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 درس نهم : ورود آریائی ها تا پایان هخامنشیان 
 متن سواالت ردیف

 د؟یکن لیرا تحل ییایو آر رانیواژه ا یمعنا 1
 یبه معن رانیو آزاده است . پس واژه ا فیشر یبه معن زین ییایاست. واژه آر انییایآر نیسرزم یگرفته شده است و به معن ییایاز واژه آر رانیواژه ا 

 و آزاده است. فیمردمان شر نیسرزم

 و هند است ؟ رانیبه ا ییخاص مهاجران هند و اروپا ییایچرا کاربرد واژه آر 2
و شبه قاره هند مستقر شدند و خود را  رانیدر فالت ا جیکهن و به تدر اریبس یبودند که از زمان ها ییاز اقوام هند و اروپا یگروه انییایآر رایز 

 ستیدرست ن انیو هند انیرانیبجز ا ییاقوام هند و اروپا گرید یبرا ییایکاربرد واژه آر نی. بنابر ادندینام ییایآر

 بوده است؟ یچه منطقه ا ییاقوام هند و اروپا هیسکونتگاه اول 3
آرال  اچهیدر یدر حوال هیو جنوب روس رانیواقع در شمال شرق فالت ا یاقوام ، نخست در علفزارها نیدهند که ا یاز مورخان احتمال م یعده ا 
 اند ستهیز یم

 ؟دندیشدند و در کجاها مستقر گرد رانیوارد فالت ا یچه زمان ییایباستان شناسان و مورخان، اقوام آر هیبر اساس فرض 4
کردند و  یشرویفالت پ نیاز آنان به سمت مرکز و غرب ا یشدند. گروه رانیق.م وارد فالت ا 1500در حدود  ییایاقوام آر ه،یفرض نیبر اساس ا 

 به هند رفتند رانیاز شرق فالت ا زین یگریها از جمله آنان بودند. گروه د یها و پارت یها، پارس یشدند. ماد ستقردر مناطق مختلف آن م

 مادها
 نمود؟  جادیا رانیا خیدر شناخت تار یچه تحول ر،یدو قرن اخ یخیتار دیجد قاتیتحق 5

 رانیدر ا ییایحکومت آر نینخست انگذاریها بن یماد قات،یتحق نیا هیدر دوره باستان را متحول کرد. برپا رانیا خیو شناخت نسبت به تار یآگاه
 شوند یشناخته م

 کردند؟  دایاستقرار پ رانیا یماد مربوط به کدام اقوام بودند و در کجا لیقبا 6
 پرداختند یمناطق به زندگ نیساکن ا انیو در کنار بوم افتندیاستقرار  رانیا یو مرکز یاز مناطق غرب یعیبودند که در بخش وس ییایز جمله اقوام آرا

 یشاهان آشور یسالنامه ها ؟ها اشاره شده است. یبار در ......................... به ماد نیاول یبرا 7

 چگونه بود؟  گانیکردند و رفتارشان با همسا یدر کجا حکومت م هایآشور ران،یها در ا یهمزمان با استقرار ماد 8
 نیماً به سرزمدائ گر،یو غنائم د یمتیق یبه دست آوردن فلزات، سنگها یبود که برا نیالنهر نیدر شمال ب یرومندیآشور در آنزمان حکومت نسبتا ن

 آورد یهجوم م رانیا یغرب یاحاز جمله نو هیهمسا یها

 انیآشور یاپیپ یها ورشی     پراکنده ماد شد؟  لیباعث اتحاد قبا یچه عامل 9

 دهیوکَ که به اشتباه دیااُکو می خوانند. د؟یرس هیاتحاد نیا استیبه ر یچه کس 10
 

 می خوانند.دهیوکَ که به اشتباه دیااُکو  بنیان گذار سلسلۀ ماد چه کسی بود؟ 11

                . دندیبرگز یخوانند، را به پادشاه یبه نام............ که به اشتباه ........... م یشخص ،یماد هیاتحاد لیقبا یرؤسا 12

 ااُکودی – وکیده

 (یاکباتان) همدان امروز ایهکمتانه        د؟یبرگز یتختیماد، کدام شهر را به پا هیپادشاه اتحاد وکیده 13

 هووَخشَترَ د؟یبه اوج قدرت رس یپادشاه ماد نی.................................. سوم ییحکومت ماد در زمان فرمانروا 14

 هووَخْشَترَ،سومین پادشاه ماد حکومت ماد در چه زمانی به اوج قدرت خود رسید؟ 15

 مهم ترین اقدا مات هووَخْشَتْرَ را بنویسید؟ 16

تشکیل سپاه منظم و کار آمدی از قبایل مختلف ماد،پارس و...، قدرت خود را بر مناطق مختلف ایران تثبیت کرد. هووَخْشَترَ سپس با او نخست با  
 حکومت بابِل،علیه آشور متحد شد و به حاکمیت آشوریان پایان داد

 کرد؟  تیتثب رانیهووخشتر چگونه قدرت خود را در ا 17
 کرد تیتثب رانیاز ا یعیمختلف ماد، پارس و ... قدرت خود را بر مناطق وس لیاز قبا یسپاه منظم و کارآمد لیاو نخست با تشک
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 دهد؟  انیآشور پا تیهوخشتر چگونه توانست به حاکم 18
 یخش هاو ب نیالنهر نی، قلمرو ماد به شمال ب ینظام تیموفق نیا یدهد. در پ انیآشور پا تیاتحاد با حکومت بابل، توانست به حاکم جادیاو با ا

 .افتیگسترش  ریصغ یایاز آس یعیوس

 ،پسر و جانشین هووَخْشَترَ  آستیاگ ؟آخرین فرمانروای ماد چه کسی بود 19

 چرا حکومتش سقوط کرد؟ 20

را صرف خوش گذرانی و گرد آوری ثروت کرد. پسر و جانشین هووَخْشَترَ لیاقت و درایت پدر را نداشت و دوران طوالنی سلطنت خود  آستیاگ، 
ه به سر انجام با فتح هگمتان بر ضد او با کوروش هخامنشی هم دست شدند. بزرگان طوایف ماد و تودۀ مردم که از عملکرد آستیاگ نا خشنود بودند،

 دست کوروش،حکومت ماد بر افتاد

 بزرگ کوروش حکومت ماد به دست چه کسی ساقط شد؟ 21

 هخامنشیان
 ری. کورش کببه هخامنش جدّ .......................... است منسوبیان سلسله هخامنش 22

 پاسارگاد .............................. بود لهیقب سیهخامنش رئ 23

 مستقر شدند؟  رانیا یو در کجا یها چه زمان یپارس 24
تقر مجاور آن مس ی( و نواحیپارس) استان فارس کنون نیسرزم یعنی رانیفالت ا یجنوب یها، در قسمت ها یماد افتنیها همزمان با قدرت  یپارس

 بودند

 کوروش اولین سرزمینی که لشکر کشی کرد چه سر زمینی بود وچه نتایجی داشت؟ 25

هر های آنجا را شکست داد و شهر ش-کوروش مدتی پس از به قدرت رسیدن،به آسیای صغیر لشکرکشی کرد و حکومت لیدی و سایر دولت 
 پایتخت لیدی وتمام آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد ثروتمند سارد،

  د؟یکن لیو تحل یفتح بابل توسط کورش را بررس 26
سال  نیق.م است. در ا 539بابل توسط کورش بزرگ در سال  زیجهان، فتح مسالمت آم خیفتوحات تار نیو شکوهمندتر نیتر یاز انسان یکی

 وارد بابل شد یزیبدون جنگ و خونر یمؤسس سلسله هخامنش

 د؟یکن فیشهر بابل در آستانه فتح آن توسط کورش بزرگ را توص 27
 نی. اتندسیز یگوناگون در آنجا م یو فرهنگ یبا خاستگاه اجتماع یرفت و مردمان و اقوام یآن روزگار به شمار م یشهرها نیاز بزرگ تر یکیبابل  

با  یباطارت یداشتن راهها اریمتعدد و در اخت یو ادار یاسیس ینهادها ند،ثروتم یباشکوه، مراکز اقتصاد یشهر از نظر داشتن بناها و پرستش گاهها
 مهم و مطلوب بود. اریبس ییهر فرمانروا یفراوان داشت و تسلط بر آن برا تیاهم ک،یدور و نزد یها نیسرزم

 بابِل کجا لشکرکشی کرد؟کوروش بعد از لیدی به  28

 بابِل کوروش کدام سرزمین را به صورت مسالمت آمیز فتح کرد؟ 29

 منشور حقوق بشر کوروش در کجا نگاشته شد؟ 30

 لح آمیز بابِل را بر لوحی استوانهای از گِل رُس به زبان بابِلی بنویسندصکوروش فرمان داد تا ماجرای فتح  

  کجا کشف شد و در کجا نگهداری می شود؟در منشور حقوق بشر کوروش  31

 .معروف است« منشور کوروش» هم اکنون در موزۀ بریتانیا در لندن نگهداری می شود و به اما  این لوح در بابِل کشف شد،

  منشور کوروش چه جایگاهی در جهان دارد؟ 32

 است. بسیاری از محققان،منشور کوروش را نخستین منشور حقوق بشر مینماد فرهنک انسانی و مدارا جویانۀ ایرانیان  بیانیه یا منشور کوروش، 
 دانند.

  چرا کوروش همواره مورد تحسین و تکریم است؟ 33

ها به عنوان یک جهان گشا و یا به علت فتوحاتی که انجام داد، بلکه بخاطر شخصیت انسانیش همواره مورد تحسین و تکریم بوده نکوروش نه ت
ه قتل و غارت و کشتار روش معمول فرمانروایان بود کوروش با پرهیز از چنین رفتاری شکل جدیدی از فرمانروایی را به جهانیان است.در روزگاری ک

 معرفی کرد. این رفتار مدارا جویانه و انسانی کوروش، الگوی مناسبی شد که پس از او برخی از شاهان هخامنشی نیز از آن پیروی کردند.

 کمبوجیّه پسر و جانشین کوروش کوروش چه کسی بود؟جانشین  پسر و 34
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 ؟ت به چه اقداماتی زدسکمبوجیه د 35

و قلمر مصربا فتح  مصر به تصرفات هخامنشیان در آمد. مصر ،کشوری بزرگ و با تمدنی کهن و باشکوه بود. در زمان پادشاهی کمبوجیّه، 
 ت و عظمت خود رسید.به نهایت وسع هخامنشیان به قارۀ آفریقا نیز گسترش یافت و

 چه شد؟  هیپس از مرگ کمبوج یسرنوشت حکومت هخامنش 36
 ،یبزرگ پارس یاز سران خاندان ها یتعداد یبود با همراه یخاندان هخامنش گریکه از شاخه د  کمی وشیدار ه،یپس از مرگ مشکوک کمبوج

 نشست یقدرت را سرکوب کرد و بر تخت شاه انیو مدع انیشورش گریگئومات مُغ و د

 د؟یده حیتوض یداخل انیبزرگ را پس از سرکوب مدع وشیفتوحات دار 37
و  کرد یبه شرق لشکرکش ،یهخامنش یدر سرتاسر شاهنشاه تیآرامش و امن یو برقرار یداخل یبزرگ پس از فرونشاندن شورش ها وشیدار 

ر د یبه مناطق دوردست ،ییصحراگرد سکا لیقبا حمالتبه منظور دفع  نیاز غرب و شمال غرب هند را به قلمرو خود افزود. او همچن ییقسمتها
 کرد یلشکرکش یکنون هیو جنوب روس اهیس یایشمال در

  ست؟یبخاطر چ خیبزرگ در تار وشیو شهرت فوق العاده دار تیاهم 38
 انجام داد. یو اقتصاد ینظام ،یادار نینو التیتشک جادیا یبود که برا یریو کم نظ یبه خاطر اقدامات اساس

  د؟یسیبزرگ را بنو وشیاقدامات دار نیمهم تر 39
 پادشاه بزرگ نیازجمله اقدامات مهم ا د،یدر شوش و تخت جمشه ژیمجلل، بو یکاخ ها و بناها ییو برپا یاحداث جاده شاه دان،یسپاه جاو سیتأس

 است

 د؟یکن یبزرگ را بررس وشیدار یکشوردار وهیش 40
رونق  هنیبلکه تا قرن ها بعد، همچنان پابرجا بود و زم انینهاد که نه تنها در دوره هخامنش انیرا بن یاز کشوردار یا وهیاصول و ش وش،یواقع دار در

 را فراهم آورد رانیا یتمدن ییو شکوفا یاقتصاد

 یونان ؟داریوش به کدام کشور ها در غرب ایران حمله کرد 41

 نسبت به ایران داشتند؟دولت شهر های یونان چه دیگاهی  42

 اژه ناخشنود بودند سواحل شرقی دریای از تسلط ایران بر آسیای صغیر و شهر های یونانی، مخصوصاً آتن،-دولت 

 ت به چه اقداماتی زدند؟سیای صعیر دسلط ایرانیان بر آسدولت شهرهای یونانی بعد از ت 43

خامنشیان را تشویق به شورش علیه ه یونانی نشین آسیای صغیر به نام میلِتوس)مَلَطیه( تنی ها یکی از شهر هایشهرهای یونانی به ویژه آ–دولت  
 آنجا را آتش زدند هجوم آورده، کردند و سپس به همراه شورشیان به شهر سارد

 زد؟ یها دست به چه اقدامات یونانی هیتنب یبرا وشیدار 44
ها  یبه نام ماراتن موضع گرفت. آتن ییشد و در حا ونانیوارد خاک  رانیاژه را تصرف کردند و سپس سپاه ا یایدر رینخست جزا یرانیا یناوها 

بودند،  مشهور یو دالور یاسپارت که سربازانش به جنگاور ملهاز ج یونانی شهرهای –دولت  شتریداشتند. ب دیجنگ ترد ایدر اظهار اطاعت و  یمدت
 دندیو جنگ تن به تن د عیتنها راه چاره را در حمله سر یودند. سرانجام سرداران آتننب یاز آتن جد یبانیدر پشت زین

  د؟یکن یدر جنگ ماراتن را بررس یبا سپاه هخامنش انیونانی یریدرگ 45
کرد.  ینیعقب نش رانیو سپاه ا امدیبرن یپارس راندازانیاز ت یبود که کار یناگهان یآنها بقدر ورشیبه مقابله و حمله متقابل گرفتند.  میتصم انیونانی

 را با آب و تاب فراوان نقل کرده اند اراتنجنگ م ،ییاروپا دیدانان جد خیباستان و تار ونانیموخان 

 ماراتن ............................... نام داشتیان جنگ داریوش با یونان 46

 ، پسر و جانشین داریوشخشایارشا جانشین داریوش چه کسی بود؟ 47

 ساالمیسدر نبرد دریایی در تنگۀ  خشایارشا در کدام نبرد از یونان شکست خورد؟ 48

  د؟یده حیتوض ونانیرا به  ارشایخشا یلشکرکش 49
. اوردیبدست ن یقیتوف سیدر تنگه ساالم ییایو آتن را تصرف کرد، اما در نبرد در دیلشکر کش ونانیمصرو بابل، به  یاو پس از فرونشاندن شورشها

 رائه نمودندا یاز تعداد ناوگان و سربازان هخامنش یاورنکردنارقام ب یکردند و حت اریبس ییبزرگ نما زینبرد ن نیخود در ا یروزیدر باره پ انیونانی

 داشتند؟ ینسبت به قدرت و توان دولت هخامنش یدگاهیچه د انیونانی 50
 شناختند و به آن یم یقدرت جهان نیرا به عنوان بزرگ تر رانیها بر آن کشور، همچنان حکومت ا یتا زمان تسلط مقدون یونانی یدولت شهرها

 کرد فایا یپلوپونز یجنگ ها انیبه خصوص در جر یونانی یهارا در روابط دولت شهر ینقش فعال زین یگذاشتند. حکومت هخامنش یاحترام م
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  د؟یده حیدوم توض ریاردش یرا در زمان پادشاه یاوضاع حکومت هخامنش 51
سر به  ریصغ یایاو، برادرش کورش کوچک در اس یزمامدار یشد. در ابتدا یدوم دچار تفرقه درون ریاردش یاز زمان پادشاه یخاندان هخامنش

دوبرادر رخ داد، کورش کوچک شکست خورد و کشته شد.  انیکه م ی. در جنگدیگرد تختیپا یراه یونانیاز مزدوران  یشورش برداشت و با سپاه
 خارج شد انیهخامنش طرهیاو مصر از س ییمشهور بود. در دوران فرمانروا یو راحت طلب یاشیدوم به ع ریاردش

 کرد؟ دایپ یتیسوم چه وضع ریدر دوران اردش یحکومت هخامنش 52
 یشاه یاداد ادع یرا که احتمال م یپرداخت و کسان یحکومتش به قتل عام افراد خاندان سلطنت یدوم در ابتدا ریاردش نیسوم پسر و جانش ریاردش 

 یسوم در استانه حمله اسکندر مقدون ریکرد. اردش یمه قلمرو هخامنشیجاه طلب و جنگجو بود و مصر را دوباره ضم یکنند به قتل رساند. او پادشاه
 .دیبه قتل رس یاز خدمتکاران کاخ شاه یکیبه دست  ران،یبه ا

 اردشیر دوّم در زمان کدام پادشاه مصر از ایران جدا شد؟ 53

 داریوش سوّم آخرین فرمانروای هخامنشیان چه نام داشت؟ 54

 رخ داد؟ انیهخامنش تیحاکم یبرا یچه نام داشت و در زمان او چه اتفاق یشاه هخامنش نیآخر 55
شاهان  تیو درا ریو جوانمرد بود اما تدب رینشست، دل یسوم بر تخت شاه ریپس از قتل اردش یکه مدت یهخامنش یفرمانروا نیسوم آخر وشیدار 

 تاخت رانیو تشنه قتل و غارت به ا دهیآموزش د ،یقو اریبس یرا نداشت. در زمان او، اسکندر با سپاه ینخست هخامنش

  د؟یکن یحمله را بررس نیا جهیو نت  رانیبه ا یحمله اسکند مقدون 56
 ریا تسخر انیهخامنش یها تختیاز پا یکیرا شکست داد و پس از آن، شوش  یگوگمل( سپاه هخامنش سوس،یا کوس،یاسکندر در سه نبرد) گران

و مشهور است که به دستور  دندیرس دیبه تخت جمش یونانی و یمقدون انیسپاه ،یرانیسردار شجاع ا وبرزنیو رشادت آر یکرد. با وجود دالور
 دیبه قتل رس یدامغان کنون کیق.م نزد 330بود در سال  ختهیسوم که از برابر اسکندر گر وشیشد. دار دهیشهر به آتش کش نیاسکندر ا

 نبرد سه گانه اسکندر با ایرانیان را نام ببرید؟  57

  گوگَمِل ایسوس گرانیکوس
 شوش توسط اسکندر گرفته شد؟ رانیکدام شهر ا 58

 برزن وی؟ آرتهاجمات اسکندر مقاومت کرد و کشته شد چه نام داشت یکه جلو یرانیسردار شجاع ا 59

 گذاشتند؟  یاز خود بجا یراثیچه م انیهخامنش 60
 یباشکوه، ابداع هنرها یساخت بناها ،یو تجار یاقتصاد ،یعمران یها وهیش است،یو فنون س یکشوردار نییآ نهیدر زم ییادگارهایو  راثیآنها م
به  انیرانیبود که ا یشاهان هخامنش استیو س ریتدب هگذاشتند. به واسط یو جهان از خود برجا رانیا خیدر تار ینیو د یفرهنگ ییو مداراجو یجهان

 شدند لیروزگار تبد نمردم در جهان متمدن و شناخته شده آ نیرگذارتریتأث

 احمد اسدی اقدمموفق و سربلند باشید / 
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