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 شهرستان گنبدکاوس            طراح::معصومه رزاقی

ردی

 ف

 بارم الؤشرح س

 جمالت صحیح وغلط رامشخص کنید. 1

الف:مالیات واجاره بهای کشتتتتهارهای سوزستتتتان منبد درگمد هنراتی برای 

 ساسانیان به حساب می گید.   ص               غ 

ب:درعصرهخامنشیان تجارت مانندگذشته محدودومنحصربه اشیای تجملی وگران قیمت 

 بود.   ص                    غ

شترازحکومت های دیر شیان به مراتب بی ربرکارتجارت نظارت می نمودند.     ج:هخامن

 ص                       غ

 

پاسخ هالی مربوط به هرسئوال راازستون سمت چپ انتخاب نموده ودرمقابل سئوال های   2

 سمت راست بنویسید.

جاده شاهی دراین دوره ساسته شد.                                                        -1

 الف(ساسانیان              ب(اشکانیان

واستریوشان  ساالرازمقام های عالی رتبه درباراین دوره بود.                    -2

 ج(هخامنشیان           د(سلوکیان         

رونق نسبی تولیدات صنعتی وکارگاهی مخصوصا دراین دوره بود.            ه(اتصال -1

 رانهدریای سرخ به دریای مدیت

اقدام مهم داریوش درزمینه توسعه راه های دریایی بود.                           -4

 و(اتصال دریای سرخ به رودنیل

 

 گهینه ی صحیح راانتخاب نمایید. 1

الف(درکدام دوره سدها وگب بندهای متعدد برررودها بخصوص دجله وفرات باهدف گبیاری 

 زمین های کشاورزی ایجادشد؟

 (سلوکی4(اشکانی       1(ساسانی     2ا(هخامنشی       

 ب(کدام گهینه درموردراه ها وحمل ونقل دوران باستان درست نیست؟

نظامی دارای ارزش واهمیت فوق العاده –(راه ها ووسایل حمل ونقل ازنظرسیاسی 1

 بودند.

 (جاده شاهی به فرمان داریوش بهرگ احداث گردید.2

 ن ومهارت جاده سازی پیشرفت کرد.(دردوره ساسانی فنو1

 (ایرانیان باستان ازارابه وگاری های دوچرخ بهره فراوان می بردند.4

 ج(مراکهاصلی تجارت دریایی دوره هخامنشیان کدام بنادربودند؟

(بنادرشرقی دریای مدیترانه          1(سیراف          2(بنادرسلیج فارس      1

     1و1(مورد4

 

راپرکنید.جاهای سالی  4  

الف(مالیات واجاره بهای کشتهارهای.......................منبد درگمدهنراتی برای 

 ساسانیان به حساب می گید.

ب(داریوش هخامنشی درجریان لشکرکشی به هند یکی ازاهالی گسیای صغیربه 

 نام...................راماموکشف مسیرهای گبی کرد.

واندازه گیری ..........................راحاظ کردند.ج(هخامنشیان واحدهای وزن   

د(جاده شاهی که به فرمان داریوش بهرگ احداث گردید................رابه 

 شهر................درگسیای صغیر متصل می کرد.

و(یکی ازمقام های عالی رتبه دربارساسانی...........................رییس 

ه شمار می رفت.روستاییان وکشاورزان ب  

ه(.......................ازجمله بندرهای مهم سلیج فارس بود که به گاته مورسان 

 اهالی گنجا دردریانوردی وصیادی مهارت زیادی داشتند.

ی(دردوران باستان شهر...................درقلب پادشاهی  هخامنشی مرکه تجاری مهمی 

 به شمارمی رفت. 

 

 پاسخ کوتاه دهید. 5

الف(کدام حکومت های ایران باستان ماند ارتباط مستقیم  تجاری امپراتوری روم با 

 هندوچین شدند؟

ب(کدام واحد وزن و اندازه گیری درزندگی  اقتصادی دوران هخامنشی ازاهمیت ویژه ای 

 برسوردار بود؟

 ج(ضرب سکه ی طال درانحصار چه کسانی بود؟

 شاه می توانستند سکه نقره ضرب کنند؟د(دردوران باستان کدام شهر بااجازه پاد

 و(رییس روستاییان وکشاوران دردوره ساسانی چه نام داشت؟

 



 ی(ابتکاربرجسته ی ایرانیان باستان برای تامین گب درنواحی سشک وکم باران چه بود؟

 ه(سکه طالیی که داریوش ضرب کردچه نام داشت؟

  پاسخ تشریحی دهید 

ایران باستان که بصورت دیم وگبی کشت می شدند را نام مهم ترین محصوالت کشاورزی  6

 ببرید؟

 

  کشاورزان چرونه زمین ها وباغ ها را گبیاری می کردند؟ 7

  دردوران باستان بیشترزمین های کشاورزی وگله های دام متعلق به چه کسانی بود؟ 8

  شاهان هخامنشی برای پیشرفت وتوسعه کشاورزی چه اقداماتی انجام دادند؟  9

چرونه اقوام وطایاه های صحراگرد ودامدار گریایی با شیوه زندگی روستایی  11

 وشهری گشنا شده وبه کشاورزی روی گوردند؟ 

 

  صاحه دوم 

کدام عامل تاثیر زیادی برانتقال تدریجی گریاییان ازشبانی به کشاورزی  11

 داشت؟ 

 

  واستریوشان ساالر چه کسی بود وچه مسئولیتی داشت؟ 12

یکی ازعوامل ضعف وانحطاط دوره ساسانی که ضربه سنرینی براقتصاد گنان  11

 واردکردرابنویسید؟

 

مهم ترین جاده ای که به فرمان داریوش بهرگ احداث گردید چه نام داشت وکدام شهرها  14

 را به هم متصل می کرد؟ 

 

  دردوره هخامنشی جاده هار ا درجایی که زمین سست و باتالقی بودچرونه می ساستند؟ 15

  چرونه درزمان هخامنشیان مسیردریایی میان هندومصرشناسایی شد؟ 16

  عامل نشان دهنده توجه ساص ساسانیان به بازسازی وتوسعه ی جاده ها بوده است؟کدام  17

  راه ها درعصر باستان چه نقش مهمی درانتقال اندیشه ها وفرهنگ هاداشت؟ 18

تازمان داریوش درنواحی تحت فرمان حکومت هخامنشی مبادله کاال چرونه بود وحقوق  19

 ودستمهدها چرونه پرداست می شد؟

 

  کدام عامل مهم دربسط وگسترش تجارت داسلی وسارجی هخامنشیان نقش داشت؟ 21

  به رونق اقتصادی وتوسعه صنعت کرد؟ هخامنشی چرونه کمک شایانی  حکومت  21

  جندی شاپوروشوشترراایجادکرد؟-چرونه حکومت ساسانی کارگاه های بافندگی درشوش 22

  وبخصوص بازرگانی سارجی رونق اساسی گرفت؟چرادردوره اشکانیان جریان دادوستد  21

  عمده ترین منابد درگمدحکومت درایران باستان رانام ببرید؟ 24

  وضعیت اقتصادومعیشت ایران دردوران باستان تحت تاثیرچه عواملی قرارداشت؟ 25

  کدام عوامل طبیعی واقلیمی بروضعیت اقتصادی مردم ایران باستان تاثیرمنای می گذاشت؟ 26

طبیعی واقلیمی چه تاثیری بروضعیت اقتصادومعیشت ایران دردوران باستان -عوامل  سیاسی 27

 داشت؟

 

  چرااشکانیان وساسانیان ماند ازروابط مستقیم تجاری میان روم باهندوچین می شدند؟ 28

 

 

 


