
  

 

دست به  ،حکومت ساسانی با در اختیار گرفتن واردات ابریشم خام و کوچاندن بافندگان ماهر از قلمرو روم در شام به ایران  1

 چه اقدامی زد؟

 : آموزش بافندگی را در دانشگاه جندی شاپور راه انداخت.الف 

 به چین فرستاد.هیاتی را همراه آن بافندگان ماهر برای عقد قرارداد ب: 

 ج : کارگاه های بافندگی متعددی در شوش ، شوشتر و جندی شاپور ایجاد کرد.

 فنون تولید ابریشم را که چینی ها از دیگران مخفی می کردند ، کشف کرد و آن فنون را توسعه بخشید.د:  

 

 است ؟ نادرست کدام گزینه در مورد جاده شاهی در دوره هخامنشیان  2

 شد.الف: به فرمان داریوش یکم هخامنشی )داریوش بزرگ ( احداث 

 شوش را به سارد در آسیای صغیر متصل می کرد.ب: 

 صورت گرفت. ده سازی یونانیان در قلمرو حکومت یونانج : احداث آن در واکنش به جا

و کاروان ها  امکانات فراوان برای مسافرانکیلومتر ، ایستگاه هایی با  30تا  25د : به گفته هرودوت در طول آن به فاصله هر 

 ایجاد شده بود.

 در دوره هخامنشیان ، شهربی ها )ساتراپ ها ( چه نوع سکه ای می توانستند ضرب کنند؟ 3

                       نقرهب(                        طالالف( 

 که اقدام کند.بود و غیر از آنان ، کسی نمی توانست به ضرب س ضرب سکه فقط در انحصار شاهاند(                       مسیج(  
 

 در دوره ساسانیان ، به رییس چه قشری ، واستریوشان ساالر گفته می شد؟ 4

 پیشه ورانب(                                                            صنعتگران الف(

 کشاورزان د(                                       ستاره شناسان و منجمانج( 

 تجارت و مبادله اشیای تجملی به جای کاالهای ارزان قیمت ، در چه دوره ای رونق گرفت؟ 5

    ( ساسانیاند          ب( سلوکیان                        ج( اشکانیان                                            هخامنشیانالف( 

 در عصر هخامنشیان ، چه کسانی در حوزه کشاورزی از پرداخت مالیات تا پنج سال معاف می شدند؟ 6

                  کسانی که به حفر قنات اقدام می کردند.( الف

 کسانی که اقدام به آبادانی زمین های بایر می کردند.( ب

                                                              افرادی که در زمین های دیم اقدام به کشت محصوالت می کردند و بهره وری باالیی در آن زمین ها داشتند. (ج 

 افرادی که محصوالت جدیدی را که تا آن زمان در ایران وجود نداشت را کشت می کردند.( د

 هخامنشیان ، واحدهای وزن و اندازه گیری چه کسانی حفظ شد ؟در دوره  7

 آشوری ها (د                            لودی هاج(                       ایالمی هاب( مادها                       الف(
 

 یر زیادی داشت؟کدام مورد در انتقال تدریجی آریاییان از زندگی شبانی به زندگی مبتنی بر کشاورزی تاث 8

 ف( آموزه های زرتشت در زمینه تشویق مردم به کشاورزیال

 حاصلخیز بودن مناطقی که آریایی ها در آن سکونت گزیدند.ب(  

 اضافه شدن طبقه جدید کشاورزان به طبقات اجتماعی آریاییانج( 

 دامداریتلف شدن تعداد زیادی از دام ها در نتیجه عوامل طبیعی و از رونق افتادن د( 

 



  

 

 

 ود؟طغیان رودهای دجله و فرات و خراب شدن آب بندها از عوامل ضعف و انحطاط کدام حکومت ایران باستان به شمار می ر 9

   هخامنشیان ب(                                                                  مادالف( 

 ساسانیاند(                                                          ( اشکانیان  ج

 

 که ندا بر اساس چه منابعی معلوم شده است که در زمان هخامنشیان ، کارگاه هایی از صنعتگران و استادکاران وجود داشته 10

 اشیا و مواد خوراکی مورد نیاز کاخ شاهی را تولید می کردند؟

 لوح های گلی کشف شده از خزانه تخت جمشید ب(                 مورخان یونانی به ویژه هرودوتگزارش های  الف(

 رجسته هابتصاویر کارگاه های صنعتگران در نقش  د(                       سفرنامه های به جامانده از دوره هخامنشیانج( 

 

 آن دوره به هم گره خوردند؟ در نتیجه کدام اقدام حکومت ساسانیان ، دین و سیاست در 11

      به وجود آمدن طبقه جداگانه ای از موبدانالف( 

 بهره گیری از مشاوره های کرتیر ، موبد بزرگ عصر ساسانیب( 

   ایجاد آتشکده هایی که فقط مخصوص شاهان و بزرگان بود.ج(  

 رسمی کردن دین زرتشتی د( 

 

 مسایلی بود؟ دینکرد در دوره ساسانیان ، مشتمل بر چه 12

 مسایل دادرسی و قضاوت از دیدگاه موبدانالف( 

 عقاید زرتشتی ( ب 

 مطالب مربوط به رویارویی ساسانیان با عقاید مانیج(  

 آموزه های مانید(  

 

 اشکانیان در ساخت معابد آناهیتا از چه کسانی تقلید کردند؟ 13

 آسیای صغیر مردمان د(                           یونانی هاج(                       چینی هاب(             بابلیانالف( 

 

 آتشکده آذر برزین مهر در عصر ساسانی ، مخصوص چه افرادی بود؟ 14

 نظامیانب(                                                          شاهانالف( 

 موبداند(                                                       کشاورزانج( 

 

 در زمان بالش یکم اشکانی برای پشتیبانی از دین زرتشتی ، چه اقدام مهمی انجام شد؟ 15

 دین زرتشتی برای مدتی در قلمرو اشکانیان رسمی اعالم شد.الف( 

 ( سکه هایی با نقش تصاویر مربوط به باورهای زرتشتیان ضرب شد.ب

 آتشکده های مختلفی در روستاها و شهرها احداث شد. ج(

 متون پراکنده اوستا ، گرداوری شد. د(

 



  

 

  

 

 مطابق تعالیم زرتشتی ، امشاسپندان چه امری را برعهده دارند؟ 16

 در برگزیدن مینوی نیک ، پیروان زرتشت را یاری می رسانند. الف(

 جهان ، به اهوره مزدا کمک می کنند. و ادارهدر آفرینش  ب( 

 در روز واپسین ، اعمال انسان را داوری خواهند کرد. ج(  

 احکام و عقاید دین زرتشتی را به پیروان زرتشت آموزش می دهند.د(   

 

 مردوک ، خدای بزرگ چه قومی بود و مورد ستایش کدام پادشاه هخامنشی قرار گرفت؟ 17

 کمبوجیهمصریان / ب(                                        مصریان / کورش بزرگالف( 

   بابلیان / کمبوجیهد(                                              بابلیان / کورش بزرگج( 

   

 چرا دوره ساسانیان اهمیت بسزایی در تاریخ دین زرتشتی دارد؟ 18

       چون حکومت ساسانی ، دین زرتشتی را دین رسمی اعالم کرد.الف( 

چون موبدان برای اینکه در مقام بحث و جدل ، سند و مدرک قابل استنادی داشته باشند ، اقدام به مکتوب کردن اوستای  ب(

 شفاهی کردند.

 برای طبقات مختلف اجتماعی در اکثر مناطق تحت قلمرو ساسانیان ساخته شد.زیادی زیرا آتشکده های ج(  

 جلوگیری و با عقاید مانی و مزدک مبارزه شد.د ( زیرا از نفوذ دین بودایی در شرق ایران 

 

 مراسم و تشریفات آریایی ها را پیش از زرتشت ، چه کسانی اجرا می کردند؟ 19

 د( هیربدان                                     الف( مغان                     ب( امشاسپندان                   ج( موبدان

 

 مورد مانی و عقاید او صحیح است؟کدام گزینه در  20

الف( عقیده داشت که او و پیامبران پیش از وی آمده اند تا روح را که از دنیای نور است از جهان مادی و تاریکی برهانند و 

 انسان را به رستگاری برسانند.

 پیروان زیادی پیدا کرد. ب( از ترکیب آموزه های میترا و آناهیتا ، آیین جدیدی عرضه کرد و به همین دلیل به سرعت

 ج( از خسرو انوشیروان ساسانی اجازه گرفت که عقاید خود را تبلیغ کند. 

 د( به دستور شاپور یکم ساسانی به زندان افتاد و اعدام شد. 

 




