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 « به نام خدا» 
 فارس: ان تاس                                                                                  تاریخ دهم انسانی   9درس سئواالت 

 
 

 
 

  غلط -سئواالت صحیح -1 

1 

    هستند. صها، بنیان گذار نخستین حکومت آریایی در ایران الف( براساس تحقیقات جدید تاریخی، مادی

                                                        غ
 

2 
  غ    ب( در زمان کورش هخامنشی، مصر به تصرف هخامنشیان در آمد.                          ص

  غ   ص ج(داریوش سوم در نبرد دریایی در تنگه ساالمیس در برابر یونایی ها توفیقی بدست نیاورد.       3

    غ            صدر زمان داریوش بزرگ قلمرو هخامنشیان تا قاره ی آفریقا گسترش یافت.                     4

   غ            صهخامنشیان در جریان جنگ های پلوپونزی جانب اسپارت گرفتند.                             5

    غ          صکاربرد واژه ی آریایی خاص مهاجران هند و اروپایی به ایران و هند است.                     6

   غ            صبا رشادت آریوبرزن سردار شجاع ایرانی ، سپاهیان مقدونی شکست خوردند.                 7

    غ           ص                                کار می رود .ای تمامی اقوام هند و اروپایی به واژه آریایی بر 8

   غ        ص منشور کوروش نخستین منشور حقوق بشر در جهان به شمار می رود                            9

   غ          صبنیان گذار نخستین حکومت آریایی در ایران پارس ها بودند                                   11

11 
در باره سکونتگاه اولیه اقوام هند و اروپایی و زمان و مسیر مهاجرت آریاییان به ایران و هند اتفاق نظر وجود ندارد.           

    غ          ص

   غ         ص هخامنشیان بنیانگذار نخستین حکومت اریایی در ایران شناخته می شوند             12

  خیر -سئواالت بله  – 2 – 1 

   )بلی(  )خیر(ق.م در سالنامه های شاهان آشوری به مادی ها اشاره شده است؟  9آیا برای اولین بار در قرن  1

2 

 آنچه در مورد اقوام هند واروپایی مطالعه کرده اید؛براساس 

 وهندیان درست نیست.  بله      خیرالف( کاربرد واژه آریایی برای دیگر اقوام هندواروپایی بجز ایرانیان 

ب(درباره سکونتگاه اولیه اقوام هندواروپایی وزمان ومسیر مهاجرت آریاییان به ایران وهند اتفاق نظر وجود دارد.  بله   

 خیر

 

 

  خیر          بله                 آیا کورش به مناطق شرق نیز لشکرکشی نمود؟ 3

  سئواالت اصالحی – 3 – 1 

 بخش وسیعی از مناطق غربی ومرکزی ایران استقرار  اقوام آریایی بودند که در اولین از جمله پارسقبایل گوناگون  1
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  یافتند. 

  .است شده اشاره ها مادی به ایالمی شاهان های سالنامه در م.ق نهم قرن در بار اولین برای 2

  .درآمد هخامنشیان فرمان تحت فلسطین و سوریه ، النهرین بین تمامی لیدی تسخیر پی در 3

  سئواالت خوشه ایی – 4 – 1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  سئواالت جور کردنی – 2 
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 انتخاب کنید و در مقابل سئوال های ستون الف بنویسید.پاسخ های مربوط به هر سئوال را از ستون ب 

 

 ب الف

 اول الف(داریوش ( شهر هگمتانه را بنا و مرکز حکومت خود قرار داد. )د (1

 ب( هوخشتره ( با حکومت بابل علیه آشور متحد شد و به حاکمیت آشوریان پایان داد. ) ب (2

 ج( کمبوجیه بین برد و هخامنشیان را بوجود آورد. ) هـ (( با جلب حمایت بزرگان ماد، آستیاگ را از 3

( به منظور دفع حمالت قبایل صحراگرد سکایی به شمال دریای سیاه و جنوب روسیه 4

 ) الف (لشکرکشی کرد. 

 د( دهیوک

 ه( کورش

 

 

2 

 

 

 

 

راست بنویسید.) یک  با توجه به جدول سمت راست، گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در سمت

 مورد اضافی است(

 الف: نبرد میان دولت شهر های یونان                    ) پلوپونز (

 ب: نبرد میان داریوش اول و یونان                   ) ماراتن (

 پ: نبرد میان خشایارشا و یونان                           ) ساالمیس (

 ساالمیس -1

 ماراتن -2

 پلوپونز -3

 

  پس از به قدرت رسیدن، به آسیای صغیر حمله و حکومت لیدی را شکست داد. - 1

 غ    ص                                                                                                                

 غ    ص                                                                      تأسیس سپاه جاویدان  - 2
 

 
 

گئومات مغ و دیگر شورشیان را خاندانهای بزرگ پارسی،با همراهی تعدادی از سران  - 3

 غ    ص                                                                                           .سرکوب نمود
 

 اقدامات داریوش بزرگ
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 پوینک -4 و داریوش سوم           ) ایسوس (ت: نبرد میان اسکندر مقدونی 

 ایسوس -5
 

3 

         اضافه می باشد:                                                                                                                ب مورد در ستون دو ستون ب را تکمیل نمایید.-با استفاده از اطالعات داده شده در ستون الف   --2

   

 ستون ب ستون الف   

ـ ( شهر آسیای صغیر - 1  خشایارشا -الف  ) ه

 انشان -ب  در زمان وی رخ داد . ) الف ( نبرد دریایی ساالمیس - 2

 آریوبرزن -ج  ) و ( آخرین پادشاه هخامنشی - 3

 کورش -د  ) ج ( سردار شجاع ایرانی - 4

 هـ میلتوس نبرد ماراتن در زمان وی به وقوع پیوست . ) ز (  - 5

 و ـ داریوش سوم 

ـ داریوش    اولز 
 

 

4 

نموده و در سمت راست بنویسید.) یک با توجه به جدول سمت راست، گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب 

 مورد اضافی است(

 ب الف

این پادشاه در سلسله هخامنشی اصول و  - 1

 ) د ( شیوه کشورداری را بنیان نهاد.

این پادشاه پس از فرو نشاندن شورش های  - 2

مصر و بابل به یونان لشکرکشی کرد و آتن را 

 ) ج (تصرف نمود.

پادشاه برادرش درابتدای پادشاهی این  - 3

کورش کوچک در آسیای صغیر سر به شورش 

 ) ب ( برداشت.

این پادشاه دلیر و جوانمرد بود ولی درایت  - 4

 ) الف ( و تدبیر کافی نداشت.

 

 

 الف داریوش سوم.

 ب: اردشیر دوم

 ج: خشایارشاه

 د:داریوش 

 هـ :کمبوجیه
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5 

سمت چپ انتخاب نموده و در سمت راست بنویسید.) یک با توجه به جدول سمت راست، گزینه صحیح را از جدول 

 مورد اضافی است(
 

 ستون ب ستون الف   

 خشایار شاه و یونانیان  -الف  ـ (ه)  ماراتن  - 1

 دولت شهرهای یونان با یکدیگر  -ب  ) د ( ایسوس  - 2

 کوروش کوچک و مزدوران یونانی  -ج  ) الف ( ساالمیس  - 3

 اسکندر و ایرانیان  -د  ) ب ( پلوپونزی  - 4

ـ    داریوش یکم و یونانیان هـ 
 

 

6 

 پاسخ های مربوط به هر سوال را از سوال ستون سمت چپ انتخاب کنید و در مقابل سوال های سمت راست بنویسید :

 ) سه مورد از ستون ب اضافه است . (

 ب الف

 ) د ( بنیان گذار نخستین حکومت آریایی در ایران بودند. – 1

 ) الف ( یکی از انسانی ترین و شکوهمندترین فتوحات تاریخ جهان – 2

پادشاه هخامنشی که در لشکرکشی به یونان و نبرد دریایی ساالمیس  – 3

 ) ج (توفیقی به دست نیاورد .

 ) ز ( ا رشادت جنگید .سردار شجاع ایرانی که در مقابل سپاه اسکندر ب – 4

 الف ( فتح بابل

 ب ( هخامنشی

 ج (خشایارشا

 د ( مادی ها

 هـ ( تصرف سارد

 و ( اردشیر دوم

 ز ( آریو برزن
 

 

7 

هریک از موارد ستون الف  با کدامیک از گزینه ها در ستون ب مرتبط است؟) از موارد ستون ب یک مورد اضافی 

 است(

 آریایی ایراننخستین حکومت -1 الف(ساالمیس

 پادشاه مورد تحسین وتکریم شده هخامنشی-2 ب(داریوش

 بنیانگذار اصول وشیوه کشورداری هخامنشی-3 ج(ایسوس

 از نبردهای اسکندر با سپاه هخامنشی-4 د(ماد

  کورش
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  سئواالت چند گزینه ای – 3 

1 

 اولین و دومین سلسله های ایران می دانند؟ ایرانیان از دوران باستان تا دو قرن پیش کدامیک از موارد زیر را
 (  اشکانیان و پیشوایان                      2(کیانیان و پیشدادیان1
 ( اشکانیان و کیانیان                   4( پیشدادیان و کیانیان3

 

2 
 هخامنشی است؟برپایی کاخ ها و بناهای مجلل در شوش و تخت جمشید، از اقدامات مهم کدام پادشاه 

 (داریوش سوم                4(کمبوجیه                 3( داریوش اول             2( کورش1
 

3 

 به چه دلیل ایرانیان به تأثیر گذارترین مردم در جهان متمدن و شناخته شده زمان هخامنشی تبدیل شدند؟
  ( تدبیر و سیاست پادشاهان         2( رفتار انسانی پادشاهان1
 مداراجویی فرهنگی (              4( فتوحات پادشاهان3

 

4 

 ؟نمی باشدکدام گزینه در مورد داریوش سوم صحیح 
         ( دلیر و جوانمرد بود.                                   2 (آخرین پادشاه هخامنشی بود.1
  ( تدبیر و درایت شاهان نخست هخامنشی نداشتند.          4را به قتل رساند برادرش ، کورش کوچک(3

 

5 
 در زمان کدام پادشاه هخامنشی مصر به تصرف ایران درآمد؟

 خشایارشا -             4داریوش اول -                  3کمبوجیه -               2کوروش کبیر -1
 

6 
 گوگمل با ....................... جنگید.اسکندر مقدونی در نبرد 

 کوروش سوم  -       4کوروش کبیر  -            3داریوش سوم  -               2داریوش اول  -1
 

7 
 در زمان فرمانروایی او مصر از سیطره ی هخامنشیان خارج شد.

 اردشیر سوم  -            4اردشیر دوم  -                3خشایارشا  -                2کمبوجیه  -1
 

8 

 کدام از یک از گزینه های زیراز وقایع دوران پادشاهی خشایارشا می باشد؟

 نبرد ساالمیس - 1

 نبرد ماراتن - 2

 فتح مسالمت آمیز بابل - 3

 شورش کورش کوچک - 4

 

9 

 ؟نمی باشدکدامیک از گزینه های زیر صحیح 

  ش بر ضد آستیاگ متحد شدند.ورمردم ماد با همدستی ک - 1

  منشور کورش به شش زبان رسمی دنیا ترجمه شده است. - 2

 کورش به منظور دفع حمالت قبایل صحرا گرد سکایی به مناطق دریای سیاه لشکر کشی کرد - 3

   هخامنش رئیس قبیله ی پاسارگاد بود. - 4

 

11 
 زمان کدام پادشاه دچار تفرقه درونی شد؟سلسله هخامنشی از 

 کورش کوچک -        4داریوش سوم  -        3ازدشیر دوم  -    2اردشیر سوم  - 1
 

11 

 ؟ نیستصحیح کدام گزینه در مورد اردشیر سوم 

  مصر را ضمیمه امپراتوری هخامنشی کرد.  -                        2وی به یونان لشکرکشی کرد.  - 1

  به دست یکی از خدمتکارانش به قتل رسید .  -                    4خاندان شاهی پرداخت.  قتل عام  - 3 
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12 

 دلیل شروع نبرد ماراتن کدام گزینه است؟

    طرفداری دولت شهرهای یونان از کورش کوچک - 1

   شورش دولت شهر اسپارت بر ایران  - 2

     حمایت یونانی ها از سکاها  - 3

  همراهی آتنی ها در شورش ملطیه علیه هخامنشیان  - 4

 

13 
 با فتح ...........توسط کورش حکومت ماد برافتاد.

  انطاکیه -             4هگمتانه -          3بابل   -        2انشان  - 1  

14 
 منشور کورش به چه زبانی نگاشته شده است؟

  بابلی  -                   4عربی  -                 3فارسی  -       2عبری   - 1  

15 

 در مورد مهاجرت آریائیان مورد قبول تعداد قابل توجهی از باستان شناسان و مورخان قرار گرفته است؟ گزینهکدام 

 سال پیش از میالد وارد فالت ایران شدند 1511( اقوام آریایی حدود 1

( پس از ورود آریایی ها به فالت ایران آنها در علفزار های واقع در شمال شرق فالت ایران و جنوب روسیه مستقر 2

 شدند.

 ( گروهی از آریاییان از غرب فالت ایران به هندوستان رفتند3

 رکز و غرب فالت ایران بوده است( مسکن اولیه ی ماد ها، پارت ها و پارس ها م4

 

16 
 .سلسله ی هخامنشیان منسوب به .......... است که رئیس قبیله .......... بود 

 پاسارگاد -(هخامنش                             2پاسارگاد  -( کورش1

 هخامنشی -( هخامنشی                              4هخامنشی   -( کورش3
 

17 

 ، قلمرو ماد به شمال بین النهرین و بخش های وسیعی از آسیای صغیر گسترش یافت ؟ هاز کدام اقدام هووخشتربعد 

 ( با تشکیل سپاه منظم و کارآمد از قبایل مختلف 1

 ( پایان دادن به حاکمیت آشوریان 2

 ( با حمله به سارد پایتخت لیدی 3

 ( با جلب نظر و حمایت بزرگان مادی 4

 

18 
پی تسخیر کدام منطقه تمامی بین النهرین و سرزمین های سوریه ، فلسطین و فنیقیه تحت فرمان هخامنشیان در آمد  در

 ؟

  ( هگمتانه        4( لیدی     3 ( بابل     2( مصر 1
 

19 

 ؟ نادرست استکدام گزینه درباره میراث تمدن هخامنشی 

 و فنون سیاست از خود گذاشتند . ( هخامنشیان یادگارهایی در آیین کشورداری1

 ( به ساخت بناهای با شکوه پرداختند . 2

 ( هخامنشیان مدارای فرهنگی و دینی با مردمان و تمدن های عصر خود نداشتند. 3

 ( هخامنشیان ایران را به نخستین حکومت بزرگ جهانی تبدیل کردند .4

 

  ؟ نادرست استکدام گزینه درباره واژه ایران  21
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 ( از واژه آریایی گرفته شده است . 1

 یان است .ا( به معنی سرزمین آری 2

 ( به معنی شریف و آزاده است .3

 ( به معنی سرزمین مردمان شریف و آزاده است . 4

21 

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

  (یورش ها وغارتگری های پیاپی آشوری ها                    2( قدرت یابی دهیوک در همدان 1

  (قدرت یابی نوادگان هخامنش در انشان                 4(اتحاد دو دولت آشوری و مصری  3
 

22 

 انسانی ترین و شکوهمندترین فتوحات تاریخ جهان کدام است؟

 (نبرد ساالمیس                 4 (فتح بابل            3(فتح سارد              2(نبرد ماراتن 1

 
 

23 
 ؟نمی باشدکدام گزینه جزو اقدامات داریوش اول 

 (برپایی کاخ ها وبناهای مجلل                             2(تاسیس سپاه جاویدان 1

  (تصرف مصر                                   4(احداث جاده شاهی 3
 

24 

 بود؟ چه هخامنشیان برای صغیر آسیای و لیدی فتح نتیجه

 .       افزود خودمرو قل به را وسیعی مناطق - 1

 درآورد خود تصرف  به را صغیر  آسیای تمامی  - 2

 مد . درآ هخامنشیان فرمان تحت النهرین بین  - 3

 شد همسایه یونان شهرهای دولت با و یافت دست کالنی ثروت به  - 4

 

  سئواالت کوتاه پاسخ  - 4 

  سواالت پرسشی – 1 – 4 

  شهر بابل یکی از شکوهمند ترین فتوحات جهان فتح کدام شهر توسط کورش بود؟ 1

  ساالمیس خشایارشاه در کدام نبرد دریایی در مقابل یونانیان شکست خورد؟ 2

  آریوبرزن نام داشت؟سردار شجاع ایرانی که با شجاعت در برابر اسکندر جنگید چه  3

  حکومت بابل با چه کسانی علیه آشور متحد شد؟هووَخْشَتْرَ  4

  هووَخْشَتْرَ  اوج قدرت ماد در زمان چه کسی بود ؟ 5

  ؟ کورش ) دوم (نخستین منشور حقوق بشر توسط چه کسی مطرح شد ؟ 6

  داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی چه کسی بود ؟ 7

  گوگمل و ایسوس گرانیکوس،  اسکندر و هخامنشیان ) داریوش سوم (را نام ببرید؟جنگهای  8

  اولین پادشاه ماد چه کسی بود؟    دهیوک  9

  هگمتانه یا اکباتان  همدان امروزی   مرکز حکومت ماد کجا بود؟ 11

     هووَخْشَتْرَ حکومت ماد در زمان فرمانروایی کدام پادشاه به اوج قدرت رسید؟   11
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  یکی از انسانی ترین و شکوهمندترین فتوحات تاریخ جهان کدام است؟  فتح بابل توسط کوروش  12

  منشور کوروش به کدام واقعه در زمان حکمرانی این پادشاه اشاره دارد؟  فتح بابل  13

  منشور کوروش به چه زبانی است؟     بابلی  14

  چه کسی از بین رفت؟     اسکندر مقدونی حکومت هخامنشیان توسط 15

  است آزاده و شریف معنی به آریایی واژۀ   به چه معناست؟ ییواژه آریا 16

  خشایارشا جنگ دریایی ساالمیس در زمان کدام پادشاه هخامنشی رخ داد؟ 17

  هووَخْشَتْرَ  کدام پادشاه ماد به حاکمیت آشور خاتمه داد؟ 18

  کورش کدام شاه هخامنشی تصرف شد؟ شهر سارد توسط 19

  لندن منشور کورش در کدام شهر نگهداری می شود؟ 21

  تخت جمشید اسکندر مقدونی کدام پایتخت هخامنشی را به اتش کشید؟ 21

  ایرانیان و هندیان واژه ی آریایی برای کدام اقوام قابلیت کاربردی دارد؟ 22

  اردشیر دوم هخامنشی مصر از سیطره هخامنشیان خارج شد ؟ در دوران فرمانروایی کدام پادشاه 23

  هووَخْشَتْرَ ؟  حکومت ماد در زمان فرمانروایی اش به اوج قدرت رسید 24

  ؟ آسیای صغیر ، حکومت لیدی ، سارد با فتح این سرزمین حکومت هخامنشی به ثروت هنگفتی دست یافت 25

  کامل کردنی – 2 – 4 

  مناطق .............................. ایران استقرار یافتند و در کنار بومیان به زندگی پرداختند.    )مرکز و غرب( الف: مادها در 1

  ب: برای اولین بار در ........................................... به مادها اشاره شده است.    ) سالنامه های شاهان آشوری ( 2

  ................................... زندگی می کردند.      ) در شمال بین النهرین (پ: آشوری ها در  3

  ت: سلسله هخامنشیان منصوب به هخامنش ، جد ................................. است.   ) کورش کبیر ( 4

  پاسارگاد ( ث: هخامنش رئیس قبیله ی ......................................... بود.  ) 5

6 
ج: در زمان سلطه ی ماد بر قوم بزرگ پارس ، شاخه ای از خاندان بزرگ هخامنشی در ......................... به مرکزیت 

 انشان انزان ( –شهر .................... حکومت محلی کوچکی تشکیل داده بودند.  ) فارس 
 

7 
بابل  چ: منشور کوروش در ................................... کشف شد و هم اکنون در ...............................  نگهداری می شود. )

 موزه ی بریتانیا در لندن ( –
 

  کنونی (ح: داریوش سوم در نزدیکی شهر ..................................... به قتل رسید.    ) دامغان  8

9 
) اردشیر  در کاخ شاهی به قتل رسید.  .................... به دست خدمتکاران در آستانه ی حمله ی اسکندر مقدونی به ایران

 سوم (
 

11 
) نبرد  . را با آب و تاب فراوانی تعریف کرده اند ................. اروپایی، جدید تاریخ دانان و باستان یونان مورّخان

 ماراتن (
 

  (.) اردشیر سوم.......................................از ابتدای حکومتش به قتل عام خاندان سلطنتی هخامنشی پرداخت 11
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  ) مصر ( با فتح..............قلمرو هخامنشیان به نهایت وسعت وعظمت خود رسید. 12

  ) مادی ها ( .شوند می شناخته ایران در ها آریایی حکومت نخستین گذار بنیانجدید ...................  تحقیقات درپی 13

  ) اردشیردوم ( .شد خارج هخامنشیان ی سیطره از مصر ....................فرمانروایی دوران در:ب 14

  سئواالت تشخیصی – 3 – 4 

  هگمتانه ( –دهیوک کدام شهر را مرکز حکومت قرار داد ؟ ) شوش  1

   آشور ( –برای اولین بار در قرن نهم قبل از میالد در سالنامه های کدام تمدن به نام مادی ها اشاره شده است ؟ ) ایالم  2

   دهیوک ( –اوج قدرت حکومت مائها در زمان چه کسی بوده است ؟ ) هوخشتر  3

   اردشیر سوم ( –خاندان هخامنشی از زمان کدام پادشاهی دچار تفرقه شدند ؟ ) اردشیر دوم  4

  سئواالت تشریحی – 5 

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

 .آورد فراهم را ماد پراکندۀ اتّحاد قبایل زمینۀ آشوریان، پیاپی های گری غارت و ها یورش  
 

2 

 اهمیت و شهرت فوق العاده داریوش بزرگ در تاریخ ایران به چه علت است؟

 برای که بود نظیری کم و اساسی اقدامات خاطر ایران به تاریخ در بزرگ داریوش العادۀ فوق شهرت و اهمیت 

برپایی  و شاهی جادۀ احداث جاویدان، سپاه تأسیس .داد انجام اقتصادی، و نظامی اداری، نوین ایجاد تشکیالت

 .است بزرگ پادشاه این مهم های اقدام جملۀ جمشید، از تخت و شوش در ویژه به مجلل، بناهای و ها کاخ

 

3 

 چرا متن بیانیه یا منشور کورش هخامنشی به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد ترجمه شده است؟

 را کورش منشور محققان، از بسیاری .است مداراجویانۀ ایرانیان و انسانی فرهنگ نماد کورش، منشور یا زیرا بیانیه 

 .می دانند بشر حقوق نخستین منشور
 

4 

 چرا داریوش هخامنشی تصمیم به لشکر کشی به آتن گرفت؟

 .بودند ناخشنود اژه شرقی دریای سواحل و صغیر آسیای بر ایران تسلط از آتن، یونانی، مخصوصاً شهرهای دولت 

 علیه به شورش تشویق )مَلَطیه( را میلِتوس  نام به صغیر آسیای یونانی نشین شهرهای از یکی آتنی ها این رو، از

 تصمیم به داریوش .زدند آتش را آنجا آورده، هجوم سارد شهر شورشیان به همراه به سپس و کردند هخامنشیان

 .گرفت آتنی ها تنبیه

 

5 

 آریایی ها چه زمانی وارد فالت ایران شدند؟

 در آریایی اقوام گرفته، قرار مورّخان و از باستانشناسان توجهی قابل تعداد قبول مورد که فرضیه ای اساس بر  

 .شدند ایران فالت وارد .م.ق 1500حدود 
 

6 

 را بنویسید؟  دو مورد از اقدامات  هووَخْشَتْرَ

 از وسیعی مناطق بر را خود قدرت و...، پارس مختلف ماد، قبایل از کارآمدی و منظم سپاه تشکیل با او نخست

 .داد پایان آشوریان حاکمیت به و شد آشور متحد علیه بابِل، حکومت با سپس هووَخْشَتْرَ .کرد ایران تثبیت
 

7 
 شمال بین در نیرومندی نسبتا حکومت زمان آن در آشور چرا آشوریها دائماً به غرب ایران حمله می کردند؟

 از جمله همسایه، سرزمین های به دائماً دیگر، غنائم و قیمتیسنگهای  فلزات، آوردن دست به برای که بود النهرین
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 .می آورد هجوم ایران غربی نواحی

8 

 چگونگی از بین رفتن دولت آشور را توضیح دهید؟

 سپاه تشکیل با او نخست .رسید قدرت اوج به مادی پادشاه سومین فرمانروایی هووَخْشَتْرَ، زمان در ماد حکومت

 هووَخْشَتْرَ .کرد ایران تثبیت از وسیعی مناطق بر را خود قدرت ،...و پارس مختلف ماد، قبایل از کارآمدی و منظم

  .داد پایان آشوریان حاکمیت به و شد آشور متحد علیه بابِل، حکومت با سپس

 

9 

   نقش کورش هخامنشی در سقوط سلسله ماد توضیح دهید؟
 از که را پارسی می کرد، قبیله های حکومت اَنشان بر که دوم( ، کورش ) کورش نام هخامنش، به نوادگان از یکی

 برداشت میان را از آستیاگ مادی، بزرگان حمایت جلب با سپس کورش، .متحد کرد بودند، ناراضی ها مادی سلطۀ

 .نهاد بنیان را هخامنشیان پادشاهی و

 
11 

   چگونگی سقوط حکومت ماد را توضیح دهید؟
 از که را پارسی می کرد، قبیله های حکومت اَنشان بر که دوم( ، کورش ) کورش نام هخامنش، به نوادگان از یکی

 برداشت میان را از آستیاگ مادی، بزرگان حمایت جلب با سپس کورش، .متحد کرد بودند، ناراضی ها مادی سلطۀ

 .نهاد بنیان را هخامنشیان پادشاهی و

11 

   کوروش به آن شهررا بنویسید؟اهمیت شهر بابل در هنگام حمله 
 فرهنگی و خاستگاه اجتماعی با اقوامی و مردمان و می رفت شمار به روزگار شهرهای آن ترین بزرگ از یکی بابِل

 ثروتمند، مراکز اقتصادی باشکوه، های پرستشگاه و بناها داشتنِ نظر از این شهر .زیستند می آنجا در گوناگون

 فراوان اهمیت نزدیک، دور و های سرزمین با ارتباطی های راه داشتن اختیار و در متعدد اداری و سیاسی نهادهای

 .بود مطلوب و مهم بسیار هر فرمانروایی برای آن بر تسلط و داشت

12 

  محتوای منشور حقوق بشر که توسط کوروش مطرح شد چه بود ؟

 لوح این .بنویسند بابلی زبان به رُس گِل از ای استوانهلوحی  بر را بابِل آمیز صلح فتح ماجرای تا داد فرمان کورش

 است .  « منشور کورش » به معروف  و شود می نگهداری لندن در بریتانیا موزۀ اکنون در هم

 

13 

  سه مورد از اقدامات مهم داریوش را بنویسید؟

 .داد انجام اقتصادی، و نظامی اداری، نوین ایجاد تشکیالت  - 1

 جاویدان. سپاه تأسیس - 2

 شاهی جادۀ احداث  - 3

 جمشید تخت و شوش در ویژه به مجلل، بناهای و ها برپایی کاخ  - 4

 

14 

 عملکرد کورش را با سایر پادشاهان قبل و بعد از وی مقایسه نمایید .

همواره  انسانیش شخصیت خاطر به بلکه داد، انجام فتوحاتی که علّت به یا و جهانگشا یک عنوان به تنها نه کورش

 فاتحان بود، و فرمانروایان معمول روش کشتار، و غارت قتل و که روزگاری در .است بوده تکریم و تحسین مورد

 و مداراجویانه رفتار این .کرد معرفی جهان به را از فرمانروایی جدیدی شکل رفتاری، چنین از پرهیز با کورش

  .کردند پیروی آن از نیز هخامنشی از  شاهان برخی او، از پس که شد مناسبی الگوی کورش، انسانی

 

   علت و نتیجه جنگ ماراتن را توضیح دهید. 15
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 .بودند ناخشنود اژه شرقی دریای سواحل و صغیر آسیای بر ایران تسلط از آتن، یونانی، مخصوصاً شهرهای دولت

 علیه به شورش تشویق )مَلَطیه( را میلِتوس  نام به صغیر آسیای شهرهای یونانی نشین از یکی آتنی ها این رو، از

 تصمیم به داریوش .زدند آتش را آنجا آورده، هجوم سارد شهر شورشیان به همراه به سپس و کردند هخامنشیان

 یونان خاک وارد ایران سپاه سپس و کردند تصرف اژه را دریای جزایر نخست ایرانی ناوهای .گرفت آتنی ها تنبیه

  دولت بیشتر داشتند؛ تردید جنگ یا و اظهار اطاعت در مدتی آتنی ها .گرفت موضع ماراتنُ نام به جایی و در شد

 جدّی آتن از پشتیبانی در نیز بودند، دالوری مشهور و جنگاوری به سربازانش که اسپارت جمله از شهرهای یونانی

 قدری به یونانیان یورش .دیدند تن به تن جنگ و سریع حملۀ در را چاره راه تنها آتنی سرانجام، سرداران .نبودند

 .کرد عقب نشینی ایران سپاه و نیامد بر پارسی تیراندازان کاری از که بود ناگهانی

16 

 واژه ی ایران و آریایی به چه معنا می باشند؟

شریف و آزاده واژه ی ایران از آریایی گرفته شده است و به معنای سرزمین آریاییان است. واژه ی آریایی نیز به معنی 

 است . پس واژه ی ایران به معنی سرزمین مردمان شریف و آزاده است.
 

17 

 سکونتگاه اولیه اقوام هند و اروپایی کجا بوده است؟

عده ای از مورخان احتمال می دهند که اقوام هند و اروپایی، نخست در علف زارهای واقع در شمال شرق فالت ایران 

 دریاچه ی آرال می زیسته اند.و جنوب روسیه در حوالی 
 

18 

 چرا کاربرد واژه ی آریایی خاص مهاجران هند و اروپایی به ایران و هند است؟

زیرا آریاییان گروهی از اقوام هند و اروپایی بودند که از زمان های بسیارکهن و به تدریج در فالت ایران و شبه قاره ی 

 هند مستقر شدند و خود را آریایی نامیدند.
 

19 

 اطالعات ایرانیان تا دو قرن پیش در مورد حکومت های ایران باستان چگونه بود؟

ایرانیان از دوران باستان تا دو قرن پیش، پیشد ادیان و کیانیان را به ترتیب نخستین و دومین سلسله پادشاهی می دانستند 

 ز مادها و هخامنشیان نداشتند.که پیش از اشکانیان و ساسانیان بر ایران حکومت کرده بودند و اطالعی ا
 

21 

 تحقیقات جدید تاریخی در دو قرن اخیر چه تحولی در شناخت حکومت های ایران باستان ایجاد نمود؟

آگاهی و شناخت نسبت به تاریخ ایران در دوران باستان را متحول کرده است. بر پایه ی این تحقیقات ، مادی ها 

 ایران شناخته می شوند که بدنبال آن هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان می باشند.بنیانگذار نخستین حکومت آریایی در 
 

21 

 رفتار آشوری ها با همسایگان خود چگونه بود؟

آشور در آن زمان حکومت نسبتاً نیرومندی در شمال بین النهرین بود که برای به دست آوردن فلزات، سنگ های قیمتی 

 ن های همسایه، از جمله نواحی غربی ایران هجوم می آورد.و غنائم دیگر، دائماً به سرزمی
 

22 
 چرا قبایل ماد با هم متحد شدند؟

 یورش ها و غارت گری های پیاپی آشوریانی پال زمینه ی اتحاد قبایل پراکنده ی ماد را فراهم آورد.
 

23 

 حکومت ماد چگونه قدرت خود را در ایران تثبیت کرد؟

شتر حکومت ماد به اوج قدرت رسید. او نخست با تشکیل حکومت منظم و کارآمدی از  در زمان فرمانروایی هووخ

 قبایل مختلف ماد، پارس و... قدرت خود را بر مناطق وسیعی از ایران تثبیت کرد.
 

24 
 چگونه حکومت ماد منقرض شد؟

کرد. بزرگان طوایف ماد آستیاگ لیاقت ودرایت نداشت و دوران سلطنت خود را صرف خوشگذرانی و گردآوری ثروت 
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و توده ی مردم که از عملکرد آستیاگ ناخشنود بودند، برضد او با کوروش هخامنشی همدست شدند. سرانجام با فتح 

 هگمتانه به دست کوروش ، حکومت ماد بر افتاد.

25 
 پیروزی ماد بر آشور چه پیامدی به دنبال داشت؟

 بین النهرین و بخش های وسیعی از آسیای صغیر گسترش یافت.با پیروزی ماد بر آشور قلمرو ماد به شمال 
 

26 
 پارسی ها در کدام منطقه از فالت ایران مستقر شدند؟

 در قسمتهای جنوبی فالت ایران یعنی سرزمین پارس )استان فارس کنونی( و نواحی مجاور آن مستقر شدند.
 

27 

 چگونگی تشکیل حکومت هخامنشی را بنویسید؟

نوادگان هخامنش به نام کوروش که برانان حکومت می کرد قبیله های پارسی را که از سلطه ی مادی ها یکی از 

ناراضی بودند متحد کرد، کوروش سپس با جلب حمایت بزرگان مادی، آستیاگ را از میان برداشت و پادشاهی 

 هخامنشیان را بنیان نهاد.

 

28 

 لت شهرهای یونانی همسایه شد؟حکومت هخامنشیان در زمان کوروش چگونه با دو

شهرهای آن جا را شکست داد و شهر ثروتمند  –کوروش با لشکرکشی به آسیای صغیر حکومت لیدی و سایر دولت 

 سارد را به تصرف خود درآورد در نتیجه ی این فتوحات با دولت شهرهای یونانی همسایه شد.
 

29 

 دنبال داشت؟لشکرکشی کوروش به آسیای صغیر چه نتیجه ای به 

 هخامنشیان به ثروت زیادی دست یافتند. -1

 هخامنشیان با دولت شهرهای یونان همسایه شدند. -2
 

31 

 اهمیت فتح بابل برای حکومت تازه تاسیس هخامنشی را شرح دهید؟

زیستند. این بابل از بزرگترین شهرهای آن روزگار بود. اقوامی با خاستگاه اجتماعی و فرهنگی گوناگون در آن جا می 

شهر از نظر داشتن بناها و پرستشگاه های باشکوه، مراکز اقتصادی ثروتمند، نهادهای سیاسی و اداری متعدد و راه های 

 ارتباطی با سرزمین های دور و نزدیک، اهمیت فراوان داشت و تسلط بر آن برای هر فرمانروایی مطلوب بود.

 

31 

 کنید.چگونگی فتح بابل توسط کوروش را تحلیل 

در روزگاری که قتل و غارت و کشتار، روش معمول فرمانروایان و فاتحان بود، کوروش با پرهیز از چنین رفتاری و با 

 رفتاری انسانی و مداراجویانه بابل را تسخیر کرد.
 

32 
 آریاییان چه کسانی بودند؟

و به تدریج در فالت ایران و شبه قاره ی هند  آریاییان گروهی از اقوام هند و اروپایی بودند که از زمان های بسیار کهن

 مستقر شدند و خود را آریایی نامیدند.

 

33 

 در مورد منشور کوروش چه می دانید؟

کوروش پس از فتح بابل فرمان داد تا فتح صلح آمیز بابل را بر لوحی استوانه ای از گل رس به زبان بابلی بنویسند. این 

ه ش در بابل کشف شد و هم اکنون در موزه  1251مداراجویانه ی ایرانیان است که در سال بیانیه نماد فرهنگ انسانی و 

 بریتانیا در لندن نگهداری می شود و به ابتکار سازمان ملل به شش زبان رسمی ترجمه شد.

 

34 
 فتح بابل چه نتیجه ای به دنبال داشت؟

 فلسطین، فنیقیه)لبنان امروزی( تحت فرمان هخامنشیان درآمد. با فتح بابل، تمامی بین النهرین و نیز سرزمین های سوریه،
 

  چرا کوروش کبیر)کوروش دوم( همواره مورد تحسین و تکریم است؟ 35
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کوروش نه تنها به عنوان یک جهانگشا و یا به علت فتوحاتی که انجام داد، بلکه به خاطر شخصیت انسانیش همواره 

 مورد تحسین و تکریم است.

36 

 داریوش بزرگ را برشمارید؟ فتوحات

تسلط بر قسمت هایی از غرب و  -3 -برقراری امنیت در سرتاسر حکومت -2 –فرونشاندن شورش های داخلی  -1

نبرد با یونانی  -5 –لشکرکشی به شمال دریای سیاه و جنوب روسیه جهت دفع حمالت سکاها  -4-شمال غرب هند

 ها.

 

37 
 ایران از اهمیت و شهرت فوق العاده ای برخوردار بود؟ به چه دلیل داریوش بزرگ در تاریخ

احداث جاده  –تأسیس سپاه جاویدان  -به علت اقداماتش در زمینه ی ایجاد تشکیالت نوین اداری، نظامی و اقتصادی

 ایجاد کاخ ها و بناهای مجلل در شوش و تخت جمشید. –شاهی 

 

38 

 چرا داریوش بزرگ با یونانی ها جنگید؟

دولت شهرهای یونانی، مخصوصاً آتن، از تسلط ایران بر آسیای صغیر و سواحل شرقی دریای اژه ناخشنود بودند. زیرا 

از این رو، آتنی ها یکی از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر به نام ملطیه را تشویق به شورش علیه هخامنشیان کردند. 

جا را آتش زدند .بنابراین داریوش تصمیم به تنبیه آنان  و سپس به همراه شورشیان به شهر سارد هجوم آورده، آن

 گرفت.

 

39 

 داریوش بزرگ برای تنبیه یونانی ها به چه اقداماتی دست زد؟

داریوش برای تنبیه یونانی ها، ابتدا ناوهای ایرانی را برای تصرف دریای اژه فرستاد که پس از تصرف آن سپاه ایران وارد 

به نام ماراتن موضع گرفت. اما پس از یورش ناگهانی آتنی ها، سپاه ایران مجبور به عقب خاک یونان شد و در جایی 

 نشینی گردید.

 

41 

 چگونگی نبرد ماراتن را بررسی کنید.

سپاه ایران در محلی به نام ماراتن موضع گرفت. دولت شهرهای یونان به خصوص اسپارت که در جنگاوری مشهور 

انی از آتنی ها نداشته ، آتنی ها به صورت خیلی ناگهانی حمله ی خود را برای جنگ تن بودند تصمیم جدی برای پشتیب

 به تن شروع کردند اما تیراندازان پارتی که توانایی مقابله را در خود نمی دیدند عقب نشینی کردند.

 

41 

 اقدامات خشایارشا پس از به قدرت رسیدن چه بود؟

فرونشاندن شورش های مصر و بابل ، به یونان لشکر کشید و آتن را تصرف  خشایارشا پسر و جانشین داریوش پس از

 کرد اما در نبرد دریایی در تنگه ساالمیس توفیقی به دست نیاورد.

 

42 
 یونانیان در دوره ی هخامنشی در مورد ایران چه دیدگاه و نظری داشتند؟

ه دست نیاوردند اما یونانی ها تا زمان تسلط هر چند هخامنشیان از لشکرکشی به یونان موفقیت نظامی چندانی ب

 مقدونیان بر آن کشور، حکومت ایران را بزرگ ترین قدرت جهان می شناختند و به آن احترام می گذاشتند.

 

43 

 اوضاع حکومت هخامنشیان در دوره ی پادشاهی اردشیر دوم را بررسی کنید.

خاندان هخامنشی در زمان پادشاهی اردشیر دوم دچار تفرقه درونی شد. در ابتدای زمامداری او برادرش کوروش 

کوچک در آسیای صغیر سر به شورش برداشت و با سپاهی از مزدوران یونانی راهی پایتخت شد و در جنگ میان دو 

عیاشی و راحت طلبی او مصر نیز از سیطره  برادر کوروش کوچک کشته شد. همچنین در دوره ی اردشیر دوم به علت

 ی هخامنشیان خارج شد.
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44 

 اوضاع حکومت هخامنشی در زمان پادشاهی اردشیر سوم چگونه بود؟

اردشیر سوم در ابتدای حکومتش به قتل عام افراد خاندان سلطنتی پرداخت، او پادشاهی جاه طلب و جنگجو بود و 

 هخامنشی کند.توانست مصر را دوباره ضمیمه قلمرو 

 

45 

 چگونه اسکندر مقدونی بر ایران مسلط شد؟

اسکندر در سه نبرد ) گرانیکوس، ایسوس و گوگمل ( سپاه هخامنشی را شکست داد و شوش را تسخیر کرد و با وجود 

 رشادت آریوبرزن سردارشجاع ایرانی سپاهیان مقدونی و یونانی به تخت جمشید رسیدند و به دستور او این شهر به

 آتش کشیده شد.

 

46 

 میراث و یادگاری های هخامنشیان در تاریخ ایران و جهان را بنویسید؟

بناهای باشکوه.  -3شیوه های عمرانی، اقتصادی و تجاری.  -2یادگاری هایی در آیین کشورداری و فنون سیاست.  -1

 مدارا جویی فرهنگی و دینی -5ابداع هنرهای جهانی.  -4

 

47 

   کسانی بودند؟آریایی ها چه 

 هند شبه قارۀ و ایران فالت در تدریج به و کهن زمانهای بسیار از که بودند اروپایی و هند اقوام از گروهی آریاییان

 .نامیدند آریایی را خود و مستقر شدند

 

48 

  سکونت گاه اولیه آریایی ها در کجا بود؟

ندارد؛  وجود نظر، اتفاق هند و ایران به آریاییان مسیر مهاجرت و زمان و اروپایی و هند اقوامِ اوّلیۀ سکونتگاه دربارۀ

فالت  شرق شمال در واقع علفزارهای در نخست و اروپایی، هند اقوام که می دهند احتمال مورّخان از ای عده

   .می زیسته اند آرال    دریاچۀ حوالی در روسیه جنوب و ایران

 

49 

  در کجا مستقر شدند؟ آریایی ها پس از مهاجرت به فالت ایران

 در آریایی اقوام گرفته، قرار مورّخان و از باستانشناسان توجهی قابل تعداد قبول مورد که فرضیه ای اساس بر

 در و کردند پیشروی فالت این غرب و سمت مرکز به آنان از گروهی .شدند ایران فالت وارد .م.ق 1500حدود 

 فالت شرق از نیز دیگری گروه .آنان بودند جملۀ از پارتی ها و پارسی ها ها، مادی شدند؛ مستقر مختلف آن مناطق

 .رفتند هند به ایران

 

51 

  حکومت ماد چگونه تاسیس شد؟

این  رؤسای رو، این از .آورد فراهم را ماد پراکندۀ اتّحاد قبایل زمینۀ آشوریان، پیاپی های گری غارت و ها یورش

 )همدان اکباتان  یا شهر هگمتانه دَهیوکَ .برگزیدند پادشاهی به را  دَهیوکَ نام به مادی بزرگان از یکی قبایل،

  .داد قرار خود مرکز حکومت و کرد بنا را  امروزی(

 

51 

   دهیوک چه کسی بود وچه اقداماتی انجام داد؟

این  رؤسای رو، این از .آورد فراهم را ماد پراکندۀ اتّحاد قبایل زمینۀ آشوریان، پیاپی های گری غارت و ها یورش

 )همدان اکباتان  یا شهر هگمتانه دَهیوکَ .برگزیدند پادشاهی به را دَهیوکَ نام به مادی بزرگان از یکی قبایل،

  .داد قرار خود مرکز حکومت و کرد بنا را  امروزی(

 

52 
   مهم هووخشتره را بنویسید؟ مات اقدا

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

 .یافت گسترش صغیر آسیای از وسیعی های و بخش النهرین بین   شمال به ماد قلمرو نظامی، موفقیت این

53 

   دالیل سقوط حکومت ماد در زمان آستیاگ چه بود ؟

 صرف را سلطنت خود طوالنی دوران و نداشت را پدر درایت و هووَخْشَتْرَ لیاقت جانشین و پسر آستیاگ،

 بر ناخشنود بودند، آستیاگ عملکرد از که مردم تودۀ و ماد بزرگان طوایف .کرد ثروت گردآوری و خوشگذرانی

  .شدند همدست هخامنشی کورش با او ضد

 

54 

  هم زمان با قدرت گیری مادها پارس ها در کدام قسمت ایران مستقر بودند ودارای چه قدرتی بودند ؟

 پارس ) استان سرزمین یعنی ایران فالت های جنوبی قسمت در ها، مادی یافتن قدرت با زمان هم ها، پارسی

 .بودند مستقر آن مجاور نواحی و فارس کنونی( 

 

55 

   حکومت هخامنشیان چگونه تاسیس شد؟

 از که را پارسی می کرد، قبیله های حکومت اَنشان بر که دوم( ، کورش ) کورش نام هخامنش، به نوادگان از یکی

 برداشت میان را از آستیاگ مادی، بزرگان حمایت جلب با سپس کورش، .متحد کرد بودند، ناراضی ها مادی سلطۀ

 .نهاد بنیان را هخامنشیان پادشاهی و

 

56 

   اولین حمله کورش به کجا بود توضیح دهید؟

شهرهای  دولت سایر و لیدی حکومت و کرد صغیر لشکرکشی آسیای به رسیدن، قدرت به از پس مدتی کورش

 نتیجۀ در .درآورد خود تصرف به را صغیر آسیای و تمامی لیدی پایتخت سارد، ثروتمند شهر و داد شکست را آنجا

  .شد همسایه یونانی شهرهای  دولت با و دست یافت هنگفتی ثروت به هخامنشیان حکومت فتوحات،این 

 

57 
   کوروش بابل را چگونه فتح کرد؟

 .شد بابل وارد و خونریزی جنگ بدون هخامنشی سلسلۀ مؤسس
 

58 

   شهر بابل در زمان کوروش از چه جهاتی اهمیت داشت ؟

 فرهنگی و خاستگاه اجتماعی با اقوامی و مردمان و می رفت شمار به روزگار شهرهای آن ترین بزرگ از یکی بابِل

 ثروتمند، مراکز اقتصادی باشکوه، های پرستشگاه و بناها داشتنِ نظر از این شهر .زیستند می آنجا در گوناگون

 فراوان اهمیت نزدیک، دور و های سرزمین با ارتباطی های راه داشتن اختیار و در متعدد اداری و سیاسی نهادهای

 .بود مطلوب و مهم بسیار هر فرمانروایی برای آن بر تسلط و داشت

 

59 
 همواره مورد انسانیش شخصیت خاطر به  کدام خصوصیات کوروش باعث تحسین وتکریم کوروش شده است ؟

 .است بوده تکریم و تحسین
 

61 

  لشکرکشی کرد توضیح دهید؟پس از کورش چه کسی به پادشاهی رسید وبه کجا 

 بزرگ کشوری مصر، .درآمد هخامنشیان تصرف به بزرگ، مصر کورش جانشین و پسر کمبوجیه، پادشاهی زمان در

نهایت  به و یافت گسترش نیز آفریقا قارۀ به قلمرو هخامنشیان سرزمین، این فتح با .بود شکوه با و کهن تمدنی و با

  .رسید خود عظمت و وسعت

 

   داریوش اول چگونه به پادشاهی رسید؟ 61
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 سران از تعدادی همراهی با بود خاندان هخامنشی دیگر شاخۀ از که یکم داریوش مشکوک کمبوجیه، مرگ از پس

 شاهی تخت بر و کرد سرکوب را مدعیان قدرت و شورشیان دیگر و مُغ گئومات پارسی، های بزرگ خاندان

 .نشست

62 

  شمال دریای سیاه چه بود؟دلیل لشکر کشی داریوش به 

 کنونی روسیۀ جنوب و سیاه دریای در شمال دوردستی مناطق به سکایی، صحراگرد قبایل دفع حمالت منظور به او

 .کرد لشکرکشی

 

63 

  دالیل شکست ایران در جنگ ماراتن چه بود؟

 که بود ناگهانی قدری به یونانیان یورش .دیدند تن تن به جنگ و سریع حملۀ در را چاره راه تنها آتنی سرداران

 .کرد عقب نشینی ایران سپاه و نیامد بر پارسی تیراندازان کاری از

 

64 

  دوران حکومتی اردشیر دوم چگونه بود؟

 مزدوران از با سپاهی و برداشت شورش به سر صغیر آسیای در کوچک برادرش کورش زمامداری او، ابتدای در

 .شد و کشته خورد شکست کوچک کورش داد رخ برادر دو میان جنگی که در .گردید پایتخت راهی یونانی

 .شد خارج هخامنشیان سیطرۀ از مصر او فرمانروایی دوران در .بود مشهور طلبی راحت و عیاشی به دوم اردشیر

 

65 

  کوروش کوچک چه کسی بود ؟

 پایتخت راهی یونانی مزدوران از سپاهیبا  و برداشت شورش به سر صغیر آسیای در برادر اردشیر دوم بود که 

  .شد و کشته خورد شکست کوچک کورش داد رخ برادر دو میان جنگی که در .گردید

 

66 

  حمله اسکندر مقدونی به ایران در زمان کدام پادشاه هخامنشی رخ داد توضیح دهید؟

 و دلیر نشست، شاهی تخت بر سوم اردشیر قتل پس از مدتی که هخامنشی فرمانروای آخرین سوم، داریوش

 قوی، بسیار سپاهی با اسکندر او، زمان در .نداشت را هخامنشی نخست شاهان درایت و تدبیر اما جوانمرد بود،

 .تاخت ایران به غارت و قتل و تشنۀ دیده آموزش

 

67 

  مهم ترین میراث هخامنشیان در چه زمینه هایی بود؟

 تجاری، و اقتصادی عمرانی، های شیوه سیاست، فنون و کشورداری آیین در یادگارهای هخامنشیان و میراث

 .بود دینی و فرهنگی مداراجویی و جهانی ابداع هنرهای باشکوه، بناهای ساخت

 

68 

  لشکرکشی هخامنشیان به یونان چه دستاوردی داشت؟

 یونانی تا شهرهای دولت اما نیاوردند، دست به چندانی موفقیت نظامی یونان، به لشکرکشی از هخامنشیان اگرچه

 و به شناختند می جهانی قدرت بزرگ ترین عنوان به را حکومت ایران همچنان کشور، آن بر مقدونیان تسلط زمان

 .گذاشتند می احترام آن

 

69 

  ؟در راستای قدرتمند ساختن دولت ماد چه اقدامانی انجام داد  ههووخشتر

 از وسیعی مناطق بر را خود قدرت ،...و پارس مختلف ماد، قبایل از کارآمدی و منظم سپاه تشکیل با او نخست

پی  در .داد پایان آشوریان حاکمیت به و شد آشور متحد علیه بابِل، حکومت با سپس هووَخْشَتْرَ .کرد ایران تثبیت

 .یافت گسترش صغیر آسیای از وسیعی های و بخش النهرین بین   شمال به ماد قلمرو نظامی، موفقیت این

 

   با مرور متن درس منابع دست اول و دوم تاریخ ایران باستان را که بدان اشاره شده است را فهرست کنید؟ 71
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 منابع دست اول : منشور کورش ، آثار باستانی تخت جمشید ، طاق بیستون ، منابع یونانی

 منابع دست دوم : تاریخ مردم ایران قبل از اسالم نوشته عبدالحسین زرین کوب

71 

  چرا داریوش یکم تصمیم گرفت آتنی ها را تنبیه کند؟

 .بودند ناخشنود اژه شرقی دریای سواحل و صغیر آسیای بر ایران تسلط از آتن، یونانی، مخصوصاً شهرهای دولت

 علیه به شورش تشویق )مَلَطیه( را میلِتوس  نام به صغیر آسیای شهرهای یونانی نشین از یکی آتنی ها این رو، از

 تصمیم به داریوش .زدند آتش را آنجا آورده، هجوم سارد شهر شورشیان به همراه به سپس و کردند هخامنشیان

 .گرفت آتنی ها تنبیه

 

72 

  چرا شاهان آشور به نواحی غربی ایران حمله می کردند ؟

سنگهای  فلزات، آوردن دست به برای که بود النهرین شمال بین در نیرومندی نسبتا حکومت زمان آن در آشور

 .می آورد هجوم ایران غربی نواحی از جمله همسایه، سرزمین های به دائماً دیگر، غنائم و قیمتی

 

73 

  چرا داریوش اول هخامنشی به شمال دریای سیاه و جنوب روسیه کنونی لشکرکشی کرد ؟

 کنونی روسیۀ جنوب و سیاه دریای در شمال دوردستی مناطق به سکایی، صحراگرد قبایل دفع حمالت منظور به او

 .کرد لشکرکشی

 

74 

  با فتح بابل به دست کورش، او دستور داد تا لوحی نوشته شود. دالیل اهمیت آن را بنویسید.

 را کورش منشور محققان، از بسیاری .است مداراجویانۀ ایرانیان و انسانی فرهنگ نماد کورش، منشور یا بیانیه

 .دانندمی  بشر حقوق نخستین منشور

 

75 

 با توجه به رویداد های زیر خط زمان را بر اساس ترتیب زمانی وقوع رویداد ها رسم کنید.

خروج مصر از سلطه ی  -تفرقه ی درونی و عیاشی و راحت طلبی -کتیبه ی بیستون -فتح سارد -)فتح مصر

 شکست در مقابل اسکندر(  -قتل توسط یکی از خدمتکاران کاخ شاهی -قتل عام خاندان سلطنتی -هخامنشیان

 

76 

  چرا دولت آشور به همسایگان خود حمله می نمود؟

سنگهای  فلزات، آوردن دست به برای که بود النهرین شمال بین در نیرومندی نسبتا حکومت زمان آن در آشور

 .می آورد هجوم ایران غربی نواحی از جمله همسایه، سرزمین های به دائماً دیگر، غنائم و قیمتی

 

77 

  کدام اقدامات و رفتارهای اردشیر دوم باعث ضعف و انحطاط دولت هخامنشی شد؟

 برادرش کورش زمامداری او، ابتدای در .شد درونی تفرقۀ دچار دوم اردشیر پادشاهی زماناز  هخامنشی خاندان

 جنگی که در .گردید پایتخت راهی یونانی مزدوران از با سپاهی و برداشت شورش به سر صغیر آسیای در کوچک

 .بود مشهور طلبی راحت و عیاشی به دوم اردشیر .شد و کشته خورد شکست کوچک کورش داد رخ برادر دو میان

 .شد خارج هخامنشیان سیطرۀ از مصر او فرمانروایی دوران در

 

78 

  می آید؟چرا تسلط و فرمانروایی بربابل در جهان باستان بسیار مطلوب به حساب 

فرمان  تحت امروزی(، ) لبنان  فنیقیه و فلسطین های سوریه، سرزمین نیز و النهرین بین تمامی بابِل، تسخیر پی در

  .درآمد هخامنشیان

 

79 
  شیوه جهانگشایی وفرمانروایی کوروش با فرمانروایان دیگر چه تفاوتی داشت؟

 رفتاری، چنین از پرهیز با کورش فاتحان بود، و فرمانروایان معمول روش کشتار، و غارت قتل و که روزگاری در
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 .کرد معرفی جهان به را از فرمانروایی جدیدی شکل

81 
  تمایزات فرمانروایی داریوش اول را از دیگر شاهان هخامنشی متمایز می کند؟کدام وجه 

 کورش انسانی مداراجویانه و رفتار
 

  علت شروع جنگهای ایران ویونان در عصر هخامنشی توضیح دهید؟ 81

82 
 است؟ معنایی چه به و ، شده گرفته ای واژه چه از ، ایران واژه

 .است آریایی سرزمین معنی به و شده گرفته آریایی ی واژه از ایران ی واژه
 

83 
 داد؟ شکست را هخامنشی سپاه نبردهایی چه مقدونی اسکندر

 .داد شکست را هخامنشی سپاه گوگمل و ایسوس ، گرانیکوس نبرد سه در اسکندر
 

84 
 چیست؟ نماد کورش بیانیه

 .است ایرانیان جویانه مدارا و انسانی فرهنگ نماد کورش بیانیه
 

85 
 بودند؟ داده تشکیل محلی حکومت کجا در هخامنشی خاندان مادها، حکومت زمان در

 .انشان شهر مرکزیت به فارس در
 

86 
 شد؟ ماد حکومت تأسیس و مادی ی پراکنده قبایل اتحاد ساز زمینه عاملی چه

 .آورد فراهم را ماد پراکنده قبایل اتحاد زمینه ، آشوریان پیاپی گریهایها و غارت یورش
 

87 
 داد؟ رخ اتفاقی چه دوم اردشیر زمامداری ابتدای در

 پایتخت راهی یونانی مزذوران از سپاهی با و برداشت شورش به سر صغیر آسیای در کوچک، کورش برادرش

 .شد کشته و خورد شکست کورش داد رخ برادر دو میان که جنگی در.گردید

 

88 
 رسید؟ قدرت به داریوش چگونه کمبوجیه مرگ از پس

 خاندان سران از تعدادی همراهی با بود هخامنشی خاندان دیگر ی شاخه از که یکم داریوش کمبوجیه مرگ از پس

 .نشست شاهی تخت به و کرد سرکوب را قدرت مدعیان و شورشیان دیگر ومغ  ،گئومات پارسی بزرگ های

 

89 

 آمد؟ بوجود هخامنشی ی دوره در یونان و ایران میان درگیری و رقابت دالیلی چه به

 از.بودند ناخشنود اژه دریای شرقی سواحل و صغیر  برآسیای ایران تسلط آتن،از مخصوصا یونانی های شهر دولت

 سپس و کردند هخامنشیان علیه تشویق را میاتوس نام به صغیر  آسیای نشین یونانی شهرهای از یکی- ها آتنی رو، این

 .گرفت ها آتنی تنبیه به تصمیم داریوش. زدند آتش را آنجا آورده هجوم سارد شهر به شورشیان همراه به

 

91 
 .بنویسید را بزرگ داریوش اقدامات

 جمشید تخت و شوش در ویژه به ، مجلل بناهای و ها کاخ برپایی و شاهی جاده ،احداث جاویدان سپاه تأسیس
 

91 
 چیست؟ کورش تکریم و تحسین علل

 تکریم مورد انسانیش شخصیت خاطر به بلکه داد انجام که فتوحاتی علت به ویا جهانگشا یک عنوان به تنها نه کورش

 .است تحسین و

 

92 

 .دهید توضیح را ماد تلدو سقوط چگونگی

 و خوشگذرانی ؾصر خودرا سلطنت طوالنی دوران و نداشت را پدر درایت و هوخشترلیاقت جانشین و آستیاگ،پسر

 هخامنشی کورش با او ضد بر بودند، ناخشنود او عملکرد از مردم ی توده و ماد ن طوایف بزرگا.کرد ثروت گردآوری

 .برافتاد ماد ،حکومت کورش دست به هگمتانه فتح با سرانجام .شدند همدست
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  نبرد ماراتن و ساالمیس را با هم مقایسه کنید. 93

 

 

 

 

 

 

94 

 پایتخت های هخامنشیان بر روی نقشه مشخص کنید :

 

 

95 

 با توجه به تصویر به سواالت پاسخ دهید :

 الف ( نام این اثر باستانی چیست ؟

 ( بسیاری از محققان چه نظری درباره ی این اثر دارند ؟ ب

 ( این اثر در کدام موزه نگهداری می شود ؟ج

( به فرمان چه کسی و به چه منظوری این اثر ساخته شده  د

 است ؟
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96 

 نقشه به سواالت زیر پاسخ دهید :با توجه به 

 

 
 

 الف ( عده ای از مورخان احتمال می دهند ، اقوام هند و اروپایی ، نخست در چه مناطقی می زیسته اند ؟

ب ( با کدام اقدام کورش بزرگ حکومت هخامنشیان به ثروت هنگفتی دست یافت و با دولت شهرهای یونانی همسایه 

 شد ؟

 کورش بزرگ برای فرمانروایان هخامنشی اهمیت داشت ؟ج ( چرا فتح بابل توسط 

 د ( با دقت در نقشه ، علت لشکرکشی داریوش بزرگ به یونان را بنویسید .

 هـ ( در زمان کدام پادشاه هخامنشی و با تصرف چه سرزمینی قلمرو هخامنشیان به قاره آفریقا گسترش یافت ؟

 ( اسکندر مقدونی در کدام نبردها سپاه هخامنشی را شکست داد ؟ و
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