرو جان  فرون

شیهای صر شور شکر یونان به بابل و م شید ل صرف و ک  آتن را ت

 دسزززت به توفیقی در تنگه سزززاالمیس دریایی نبرد در اما کرد

 نیاورد.

و   جدیدگاه ایران مورد در هخامنشخخخی دوره در یونانیان -20

 داشتند؟ نظری

شیان  سخ:هرچه هخامن شی از پا شکرک  نظامی موفقیت یونان به ل

 تسلط مقدونیانزمان  تا هایونانی ای نیاوردند دست به چندانی

شور آن بر  شناختند می جهان قدرت بزرگترین را ایران حکومت ک

 گذاشتند.می احترام آنها به و

 چگونه سوم اردشیر پادشاهی زمان در هخامنشی حکومت اوضاع -21

 بود؟

 افراد عام قتل به حکومتش ابتدای در سززوم شززیر از پاسززخ:

 و بود جنگجوجاه طلب و  پرداخت او پادشززاه سززلطنتی خاندان

 کند. ضمیمه قلمرو هخامنشی دوباره را مصر توانست

 شد؟ مسلط ایران چگونه اسکندر مقدونی بر-22

سخ: سکندر پا سیوس-نبرد)گرانیکوس صحنه در ا سپاه -ا گوگمل(

شی  سخیر و با  و داد هخامن شادت وجود شوش را ت  آریوبرزن ر

شید تخت به یونانی و مقدونی سپاهیان ایران شجاع سردار  جم

 شد. کشیده آتش به شهر او این دستور به و رسیدند
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 بود؟ هایی زمینه در هخامنشیان  میراث مهمترین -23

 و داری کشززور هخامنشززیان در آیین  یادگاری و :میراث پاسززخ

 ساخت بناهای تجاری، و اقتصادی عمرانی های شیوه سیاست، فنون

 دینی و فرهنگی مدارا جویی و جهانی هنرهای ابداع باشزززکوه

 بود.

 چیست؟ کوروش تکریم و تحسین علل -24

 علت به یا و جهانگشزززا یک عنوان کورش نه تنها به پاسزززخ:

صیت خاطر به بلکه داد انجام فتوحیاتی که سانیش شخ  مورد ان

 تحسین و تکریم است .

 بنویسید؟ را بزرگ داریوش اقدامات -25

 برپایی و شاهی جاده احداث -2جاویدانه  سپاه تاسیس-1پاسخ: 

 جمشید. تخت و شوش در ویژه به مجلل بناهای و ها کاخ

 رسید؟ قدرت به کمبوجیه چگونه داریوش مرگ از پس -26

 ی دیگر پاسزززخ:پس از مرگ کمبوجیه داریوش یکم که از شزززاخه

شی خاندان  های خاندان سران از تعدادی همراهی با بود هخامن

سی به بزرگ شیان دیگر گئومات مغع و پار  قدرت مدعیان و شور

 سرکوب کرد و به تخت نشت. را

 بیانیه کورش نماد چیست؟-27

 مداراجویانه  و انسزززانی  پاسزززخ: بیانیه کورش نماد فرهنگ

 است. ایرانیان
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و فرمانرواییکوروش با فرمانروایان دیگر  جهانگشایی شیوه -28

  چه تفاوتی داشت؟

 معمولی روش کشزززتار، و غارت و قتل که روزگاری در پاسزززخ:

حان و فرمانروایان تاری، از بودکورش با پرهیز فات  چنین رف

 کرد. معرفی جهان به را فرمانروایی از جدیدی شکل

مایزات -29 جه ت مانروایی کدام و اول را از دیگر  داریوش فر

 شاهان هخامنشی متمایز می کند؟

 پاسخ : رفتار مداراجویانه و انسانی کورش

ست به بابل فتح با -30 ستور او کورش، د شته تالومی داد د  نو

 شود.دالیل اهمیت آن را بنویسید؟

و  انسززززانی بیانیه با منشزززور کورش نماد فرهنگ پاسزززخ:

ست مداراجویانه ایرانیان سیاری ا شور محققان  از ب  کوروش من

 دانند.می بشر حقوق منشور نخستین را

 ایران تاریخ دوم و اول منابع دسخخخت درسخخخی متن مرور با -31

 ؟ کنید را فهرست شده است اشاره بدان که را باستان

-جمشید تخت باستانی آثار -کوروش منشور اول: دست پاسخ:منابع

  منابع یونانی –طاق بیستون 

 نوشزززته اسزززالم از قبل ایران مردم تاریخ دوم: دسزززت منابع

 کوب زرین عبدالحسین

 داشت؟ دستاوردی چه یونان به هخامنشیان لشکرکشی -32

 نظامی غذا یونان موفقیت به لشکر از هخامنشیان اگرچه پاسخ:

 زمان تا یونانی شززهرهای دولت اما نیاوردند دسززت به چندانی
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سلط شور آن بر مقدونیان ت  عنوان به را ایران حکومت همچنان ک

 گذاشتند.می احترام آن به و شناختند.می جهانی قدرت ترینبزرگ

 بود؟ کسی چه کوچک کوروش -33

 شورش به سر صغیر آسیای در که بود دوم اردشیر برادر پاسخ:

 گردید پایتخت راهی یونانی مزدوران از سپاهیان با و برداشته

 و خورد شززکسززت کوچک کوروش رخداد برادر دو میان که جنگی در

 شد. کشته

 پادشخخخاه کدام زمان در ایران به مقدونی اسخخخکندر حمله -34

 دهید؟ توضیح رخداد هخامنشی

سخ  شاه آخرین سوم :داریوش پا شی پاد  از مدتی پس که هخامن

 . با بود جوانمرد دلیر و رسززید شززاهی تخت به سززوم اردشززیر

شت در زمان او  درایت و تدبیر شی را ندا ست هخامن شاهان نخ

اسززکندر با سززپاهی قوی آموزش دیده و تشززنه قتل و غارت به 

 ایران تاخت.

 بود؟دلیل لشکرکشی داریوش به شمال دریای سیاه چه -35

 مناطق به سزززکایی، صزززحراگرد حمالت دفع منظور پاسزززخ:او به

شمال دریای ستی در  سیه جنوب سیاه دورد شی ی کنونی رو شکرک  ل

 کرد.

 سوال درس دهم

را قبول  نشانیاسکندر بر سرزم ۀسلط رانیمردم اچرا  -1

 نداشتند؟

رحم و سزربازان  یب یکشزورگشزا نینسزبت به ا رانیمردم ا

کردند و از  ینگاه م گانهیاو به چشزم ب یونانیو  یمقدون

رو  نیشان ناخر سند بودند از ا نیبر سرزم گانگانیب سزلطه
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و شورش در نقاط مختلف ک شور  یبه شکل نافرمان ییمقاومت ها

 .صورت گرفت انشیو لشگر اسکندردر برابر

 در قلمرو خود چه بود؟ دیجد یهدف سولوکوس از ساختن شهرها- 2

و کوچاندن  دیجد یشزهرها جادیداشزتند با اآنها قصزد 

 گریو د رانیرا در ا یونانیشزهرها فرهنگ  نیبه ا انیونانی

 .رواج دهند ایدر آس اسکندر متصزرفات

بود و چگونه حکومت را  یچه کس یاشکان ۀسلسل انگذاریبن- 3

 بدست گرفت؟

 یدر حوال یا هیدر ناح یسلوک ییَارشک بود که به فرمانروا

 انیو پارت و گرگان را از دست سلوک دیشور یقوچان امروز

 .کرد خارج

 را شکست دهند؟ انیچگونه توانستند سلوک انیاشکان- 4

که در  رانیشرق ا لیبا استفاده از جنگاوران قبا انیاشکان

داشتند سپاه  یبا کمان مهارت فراوان یراندازیو ت یسوارکار

 یرو شیبه سمت غرب پ جیدادند آنان به تدر لیشکت یا دهیورز

 را به انیموفق شوند سلوک زیکردند و پس از صد سال جنگ و گر

 .کنند رونیب رانیکامل از ا طور

خود انتخاب  تختیکدام شهرها را به عنوان پا انیاشکان- 5

 کردند؟

ن ساء در ترکمن  یسال حکومت شهرها 470در طول  انیشکانا

 یبه آن هکاُتم پولس م انیونانیشهر صد دروازه که  -ستان

بغداد را به  یکیدر نزد سفونیمغان و شهر ت یدر حوال گفتند

 .انتخاب کردند یتختیپا

روم  یبا امپراطور رانیا ،یدر زمان کدام پادشاه اشکان- 6

 شد؟ هیهمسا

رفتند و  شیتا رود فرات پ انیدر روزگار مهرداد دوم اشکان

 .شدند هیروم همسا یبا امپراطور
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 جهیکدام جنگ بود و نت انیاشکان یجنگها نیاز مهمتر یکی- 7

 جنگ چه شد؟

 یو روم در زمان پاد شاه انیا شکان یجنگ ها نیاز مهتر یکی

 بزرگ و یُارد دوم بود. کرا سوس سردار م شهور روم با سپاه

به نام  ییهجوم آورد. اما در جا نیالنهر نیبه منطقه ب مجهز

 شکست خورد و سردار مغرور روم یبه سخت رانیحران از سپاه ا

جنگ سورنا برعهده  نیرا در ا رانیسپاه ا یشد. فرمانده کشته

 .افتیدست  یبزرگ یروزیداشت که به پ

 بود؟ یچه نوع حکومت یفیحکومت ملوک الطوا- 8

مستقل  مهین یاز حکومت ها یمجموعه ا انیاشکان ینظام حکومت

 یم ینظام یرویو ن اتیمال یاشکان یبود که به حکومت مرکز

 .خواندند یفینوع حکومت را ملوک الطوا نیدادند. ا

 شد؟ لیچگونه تشک یحکومت ساسان- 9

از شاهان  یکیبابکان بود که با دختر  ریاردش یایساسان ن

پارس ازدواج کرد و بر قدرت خود افزود بابک پدر  یمحل

اعالم ا ستقالل کرد و با اردوان چهارم به  پارس در ریاردش

 ۀلسلسبابکان شکست خورد و  ریاز ارد ش یجنگ پرداختند اما و

تاج  سفونیدر ت ریشد. اردش انیاشکان نیگزیجا انیسا سان

 .خود قرار داد تختیشهر را پا نیکرد و ا یگذار

حکومت مخالفان خود را  لیتشک یچگونه توانست برا ریاردش-10

 همراه کند؟

 یحکومت یفیحکومت ملوک الطوا یخواستند به جا یم انیساسان

 بابکان ریاردش لیدل نیکنند به هم جادیمتمرکز و قدرتمند ا

که  یاز حاکمان محل یاریشد. بس یدر آغاز دچار مشکالت متعدد

با حکومت  بدهند خود را از د ست یل نسبالخوا ستند ا ستق ینم

از مخالفان را با  یاریبس ریبه مخالفت پرداختند. اردش دیجد

 یبا نامه نگار را گرید یخود نشاند و برخ یجنگ و بر سر جا

 .گوناگون با خود همراه کرد یها لیو ارائه دل

 



 

60 
 

 افت؟ی لیچگونه تشک یحکومت ساسان-11

و شاپور دوم  کمیپور شا مانند  یبا اقدامات مهم پادشاه هان

 در داخل و خارج کسب یبزرگ یو فضا یاسیس یها تیکه موفق

 .شد تیو تثب افتیبودند گسترش  کرده

 داشت؟ یدیمزدک چه عقا-12

از منابع  یمردم در بهره مند یمزدک طرفدار برابر

 دیبود. او اعتقاد داشزززت مردم با یو اجتماع یاقتصزززاد

برخوردار باشند و خواهان آن بود  کسانی امکاناتاز یدر زندگ

 .شود میتقس دستانیته انیطبقات باال م ییو دارا نیکه زم

 چه بود؟ رانیبه ا یدر لشگرکش انیروم یاز اهداف اصل یکی-13

 .دندیرس یم نیبود که به هند و چ یتجار یرهایتسلط بر مس

 ؟دیکن انیرا ب انیساسان یانحطاط و فروپاش یاصل لیدال-14

با اشراف و  یاپیپ یریپادشاهان و درگ یاسیس ضعف قدرت

    و دخالت آنان در یشورش مکرر فرماندهان نظام- 2بزرگان 

توده مردم از حکومت سا  یتینار ضا- 3 یس ایس یشمکش هاک

 یصاداقت کاهش توان- 4 یو نابرابر ضیبه سبب وجود تبع یسان

دجله و فرات و شک  یرودخانه ها انیبه سبب طغ یحکومت سا سان

 زهیانگ- 5 زیحاصلخ ینهایآب رفتن زم ریسته شدن سدها و به ز

  اعراب مسلمان یقو هیو روح

 سوال درس یازدهم

 سواالت صحیح وغلط

 مادیان هزار داستان چه نوع کتابی بوده است-1

 حقوقید:  ج:فلسفی ب: سیاسی الف: اجتماعی  

جنگها کدام گزینه از جمله ابتکارات نظامی ساسانیان در -2

 است؟

 الف: استفاده از طبل      ب: استفاده از تیر کمان      

 د: استفاده از سواره نظاج: استفاده از فیل        
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 خاندان بزرگ سورن در کدام منطقه قدرت داشتند؟ -3

           ب: سیستان الف: نهاوند             

 د: ری   ج: اذربایجان          

 مهران در کدام منطقه قدرت داشتند؟ خاندان-4

 الف: نهاوند                  ب: سیستان          

 د: ریج: اذربایجان                 

بنیان گذار و طراح اصلی نظام سیاسی و اداری حکومت  -5

 هخامنشی چه کسی است؟

                   ج: داریوشالف: کورش        ب: داریوش سوم            

 د: یزدگرد

 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید

در زمان هخامنشیان مسئول بازرسی و مامور تحت فرمانش به -1

 چشم و گوش شاه معروف بودند .............عنوان

در دوران حکومت سلوکی در ایران قدرت و مناصب مهم اداری -2

 یونانیان قرار داشت .........و نظامی در اختیار

 نهاوند حکومت داشتند...........خاندان قارن در -3

 ..........قلمرویی که ساسانیان بر ان فرمان می راندند-4

 ایرانشهر نام داشت

پشتیبان نظم  ...........بر اساس باورهای کهن ایرانی-5

 مهر یا میترااجتماعی بود 

 

 سواالت تشریحی

 

 بود؟تشکیالت اداری دوره ماد چگونه -1

ارائه تصویری روشن از نحوه اداره کشور و تشکیالت اداری 

دوره ماد به دلیل کمبود اسناد و شواهد مکتوب دشوار است 

اما به نظر می رسد که شاهان ماد به تقلید از شاهان پیشین 

دارای دربار و تشکیالت محدودی بودند که شامل پادشاه و برخی 
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ی و حاکمان محلی  می صاحب منصبان درباری فرماندهان نظام

 شده است

منابع اطالعاتی درباره شیوه کشورداری هخامنشیان را نام  -2

 ببرید

سنگ نوشته ها ،لوح های گلی و نیز نوشته های مورخان یونانی 

حاوی اطالعات ارزشمندی درباره نظام حکومتی و تشکیالت اداره 

 این دوره است

 یان کنید؟نقش شاه در تشکیالت سیاسی هخامنشی را ب -3

در راس تشکیالت سیاسی و اداری هخامنشیان پادشاه قرار داشت 

که اختیارات فراوانی در اداره امور کشور بر عهده داشت 

پادشاهان هخامنشی بر این باور بودند که به خواست 

اهورامزدا به مقام پادشاهی رسیده اند و به یاری او بر 

 کشور فرمان می رانند

ن شاه معموال با چه کسانی مشورت می در دوره هخامنشیا -4

 کرد؟

در این دوره یک گروه مشورتی شامل بلند پایگان سیاسی نظامی 

اداری و مذهبی و حقوقی در کنار پادشاه حضور داشتند که 

درباره مسایل مهم حکومتی به ویژه جنگ و صلح با انان مشورت 

 می کرد

اری چرا هخامنشیان نیازمند شیوه های جدید مملکت د -5

 ؟ بودند

هخامنشیان به دلیل گستردگی قلمرو سرزمینهای گوناگون با 

اقوام مختلف که شامل فرهنگها و اداب و رسوم متفاوت می شد 

نیازمند شیوه های مدیریتی تازه و تشکیالت حکومتی کارامدی 

 بودند

 شیوه مدیریتی کورش بزرگ چگونه بود؟ -6

ی پیشین برای اداره کورش از تشکیالت و تجربه اداری حکومت ها

امور کشور استفاده می کرد و شیوه جدیدی از فرمانروایی 
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مبنی بر احترام به دین و فرهنگ اقوام مغلوب و مشارکت انها 

 در اداره امور کشور را بنا نهاد

نظام سیاسی اداری که داریوش ایجاد کرد به چند بخش  -7

 تقسیم می شود نام ببرید؟

اری مرکزی و تشکیالت استانی یا تشکیالت اد -1به دو بخش 

 ساتراپی

 تشکیالت اداری مرکزی که داریوش ایجاد کرد را توضیح دهید؟-8

تشکیالت اداری مرکزی در درون دربار هخامنشی و در پایتخت 

ساماندهی می شد و اجزای اصلی ان را خزانه شاهی، انبار 

شاهی،و دیوان شاهی تشکیل می دادو هر یک از این اجزا به 

وسیله یکی از نجبای بلند پایه مادی و یا پارسی اداره می 

 شد

 وظیفه دیوان شاهی چه بود؟-9

دیوان شاهی وظیفه مهم نگارش تنظیم ثبت و نگهداری نامه ها 

اسناد و نوشته های دولتی را بر عهده داشت در این دیوان 

تعداد زیادی از دبیران و منشیانی کار می کردند که به خط و 

 مختلف اشنایی داشتندزبانهای 

 داریوش چه تحولی در تشکیالت استانی ایجاد کرد؟-10

داریوش تشکیالت استانی و شهربی را از نو سامان داد و قاعده 

ی تازه ای را برای نظارت و تسلط بیشتر حکومت مرکزی بر 

 شهرب ها به وجود اورد 

اداری که داریوش بزرگ ایجاد کرد چه نتیجه  –نظام سیاسی  -11

 ای در بر داشت؟

این تغییراتن موجب وحدت بیشتر قلمرو هخامنشیان شد و 

 حکومتی متمرکز و نیرومند پدید اورد

در دوره هخامنشیان مسئول بازرسی و ماموران او وظیفه  -12

 خود را چگونه انجام می دادند؟
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قلمرو سرکشی می کردند انان به طور منظم به بخشهای مختلف 

تا اطمینان پیدا کنند که صاحب منصبان حکومتی وظایف خود را 

 به درستی انجام دهند و اوضاع کشور به سامان است

تشکیالت دیوانی و تقسیمات کشوری ایران در دوره سلوکیان  -13

 چگونه بود؟

سلوکیان بخش عمده از تشکیالت دیوانی هخامنشیان را به خدمت 

سیمات کشوری نیز مانند دوره هخامنشیان بوده و گرفتند تق

قلمرو خود را به تعدادی شهربی تقسیم می کردند انان در 

 گرفتن مالیات نیز به روش پیشینیان عمل می کردند

مجالس دوره اشکانیان را نام ببرید و وظایف انها را  -14

 بنویسید؟

 در دوره اشکانی دو مجلس وجود داشت در یکی از این مجالس

بزرگان شاهزادگان و نمایندگان هفت خاندان بزرگ اشکانی 

حضور می یافتند اعضای این دو مجلس پادشاه را در اداره 

امور کشور یاری می کردند و در تعیین جانشین پادشاه و 

 تصمیم گیری برای جنگ یا صلح نقش داشتند

 چرا به حکومت اشکانی حکومت ملو الطوایفی می گویند؟ -15

انی به شکل غیر متمرکز اداره می شد و اداره برخی حکومت اشک

از سرزمینها به صورت مورثی در اختیار پادشاهان کوچک محلی 

بود و تا حدودی در قلمرو خود استقالل داشتند انان دارای 

 سپاه بودند و به نام خود سکه ضرب می کردند

حاکمان کوچک محلی برای اثبات وفاداری به و اطاعت از  -16

 رکزی چه اقداماتی انجام می دادند؟شاه م

انان عالوه بر پرداخت باج و خراج به حکومت مرکزی به هنگام 

جنگ باید سپاه خود را در اختیار سپاه مرکزی اشکانیان قرار 

 می دادند

شاهان ساسانی به منظور ایجاد تمرکز و تسلط بر مناطق  -17

 مختلف کشور چه اقداماتی انجام می دادند؟
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انی از یک سو سپاه دائمی و نیرومندی تشکیل شاهان ساس

دادتند و از سوی دیگر تشکیالت اداری را انسجام بخشیدند و 

 ان را تقویت کردند

در نتیجه اقدامات تمرکزگرایانه حکومت ساسانی چه بود؟ -18

نتیجه این اقدامات از تعداد حکومت های محلی کاسته شد و 

ی مرکزی و غربی تحت مناطق مختلف کشور به ویژه نواحی جنوب

 نظارت و سلطه مستقیم حکومت ساسانی قرار گرفت

 جایگاه وزیر در دوره ساسانی را توضیح دهید؟ -19

تشکیالت اداری ساسانیان از اداره ها و دیوانهای مختلفی 

تشکیل می شد که در راس همه انها وزیر قرار داشت که به ان 

قیم شاه کار می بزرگ فرمادار می گفتند وزیر تحت نظارت مست

کرد و مجری فرامین شاه بود و اگر شاه در جنگ یا سفر بود 

 وزیر به عنوان جانشین شاه کشور را اداره می کرد

 نقش دبیران در حکومت ساسانی را بیا کنید -20

دبیر نقش بسیار مهم و ممتازی در تشکیالت اداری ساسانیا 

اموزش می دیدند داشت انها در مرکز اموزشی به نام دبیرستان 

و کار اصلی دبیران نگارش فرمانها ،نامه ها و اسناد و ثبت 

و ضبط انها بود ولی کارهای دیگری مانند گرداوری و تالیف 

 خدای نامه ها از وظایف انها بود

 جایگاه ارتش در نظام ساسانی را توضیح دهید؟ -21

با به قدرت رسیدن خاندان ساسانی سپاه دائمی و مجهزی به 

وجود امد که اصلی ترین بخش این سپاه رات سواره نظام سنگین 

اسلحه تشکیل میداد که به ان اسواران می گفتند بخش دیگر از 

سپاه ساسانی را سواره نظام سبک اسلحه تشکیل میداد که 

افراد ان مجهز به کمان بودند و بخش دیگر سپاه را افراد 

ن بودند که پیاده نظام تشکیل می داد که شامل روستاییا

 اسلحه و تجهیزات مهمی نداشتند

 قضاوت در ایران باستان چگونه صورت می گرفت؟ -22

در ایران باستان قضاوت به دو صورت رسمی و غیر رسمی صورت 

میگرفت که شکل غیر رسمی را اغلب ریش سفیدان و و بزرگان 
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خانواده ها انجام می دادند قضاوت رسمی بیشتر بر عهده 

شتی و قضاتی که از سوی شاه و یا حاکمان مناطق روحانیون زرد

 مختلف منصوب می شدند

درس دوازدهم تسواال  

 سواالت تکمیلی:

.در دوره هخامنشیان قشر جنگجویان به 1

به دوقشر دیگر در جایگاه باالتری  .............نسبتدلیل

اهمیت فتوحات نظامیقرار گرفت.  

.نظام طبقاتی عصر ساسانی بر اساس.اصالت 2

نسب و خوناستوار بود...........و.........  

مدافع نابرابری های ...........در دوران ساسانیان،.....3

موبدان زرتشتیاجتماعی و امتیازات طبقه حاکم بودند.  

.در زمان پادشاهی قباد،جنبش بزرگی علیه نابرابری ها و 4

پدید .............  تبعیض های اجتماعی و اقتصادی به رهبری

مزدک.آمد  

    بود. ..............هسته اصلی جامعه آریایی نخستین5

 خانواده

 سواالت کوتاه پاسخ:

.اقتصاد جامعه آریایی در ایران بر چه اساسی استوار بود؟6  

 شبانی و روستایی

شبانی و روستایی .جامعه آریایی چگونه بود؟7  

.میراث مشترک آریایی های هند و ایرانی چه بود؟8  

بر پایه شغل و حرفهتقسیم بندی   

.طایفه و قبیله را بر اساس نظام اجتماعی جامعه آریایی 9

 تعریف کنید؟
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چندین خانواده که در یک جا زندگی می کنند یک طایفه را 

تشکیل می دهند و از اجتماع چندین طایفه یک قبیله تشکیل می 

 شود.

های ساکن در ایران را نام  .تقسیم بندی سه گانه آریایی10

 ببرید؟

.کشاورزان و شبانان3.جنگجویان2.روحانیون1  

.شکل گیری طبقات اجتماعی در ابتدا در زمان کدام حکومت 11

ماد صورت گرفت؟  

.ازدواج در خانواده آریایی چگونه بود؟12  

در خانواده کهن ایرانی،ازدواج درون گروهی بود و اعضای 

ا یکدیگر پیمان ازدواج می بستند.خانواده تحت نظارت پدر،ب  

.اقتصاد خانواده آریایی چگونه بود؟13  

اقتصاد خانواده هم به صورت معیشتی بود و دسترنج تمام 

 افراد خانواده برای رفع نیازمندی های مشترک مصرف می شد.

.جایگاه و حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه در دوران 14

ار داشت؟باستان،تحت تاثیر چه عواملی قر  

 آموزه های دین زرتشتی و فرهنگ عمومی

.ویژگی مهم جشن های باستانی ایران چه بود؟15  

ویژگی برجسته جشن های باستانی،عبادت و شکرگزاری به درگاه 

 خداوند بزرگ بود.

.مهم ترین جشن های ایران باستان را نام ببرید؟16  

 گاهنبارها،نوروز،مهرگان و سده

.جشن نوروز به کدام پادشاه ایرانی نسبت داده می شود؟ 17

 جمشید

.جشن های ایران باستان با چه عواملی پیوند داشت؟18  
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باورهای دینی و زندگی سیاسی،اجتماعی و اقتصادی مردم ایران 

 بویژه فعالیت های کشاورزی

 

.زن خوب در آیین زرتشتی چه ویژگی هایی داشت؟19  

 پارسایی و عفت

روهی در دوران ساسانی مدافع نابرابری های اقتصادی و .چه گ20

 اجتماعی بودند؟

 موبدان زرتشتی

 سواالت تستی:

.کدام یک از موارد زیر هسته اصلی جامعه آریایی نخستین به 21

 شمار می رفت؟

ب.طایفه                     الف.قبیله                  

د.هیچکدام                    ج.خانواده  

.کدام جشن باستانی به جمشید پادشاه افسانه ای ایران نسبت 22

 داده شده است؟

ب.نوروز                الف.گاهنبار                 

د.مهرگان   ج.سده                       

.در دوران ساسانی کدام گروه از نابرابری های اجتماعی و 23

 اقتصادی طبقه حاکم دفاع می کردند؟

ب.دبیران                               الف.خاندان شاهی

د.اشراف ج.موبدان زرتشتی               

.در زمان کدام پادشاه ساسانی مزدک قیام کرد؟24  

ب.شاپور اول             الف.خسرو انوشیروان         

د.قباد  ج.خسرو پرویز                 

تا چه زمانی  دوام  .خانواده گسترده در دوران باستان25

 داشت؟
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ب.اشکانیان                                     الف.مادها

د.هخامنشیان   ج.ساسانیان                  

.سرآغاز شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی در چه 26

 زمانی بود؟

ج.ساسانیان                            ب.مادهاالف.هخامنشیان          

 د.اشکانیان

.در دوران ساسانیان کدام قشر به طبقه حاکم افزوده شد؟27  

                 ج.دبیران الف.جنگجویان           ب.نجبا             

 د.صنعتگران

.بیشترین مدارک و اطالعات درباره سازمان اجتماعی ایران از 28

 کدام حکومت به دست آمده است؟

د.اشکانیان    ج.هخامنشیان   ب.مادها   الف.ساسانیان    

.رهبر جنبش بزرگی که علیه نابرابری ها و تبعیض ها  در 29

 دوره ساسانی پایه های این حکومت را لرزاند چه کسی بود؟

د.خسرو انوشیروانج.مزدک         ب.قباد         الف.مانی  

.کدام یک از موارد زیر باعث افزایش نابرابری اجتماعی و 30

زمان هخامنشیان میان طبقه حاکم و مردم شد؟اقتصادی در   

الف.افزایش فتوحات                ب.توسعه تشکیالت حکومتی            

د.موارد الف و بج.رسمیت یافتن دین زرتشت            

 

 سوال درس سیزدهم

 سواالت تشریحی

 بنویسید؟.اقدامات شاهان هخامنشی برای پیشرفت کشاورزی را 1

آنان به منظور تشویق کشاورزی ، افرادی را که اقدام به .1

آبادانی زمینهای بایر می نمودند تا پنج نسل ، از پرداخت 

. از دیگر اقدام های مهم هخامنشیان 2مالیات معاف می کردند
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برای توسعه کشاورزی ، کندن قنات ، احداث بند و سد بر روی 

 لمرو خود بود.رودها و حفر نهرهای انتقال آب در سرتاسر ق

. مهمترین عوامل ضعف و انحطاط کشاورزی در اواخر دوره ی 2

 ساسانیان را ذکر کنید؟

طغیان رودخانه های دجله و فرات و خراب شدن آب بندها و 

 سدها

. اقدامات داریوش اول برای توسعه راه های دریایی را 3

 بنویسید؟ 

به  . داریوش بزرگ ، پادشاه هخامنشی در جریان لشکرکشی1

هندوستان ، وقتی که به رود سند رسید، یکی از اهالی آسیای 

. یکی 2صغیر به نام اسکیالس را مامور کشف مسیرهای آبی کرد

دیگر از اقدامات مهم و مدبرانه داریوش در زمینه توسعه راه 

 های دریای ، اتصال دریای سرخ به رود نیل بود.

و نقره بیشتر . تا زمان داریوش اول هخامنشی سکه های طال 4

 در چه مناطقی رواج داشت؟ 

سکه های طال و نقره بیشتر در مناطقی مثل بابل ، لیدی و 

 شهرهای فنیقی نشین سواحل شرقی دریای مدیترانه رایج بود.

. مهم ترین هدف اصلی تشکیالت اداری ) نظام دیوان ساالری( 5

 در ایران باستان چه بود؟ 

و سامان دادن منابع در  رسیدگی به وضعیت دخل و خرج کشور

 آمد و مخارج عمومی

. عمده ترین منابع در آمد حکومت در ایران باستان را ذکر 6

 کنید؟ 

انواع مالیات ها، شامل مالیات کشاورزی و دام ، مالیات 

پیشه وران و مالیات سرانه؛ عوارض گمرکی ، حمل و نقل و 

 راهداری و حق بهره برداری از معادن و جنگل ها

امل موثر بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم ایران را در . عو7

 باستان شرح دهید؟ 

وضعیت اقتصاد و معیشت ایران در دوران باستان همواره تحت 

تاثیر عوامل سیاسی ، مدیریتی و اقلیمی قرار داشت. در 

زمانهایی که صلح ، آرامش و امنیت حکم فرما بود و 

دند ، فعالیت های زمامدارانی الیق و کاردان حکومت می کر

اقتصادی شرایط مطلوبی داشت و مردم با خیال آسوده به کسب و 

کار می پرداختند و از حداقل امکانات رفاهی و معیشتی 

 برخوردار بودند.

. وضعیت پول در دوره ی اشکانیان و ساسانیان را شرح دهید؟ 8

در دوران اشکانیان و به ویژه ساسانیان کاربرد پول به خصوص 
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رها گسترش یافت و سکه های نقره ای و مسی در مبادالت در شه

تجاری در منطقه وسیعی به جریان افتاد تعداد فراوانی از 

سکه های ساسانی ، در ایران و سرزمین های هم جوار یافته 

 شده است.

 

 . اوزان و مقیاس در ایران باستان چگونه بود؟ 9

واحدهای  هخامنشیان واحدهای وزن ایالمیان را حفظ کردند و

تازه ای به آن افزودند به دستور داریوش بزرگ ، واحدهای 

وزن و مشخصی برای شهریاری هخامنشی تعیین شد.تعدادی از وزن 

های آن دوره برجا مانده است پیمانه یا کیل در زندگی 

اقتصادی آن دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار بود چون 

زن کردن با پیمانه میزان و مقدار مواد خوراکی را به جای و

 تعیین می کردند

 . تجارت در دوره ساسانیان چگونه بود؟ 10

در دوران فرمانروایی ساسانیان تجارت در مسیرهای زمینی و 

دریایی گسترش چشمگیری پیدا کرد و بازرگانان ایرانی در 

مناطق وسیعی از جهان آن روزگار از چین تا شرق آفریقا و 

ستد بودند. سکه های نقره ساسانی مرکز اروپا مشغول داد و 

در بیشتر این مناطق رایج و معتبر بود ساسانیان به مراتب 

از حکومت های پیشین بیشتر برکار تجارت نظارت می نمودند و 

 قوانین و مقررات مربوط به خرید و فروش را اجرا می کردند.

. در دوره ساسانیان کشاورزی در چه مناطقی توسعه زیادی 11

 د؟ پیدا کر

 سواد( خوزستان و سیستان -بین النهرین ) آسورستان

 . کشاورزی در ایران باستان چگونه رونق یافت؟ 12

در عصر باستان ، کشاورزی اساس زندگی اقتصادی ایرانیان به 

شمار می رفت عمده مردم کشاورز بودند و روستاییان عمده 

رزی جمعیت ایران را تشکیل می دادند . مهمترین محصوالت کشاو

عبارت بودند از: جو ، گندم ، برنج ، میوه و سبزی که به 

صورت دیم و آبی کشت می شدند. کشاورزان با استفاده از آب 

رودخانه ها ، چشمه ها و قنات ها زمین ها و باغ ها را 

 آبیاری می کردند.

. در ایران باستان بیشتر زمین های کشاورزی و حتی گله های 13

 ی بود ؟ دام متعلق به چه کسان

متعلق به شاه ، خاندان شاهی مقام های حکومتی ، اشراف 

 روحانیون بزرگ و متولیان معبد ها و یا آتشکده ها بود.

 . وضعیت راه در دوره ی هخامنشیان چگونه بود؟ 14
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در دوره هخامنشیان شبکه وسیعی از جاده ها ساخته شد که 

کشورهای مراکز اصلی حکومت را به یکدیگر و همچنین به 

همسایه وصل می کرد. مهمترین آنها جاده شاهی بود که به 

فرمان داریوش بزرگ احداث گردید. این جاده به طول بیش از 

کیلومتر ، شوش ، یکی از پایتخت های هخامنشی را به شهر 2400

سارد در آسیای صغیر متصل می کرد . در جاهایی که زمین سست 

 می کردند. یا باتالقی بود، جاده را سنگ فرش

 . صنعت در ایران در دوره ی هخامنشیان را شرح دهید؟ 15

حکومت هخامنشی با یکپارچه ساختن سرزمین های ثروتمند و 

متمدنی که مردمان آنها دارای تجربیات فراوانی در تولید 

کاالهای مختلف بودند ، کمک شایانی به رونق اقتصادی و توسعه 

مانده از آن دوره ، صنعت کرد ، آثار و اشیای بر جای 

بیانگر پیشرفت صنایع فلز کاری ، سفالگری و بافندگی است. 

از محتوای لوحهای گلی کشف شده از خزانه تخت جمشید معلوم 

می شود که در زمان هخامنشیان ، کارگاه هایی وجود داشته که 

متعلق به شاه بودند و اشیا و مواد خوراکی مورد نیاز کاخ 

دند. استاد کاران و صنعتگرانی از شاهی را تولید می کر

سرتاسر قلمرو پهناور هخامنشی در این کارگاهها مشغول به 

 کار بودند.

. در ایران باستان چه عواملی بر وضعیت اقتصادی و تولید 16

 تاثیر منفی می گذاشت؟ 

در دورانی که حکومت مرکزی ضعیف و آشوب نا امنی فراگیر می 

ن هجوم می آوردند و همچنین شد و یا دشمنان خارجی به ایرا

عوامل طبیعی و اقلیمی به خصوص خشکسالی ، سیل و طغیان 

رودخانه ها و تخریب سدها و گاهی نیز بروز بیماریهای 

فراگیر و کشنده ای چون طاعون و وبا موجب مرگ و میر گسترده 

نیروی کار نیز گاهی بر وضعیت اقتصادی و تولید تاثیر منفی 

 می گذاشت.

های کشاورزی در ایران باستان چگونه اداره می  . زمین17

 شدند؟ 

آنان غالبا در شهرها می کردندو از طریق نمایندگان خود ، 

امالکشان را ادلره می کردند و یا اجازه می دادند . البته 

شمار معدودی از کشاورزان قطعه زمین کوچکی داشتند، اما 

ی متعلق به بیشترشان فاقد زمین بودند. آنان برروی زمین ها

بزرگان ، کار می کردند و سهمی از محصول را دریافت می 

 کردند.
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 .اقالم عمده واردات و صادرات ایران عصر باستان چگونه بود؟18

صادرات به چین ، مصر، سوریه، اروپا و هند: پارچه های 

زربافتو ابریشمی ، قالی، ظروف نقره، مفرغ، فیروزه ، 

، زعفران ، برنج ، داروها و الجورد، میوه خشک شده ، پسته 

واردات از هند ، چین ، یونان ، مصر، سوریه و  - عطریات

فنیقیه : ادویه ، عاج ، طال ، چوب ، ابریشم ، آهن ، زیتون 

 ، جواهرات ، ظروف شیشه ای و پاپیروس

 . نقش راهها در ایران عصر باستان را شرح دهید؟ 19

ان جا به جایی کاال راه ها در عصر باستان عالوه بر آنکه امک

ها و مسافران را فراهم می آوردند در انتقال اندیشه ها و 

فرهنگ ها نیز نقش مهمی داشتند. از طریق مسیرهای ارتباطی 

زمینی و دریایی بود که فرهنگ ، هنر و معماری اقوام و 

جوامع عهد باستان در بخش های وسیعی از جهان آن روزگار بر 

سیاری از آیین ها و دین های یکدیگر تاثیر گذاشتند. ب

باستانی ، از طریق جادهها ، از شرق به غرب عالم و یا 

 بالعکس راه یافتند.

. عمده ترین منابع در آمد حکومت ها در ایران عصر باستان 20

 چه بود؟ 

انواع مالیات ها ، شامل مالیات کشاورزی و دام ، مالیات 

حمل و نقل و پیشه وران و مالیات سرانه ؛ عوارض گمرکی ، 

 راهداری و حق بهره برداری از معادن و جنگل ها

 

 ر را با واژگان مناسب تکمیل کنیدعبارت های زی

نیان باستان برای کندن قنات از ابتکارات برجسته ایرا-1

 ج (  تامین آب در نواحی خشک.........بود. 

 رئیس روستاییان و کشاورزان زمان ساسانی..........بود. -2

 واستریوشان ساالرج ( 

جاده شاهی به فرمان داریوش ساخته شد که شهر .........را -3

 ج ( شوش ، ساردبه شهر..........متصل می کرد. 

در زمان هخامنشیان مقدار مواد خوراکی را -4

 ج ( با پیمانه...........تعیین می کردند. 

در زمان .........کارگاه های بافندگی متعددی در -5

 ........،...........ایجاد شد. 

 ج ( سا سانی ، شوش ، جندی شاپور

شهر ...........در زمان هخامنشیان مرکز تجاری مهمی به -6

 ج ( بابلشمار می رفت. 
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رسیدگی به وضعیت دخل و خرج کشور از اهداف شکل گیری -7

 ج ( نظام دیوان ساالری ......بود. 

 

 عبارت های درست یا نادرست را تعیین کنید.

در انتقال آریاییان از زندگی شبانه به زندگی کشاورزی -1

 آموزه های زرتشت تاثیر زیادی داشت.  
 ج ( درست

هخامنشیان واحدهای وزن و اندازگیری مادها را حفظ کردند.    -2

 ج( نادرست

قالی پازریک از صنایع دستی مربوط به دوره اشکانیان است.   -3

 ج( نادرست

تجارت در دوران هخامنشیان منحصر به اشیای تجملی و گران -4

 ج( نادرست قیمت بود.

عد از سلوکیان با به قدرت رسیدن اشکانیان تجارت خارجی ب-5

 ج( درست رونق اساسی گرفت. 

الیات کشاورزی و دام ، در ایران باستان مالیات ها شامل م-6

 ج( درستپیشه وران و سرانه بود 

 

 پاسخ کوتاه بدهید.

ب بندهای متفاوتی ساسانیان برروی چه رودهای سدها و آ-1

 آبیاری و زمین های کشاورزی بسته بودند؟

در آمد مالیات ها و اجاره بها ی چه چیزی برای ساسانیان -2

  کشتزارهای آسورستانهنگفتی به حساب می آمد؟

به رود  کدام پادشاه دستور حفر کانالی که دریایی سرخ را-3

  داریوش بزرگنیل متصل می گردد داد؟

جاز به ضرب شهر بی ها) ساتراپ ها ( در زمان هخامنشی ها م-4

 نقرهجه سکه ای بودند؟

امپراتوری روم سعی در برقراری ارتباط تجاری با کدام -5

 هند و چین کشورها داشت؟
 

 پرسش های چهار گزینه ای 

پس ازآنکه کشاورزی در تامین نیازهای مادی ساکنان ایران -1

 نقش زیادی پیدا کرد........
الف( اعتقادات مردم بر اساس نیازهای کشاورزی آنان پایه 

 گذاری شد



 

75 
 

ب( جدال و کشمکش قبیله ها برای به دست آوردن زمین های 

 کشاورزی آغاز شد.

ه اورزی یکی از منابع مهم در آمد سلسلپ( مالیات ها بخش کش

 های حکومتی شد. 

ت( تالش برای به کارگیری روش ها و فنون کشاورزی روز به روز 

 بیشتر شد.

 . کدام مورد در مورد واسترپوشان ساالر درست نیست؟2

 الف( گرد آوری مالیات های بخش کشاورزی را برعهده داشت.

 لی رتبه دربار هخامنشی بود. ب( یکی از مقام های عا

 پ( برای توسعه و ترویج آبادانی و کشت و کار کوشش می کرد.

 ت( رئیس روستاییان و کشاورزان به شمار می رفت.

 . آسورستان یا سواد.......گفته می شد.3

  الف( به زمین های حاصلخیز بین النهرین در دوران ساسانی.

منشی پس از آبادانی ب( به زمین های بایری که در دوره هخا

 از مالیات معاف بودند.

پ( به همه زمین های کشاورزی که توسط حکومت ساسانی به 

 کشاورزان اجاره داده می شد

ت( به زمین های کشاورزی که در آنها مایحتاج حکومت ساسانی 

 کشت می شد

. اسکیالس به فرمان چه کسی و کدام راه های دریایی را کشف 4

 کرد؟

 دریایی میان مصر و هندالف( کوروش، 

 ب( کوروش، مسیر دریایی به دور دنیا

 پ( داریوش، مسیر دریایی به دور دنیا

 دریایی میان مصر و هند . ت( داریوش، 

. تا زمانی که داریوش دستور ضرب سکه را صادر کند در 5

بیشتر نواحی تحت فرمان حکومت هخخامنشی مبادالت کاال به چه 

 صورت انجام می شد؟ 

 ( با سکه های نقره                              الف

 ب( با سکه های مسی

                             پ( به صورت پایاپای   

 ت( با سکه های رایج در سرزمین های بابل و لیدی

. با فندگان دوران ساسانی از کدام سرزمین ها به ایران 6

شهرهایی چون آورده شده بودند و در کارگاه های با فندگی 

 جندی شاپور چه نوع پارچه هایی تولید می شد؟

 الف ( یونان و چین، انواع پارچه ها

 ب( یونان و چین، زر بافت و ابریشمی
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 م و روم ، زرباف ابریشمی پ( شا

 ت( شام و روم ، انواع پارچه ها

. در زمان هخامنشیان کدام بنادر از مراکز اصلی تجارت 7

 دریایی آن دوره بود؟

 ف( بنادر خلیج فارس و بنادرسواحل دریای سرخال

ب( بنادر واقع در سواحل شرقی دریاایی مدیترانه و سواحل 

 دریایی هند

احل شرقی دریای پ( بنادر خلیج فارس و بنادر واقع در سو

 مدیترانه 

 ت( بنادر سواحل دریای هند و شهر های کنار رود نیل

 چه کاالهایی بود؟. در دوره سلوکیان تجارت بیشتر مربوط به 8

 الف( کاالهای ارزان قیمت

 ب( مواد اولیه مانند فلزات و چوب

 پ( محصوالت کشاورزی و دامی

 ت( اشیای تجملی 

 

 مدهسوال درس چهار

 الف:عبارت های زیر را با واژگان مناسب پر کنید

وازنظر دین   دارد زرتشت...........................و..............................قراربراساس تعالیم -1

در امر اداره جهان یاری می کنند..اهورا مزدا را ....................زرتشت...  

یگانگی و پرستش اهوره مزدا،امشاسپندان   

بالش یکم           پادشاهان اشکانی بود.: جمع آوری کتاب اوستا در زمان.................یکی از 2  

پذیرش دین زرتشتی     : مغان بعد از..............به پیشوایان دینی جامعه زرتشتی تبدیل شدند.            3  

: کورش بدون جنگ و خونریزی و غارت وارد .....شد و خدای بزرگ آن ها ......را نیایش و ستایش 4

بابل ، مردوک               کرد.  

اشکانی             ......به ایران نفوذ کرد..................:آیین بودا از جمله آیین هایی بود که در دوران ..5  

 ....مشورت می کردند...............:شاهان ساسانی برای تصمیم گیری در مسایل مهم حکومتی با......6

              موبدان

        .......بود.......................در آذربایجان ویژه...............آتشکده ......:در دوران ساسانی 7

             آذرگشنسب  ، آذربایجان

های درست و نادرست را تعیین کنیدب:عبارت   

: اقوام آریایی مانند مردمان ایالم و بین النهرین برای خدایان خویش معابد باشکوه می ساختند.      8  
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غ  ص           

:از نظر تعالیم زرتشتی فرد امشاسپندان یا جاودانان مقدس گروهی از موجودات بودند که اهوره مزدا در 9

غ      ص امر آفرینش و اداره امر آفرینش و اداره امور جهان یاری می کردند.    

غ    ص  م و در زمان شاپور اول به خط و زبان اوستایی نگارش یافت.   4:اوستا در قرن10  

غ      ص  : پادشاهان هخامنشی مردم را در پیروی از دین خود آزاد می گذاشتند.            11  

غ :بودا و پیروانش گاه برای تفهیم مطالب دین خود از نقاشی استفاده می کردند.     ص     12  

 پ: پاسخ کوتاه دهید

به چه شکل هستند؟:اخبار به دست آمده در باره زندگانی و سرنوشت زرتشت 13  

.جنبه افسانه ای دارد   

   :به سفارش زرتشت پیروانش چه چیزهایی را سرمشق زندگی خود قرار دهند؟14

          پندار نیک ، گفتار نیک و کردارنیک 

       اشکانی :در دوره کدام سلسله ستایش  میترا به قلمرو روم در آسیای صغیر راه یافت؟15

مورخان چینی چه کسی برای نخستین بار کتاب های بودایی را به زبان چینی :بر اساس گزارش 16

  ترجمه کرد؟

 شاهزاده ای از خاندان اشکانی

  : چه عاملی نفوذ وقدرت روحانیان زرتشتی را افزایش داد؟17

 گسترش و رسمیت یافتن دین زرتشتی

؟شده را نام ببرید :دو کتاب اعتقادی که بر اساس تعالیم زرتشت به زبان پهلوی تالیف18  

دینکرد ، بندهش      

    شاپوریکم :مانی با اجازه چه کسی عقاید خود را تبلیغ کرد؟19

بهرام یکم :مانی در زمان کدام پادشاه ساسانی به زندان افتاد؟20  

 ت: پاسخ تشریحی دهید

؟:در مورد اعتقادات دینی و مراسم دینی مادها توضیح دهید21  

برخی از خدایان کهن ایرانی همچون میترا را ستایش می کرده اند. روحانیون مادی ماد ها اهوره مزدا و 

که مغ نامیده می شدند برگزاری آیین های دینی از جمله خواندن نیایش ها و سروده ها و رسم قربانی کردن 

 را بر عهده داشتند.
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لیت هایی را بر عهده دار :سلسله مراتب بعد از موبدان موبد در زمان ساسانیان چه بود و چه مسئو22

  بودند؟

پس از موبدان  موبد ، سلسله مراتبی از روحانیان جای می گرفتند که عهده دار مسئولیت هایی مانند 

 قضاوت و دادرسی ، اداره آتشکده ها ، اجرای مراسم و آ داب مذهبی و تعلیم آموزه های زرتشتی بودند.

  برده هر یک مربوط به چه کسانی بودند؟: آتشکده های مهم عصر ساسانی را نام 23

مخصوص کشاورزان –در خراسان  –آتشکده آذر برزین مهر   

مخصوص شاهان –آذربایجان  –آتشکده آذرگشنسب   

مخصوص موبدان –در فارس  –آتشکده آذر فرنبغ   

 

 سوال درس پانزدهم

هانی ستون های_1
ی  آموزشخط،زبان،علم و استوار تمدن محسوب یم شوند؟   چه چت 

 بود؟  زبان رسیم و نوشتاری حکومت ایالم _2
ی
 زبان ایالیم چه زبان

 به عنوان زبان د_3
ی
 زبان ایالیم وم نوشتاری استفاده یم شد؟ در دوره هخامنشیان از چه زبان

 یسر به خط ایالیم بوده است؟ کدام آثار دوره هخامن_4

 تقریبا تمایم هزار لوح گیل کشف شده از تخت جمشید

5_ 
ی
 ون-3میانه-2زبان های کهن-1سه دسته  به چند دسته تقسیم شده است؟ زبان ایران

6_ 
ی
 رواج داشتند ؟زبان های کهن ایران

ی
 قدییم ترین زمان تا پایان هخامنشیان .   در چه زمان

 مانده است؟ از کدام زبان های فالت ایرا_7
ر
 زبان فاریس باستان و اوستانی ن آثار مکتوب باق

 بوده و در کدام دوره به فاریس باستان زبان چه   _8
ی
 ؟ سخن یم گفتند کسان

 در دوره هخامنیسر به آن سخن یم گفتند. ای فاریس امروزی زبان قوم پارس و نی 

 شاخه _9
ی
 هند و ایرانی ای از کدام زبان حساب یم شوند؟ زبان های ایران

 شده و مهم ترین مدرک آن چیست؟   زبان اوستانی در کجا استفاده یم_10

 ایران
ر

ف  کتاب اوستا-نواخ رسر



 

79 
 

 را در بر یم گرفتند؟ زبان های دوره میانه  چه محدوده ی _11
ی
  زمان

ی اسالیم   از سقوط هخامنشیان تا فروپایسر ساسانیان و حبر قرون نخستیر

 مانده است؟ از کدام دوره ی زبان های فار _12
ر
ی باق  میانهدوره سیآثار بیشتر

 در کدام _13
ی
 یا پهلوی اشکان

ر
 متداول بود؟ زبان پارن

ی
 مناطق و چه زمان

ق ایران    _شمال و شمال رسر
ی
 زبان رسیم و درباری حکومت اشکان

 متداول بود؟ _14
ی
 در کدام مناطق و چه زمان

ی
 زبان فاریس میانه یا پهلوی ساسان

 ساسانی زبان رسیم و درباری حکومت _ایران غرنی  جنوب و جنوب

 در مناطق مختلف ایران رواج یافتند؟   _15
ی
 نو در چه زمان

ی
 دوران اسالیمزبان های ایران

 و ادنی متداول نبود؟_16
ی متون دیبی  چرا در زبان باستان نوشتر

ی ترجی ،بر کتابت و نوشیر ح داده یم در ایران باستان،نقل شفایه داستان ها و تعالیم دیبی و ادنی

ی م ی شد.از این رو نوشیر  های ادنی و دیبی  چندان معمول نبود.  یر

ید؟  _17  هزار افسان و هزار یک شب دو داستان مربوط به دوره هخامنشیان را نام بتی

 بودند؟_18
ی
 گوسان ها چه کسان

 ور و هیجان برای مردم یمشاعران و موسیقر دانان دوره گرد که داستان های میل و پهلوانی را با ش

 خواندند

 خدای نامه ها و شاهنامه فردویستدوین چه کتاب هانی موثر بود؟  داستان های گوسان ها در _19

ید؟   دو داستان که از دوره ساسانیا_20  مانده را نام بتی
ر
 درخت آسوریک و یادگار زریرانن باق

 دارد؟ کدام داستان ش_21
ی
هاهنامه ریشه ی اشکان ر ن و منیر ر  بیر

 یم شده است؟ _22
ر
 به چه خیط بوده و شامل چه موضوعان

ی
 خط و زبان فاریس آثار دوره ساسان

،پند و اندرز،حقوق، تاری    خ و جغرافیا ،دیبی   میانه در موضوع های ادنی

 تعلیم و تربیت فرزنداندهنده ی چه شیوه ای بوده است؟  آموزش در دوره هخامنشیان بازتاب _23

 خاندان شایه و درباریان
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ی و ایرانیان باستان به کدام تعالیم فرزندان خود تاکید داشتند؟_24 ی،فرمانیی یکاری،دلیر ،پرهیر  دانانی

 سخت کویسر 

 ادامه داشت؟_25
ی
وع و تا چه زمان  آموزش بچه ها از چه سبی شر

 در درون خانواده و زیر نظر مادر تعلیم یم یافتند و مرحله بعد اغلب در خارج 7یا5کودکان تا 
ی

سالگ

 و در مدرسه ویا آموزشگاه ادامه یم  یافت.  از خانه

 حق درس خواندن نداشتند؟_26
ی
 به مدرسه یم رفتند و چه کسان

ی
 در زمان ساسانیان چه کسان

اف و موبدان یم توانستند به مدرسه بروند اما فرزندان توده  فرزندان خاندان شایه،درباریان،ارسر

 نداشتندصنعتگران و... حق  تحصیل مردم مانند کشاورزان و 

 در چه زمینه هانی بوده است؟_27
ی
 آموزش در عرص ساسان

ی اصول دین زرتشت-1  ی آداب و رسوم دیبی و میهبی -2آموخیر مخترصی خواندن و -3فرگیر

ی   نوشیر

هانی یم شد؟_28
ی  آموزش های ویژه یم دیدند و شامل چه چت 

ی
 در دوره ساسانیان چه کسان

ی دانش های شاهزادگان،فرزندان صاحب منصبان سیایس و  نظایم، به فراگیر

 سیایس،کشورداری،فنون رزیم و گایه زبان های خارخی یم  پرداختند. 

 بودند؟ معلمان در عرص _29
ی
 موبدان زرتشبر  ساسانیان چه کسان

 وجود داشت؟   در دوره ی هخامنشیان با چه کشورهانی _30
ی

 مبادالت فرهنیک

ی    النهرین،مرص،ایالم،هند و آسیای صغیر  بیر

 به نشر علم یم پرداختند؟   _31
ی
ی داشت و چه کسان فت بیشتر  در کدام دوره ایران باستان علم پیشر

 پادشاهان ساسانی _ساسانیان

ش یافت و نتیجه آن چه بود؟     _32  گستر
ی

 مبادالت فرهنیک
ی
 در زمان کدام پادشاه ساسان

وان با کشورهای هند و روم و نتیجه آن جنبش علیم  ومندی در ایران به وجود آمد. خشو انوشیر  نیر

وان به چه علویم عالقه داشت و در این زمینه چه اقدایم کرد؟_33  خشو انوشت 



 

81 
 

اتور روم،به ایران پناهنده شده _علوم فلسقی و دیبی  او به تعدادی از فیلسوفان یونانی که از تنگ نظری امیر

 بودند پناه داد. 

فت کرد؟ _34  در دانشگاه جندی شاپور چه علویم تدریس یم شد و کدام علم بیش از سایرین پیشر

فت داشت   پزشگ،فلسفه،نجوم و الهیات اما پزشگ بیش از همه رونق و پیشر

 دهمسوال درس شانز 

غلط : –سواالت صحیح   

دوره ی سامانی یکی از دوره های درخشان موسیقی ایران -1

غلط  است؟         صحیح              

هنر کنده کاری بر روی دیوارهای سنگی و صخره ها بار دیگر -2

 در دوره ی ساسانیان اوج  گرفت؟

غلط             صحیح  

معماری ساسانی با بنای کاخ تیسفون آغاز شد و با ساخت -3

غلطکاخ اردشیر به اوج رسید.         صحیح                

ساخت بناهای طاق دار، گنبدی و دارای ایوان از ویژگی های -4

 معماری دوره ساسانیان به شمار می رود.

غلطصحیح               

 سواالت جاخالی :

 بود. ........دوره اشکانی رواج داشته آرایه دیگری که در-1

 نقاشی دیواری

 .................برجسته ترین آثار در دوره ی اشکانیان-2

پیکره ی برنزی شاهزاده ی اشکانی است.  

عظیم ترین مجموعه ی ساختمانی و شاهکار معماری جهان -3

به دستور داریوش یکم و جانشینانش ............باستان یعنی 

تخت جمشید گردید.برپا   
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می توان ظریف ترین آثار هنری دوران هخامنشیان را -4

 و جواهرات جواهرات ممتازی یافت. ...................در

 فلز کاری های نفیس

 سواالت کوتاه پاسخ :

مهم ترین بناهای دوره ی هخامنشیان شامل چه بناهایی -1

 هستند؟

 ساختمتن های شامل آرامگاه ها، کاخ ها، آتشگاه ها و دیگر

 عمومی.

چرا در دوران هخامنش هنر و معماری ایران به اوج   -2

 شکوفایی رسید؟

ب ثبات و آرامش، رونق اقتصادی و حمایت پادشاهانبه سب  

پایتخت مادی ها کدام شهر بود؟  -3  

 شهر هگمتانه، همدان امروزی

یکی از ویژگی های برجسته ی معماری در دوره ی سامانی را -4

 بنویسید. 

کاربرد وسیع ایوان، طاق و گنبد در ساخت بناها به ویژه کاخ 

 ها بود.

 سواالت چهار گزینه ای :

عظیم ترین مجموعه ساختمانی و شاهکار معماری جهان باستان 

 به دستور چه کسی بنا شد؟

        داریوش یکم   ب(    الف( احمد شاه       

 ج(شاه قاجار            د( محمد شاه 

شهر و شهرنشینی در کدام دوره گسترش قابل توجهی یافت؟-2  

ب(آریایی ها           الف(ساسانیان             

د( اشکانیانج(هخامنشیان              
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شهر هگمتانه از ................. قلعه تو در تو تشکیل -3

هر قلعه نمادین خاصی داشت.شده بودکه   

د( ده            ج( هفت ف( پنج          ب( شش        ال  

در دوران هخامنشی هنر و معماری ایران بر چه اساسی بر -4

 اوج شکوفایی رسید؟

ب(حمایت پادشاهان                  الف(ثبات و آرامش   

د( همه موارد   ج( رونق اقتصادی         

: سواالت تشریحی  

در دوره ی ساسانی برای تزئینات داخلی کاخ ها و -1

 بناها از چه روش هایی استفاده می شود؟

از روش های گوناگون مانند موزائیک کاری، نقاشی 

 دیواری، گج بری و نقش برجسته استفاده می شد.

ری دوره ی ساسانیان را نام مهم ترین آثار معما-2

 ببرید؟

کاروانسراها، قلعه ها، کاخ ها، آتشکده ها، پل ها، 

 بندها )سدها( تشکیل می دهند.

توضیح  برجسته ترین نوع آوری های معماری اشکانی را-3

 دهید؟

می توان به بقایای شهر نسا، صد دروازه )دامغان(، معبد 

آناهیتا در شهر کنگاور در استان کرمانشاه، کوه خواجه 

عراق ی سیستان و کاخ شهر هترا در نزدیکی موصل در کشور 

 اشاره کرد.

عظیم ترین مجموعه ساختمانها و شاهکار معماری جهان -4

 باستان به دستور چه کسی و چگونه ساخته شد؟

به دستور داریوش یکم و جانشینانش، همچون کاخ آپادانای 

شوش، با مشارکت گروه کثیری از معماران، بنایان، 

 هنرمندان و کارگران و نیز با گرد آوری مصالح ساختمانی

 از سرتاسر قلمرو هخامنشی برپا گردید.

 

 پایان 
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