
 

 

 20درس 

 بنويسيد؟ را باستان ايران در حکومت های ويژگی از مورد چند

 او از دباي همه و داشت مطلق قدرت شاه. نشستند می تخت بر کاخ در و کردند می گذاری تاج کشور، بزرگان حضور در سلطنت ابتدای در شاهان

 .داشتند قمطل فرمانروايی مذهبی و نظامی اداری، امور بر شاهان .رسيد می ارث به پسر به پدر از يعنی بود موروثی حکومت. بردند می فرمان

 بود؟ مملکت اداری های کار مسئول و شاه از بعد مقام ترين مهم کسی چه - 2۹۷

 تشريفات يا دربار رئيس (الف

 بزرگ وزير (ب

 شاه مخفی مأموران (ج

 دربار اول بانوی(د

 درکاخ غذايی محصوالت کردن رهذخي و انبار مختلف، های جشن و اسممر)شاهی کاخ های کار به رسيدگی مسئول کسی چه - 2۹۸

 بود؟(

 تشريفات يا دربار رئيس (الف

 بزرگ وزير (ب

 شاه مخفی مأموران (ج

 دربار اول بانوی(د

 ند؟داشت آشنايی زبان چند به گاه و بود آنها ه ٴ عهد بر هها نام نوشتن و مالی و اداری رهای کا باستان های حکومت در - 2۹۹

 تشريفات يا دربار رئيس (الف

 بزرگ وزير (ب

 شاه مخفی مأموران (ج

 دبيران و منشيان (د

 غ ص .کردند ابداع را مختلف های بخش به سرزمين تقسيم بار اولين برای ايرانيان، - ۳00

 .بود شاه ی خانواده اعضای يا حکومتی مهای مقا اًز معموال که کردند می انتخاب ...........يک ايالت هر برای داريوش زمان در - ۳0۱

 .بود ......................شهر ماد دولت پايتخت - ۳02

 است؟ بوده اشکانيان های پايتخت ..................و.......... شهرهای - ۳0۳

 غ ص ؟ است بوده هخامنشيان های پايتخت جزو بابل و جمشيد تخت - ۳0٤

 .بود ...................شهر تابستانی پايتخت و ..............هرش هخامنشيان زمستانی پايتخت - ۳0٥

 بود؟ تر وسيع زير های دولت از يک کدام قلمرو - ۳0٦

 ماد دولت (الف

 هخامنشی دولت (ب
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 اشکانی دولت (ج

 ساسانی دولت (د

 گفتند؟ می شاه های گوش و چشم کسانی چه به - ۳0۷

 تشريفات يا دربار رئيس (الف

 گبزر وزير (ب

 شاه مخفی مأموران (ج

 دربار اول بانوی(د

 است؟ هخامنشيان پايتخت کدام نام (پارسه شهر) پرسپوليس - ۳0۸

 هگمتانه (الف

 جمشيد تخت (ب

 شوش(ج

 بابل (د

 داشتند؟ تيراندازی و کاری سوار در زيادی مهارت زير های دولت از يک کدام سپاهيان - ۳0۹

 ماد دولت (الف

 هخامنشی دولت (ب

 (پارتيان)اشکانی لتدو (ج

 ساسانی دولت (د

 بود؟ کسی چه ابتکارات از جاويدان سپاه تشکيل - ۳۱0

 هخامنشی کوروش (الف

 هخامنشی داريوش (ب

 اول شاپور (ج

 ديااکو( د

 1400کانال مطالعات 

@motaleat1400 


