
 (26ـ صفحۀ  3پترزبورگ روسیه قرار دارد. )پایه دهم ـ درس موزۀ آرمیتاژ در سن ؛«3»گزینۀ  -206

 800تا حدود  1100های داخلی ضعیف شده و از دلیل رقابت شهرها و جنگتمدن میسن به؛ «4»گزینۀ  -207

ــ درس اند. نامیده« عصر تاریکی»ق.م یونان دچار چنان انحطاطی شد که مورخان آن را  ــ صفحۀ  6)پایۀ دهم ـ ـ

52) 

برادرش کورش کوچک در آسیای صغیر سر به شورش  )رد گزینۀ دوم( ابتدای زمامداری او،در  ؛«1»گزینۀ  -208

ــد. در جنمی که میان دو برادر رک داد کورش کوچک  ــ اهی از مزدوران یونانی راهی پایتدت ش ــت و با س برداش

شد. در دوران فرمانرو شته  ست خورد و ک شد. شک شیان خارج  سیطرۀ هدتمن صر از   (4و  3)رد گزینۀ ایی او م

 (87ـ صفحۀ 9)پایۀ دهم ـ درس 

های مدتلف را فتح رد مورد )الف(: پس از آنکه اقوام آریایی حکومت تشــکیل دادند، ســرزمین؛ «3»گزینۀ  -209

روت بیشتر و منزلت باالتری دست هایی که ادارۀ حکومت را برعهده داشتند، به ثتدریج افراد و خاندانکردند و به

ـــکلای خاص، موجب ایجاد نابرابرییافتندو تمرکز قدرت و ثروت نزد عده گیری های اقتصـــادی و اجتماعی و ش

شد. دورۀ کوتاه فرمانروایی طبقات اجتماعی به شیان(معنای ولقعی آن  سرآغاز این تحول  مادها )نه هدامن را باید 

 دانست.

به دلیل اهمیت فتوحات نظامی، گروه جنمجویان نسبت به دو گروه  هدامنشیان )نه مادها(دورۀ رد مورد )د(: در 

 (110و  109ـ صفحۀ  12)پایۀ دهم ـ درس  دیمر، در جایماه باالتری قرار گرفت.

ــفحۀ  ؛«1»گزینۀ  -210 ــاختند. )ص ــکانی، به تقلید از یونانیان، معابدی را برای آناهیتا س ــاهان اش برخی از پادش

صفحۀ ( 131 شاه ) ستان کرمان شهر کنماور در ا شتی آناهیتا در 148برای مثال معبد آناهیتا در  شماه زرت ( و نیای

( )پایۀ دهم ـ 94شهر استدر که در زمان اشکانیان در اختیار ساسان، سر دودمان سلسلۀ ساسانیان بود. )صفحۀ 

 (16و  14 -10دروس 

سرزمینسبب در اختیار قبیلۀ قریش به ؛«2»گزینۀ  -211 شتن ادارۀ کعبه و برقراری رابطۀ تجاری با  های دور دا

منزلۀ توان بهتوجهی در میان قبایل دیمر داشتند؛ اما این قدرت و نفوذ را نمیو نزدیک، قدرت و نفوذ سیاسی قابل

سجمی نبود و ثبات الزم ر سی، ادرای و نظامی منظم و من سیا شکیالت  شمرد؛ زیر متکی به ت ا حکومتی پایدار 

 (22ـ صفحۀ  3نداشت. )پایۀ یازدهم ـ درس 

داد، انتقاد و اعتراض برخی جو نشان میکعاویه که خود را سیاستمداری اهل مدارا و مسالمت ؛«4»گزینۀ  -212

 (56حمق را تجمل نکرد و دستور به قتل آنان داد. )صفحۀ عدی و عمروبناز شیعیان مانند حجربن
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ششگرچه خاندان بنی سلطۀ اعراب و برخی اقدام عباس با کو سیدند، اما تداوم  های خلفای ایرانیان به حکومت ر

های برمکیان و ســهل و ســدتمیری و ســتم به عباســی از قبیل قتل ابوســلمه خالل و ابومســلم، نابودی خاندان

وکنار ر گوشههای مدتلفی دساز قیامبیت پیامبر، نارضایتی و خشم مردم ایران را برانمیدت و زمینهشیعیان و اهل

 (8و  6( )پایۀ سازدهم ـ دروس 86کشور شد. )صفحۀ 

بر مشارکت در امور محلی، های ندستین هجری، عالوهدلیل نادرستی گزینه: دهقانان در سده ؛«3»گزینۀ  -213

ـ درس  ـ  9نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دورۀ باستان به دورۀ اسالمی ایفا کردند. )پایۀ یازدهم 

 (90صفحۀ 

برقرار شدن آرامش و امنیت نسبی، قرار گرفتن زمام کارها به دست امیران و وزیران باتدبیر و  ؛«4»گزینۀ  -214

ــد عالقه ــادی و رش ــجم، از جمله عوامل رونق اقتص ــتقرار نظام دیوانی منظم و منس مند به عمران و آبادانی و اس

 (94ـ صفحۀ  9سلجوقیان( بود. )پایۀ یازدهم ـ درس  بویه )پیش ازشهرنشینی در زمان سامانیان و آل

صفی، نوه و جانشین شاه عباس اول، از تعادل روحی و سالمت عقل بهرۀ کافی نداشت. او شاه ؛«1»گزینۀ  -215

 (142ـ صفحۀ  13خان، حاکم فارس داد. )پایۀ یازدهم ـ درس قلیدستور به قتل سردار باکفایتی مانند امام

آقامحمدخان ندست نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف کرد و تهران را پایتدت خود قرار  ؛«2»گزینۀ  -216

س س با غلبه بر لطفعلی سال داد،  ستان، در  سرکوب طغیان حاکم گرج ش در تهران 1174ق/ 1210خان زند و 

 (32ـ صفحۀ  2گذاری کرد. )پایۀ دوازدهم ـ درس تاج

نۀ  -217 کار ؛«1»گزی گان ایرانی از ، طرح و نقشارزانی نیروی  ند باف فت  ندی و ظرا با و متنوع، هنرم های زی

سرمایهیک ضای بازار جهانی و  صادرات فرش در سو و تقا شد تولید و  سبب ر گذاری خارجی در تولید و تجارت، 

شد. عالوه شم و کمبود طال و نقره برای تأمین مالی واردات کاال از ادورۀ قاجر  صتعن ابری سایر بر آن، رکود  روپا و 

صادرات فرش به سزایی بر رونق  شورها نیز تأثیر ب شت. )پایۀ دوازدهم ـــــ درس ک ـ  4عنوان کاالی جایمزین دا

 (53و  52ها صفحه

ست ؛«4»گزینۀ  -218 سیدن کمونی ها در چین یکی از تحوالت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت ر

 (112ـ صفحۀ  7بود. )پایۀ دوازدهم ـ درس 

رغم اینکه با ســرکوب شــدید حکومت پهلوی مواجه شــد، نتایج مهمی قیام پانزده خرداد به ؛«3»گزینۀ  -219

شد. )پایۀ دوازدهم ـــــ درس  سرنمونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان  شت: هدف مبارزه تغییر کرد و  ـ  10دا

 (130صفحۀ 

خونینشهر )خرمشهر( از اسارت دشمن بعثی رقم خورد. )پایۀ دوازدهم ـ درس 12 ـ صفحۀ 154(  

220- گزینۀ »2«؛ اوج حماســۀ دفاع مقدس ملت ایران در عملیات بیتالمقدس )ســوم خرداد 1361( و با آزادی 
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