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  -- -      

 

  شود؟  ها در كدام منبع ديده مي نخستين آشنايي با حضور ايالمي. 1

  روايت تورات  - ب  هاي ايالمي       سنگ نبشته  -الف  

  تاريخ هردوت  -د  سنگ نبشته بيستون                -ج         

 آخرين شاه بزرگ و به قولي بزرگترين شاه ايالم كدام است؟  .2

  شيلهاك اينشوشينك                     - ب    نزر               نبوكد  -الف  

  شوتروك ناهونته  -د  هوتلوتوش اينشوشينك                    -ج  

  ؟ توان مشاهده كرد خاستگاه هنر برنز ايالمي را بيشتر در كدام مناطق مي. 3

  همدان  -د  فارس  -ج   خوزستان  - ب  لرستان  -الف  

  هاي مادها در حمله به سرزمين آشور صحيح است؟  كدام گزينه در مورد اهداف و انگيزه. 4

  توسعه طلبي ارضي براي افزودن به قلمرو -الف  

  غنايم و ثروت خزاين پادشاهان آشوري -ب  

  تحت فشار قرار دادن حكومت ليدي   -ج  

  رهايي از تهديد هميشگي فرمانروايان آشور -د  

  بندي كمان داران و نيزه داران پرداخت، كدام است؟  نخستين فرمانروايي كه در آسيا به منظور سامان دادن به سپاه، به گروه. 5

  فرورتيش -د  هوخشتره -ج  كياكسار اول -ب  دياكو -الف  

  كان خشايارشاه صحيح است؟كدام گزينه در مورد فهرست هردوت از شجره نامه نيا. 6

  .                اين فهرست با فهرست كوروش هماهنگ است -الف  

  .اين فهرست با فهرست داريوش هماهنگ نيست -ب  

  .          اين فهرست با روايات يوناني تناقض اساسي دارد -ج  

  .اين فهرست تنها با فهرست خشايارشا هماهنگ است -د  

  نبونيد و سالنامه وي از چه عنواني براي كوروش استفاده شده است؟هاي روياي  در كتيبه. 7

  شاه انشان -د  شاه پارس -ج  شاه بابل -ب  شاه شاهان -الف  

  صحيح است؟ » اسگرته« كدام گزينه در مورد قوم. 8

  .  نام قديمي قوم آشور بوده است -ب  .              شدبه ساكنان قلمرو بابل اطالق مي -الف  

  .ساكنان عمده اربيل و گوتيوم بودند -د  .                      روندياكان سومريان به شمار مياز ن -ج  
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  نظر نمود؟  به چه دليلي كمبوجيه پس از تصرف مصر از لشگركشي به كارتاژ صرفه. 9

  نيروي قدرتمند سپاه كارتاژ -ب  خبر كشته شدن برادرش برديا -الف  

  خبر شورش اهالي بابل عليه وي -د  ها از همكاري با وي امتناع فينيقي -ج  

  از ميان هفت تنان كه در ماجراي براندازي گئومات نقش داشتند، كداميك معتقد به حكومت و قدرت اليگارشي معتقد بودند؟ . 10

  اتانس -د  داريوش -ج   هوتانه -ب  بغبوخش -الف  

  از رسيدن به شاهنشاهي هخامنشي به اجرا گذاشت، چه بود؟  اي كه داريوش پس مهمترين برنامه. 11

  فرمان به ساخت بناي كاخ شوش -الف  

  ها تقسيم شاهنشاهي  هخامنشي به ساتارپي- ب  

  بازسازي معبدهاي اورشليم و تحيم قدرت در فلسطين -ج  

  در ليدي) اريتس(سركوب خودسري اوريتا -د  

دم مصر از حكومت هخامنشي، كداميك از ماموران خود را به سامان دادن اين منطقه داريوش اول با آگاهي از نارضايتي مر. 12

  فرستاد؟ 

  آرياندس -د  اوجاهورسنه -ج  بغيه -ب  پوليكرات -الف  

  حمل الوار چوب از لبنان جهت بناي كاخ شوش توسط كدام قوم انجام گرفته بود؟. 13

  سكاها -د  هاكاري -ج  ها ليدي -ب  ها سومري -الف  

  نامند؟  كدام مورخ داريوش اول را ششمين قانون گذار مصر مي. 14

  هكاتايوس -د  گزنفون -ج  هردوت -ب  ديودور -الف  

  ها چه كس بود؟ مامور و فرمانده داريوش در نبرد ماراتن با يوناني. 15

  اسكيالكس -د  داتيش -ج  آريستاگورتس -ب  مردونيا -الف  

  كجا بود؟ پايتخت و ديوانخانه اصلي هخامنشيان در. 16

  بابل -همدان                    د -شوش                        ج -تخت جمشيد                      ب -الف  

  در ساختار اداري هخامنشيان اعالم شده است؟ » آتش ريز «چه مسئوليتي براي مقام . 17

  نگهداري از آتش در محل هاي مقدس                    -الف  

  ظت از آتش در دربار شاهان هخامنشيمحاف -ب  

  تاييد صحت صدور سندهاي انباردار                          -ج  

  برگزار كننده مراسم هاي ديني در دربار -د  
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  ترين مقام به چه كسي تعلق داشت؟ در ساختار حكومتي هخامنشيان پس از شاه بلندپايه. 18

    فرمانده سپاه -ب    وزير -الف  

  رئيس تشريفات -د    رئيس ديوانخانه -ج  

  كار بازخواني خط ميخي فارسي باستان  را كدام شرق شناس به پايان رساند؟ . 19

  هينتس -د  نيبور -ج  راولينسن -ب  گروتفند -الف  

  خشاياشار پس از به قدرت رسيدن سركوب كدام شورش را نخستين برنامه خود قرار داد؟ . 20

 همدان -د  بابل -ج  آسياي صغير. ب  مصر. الف  

  شكست در كدام نبرد در يونان موجب بازگشت خشايارشا از يونان به ايران گرديد؟ . 21

  تسالي -د  آرتميزيون -ج  ترمپل -ب  ساالميس -الف  

  اردشير پس از به قدرت رسيدن با شورش كداميك از برادران خود كه با ساتراپ بلخ متحد شده بود، مواجه گرديد؟. 22

  مهرداد -د  اردوان -ج  ويشتاسب -ب  داريوش -الف  

  علت شورش بغبوخش عليه اردشير اول در سوريه چه بود؟. 23

  ظلم عوامل حكومتي اردشير در اين منطقه                  -الف  

  ضعف و ناتواني حكومت مركزي در اداره قلمرو -ب  

  آزردگي و خشم از كشته شدن ايناروس                      -ج  

  ناتواني از پرداخت خراج ساالنه به حكومت مركزي   -د  

  داريوش دوم مشهور به اخوس با كمك ساتراپ كدام مناطق موفق به كسب تاج  و تخت پادشاهي گرديد؟. 24 

  ارمنستان -د  آذربايجان -ج  سوريه -ب  بابل -الف  

  چيسفرناه ساتراپ ليدي از سوي داريوش دوم با اسپارت به توافق رسيد، چه بود؟ ) پيمان اول(414حاصل پيماني كه در سال . 25

  .               نظر كرد ايران از حاكميت خود در سوريه صرفه -الف  

  .مناطق مختلف آسياي صغير از پرداخت خراج معاف شدند -ب  

  .                  و تحت امر حكومت ايران قرار گرفت منطقه تسالي در اختيار -ج  

  .ايران متعهد شد در مقابل خسارات وارده به شهرهاي ايوني مبالغي بپردازد -د  

  كوروش نخستين پادشاه هخامنشي را با چه كسي مقايسه نموده است؟ » آنابازيس «گزنفن مورخ در اثر مشهور خود. 26

    داريوش اول. ب    اسكندر. الف  

  كوروش صغير. د    خشايارشاه. ج  
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  به چه علت تصرف قبرس از سوي هخامشيان در زمان اردشير دوم داراي نوعي مشروعيت بود؟ .27 

 به دليل پيوستگي مردم اين منطقه با مردم و سرزمين فينيقيه   -الف  

  به دليل وصيت حاكم آنجا مبني بر حمايت از جانشينان وي -ب  

  ردم اين منطقه با يونانيان در جنگ ساالميس به دليل همكاري م -ج  

  به دليل حضور اعيان و اشراف اين منطقه در دربار هخامنشيان . د  

  هاي آخر حكومت اردشير دوم آريوبرزن در كدام ساتراپي سر به شورش برداشت؟ در سال. 28

    فريقيه -ب    كاريه -الف  

  كاپادوكيه -د    كادوسيه -ج  

  كار مي بردند، به چه معنايي بود؟  كه يونانيان براي اردشير دوم هخامنشي به  Mnemon» منمون« لقب. 29

    بازرگان -ب    جبار -الف  

  فرزند خداوند- د    با حافظه -ج  

  كدام است؟ )ارسس(تنها منبع موجود درباره پادشاهي كوتاه رشا. 30

 آريان -د  پلوتارخ. ج  ديودور. ب  كتسياس. الف  

  نخستين نبرد بزرگ اسكندر با امپراتوري هخامنشي در كجا بود؟ . 31

  در اطراف شهر سارد -ب  در حدود فريقيه           -الف  

  در حدود هاليكارناسوس -ج  ساحل رود گرانيكوس             -ج        

  گريان مقدوني به آنجا نرفتند؟ كدام شهر با پيشنهاد صلح از سوي اهالي شهر مورد هجوم اسكندر قرار نگرفت و لش. 32

  ميلت -د  كيليكيه -ج  لسبوس -ب  پافالگوني. الف  

  با سقوط كدام شهر مزيكه ساتراپ پارسي مصر بدون چون و چرا تسليم اسكندر شد؟ . 33

  صيدون -د  الكدموني -ج  غزه -ب  دمشق -الف  

  ميان داريوش و اسكندر در نزديكي كدام شهر روي داد؟ » گوگمل «جنگ مشهور. 34

  موصل. د  اربيل -فلسطين                        ج -ب  حلب -الف  

  نشين پرداخت؟ اسكندر بدنبال تصرف تخت جمشيد به سركوب كدام قبيله كوه. 35

    اوكسي ها -ب    خوزي ها -الف  

  مردها -د    ليكيايي ها -ج  
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  در مورد سرنوشت داريوش سوم درست است؟ كدام گزينه . 36

  . وي در نبرد گوگمل به دست سربازان اسكندر كشته شد -الف  

  .وي در حدود رود كارون به دست چوپاني كشته شد -ب  

  . اسكندر در تعقيب وي در حدود شاهرود با جسد وي روبرو شد -ج  

  .اسكندر پس از دستگيري وي در تخت جمشيد سرانجام او را اعدام كرد -د  

  معماي نام داريوش چيست؟ . 37

  فرمانرواي فضيلت -د  كمربسته  -ج  بنده -ب  دارند نيكي -الف  

  رنگ ويژه ارتشتاران  در ايران باستان چه بود؟ . 38

  آبي -د  سياه                    -ج  سرخ                       -ب  سفيد                      -الف  

  كرد؟  ديوان اداري هخامنشيان مستقيما زير نظر چه كسي انجام وظيفه مي. 39

  وزير تشريفات -د  سپهساالر                 -ج  وزير اعظم                -ب  شاه               -الف  

  مركز اصلي مديريت ديواني شاهنشاهي هخامنشيان در كجا بود؟ . 40

  بابل  -د  هگمتانه                         -تخت جمشيد                  ج -ب  شوش             -الف  

  چه بود؟  »كاخ دار«  در ديوان اداري هخانشيان وظيفه مقام. 41

  تامين مواد غذايي و پذيرايي كاخ -ب                محافظت و ايجاد امنيت از كاخ شاهي    -الف  

 هاي جاري در كاخ تامين هزينه -د  عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان                     -ج  

  به معاونت كدام مقام اداري منصوب بود؟ » گرذپتيس.اوپه« مقام. 42

  انباردار -ب    خزانه دار  -الف  

  رئيس چاپارخانه شاهي -د    رئيس اداره چارپايان -ج  

دستور كدام پادشاه هخامنشي قاضي كه در ممفيس رشوه گرفته بود را اعدام و پوست او را بر مسند قضاوت گذاشته  به. 43

  بودند؟ 

  خشايارشا -د  كمبوجيه -ج  داريوش -ب  كوروش -الف  

  هاي آن نماد چه چيزي است؟ به سبب ويژگي» اسب« در اوستا . 44

  نماد قوم پارس -ب    برزيگراننماد طبقه  -الف  

  نماد پيروزي  -د  نماد آباداني و سرسبزي -ج  
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  از زمان كدام پادشاه هخامنشي مسئله موروثي شدن مقام سرداري كل سپاه تثبيت شد؟ . 45

    داريوش اول -ب    كمبوجيه -الف  

  اردشير اول    -د    خشايارشا- ج  

  ي آمده به چه معنايي است؟ كه در نام پادشاهان هخامنش» خشثره« عنوان. 46

  فرمانروايي  -د  دالور -ج  پهلوان -ب  فضيلت -الف  

  بزرگترين واحد وزن در دوره هخامنشيان كدام بود؟ . 47

  گريوه -د  شكل                        -ج  كرشه                -ب  طاالن                 -الف  

  شود؟  عنوان طبقه چهارم در جامعه باستان پديدار مي وران به در كدام بخش از اوستا هوتخشان يا پيشه. 48

  ونديداد -د  يسنا                            -ج  گاث ها                  -ب  زامياد يشت -الف  

  شود؟  ترا نام برده ميهاي كدام پادشاه هخامنشي از آناهيتا و مي براي نخستين بار در كتيبه. 49

    داريوش دوم -ب     داريوش اول               -الف  

  اردشير دوم -د    اردشير اول -ج  

  هاي روزگار خشايارشا متاثر از هنر كدام قوم است؟  دروازه ملل از بناي. 50

  يوناني -د  ايالمي -ج  آشوري -ب  بابلي -الف  
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