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: صحیح وغلط خبری الف (   

 
Oغ    Oص    (ازجمله ابتکارات برجسته ایرانیان باستان درحوزه ی کشاورزی حفر چاه بود.    9  
 

  Oغ    Oص   فرمان داریوش احداث گردید راه شاهی بود.از مهم ترین راه های ارتباطی که به (2
 

Oغ    O(عمده ترین بخش جمعیتی ایران در دوره باستان را شهرنشینان تشکیل می دادند .  ص  3    
 

Oغ  Oدر دوره باستان صاحبان زمین ها ودام ها اغلب در شهرها زندگی می کردند .     ص   (4  
 

O غ Oضرب سکه نقره مخصوص شاه هخامنشی وسکه طال مخصوص ساتراپ ها بود.  ص   (5  

:صحیح وغلط پرسشی ب(   

Oخیر O؟ بلی وصنعت داشتند  به ایران اطالع  چندانی از روش ها وفنون  کشاورزیآیا اقوام وطایفه های صحراگرد آریایی هنگام ورود  -9 

 
 O -2خیر Oی ایرانیان در عهد باستان را تشکیل می داد؟  بلی آیا کشاورزی اساس زندگی اقتصاد

 
 O -3خیر Oآیا هخامنشیان واحد های وزنی واندازه گیری ایالمیان را حفظ کردند ؟  بلی 

 
  Oخیر Oیا سیراف در دوران ساسانی از بنادر مهم بازرگانی در خلیج فارس به حساب می آمد ؟ بلی آ-4
  

Oخیر Oآیا به رئیس روستائیان وکشاورزان در دوره هخامنشی واستر یوشان ساالر می گفتند ؟  بلی  -5   

: اصالحی   غلطو صحیح پ (   

 
 9- تازمان  داریوش یزرگ ، مبادله کاال به صورت پایاپای انجام می گرفت حقوق و دستمزد ها به صورت نقدی پرداخت می شد.

 
 2- سکه طالیی داریوش هخامنشی  موسوم به شکل ، شهرت فراوان یافت . 

 
 3-شهربی ها )ساتراپ ها( بااجازه پادشاه می توانستند سکه طال ضرب کنند.       

 
 4- امپراتوری روم در دوره اشکانی وساسانی کوشید تا با بابل وایالم ارتباط تجاری بر قرارنماید . 

 
  5- یکی از مقام های عالی رتبه در دربار هخامنشی ،  واستریوشان ساالر بود که رئیس کارگران وصنعتگران به شمار می رفت . 

 

: صحیح وغلط خوشه ای ت (   

 
Oغ     Oص      ابریشم را صادر کرد. فرمان احداث جادهدر حوزه ارتباطی                                          
                                     

Oغ   Oص           نمود. فردی به نام اسکیالس را مآمورکشف راه های آبی                                         
 داریوش یکم         

      
Oغ   Oص   د.دابرای اتصال دریای مدیترانه به رود نیل  را دستور حفر آبراهه ای                                   

 
Oغ   Oص .   دستور داد سکه ی طال ونقره ضرب کنند کشور برای تنظیم  نظلم مالی                                  

  / نمونه سواالالت درس سیزدهم اقتصاد ومعیشت تاریخ پایه دهم 
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 الف( سومریان 
 

 ب( هخامنشیان 
 

 پ( ایالمیان 
 

 ت(ساسانیان 
 

 ث(سلوکیان 
 

اشکانیانج(   
 

 

ث ( جور کردنی :                                                                                             
          

( هخامنشیان واحد های وزن و اندازه گیری کدام قوم را حفظ کردند ؟                                 9
           

نوعی ازپارچه های زربافت و ابریشمی تولید می شد ؟              (در کدام دوره در ایران باستان 2
          

          ؟گرفت رااشیای تجملی جای وره تجارت از رونق افتاد و کاالهای ارزان قیمت درکدام د (3
              

           مان کدام سلسله ابریشم چین وهند مشتریان زیادی در قلمرو روم داشت ؟           ز( در 4
          

                                                                                                                   
          

                                                                                                                   
          

 
  الف( هخامنشی

  ب(اشکانی
مادها( پ  
( سلوکیان ت  
ساسانی(ث  

 ج ( جور کردنی 
؟ زیادی در قلمرو روم داشت  ابریشم چین وادویه هندوستان،مشتریان اززمان فرمانروایی کدام سلسله (9  
  درزمان کدام سلسله  دریانوردی و حمل ونقل دریایی به طور چشمگیری رونق گرفت؟(2
  ( در کدام دوره کارگاه های بافندگی متعددی در شوش ، جندی شاهپور وشوشتر ایجاد شد؟3

 

 
 ج( تکمیل کردنی :

 
های جهان انتقال یافت .فنون .........از ایران  به سایر نقاط وکشور                                                                                                                 -9      

 
حکومت ............. کوشش زیادی برای پیشرفت کشاورزی کرد. -  2 

 
 3-شهر.......... یکی از پایتخت های هخامنشیان و شهر .......... یکی از شهرهای آسیای صغیر بود که توسط جاده شاهی به هم متصل می شدند.

 
براساس شواهد ومدارک تاریخی در دوران ...........و مخصوصا ...............تولیدات صنعتی و کار گاهی دارای رونق نسبی بوده اند.  -  4 

 
ختان در سرتاسر قلمرو پهناور ایران کشت شد.، گونه های جدیدی از گیاهان و دردر عصر باستان بر اثر...........و............  -5   
  زیر را کامل کنید.جدول -6
 

 تصویر نام دوره

 ..…………….. هخامنشی

 
پل شادروان  ..………………

 شوشتر
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( سواالت چهار گزینه ایچ  
 

درزمامداری کدام سلسله های ایران باستان ؛ تولیدات صنعتی وکارگاهی رونق نسبی یافت ؟ --9  
(اشکانیان و ساسانیان 4(هخامنشیان وساسانیان  3(سلوکیان و اشکانیان  2(هخامنشان وسلوکیان 9  
 

؟  دیآ بازرگانی خارجی ایران عهد اشکانی به حساب می وامل مهم رونقکدام مورد از ع - 2-  

(درآمد هنگفت ناشی از حقوق گمرکی و عوارض حمل و نقل و راهداری 9  
(بر عهده گرفتن واردات ابریشم خام از چین وفرا گرفتن فنون تولید ابریشم چینی ها 2  
(برقراری مناسبات سیاسی و بازرگانی با چین و گشودن جاده تجاری میان دوکشور موسوم به ابریشم 3  
خدمات در سرتاسر شاهنشاهی اشکانی  برقرای نظام پولی منظم برای ارزش گذاری کاهای تولیدی و(4  

 
 

 3--کدام مورد از اقدامات داریوش کبیر شاهنشاه هخامنشی برای توسعه راه ها وپیشرفت حمل ونقل  محسوب نمی شود ؟ 
دستور داد با حفر آبراهه ای دریای سرخ را به رود نیل متصل کنند. (9  
(اسکیالس از اهالی آسیای صغیر را مامور کشف مسیرهای دریایی کرد. 2  
کرد.  احداث متعددی بویژه در سواحل خلیج فارس ودریای عمان(بنادر واسکله های 3  
  صادر کرد. -که شوش را به سارد در آسیای صغیر وصل می کرد  -(فرمان احداث جاده ی شاهی را 4
 

  بر عهده ی   " واستر یوشان ساالر " بود ؟ چه وظیفه ای-4 
برروستائیان وکشاورزان در دوره هخامنشی ریاست می کرد . ( 9  
(وظیفه ی گرد آوری مالیات از کشاورزان در دوره ی ساسانی را بر عهده داشت . 2  
عهده داشت . را بر (وظیفه ی صیانت از راه شاهی در دوره هخامنشی 3  
  (بر کارگاه های سلطنتی تولید پارچه ی ابریشمی در دوره ساسانی ریاست می کرد.4
 

؟گذاردا ممالک دوردست در اختیار مورخان می ب را کدام مورد سر نخی ازروابط تجاری هخامنشیان  -  5 
(مدارک وشواهد باستان شناسی یافت شده در ایران کنونی 2( الواح گلی خزانه سلطنتی تخت جمشید              9  
  ( گزارش مورخان یونانی بویژه هرودت4(سکه های هخامنشی پیدا شده در کرانه های رودخانه ها دانوب ورن 3
 
  
است ؟   دوره کدام ه ی مقابل ناظر به چه موضوعی است ومتعلق به نوشت ( سنگ6  
ساسانی  -( ساخت آبراهه در یونان2هخامنشی      –(ساخت آبراهه درهند 9  
هخامنشی  -(ساخت آبراهه در مصر4ساسانی         -(ساخت آبراهه دریمن3   

 
  

  : ح ( سواالت کوته پاسخ
 

تدریجی آریاییان از زندگی شبانی به زندگی مبتنی برکشاورزی داشت ؟  کدام عامل تأثیر بسزایی بر انتقال  -  9 
؟ کردکدام خاندان حکومتگر کوشش زیادی برای پیشرفت کشاورزی درایران باستان   -  2 

مصر گردید؟  چه کسی به فرمان داریوش هخامنشی مأمور کشف مسیرهای آبی از هند تا-3   
؟  حکایت دارد توجه خاص شاهان ساسانی به بازسازی و توسعه ی جاده ها در ایران باستان کدام نشانه واثر از-4  
  ؟را نام ببرید  فرمانروایی ساسانیان  درخلیج فارس بازرگانی در مهم  بندر -5

کدام عوامل موجب رونق تجارت ایران در دوره ی اشکانی گردید ؟   -  6 
وره اشکانی وساسانی ایران واسطه تجاری میان کدام کشور ها بود ؟ درد -  7 
چه بود؟ عمده ترین منابع در آمد حکومت ها درایران باستانبطور کلی -  8 
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  خ( سواالت تشریحی
 

                                                                              در دوره ی باستان بیان کنید.  را  عوامل تأثیر گذار بر وضع اقتصادی و معیشتی ایران.9
.                                                                                                                    ا بنویسیددر ایران باستان را دلیل اهمیت پیمانه یا کیل.2
نادروکشتیرانی را در دوره ی ساسانیان شرح دهید. وضع ب.3  

  4اقدامات داریوش هخامنشی را در زمینه توسعه راه های دریایی ذکر کنید.
باستان را شرح دهید در ایران را ا. نقش راه ها در انتقال اندیشه و فرهنگ ه5  
پیشرفته تر از دوره ی اشکانی بود ؟  به نظر شما چرا اوضاع اقتصادی ایران عهد هخامنشی.6  
 
 

 

 پاسخنامه سواالت پیشنهادی درس سیزدهم                    تدوین کننده گروه درسی تاریخ استان گیالن

 
  الف (

(غ 5(ص    4(غ     3(ص    2(غ      9  
 

 ب( 
  (خیر5(بلی    4(بلی    3(بلی    2(خیر      9
 

 پ( 
روستائیان و کشاورزان  –(ساسانی 5( هند وچین   4(سکه نقره   3(دریک     2(جنسی      9  
ت(   
 

ص  4عبارت   -غ   3عبارت  –ص  2عبارت   -غ    9عبارت   
 

 ث( 
(ج   4( ث      3( ت  2( پ    9   
 

 ج( 
( ث 3( الف   2( ب     9  
 

 ح( 
 

توسعه تجارت  –( گسترش راه ها 5اشکانیان   –( سلوکیان 4سارد     –( شوش 3( ساسانیان   2( کندن قنات    9  
 

ساسانی       -دریک سکه طال          ---جدول  
 

 چ( 
 

9)2  -      2)3   -     3 )3   -     4)2     -      5 )3      -  6 )4    
 

 ح ( 
 

( سیراف     5( بقایای کارونسراها وپل ها   4( اسکیالس      3( ساسانیان     2( آموزه های زرتشت   9  
 

( مالیات )انواع مالیات ها ( 8( هند وچین با روم     7گشایش جاده ابریشم   -( برقراری رابطه با چین6  
 

    خ(
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( صلح وآرامش وامنیت با وجود فرمانروایان الیق که موجب پییشرفت اقتصادی می شد وبلعکس ضعف و بی کفایتی فرمانروایان و حکومت 9
مرکزی موجب  آشوب  می گردید یا هجوم دشمنان خارجی موجب بهم خوردن اوضاع اقتصادی واز بین رفتن رونق و آبادانی کشور می شد 

ر منفی بر اقتصاد کشور داشت وموجب رکود وو افت تولید یه خصوص خشکسالی وگاهی بروز بیماری های فراگیر تاثهمچنین عوامل اقلیمی ب
  می گردید.

(زیرا در آن زمان، بیش تر مواد خوراکی را با پیمانه تعیین می کردند به جای این که وزن کنند. 2  
 

با ساخت بنادر واسکله های متعدد در عصر ساسانی بخصوص در خلیج فارس ودریای عمان کشتی رانی ودریانوردی رونق گرفت ( 3
  ودریانوردان ایرانی حضور چشمگیری در دریا ها واقیانوس  ها داشتند.

  حفر آبراهه برای اتصال دریای سرخ به رود نیل فرمان  –( اعطای ماموریت کشف را ه های دریایی به اسکیالس 4
دربخش های وسیعی از جهان آن روز بر یکدیگر تاثیر گذاشته   باستان عهد ومعماری اقوام وجوامع هنر، ( از طریق این راه ها فرهنگ 5

  بالعکس راه یافته اند.لم وااری از آیین ها وادیان باستانی از شرق به غرب عیوبس
در سراسر قلمرو  اداری ومالی ( به نظر می رسد که شاهان هخامنشی با تمرکز قدرت در مراکز حکومتی خود وراه اندازی تشکیالت یکپارچه6

توسعه اقتصادی ایران عهد  مانع  طوایفی حاکم برجامعه اشکانیوشاید سیستم ملوک کرده اند از حیث توسعه اقتصادی موفق تر عمل  خویش
  اشکانی درقیاس با عهد هخامنشی حتی ساسانی شده است .
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