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 زبان دوم نوشتاری در دوران هخامنشی چه زبانی بود؟ 1

 : اکدید     ایالمی                           ج : یونانی                       ب: : سومری                       الف 

 

 کدام زبان در حوزه زبان های التین قرار دارد؟ 2

 انسویب: هلندی                             ج : انگلیسی                      د :فر               دانمارکیالف: 

 

 کدام سلسله حکومتی در فالت ایران  رواج داشته اند؟زبان های کهن ایرانی تا پایان  3

 نیانساساد(                    اشکانیانج(                         هخامنشیانب(                        ماد الف(

 

 زبان رسمی و درباری حکومت ساسانی چه زبانی بود؟  4

 ایرانی نوب(                                             فارسی میانه الف(

 اوستایی د(                                                            پارتیج(  

 

 گوسان ها چه کسانی بودند؟ 5

 کسانی که داستان های حماسی و عاشقانه را در دربار شاهان می نوشتند.الف( 

     که داستان ها را از حفظ برای مردم می خواندند.شاعران دوره گردی ب( 

 موسیقی دانانی که در دربار شاهان ساسانی به ویژه خسرو پرویز به هنرنمایی می پرداختند. ج(

 افرادی که فرهنگ شفاهی مردم را به صورت کتاب در می آوردند. د(

 

 اختصاص داشت؟در دوران ساسانی ، آموزگاری به عنوان یک شغل به چه کسانی  6

 اشراف( د                                      خاندان شاهی (ج                            دبیران( ب                            موبدان( الف

 

 پیشرفت علمی و فرهنگی در ایران باستان در چه دوره ای بیشتر بوده است؟ 7

 ساسانیان (د                             اشکانیانج(                       سلوکیان ب(                               هخامنشیان الف(

 

 است؟ نادرست کدام گزینه در مورد دانشگاه جندی شاپور  8

 ف( در حوالی دزفول کنونی قرار داشت.ال

 شد. دانش های مختلفی مانند پزشکی و فلسفه در آن تدریس میب(  

 نجوم بیشتر از سایر رشته ها در آن رونق داشت. ج(

  ی با درمان بیماران آشنا می شدند.کنار آموزش های نظری به صورت عمل دارای بیمارستانی بود که دانشجویان درد(

 

 

 

 

 



  

 

 کتاب تاریخ پایه دهم          16و  15سوالت تستی دروس 

 طـرح و تهیه توسط جالل واهیم 

 

 قدیمی زیر که مربوط به ایران باستان هستند ، کدام متن به صورت منظومه داستانی نگارش شده است؟از متون  9

 ار زریرانیادگد(                     ( دینکردج                  مادیان هزار دادستان( ب               شاپورگانالف( 

 

 نویسندگان یونانی معاصر هخامنشیان در مورد آموزش آمده است ، بیشترگزارش و آگاهی های پراکنده ای که در آثار  10

 بازتاب دهنده چه مسأله ای است؟

 شیوه تعلیم و تربیت فرزندان خاندان شاهی و درباریان الف(

 وضعیت آموزش اوستا در مراکز آموزشی مخصوص فرزندان اشرافب( 

 عالیروش ها و فنون تعلیم و تربیت در مراکز آموزش ج(  

 همه موارد د(  

 

 وجود قلعه های تو در تو با رنگ های نمادین خاص هر قلعه ، از ویژگی های کدام شهر در دوره مادی ها است؟ 11

   اسپدانه ) اصفهان (ب(                                                                   بیستونالف( 

 کنگاور د(                                                 هگمتانه ) همدان (ج(  

 

 کدام دسته از ویژگی های زیر از خصوصیات هنر و معماری هخامنشی به شمار می رود؟ 12

 ها و هندی هادرباری بودن / تقلید از آثارهنری چینی  الف( 

 نوگرایی / تاثیرپذیری از هنر اقوام و ملل تابع( ب 

 طبیعت گرایی / درباری بودن ج( 

 طبیعت گرایی / تقلید از آثار هنری چینی ها و هندی هاد(  

 

 در نقش برجسته های دوره هخامنشی از نقش برجسته های چه منطقه ای الهام و الگو گرفته شده است؟ 13

 هرینبین الن د(                        یونان ج(                         هندب(                        مصر الف(

 

 ظریف ترین آثار هنری دوران هخامنشیان را می توان در چه هنرهایی یافت؟ 14

 فلزکاری و جواهرسازیب(                                      سنگ بری و پیکرسازیالف( 

 نقاشی و نگارگرید(                                             معماری و شهرسازیج( 

 

 معماری ساسانی با ساخت چه بنایی آغاز شد؟ 15

 ایوان کسرا در کاخ تیسفونالف( 

 ( دانشگاه جندی شاپورب

 کاخ اردشیر در فیروزآباد ج(

 طاق بستان در کرمانشاه د(

 



  

 

  

 کتاب تاریخ پایه دهم          16و  15سوالت تستی دروس 

 طـرح و تهیه توسط جالل واهیم 

 

 خنیاگران در چه دوره ای از منزلت و امتیازات ویژه برخوردار شدند؟ 16

 ساسانیاند(                               اشکانیان ج(                           سلوکیان ب(                 هخامنشیان  الف(

 

 رونق گرفت؟هنر مجسمه سازی در دوره اشکانیان با تاثیر از هنر کدام سرزمین  17

      آسیای صغیرد(                              یونانج(                       بین النهرینب(                         مصرالف( 

   

 هنر گچ بری در دوره اشکانیان در کدام یک از بناها به نهایت ظرافت رسید؟  18

 کاخ شهر هترا در نزدیکی موصل (ب                                              معبد آناهیتا در کنگاورالف( 

 د ( شهر صد دروازه )دامغان (                                                  کوه خواجه در سیستانج(  

 

 کاخ آپادانا به دستور چه کسی و در چه شهری ساخته شد؟ 19

 ب( داریوش یکم هخامنشی / همدان                         / شوش الف( داریوش یکم هخامنشی

 د( خسرو پرویز ساسانی / همدان                               ج( خسرو پرویز ساسانی / شوش

 

 در مورد طرح و نقشه شهرهای اشکانی و ساسانی صحیح است؟به ترتیب کدام گزینه  20

 دایره ای –ب( شطرنجی                         شطرنجی          -شطرنجی  الف( 

 دایره ای –د( دایره ای                                       شطرنجی –ج( دایره ای  

 




