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 بارم  سواالت شماره 

 توجه: 
نمره ای برای شما طرح شده است به دلخواه خود    5دانش آموزان عزیز از بخش اول کتاب دو بسته سوال  

 . انتخاب نموده و پاسخ دهیدیک بسته را 

 

  )بسته اوّل( 

 25/0 دهنده اشیاء ارزشمند باستانی است.نمایش ..........................  موزه لوور در  -1

 25/0 باشد.می .......................... شناسان مرحله ترین مرحله کار باستان حساس -2

  .......................... ای مانند  های علمی پیشرفتهگذاری و تعیین سن آثار باستانی از روش شناسان برای تاریخامروزه باستان  -3

 کنند. استفاده می .......................... و 
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 1 ( مورد  )دوبرای انتخاب موضوع در یک پژوهش تاریخی به چه معیارهایی باید توجه داشت.   -4

 1 کند را ذکر نمایید.  نگاری قدیم متمایز می نگاری نوین را از تاریخ هایی که تاریخیک مورد از ویژگی -5

 1 جغرافیای تاریخی را تعریف کنید.  -6

 1 کرنولوژی چیست؟  -7

  )بسته دوم( 

 25/0 بودند. .......................... مخترعین خط  -1

 25/0 به هم متصل شد تا دژی مستحکم در مرز چین باشد. .......................... دیوارچین توسط  -2

 5/0 سروده شده است........................... نام دارد و به زبان .......................... ترین بخش ودا؛ کهن  -3

 1 ترین پیامدهای انقالب کشاورزی را ذکر کنید )دو مورد( مهم  -4

 1 زن در تمدن اسالمی چه جایگاهی داشت؟  -5

 1 های پلوپونزی چه بود؟ علل و پیامدهای جنگ  -6

 1 از اسالم را نام ببرید.چهار مورد از منابع غیرنوشتاری تاریخ ایران در دوران پیش   -7

  ( 9-16آموزان گرامی پاسخ دادن به تمام سؤاالت این بسته اجباری است )درس دانش -( بسته سوم ) 
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 ترین گزینه را انتخاب کنید.برای هر یک از سواالت زیر، مناسب 

 حکومت ماد در زمان کدام پادشاه به اوج قدرت رسید. -1

 د( آستیاگ  ج( هووخشتره                 ب( فروریتش                   الف( دهیوک           

 فرماندهی سپاه ایران در جنگ حران را چه کسی بر عهده داشت؟ -2

 الف( نیکاتور                  ب( ارد دوم                   ج( سورنا                      د( کراسوس

 خانواده گسترده تا چه زمانی در ایران باستان تداوم داشت؟ -3

 الف( هخامنشیان            ب( اشکانیان                 ج( سلوکیان                  د( ساسانیان
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 صبح  8ساعت شروع:  
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 موفق و سربلند باشید. 

 آوری متون پراکنده اوستا را داد؟در اواسط دوره اشکانیان، چه کسی دستور جمع  -4

 ب( مهرداد                   ج( ارشک                      د( بالش یکمالف( تیرداد                   

 کنید.را مشخص  های زیردرستی یا نادرستی عبارت 2

 غ ص  کرد.جاده شاهی، شوش را به همدان در آسیای صغیر متصل می -1

 غ ص  زیسته است. زرتشت در قرن هفتم و هشتم پیش از میالد می  -2

 غ ص  ترین بناهای دوره هخامنشی در پاسارگاد قرار دارد. قدیمی  -3

 غ ص  های کهن و قدیمی رواج یافت. در زمان اشکانی نقل داستان  -4

 غ ص  به دستور کوروش کافی به نام آپادانا در شهر شوش به عنوان پایتخت اداری هخامنشیان ساخته شد. -5

 در دوران ساسانی با توسعه تشکیالت اداری و دیوانی، قشر جدیدی به نام دبیران به طبقه حاکم افزوده شد.  -6

  غ ص  
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 کنید. جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل  3

 دیوان شاهی بود. -3..........................  -2خزانه شاهی  - 1اجزای اصلی تشکیالت اداری درباره هخامنشی شامل  -1

 به زبان پهلوی گردآوری شده است. .......................... ای از قوانین و محاکمان عصر ساسانی در کتاب مجموعه  -2

 شد.ضرب می .......................... اهان و با نام ضرب سکه طال در انحصار پادش -3

 گفتند. می  .......................... یونانیان به هگمتانه  -4
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  به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 4

 25/0 بر اساس باورهای کهن ایرانی مهر یا میترا ایزد چه بود؟  -1

 25/0 .نوشته شده استاین کتاب بر اساس تعالیم زرتشت  -2

 5/0 های کهن ایرانی آثار مکتوب بر جای مانده است؟ از کدام یک از زبان  -3

 5/0 گفتند؟ در رأس تشکیالت اداری ساسانیان چه کسی قرار داشت و به او چه می  -4

 5/0 داریوش چه مأموریتی به اسکیالس داد؟  -5

 5/0 های باستانی چه بود؟ ویژگی برجسته جشن  -6

  به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.  5

 1 خوانده اند؟ چرا نظام حکومتی اشکانیان را ملوک الطوایفی می -1

 1 دو مورد از عوامل سقوط ساسانیان را بیان کنید. -2

 1 شد؟ قضاوت در ایران باستان به چند شکل انجام می  -3

 1 ها و قشرهایی بودند؟ گروهجامعه ایران در دوره اشکانیان شامل چه  -4

 1 ویژگی بیمارستان جندی شاپور چه بود؟  -5

 1 های مهم هنر و معماری هخامنشیان را ذکر کنید.دو مورد از ویژگی  -6

 5/1 سه مورد از اقدامات مهم داریوش اول هخامنشی را که بر وضعیت اقتصادی اثر گذاشت را ذکر نمایید.  -7

عصر ساسانی را نام ببرید و ذکر کنید هر یک در کدام شهر واقع و برای استفاده چه کسانی ساخته  سه آتشکده مهم   -8
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