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 .جای خالی را در جمالت زیر با کلمات مناسب تکمیل کنید 1

 .ها اشاره شده استبه مادی............ های شاهان ق.م. در سالنامه 9برای اولین بار در قرن الف( 

 .بود........... باستان، ابداع خطهای مختلف هیروگلیف و  مصر ته تمدنیکی از دستاوردهای برجسب( 

 .شدنامیده می................. راندند، قلمرویی که ساسانیان بر آن فرمان میج( 

5/1 

 .ای زیر پاسخ دهیدبه سواالت چهار گزینه 2

 گردآوری شده است؟  کتابکدام عصر ساسانی در  ای از قوانین و محاکماتمجموعهالف( 

 (مادیان هزاردادستان4    ( دادستان دینیگ            3( رساله آسوریک            2( بندهش          1

 ؟به قلمرو روم در آسیای صغیر راه یافت ایزدکدام در عهد اشکانی، ستایش ب( 

 (بهرام4      ( مهر)میترا(                   3             ( سروش            2آناهیتا            (1

1 

 1 های دوره ساسانی چیست؟نگارهمحتوا و مضمون اغلب سنگ  3

 1  های برجسته معماری دوره اشکانی را نام ببرید.چهار مورد از نمونه 4

 5/1  را بنویسید.تی  هوانگ اقدامات شیسه مورد از  5

 5/1  سه کتاب مشهور و مفصل به زبان پهلوی از دوره ساسانی را ذکر کنید. 6

 5/1 های ساسانی را با محل کنونی آنها بنویسید. مشهورترین آتشکده 7

 1  را نام ببرید. ترین منابع درآمد حکومت در ایران باستان عمده 8

 2 کرد؟جاده شاهی توسط چه کسی احداث شد و کدام مناطق را به یکدیگر وصل می 9

 2 های ایران باستان را نام برده و گاهنبارها را توضیح دهید. ترین جشنمشهور 11

 5/1 نتیجه آن چه شد؟ های پلوپونزی میان چه کسانی رخ داد وجنگ 11

 2 شد؟قضاوت و دادرسی در دوره ساسانی به چه اشکالی انجام می 12

 2  را بنویسید. عوامل مؤثر در سقوط ساسانیانچهار مورد از 13
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ایرانشهرج(           دموتیکب(         آشوریالف( 1

 3ب(               4( الف 2

هایی از  ها، اعطای منصب شاهی از سوی اهورهمزدا به شاه و صحنه محتوا و مضمون اغلب این نقش 3

 .های شاهان بر دشمنانشان است پیروزی

معبد آناهیتا در شهر ، نسا، صد دروازه  شهر بقایای به توان می اشکانیان دوران معماریتۀ از آثار برجس 4

در نزدیکی موصل در کشور عراق  هترا شهر کاخ و سیستانجۀ گاور در استان کرمانشاه، کوه خواکن

 .اشاره کرد

ری و مالیاتی را تی به منظور تسلط بیشتر حکومت مرکزی بر سرزمین چین، تشکیالت ادا هوانگ شی 5

ها و  ها ساخت. وی همچنین به قصد رونق تجارت، مقیاس وزنای از جادهگستردهکۀ نوسازی کرد و شب

 .های مهم وی، تکمیل دیوار بزرگ چین بود یکیدیگر از اقدام .ها را یکسان نمودها و عیار سکهاندازه

 اوستا، بندهش و دینکرد. 6

 و شاهانۀ آذربایجان، ویژمهر در خراسان، مخصوص کشاورزان، آذرگشَنسپ در رزینآذربُۀ آتشکد 7

 .رنْبغ در فارس، خاص موبدانآذرف

حمل ، عوارض گمرکی؛ مالیات سرانهو وران مالیات پیشه، مالیات کشاورزی و دام، شامل ها مالیاتانواع  8

 .ها جنگلو معادن از برداری حق بهرهو راهداری و و نقل 

کیلومتر، شوش،  2411جاده به طول بیش از به فرمان داریوش بزرگ احداث گردید. این  شاهیۀ جاد 9

 طول در هرودتتۀ کرد. به گف های هخامنشی را به شهر سارد در آسیای صغیر متصل می یکی از پایتخت

ها  هایی با امکانات فراوان برای مسافران و کاروانایستگاه کیلومتر، 31 یا 25 هرلۀ به فاص شاهی،ۀ جاد

 .ایجاد شده بود

گاهنبارها  .روندشمار میهای ایران باستان به ، از مشهورترین جشنسدهو  مهرگان، نوروزگاهنبارها،  11

شدن عناصر اصلی خلقت: آسمان، آب، زمین، گیاه،  آفریدهنۀ جشن که به شکراعبارت بودند از شش 

 .شد های سال برگزار می جانوران و انسان، در شش وقت معین از ماه

شهرهای مختلف یونانی به دو گروه رقیب و دشمن تبدیل شده بودند که آتن بر یکی و اسپارت بر  دولت 11

هایی میان دو گروه رقیب رخ داد که به  ق.م. سلسله جنگ41 4 تا 431لهراند. در فاص دیگری فرمان می

 و با پیروزی اسپارت خاتمه یافت. مشهور است های پلوپونزی جنگ

قضاوت را اغلب  گرفت. شکل غیررسمی انجام می و رسمی به دو شکل غیررسمیطورکلی قضاوت  به 12

وحانیون رۀ ها و قبایل برعهده داشتند. قضاوت رسمی، بیشتر بر عهدسفیدان و بزرگان خانواده ریش

روحانیون  .شدند زرتشتی و نیز قضاتی بود که از سوی شاه و یا حاکمان مناطق مختلف منصوب می

 .کردند رسیدگی می ات حقوقی و مدنی و قضات شاهی به جرایم سیاسی و نظامیعمدتاً به اختالف

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 10ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد
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 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 75مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار

http://tizland.ir/


 

 

 

 شورش ضعف قدرت سیاسی پادشاهان ساسانی به دلیل اختالف و درگیری پیاپی با اشراف و بزرگان؛ 13

 ساسانی حکومت از مردمۀ های سیاسی؛ نارضایتی تود درکشمکش آنان دخالت و نظامی مکررفرماندهان

 های اجتماعی و اقتصادی و عدم مقاومت جدی آنان در برابر اعراب؛ ها و نابرابری تبعیض وجود سبب به

های دجله و فرات، شکسته شدن سدها کاهش توان اقتصادی حکومت ساسانی به سبب طغیان رودخانه

 .های حاصلخیز آسورستان و به زیر آب رفتن زمین

 امضاء:    رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :
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