
 

 

 19درس 

 .بود امپراتوری کدام جهان در بزرگ امپراتوری نخستين

 روم امپراتوری (الف

 هخامنشيان امپراتوری (ب

 يونان امپراتوری (ج

 ساسانيان امپراتوری (د

 بودند؟ ساکن آريايی اقوام از يک کدام ايران غرب شمال در

 ها پارت (الف

 ها پارس (ب

 مادها (ج

 ها ايالمی (د

 بود؟ خود ی همسايه کدام ی حمله مورد بيشتر ماد مردم-

 بابل (الف

 ليدی (ب

 سومر (د آشور (ج

 آمد؟ بوجود کسانی چه بدست ايران در ها آريای قدرتمند حکومت اولين

 مادها (الف

 ها پارس (ب

 ها پارت (ج

 ها ايالمی (د

 بود؟ کجا مادها پايتخت و آورد بوجود را ماد دولت کسی چه

 هگمتانه ديااکو، (الف

 شوش ، ديااکو (ب

 پاسارگاد ، کوروش (ج

 هگمتانه ، کوروش (د

 .کند سرنگون را دها ما حکومت توانست کسی چه

 داريوش (الف

 کوروش (ب

 ديااکو (ج

 خشايارشاه (د
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 است؟ کسی چه هخامنشيان سلسله گذار بنيان  

 داريوش (الف

 کوروش (ب

 ديااکو (ج

 خشايارشاه (د

 ند؟ک تصرف توانست را مناطق کدام کوروش

 ماد دولت (الف

 ليدی (ب

 بابل (ج

 گزينه هرسه (د

 است؟ معروف رفتار در عدالت و خردمندی به زير پادشاهان از يک کدام

 بزرگ داريوش (الف

 کوروش (ب

 خشايارشاه (ج

 اردشير (د

 .کرد ياد جهانی امپراتوری نخستين عنوان به .............................. حکومت از توان می

 .است...................رسيد پادشاهی به که فردی ترين معروف هخامنشی وروشک بعداز

 کنند؟ حجّاری بيستون کوه روی بر دشمنان با جنگ در او پيروزی ياد به های برجست نقش تا داد دستور کسی چه

 بزرگ داريوش (الف

 کوروش (ب

 خشايارشاه (ج

 اردشير (د

 است؟ کسی چه يادگار بيستون ی کتيبه

 بزرگ داريوش (الف

 کوروش (ب

 خشايارشاه (ج

 اردشير (د

 کند؟ فتح را ايران توانست چگونه مقدونی اسکندر

 سپاه جنگ، چند در او فرمان تحت سپاهيان خواند فرا ايرانيان از جويی انتقام به را يونانيان و کرد استفاده هخامنشی ضعيف موقعيت از اسکندر

 شد کشيده آتش به جمشيد تخت جمله از ايران شهرهای از بسياری اسکندر، ه ٴ حمل ه ٴ درنتيج. کردند فتح را ايران و دادن شکست را هخامنشی
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 کرد؟ تصرف را کجاها مقدونی اسکندر

 .کرد تصرف را هندوستان از هايی قسمت و مصر ايران، بر عالوه اسکندر

 .ادافت او سرداران از يکی ............... به ايران اسکندر، مرگ از پس

 .شد تبديل قدرتمند امپراتوری به اشکانی حکومت ،....................... فرمانروايی زمان در

 .کرد تأسيس ..................... را اشکانيان حکومت -

 .است ..............سلسله ايران به اسالم ورود از پيش حکومت آخرين

 .است ساسانيان ی سلهسل مؤسس ساسان خاندان از .......................

 .دهد شکست را( والريانوس )روم امپراتور توانست او.است ............. ساسانی، پادشاهان ترين مهم از يکی

 است؟ کسی چه ساسانی پادشاه آخرين

 بابکان اردشير (الف

 اول شاپور (ب

 سوم يزدگرد (ج

 انوشيروان (د

 .دهد شکست را( والريانوس )روم امپراتور توانست کسی چه

 بابکان اردشير (الف

 اول شاپور (ب

 سوم يزدگرد (ج

 انوشيروان (د

 کردند؟ می مخالفت آنها با و پذيرفتند نمی را سلوکيان ايران مردم چرا

 .کردند می مبارزه و مخالفت آنان با مختلف های شکل به و شمردند می بيگانه را سلوکيان ايرانيان چون

 کنند؟ کنار بر را شاه وانستندت می چگونه کشور بزرگان و موبدان

 عزل را شاه توانستند می موبدان و بزرگان و شود می گرفته او از اهورايی حمايت شود منحرف عدالت و قانون مسير از شاه اگر

 .کنند برکنار يا
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