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3: پاسخ گزینه 206  

ة لوور در پاریس، بریتانیا در لندن، آرمیتاژ در سن پترزبورگِ روسیه و متروپولیتن در نیویورک قرار دارد.موز  

(26، تاریخ شناسی، صفحة 1)تاریخ   

1: پاسخ گزینه 207  

ابتدای زمامداری اردشیر دوم، برادرش کورش کوچک در آسیای صغیر سر به شورش برداشت و با سپاهی از مزدوران یونانی راهی در 

 پایتخت شد. در جنگی که میان دو برادر رخ داد، کورش کوچک شکست خورد و کشته شد.

 در دوران فرمانروایی اردشیر دوم، مصر از سیطرة هخامنشیان خارج شد.

(87، ایران در عصر باستان، صفحة 1 )تاریخ  
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در دورة ساسانیان، طبقة فرادست و حاکم، در مقایسه با گذشته، گسترش چشمگیری یافت و در درون خود دارای مراتب و درجات 

 متفاوت شد.

 در دورة ساسانیان، گروه جدیدی به نام دبیران به طبقة حاکم افزوده شد.

ان، قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجة اول کاهش یافت و بر قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجة دوم افزوده شد.در دورة ساسانی  

 تشریح موارد غلط:

دورة کوتاه فرمانروایی مادها را باید سرآغاز ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی و شکل گیری 

واقعی آن دانست، ولی در زمان هخامنشیان با افزایش فتوحات و توسعة تشکیالت حکومتی، نابرابری های طبقات اجتماعی به معنای 

 اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی افزایش یافت.

گرفت.در دورة هخامنشیان، به دلیل اهمیت فتوحات نظامی، گروه جنگجویان نسبت به دو گروه دیگر، در جایگاه باالتری قرار   

(110و  109، ایران در عصر باستان، صفحه های 1)تاریخ   
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 ساسان، موبد نیایشگاه زرتشتیِ آناهیتا در شهر استخر، واقع در منطقة پارس بود.

 از آثار برجستة معماری دوران اشکانیان می توان به معبد آناهیتا در شهر کنگاور در استان کرمانشاه اشاره کرد.

پاسخ این سوال، تنها از این دو عبارت کامالً نامرتبط با سوال موردنظر، قابل دریافت می باشد.()  

 تشریح گزینه های نادرست:

: آناهیتا از خدایان کهن ایرانی بود.1گزینه   

: ستایش ایزد مهر )میترا( به قلمرو روم در آسیای صغیر راه یافت.3گزینه   

ایرانی، مهر یا میترا، ایزدِ پیمان و قانون بود و پرستش این ایزد، بخشی از آیین زرتشت به شمار نمی : بر اساس باورهای کهن 4گزینه 

 رفت.

(148و  94، ایران در عصر باستان، صفحة های 1)تاریخ   
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نزدیک، قدرت و نفوذ سیاسی قابل قبیلة قریش به سبب در اختیار داشتن ادارة کعبه و برقراری رابطة تجاری با سرزمین های دور و 

توجهی در میان قبایل دیگر داشت؛ اما این قدرت و نفوذ را نمی توان به منزلة حکومتی پایدار شمرد؛ زیرا متکی به تشکیالت سیاسی، 

 اداری و نظامی منظم و منسجمی نبود و ثبات الزم را نداشت.

(22، ظهور اسالم حرکتی تازه در تاریخ بشر، صفحة 2)تاریخ   
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حکومت بنی امیه همواره در برابر معترضان و مخالفان خود سیاست سرکوب و خشونت را اجرا می کرد. حتی معاویه که خود را 

سیاست مداری اهل مدارا و مسالمت جو نشان می داد، انتقاد و اعتراض برخی از شیعیان مانند حُجربن عَدیّ و عَمرِوبن حَمِق را تحمل 

کرد و دستور به قتل آنان داد.ن  

گرچه خاندان بنی عباس با کوشش ایرانیان به حکومت رسیدند، اما تداوم سلطة اعراب و برخی اقدام های خلفای عباسی از قبیل قتل 

ان شد.ابوسَلمة خلّال و ابومسلم، نارضایتی و خشم مردم ایران را برانگیخت و زمینه ساز قیام های مختلفی در گوشه و کنار ایر  

(86و  56، ظهور اسالم حرکتی تازه در تاریخ بشر، صفحه های 2)تاریخ   
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دهقانان، دودمان های زمین داری بودند که از قدرت و نفوذ اقتصادی و پشتوانة اجتماعی و فرهنگی قابل مالحظه ای در خراسان و 

ستین هجری، عالوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال ماوراء النهر برخوردار بودند. دهقانان در سده های نخ

 فرهنگ ایرانی از دورة باستان به دورة اسالمی ایفا کردند.

(90، ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه، صفحة 2)تاریخ   
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ش کهندژ )ارگ(، شهرستان )شارستان( و شهر بیرونی شهرها در دوران حکومت های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی، از سه بخ

 )رَبَض( تشکیل می شد، با این تفاوت که شهر بیرونی در دورة سلجوقی بیش از ادوار پیشین گسترش یافت.

(107، ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه، صفحة 2)تاریخ   

 

1: پاسخ گزینه 215  

ادل روحی و سالمت عقل بهرة کافی نداشت. او دستور به قتل سردار با کفایتی مانند شاه صفی، نوه و جانشین شاه عباس اول، از تع

 امام قلی خان، حاکم فارس داد.

(140، ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه، صفحة 2)تاریخ   

 

2: پاسخ گزینه 216  

پایتخت خود قرار داد، سپس با غلبه بر لطفعلی خان آقامحمدخان قاجار نخست نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف کرد و تهران را 

ش در تهران تاج گذاری کرد. 1174ق/ 1210زند و سرکوب طغیان حاکم گرجستان، در سال   

(32، سیاست و حکومت در عصر قاجار، صفحة 3)تاریخ   
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تأثیر بسزایی بر رونق صادرات  کاال از اروپا و سایر کشورها رکود صنعت صادرات ابریشم و کمبود طال و نقره برای تأمین مالی واردات

 فرش به عنوان کاالی جایگزین داشت.

(53و  52، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار، صفحه های 3)تاریخ   
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ی مائو در چین بود.یکی از تحوالت مهم جهان پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت رسیدن کمونیست ها به رهبر  

 )سایر گزینه ها، قبل از جنگ جهانی دوم واقع شده اند.(

(112، جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن، صفحة 3)تاریخ   
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 با وقوع قیام پانزده خرداد، هدف مبارزه تغییر کرد و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان شد.

(130صفحة  ، انقالب اسالمی،3)تاریخ   
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اوج حماسة دفاع مقدس ملت ایران در عملیات بیت المقدس و با آزادی خونین شهر )خرمشهر( از اسارت دشمن بعثی رقم خورد و 

 برگ زرینی در دفاع از ایران در تاریخ معاصر ثبت شد.

(154، جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، صفحة 3)تاریخ   
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