
  
 به نام خدا

          تاریخ پایه دهمکتاب  12و  11 سوالت تستی دروس 

 هیه توسط جالل واهیم طـرح و ت

 

 ؟وظیفه دیوان شاهی در زمان هخامنشیان چه بود 1

 هخامنشی: ساماندهی تشکیالت اداری مرکزی در دوران الف 

 ها ب: نظارت بر عملکرد ماموران در شهربی

 ج : انتقال نامه ها و فرمان های شاهان هخامنشی به ایاالت

 د: ثبت و نگهداری نامه ها ، اسناد و نوشته های دولتی 

 

 کدام حکومت ایران باستان ، شیوه حکومت غیرمتمرکز اداره حکومت را اجرا می کرد؟ 2

 ب: سلوکیان                ج : اشکانیان                   د : ساسانیان    هخامنشیان         الف: 

 

 بزرگ فرمادار در عصر ساسانیان ، تحت نظارت چه کسی کار می کرد؟ 3

 ایران دبیربد( د                      دبیران مهستج(                           وزیر بزرگب(                           پادشاهالف( 

 

 پادشاهان کدام دسته از حکومت های زیر ، ادعا می کردند که به درخواست اهوره مزدا به مقام شاهی رسیده اند؟ 4

 سلوکیان و اشکانیانب(             و اشکانیان                                     هخامنشیان الف(

 و ساسانیان  هخامنشیان د(                                                       اشکانیان و ساسانیانج(  

 

 سپاه هخامنشی تا زمان داریوش یکم متکی بر چه نیروهایی بود؟ 5

 نیروهای سواره نظام که با استفاده از نیزه بر دشمنان غلبه می کردند.الف( 

      پشتیبانی و تدارکات در کنار آنان قرار داشتند.دسته های کمان داران ، نیزه داران و سواران که دسته های ب( 

 نیروهای زمینی و دریایی که در مراکز نظامی ویژه ای آموزش می دیدند. ج(

 واحدهای مختلف پیاده نطام که از قبایل ، اقوام و ملل تابعه به آن پیوسته بودند.د( 

 

 برعهده داشتند؟فرماندهی ناوهای جنگی را در دوره هخامنشیان ، چه کسانی  6

     ادی هافنیقی ها و م( ب                                                                 فنیقی ها و پارسیان( الف

 صغیر و قبرسی ها  مردمان آسیای( د                                                                   مادی ها و پارسیان (ج 

 

 اسواران ، اصلی ترین بخش سپاه کدام حکومت به شمار می رفتند؟ 7

 ساسانیان (د                             اشکانیانج(                        هخامنشیان ب(                                ماد الف(

 

 محتوای کتاب مادیان هزار دادستان چه بود؟ 8

 دهخامنشی درباره انصاف ، عدالت ، راستی و اجتناب از دروغ و بیدا ف( نکات و مطالبی از شاهانال

 قوانین و محاکمات عصر ساسانیب(  

 فرمان های صادر شده از پادشاهان ماد در زمینه دادرسیج( 

 کمبوجیه و خشایارشای هخامنشی که در نتیجه مشورت با قضات شاهی تدوین شده بود.مجموعه قوانین قضایی د( 

 



  

 

 کتاب تاریخ پایه دهم          12و  11سوالت تستی دروس  

 طـرح و تهیه توسط جالل واهیم 

 

 کدام گزینه در مورد ارتشتارستان صحیح است؟ 9

 شهرهای دفاعی در دوره ساسانیان بودند که  در مقابل هجوم رومیان ساخته شده بودند.الف( 

 ساسانیان بودند. مراکز نگهداری تجهیزات و اسلحه نظامی ارتشب(   

 ( مدارسی در دوره ساسانیان بودند که افراد ارتش در آنجا آموزش می دیدند.     ج  

 مراکزی بودند که در بنادر برای تجهیز نیروی دریایی ساسانیان ساخته شده بودند.د(   

 

 به هم ریخت؟سورنا ، سردار معروف اشکانی در جنگ با رومیان ، با چه روشی نظم سپاهیان روم را  10

 استفاده از فیل که برای رومیان تازگی داشت و باعث وحشت آنها شد. الف(

 دور زدن سپاهیان دشمن و محاصره کردن آنانب( 

 عقب نشینی تاکتیکی و آتش زدن مزارع و چراگاه ها برای سردرگم کردن رومیانج(  

 استفاده از صدای طبل در آغاز حمالت د(  

 

 هخامنشیان ، چه کسانی به حکومت شهربی ها منصوب گردیدند؟در دوران  11

      فرماندهان ارتشب(                                                          اشراف پارسیالف( 

 اشراف پارسی و مادی د(                                     اعضای خاندان های بزرگج(  

 

 طبقات اجتماعی دوران ساسانیان نادرست است؟ کدام گزینه درباره 12

 اجتماعی میان طبقه حاکم و توده مردم عادی افزایش یافت.دوره ، نابرابری های آن در  الف( 

 طبقه فرادست و حاکم در عصر ساسانی گسترش چشمگیری یافت. ( ب 

 درجات متفاوت شد.طبقه فرا دست و حاکم در درون خود در زمان ساسانیان ، دارای مراتب و ج(  

 توده مردم در نتیجه اعتراضات ، بخشی از مناصب کشوری و لشکری را صاحب شدند.د(  

 

 در کدام یک از حکومت های ایران باستان  ، زنان توانستند به پادشاهی برسند؟ 13

 اسانیانس د(  اشکانیان                          ج(                          هخامنشیانب(                  مادالف( 

 

 در خانواده کهن ایرانی  ،  دارایی های خانواده ، پس از مرگ پدر ، چه وضعیتی پیدا می کرد؟ 14

 بین فرزندان پسر و دختر ، تقسیم می شد.ب(           در اختیار پسر بزرگ خانواده قرار می گرفت.الف( 

  فقط در بین فرزندان پسر ، تقسیم می شد.د(           خانواده قرار می گرفت .در اختیار مادر ج( 

 

 جایگاه و حقوق زنان در ایران باستان ، تحت تاثیر چه عواملی قرار داشت؟ 15

 اوضاع اجتماعی جامعه و نوع معیشت مردم در هر دورهالف( 

 ( قوانین حقوقی مربوط به زنان و نوع اجرای این قوانینب

 باورهای عامیانه در مورد جایگاه زنان و پیشینه تاریخی این باورها ج(

 فرهنگ عمومی و آموزه های دین زرتشت د(

 



  

 

  

 کتاب تاریخ پایه دهم          12و  11سوالت تستی دروس  

 طـرح و تهیه توسط جالل واهیم 

 

 شده است؟ کدام جشن ، به جمشید ، نخستین پادشاه افسانه ای ایران ، نسبت داده 16

 گاهنبارهاد(        نوروز                           ج(     سده                       ب(      مهرگان              الف(

 

 ویژگی برجسته جشن های باستانی ایران چه بود؟ 17

 وفاداری به پادشاهابراز ب(                                 قربانی کردن حیوانات            الف( 

        استفاده از موسیقی در جشن هاد(                               عبادت و شکرگزاری                     ج( 

   

 نتیجه اصالحات خسرو انوشیروان ساسانی چه بود؟ 18

 قدرت و نفوذ نجبای درجه اول افزایش یافت و از قدرت و نفوذ نجبای درجه دوم کاسته شد.        الف( 

 از قدرت و نفوذ خاندان شاهی کاسته شد و توده مردم از تحرک اجتماعی برخوردار شدند. ب(

 از قدرت و نفوذ موبدان کم شد اما خاندان شاهی همچنان نفوذ و قدرت خود را حفظ کردند.ج(  

 د (قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درباری درجه اول کم شد و قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجه دوم زیاد شد.

 

در هرم اجتماعی دوره هخامنشیان ، پایین تر از طبقه خاندان شاهی و صاحب منصبان عالی رتبه سیاسی و نظامی ، چه کسانی  19

 قرار می گرفتند؟

 ب(  نجبای درجه دوم         ج( توده مردم                           د( دبیران     الف( نجبای درجه اول         

 

 وجود قشرهای سه گانه آریایی در آغاز ، معرف کدام گزینه زیر بود؟ 20

 الف( وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی                ب( نوعی تقسیم کار و دسته بندی حرفه ای

 د( وجود مشترکات فرهنگی            انوادگی و قبیله ای                       ج( پیوندهای خ 

 




