
 به نام خدا  

          تاریخ پایه دهمکتاب  10و  9 سوالت تستی دروس 

 اهیم جالل و: هیه توسط طـرح و ت

 

 شده است؟قبل از میالد ، در سالنامه های شاهان چه قومی به مادی ها اشاره  9برای اولین بار در قرن  1

 د: سومر              ج : ایالم                          ب: آشور                  الف : اکد   

 چه عاملی زمینه اتحاد قبایل پراکنده ماد را فراهم آورد؟ 2

 الف: تالش مادها برای به دست آوردن فلزات و سنگ های قیمتی

 یگی آنهانگرانی از قدرت گیری مانایی ها در همساب: 

 ج : ویژگی های فرهنگی مشترک بین قبایل ماد

 د : یورش های پیاپی آشوریان

 رگان طوایف ماد با کوروش هخامنشی بر ضد آستیاگ ، همدست شدند؟چرا بز 3

                         چون آستیاگ اختیارات آنها را محدود کرده بود.الف( 

 به دلیل اینکه کوروش با طوایف مادی خویشاوندی داشت. ب(

 چون از عملکرد آستیاگ ناراضی بودند.ج( 

 زیرا آستیاگ توانایی اداره مملکت را نداشت.د( 

 کوروش ) موسس سلسله هخامنشیان ( پس از به قدرت رسیدن ، ابتدا به چه سرزمینی لشکر کشید؟ 4

 یوناند(                       ارمنستانج(                     بابلب(                   آسیای صغیرالف( 

 ا گسترش یافت؟قاره آفریققلمرو هخامنشیان تا ، در زمان کدام شاه هخامنشی  5

     داریوش اولب(                                                            اردشیر اولالف( 

 کمبوجیهد(                                                                  خشایارشاج( 

 چرا داریوش اول هخامنشی به شمال دریای سیاه و جنوب روسیه کنونی لشکرکشی کرد؟ 6

           برای دستیابی به منابع فلزی آن مناطق( الف

      به منظور دفع حمالت قبایل سکایی( ب  

        استفاده از امتیاز تجارت در دریای سیاهجهت ( ج 

 برای انتقال فرهنگ و تمدن هخامنشیان به آن مناطق( د 

 کدام یک از نبردهای زیر دریایی بود و در زمان کدام شاه هخامنشی روی داد؟ 7

                               داریوش سوم –ساالمیس   ب(                              داریوش سوم –گوگمل  الف(

 خشایارشا –گوگمل  د(                                    خشایارشا –ساالمیس ج( 

 

 دوم ، کدام سرزمین از سیطره فرمانروایی هخامنشیان خارج شد؟در زمان اردشیر 8

 هند                   ج( بابل                         د( آسیای صغیر                           ب(                 مصرالف( 

 هخامنشی ، نقش تحریک آمیز داشتند؟ اول چه کسانی در شورش شهر یونانی نشین میلتوس در زمان داریوش 9

 اهالی شهر سارد د(               آتنی ها ج(                مقدونی هاب(                اسپارتی ها الف(

 



  

 کتاب تاریخ پایه دهم          10و  9سوالت تستی دروس   

 

 نتیجه نبرد بین کوروش کوچک و اردشیر دوم هخامنشی چه بود؟ 10

 به پیروزی کوروش کوچک انجامید و او به پادشاهی رسید. الف(

 در نهایت با هم صلح کردند و کوروش کوچک قدرت را به  اردشیر دوم واگذار کرد.          ب( 

در جریان نبرد ، اردشیر دوم کشته شد ، اما بزرگان به جای کوروش کوچک ، اردشیر سوم را به تخت شاهی ج( 

 نشاندند.

 کوروش کوچک شکست خورد و کشته شد.د(

  به خود داده بود؟ لقب نیکاتور یا فاتح را چه کسی 11

 فلیپ مقدونی د(           آنتیوخوس هفتمج(              سلوکوسب(            اسکندر مقدونیالف( 

 در روزگار مهرداد دوم اشکانی ، روابط ایران با چه کشوری توسعه پیدا کرد؟ 12

  چیند(                                 رومج(                                هند ب(         ارمنستانالف( 

 است؟نادرست   ، کدام مورد درباره اردوان چهارم ، آخرین پادشاه اشکانیان  13

      نیروهای مهاجم رومی را شکست داد.الف( 

 رومیان را مجبور به پرداخت غرامت کرد.ب( 

              در برابرمشکالت داخلی موفق نبود. ج( 

 والریانوس ، امپراتور روم را به اسارت در آورد. د( 

 مهم ترین مشکلی که اردشیر بابکان ساسانی در آغاز حکومت خود با آن مواجه شد ، چه مشکلی بود؟ 14

 استقالل نسبی حاکمان محلیب(           هجوم رومیان به مرزهای ایرانالف( 

 در ایالت های مرزیشورش د(         یورش های مکرر اقوام بیابانگردج( 

 کوچاندن یونانیان به این شهرها چه بود؟سلوکوس و جانشینانش از ایجاد شهرهای جدید و اصلی هدف  15

 استفاده از تجربه بازرگانی یونانیان در مسیر جاده ابریشمالف( 

 ب( رقابت با جانشینان اسکندر در مصر در مورد شهرسازی

 ترویج فرهنگ یونانی در ایران (ج

 ایجاد فرصت های شغلی جدید برای یونانیان در ایراند(  

 کدام شاه ساسانی ، حکومت لخمیان را در مرزهای جنوب غربی ایران از میان برداشت؟ 16

       شاپور دومد(                شاپور اول  ج(                  انوشیروانب(                   خسرو پرویز الف(

 اشراف و نجبای ساسانی در مقابل حمایت قباد ساسانی از مزدک چه بود؟واکنش  17

                 کاهش دادن اختیارات قبادالف( 

      کشتن قباد و به پادشاهی رساندن فرزندش انوشیروان ب(

        تبعید قباد به مناطق شرقی ایرانج( 

          برکناری و زندانی کردن قبادد(  

 گیری و مداراجویی فرهنگی و دینی از ویژگی های کدام حکومت  بود؟آسان  18

 سلوکیاند(                                     ساسانی( ج                       ماد ب(                  اشکانیان الف( 



  

 

  

 کتاب تاریخ پایه دهم          10و  9سوالت تستی دروس  

 

 توان اقتصادی ساسانیان در اواخر حکومتشان چه بود؟ مهم ترین علت کاهش 19

 الف( کاهش درآمد تجارت به دلیل وجود اقوام بیابانگرد درمسیرهای بازرگانی   

 ب( طغیان رودهای دجله و فرات ، شکسته شدن سدها و زیر آب رفتن زمین های حاصلخیز آسورستان

 ج( جنگ های مکرر ساسانیان با رومیان در غرب و اقوام بیابانگرد در شرق 

 د( باال رفتن هزینه ها و مخارج شاهان و بزرگان ساسانی به ویژه از دوره خسروپرویز به بعد  

 شورش بهرام چوبین در زمان چه پادشاهی بود و چه نتیجه ای داشت؟ 20

        به سختی سرکوب شد.  –الف( خسرو پرویز 

 بهرام  چوبین به جای او به پادشاهی نشست.  –ب( خسرو پرویز 

    به سختی سرکوب شد.  –هرمز چهارم ج( 

 بهرام چوبین به جای او به پادشاهی نشست. –هرمز چهارم د(  

 




