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؟واژه آریایی صحیح است معنی در مورد عبارت.کدام 1  

سرزمین مردم-د               ج شریف و آزاده                               مردمان             -ب                         سرزمین      -الف  

.واژه آریایی برای کدام قوم های هند و اروپایی به کار می رود؟2  

همه اقوام هند و اروپایی              د گزینه الف وب-ج                        هندیان       -ب                       ایرانیان        -الف  

کدام گزینه در مورد حرکت و ورود آریایی ها به فالت ایران صحیح می باشد؟با توجه به فرضیه قابل قبول اکثر باستان شناسان  .3  

به هند رفتند و شرق ایران آریایی ها به هی ازماد ها پارت ها و پارسی ها به سمت مرکز و غرب ایران پیشروی کردند و گروالف   

مادها به هند رفتند و پارس ها و پارت ها به سمت مرکز و شمال ایران حرکت کردند-ب  

پارت ها به مرکز و غرب ایران رفتند و ماد ها و پارس ها روانه هند شدند-ج  

های شرق ایران نرفتندهمه گروه های آریایی به سمت مرکز و غرب ایران رفتند و هیچکدام به سمت هند و قسمت -د  

.با توجه به تحقیقات جدید در دو قرن اخیر کدام گروه های نخستین حکومت را در ایران به وجود آورده اند؟4  

پارت ها-د                   کیانیان                     -ج               ب ماد ها                          پارس ها                      -الف  

مرکز حکومت مادها چه نام داشت؟اولین  نواحی غربی ایران چه بود و .علت حمله آشور به5  

هگمتانه-ب برای بدست اوردن فلزات گران بها و سنگ های قیمتی                                                دهیوک       -مقابله با ماد ها-الف  

دهیوک-برای بدست اوردن فلزات گران بها و سنگ های قیمتی-د                                                         هگمتانه-مقابله با ماد ها-ج  

پادشاهی ماد ها انتخاب شد کی بود؟ نخستین کسی که به .کدام عامل باعث اتحاد اقوام پراکنده ماد ها شد و6  

دهیوک-جنگ های ایران و روم-ب                            کورش-یورش ها و غارت های پیاپی آشوریان-الف  

کورش–جنگ های ایران و روم -د                              دهیوک –ج یورش ها و غارت های پیاپی آشوریان   

و ماد ها با کمک کدام حکومت به حاکمیت آشوریان پایان دادند؟ بود چه کسی  زمان فرمان روایی ت مادها در.اوج قدرت حکوم7  

پارت ها-هووخشتر-د            پارت ها               -دیاکو-ج                بابل            -ب هووخشتر                        بابل-دیاکو-الف  

بر افتاد؟ا چه کسی بود و حکومت ماد ها توسط چه کسی .اخرین فرمانروای ماد ه8  

هووخشتر-هخامنش-د                        کورش-هخامنش-ج                      هووخشتر-آستیاگ-ب      کورش            -الف آستیاگ  

و موسس سلسله هخامنشیان چه کسی بودباستان یاد می شود؟ ر.از کدام حکومت به عنوان بزرگترین حکومت عص9  

کورش-آشوریان-د                           دیاکو-پارت ها-ج                      کورش-ب هخامنشیان                     دیاکو-ماد ها-الف  

؟است دام گزینه در مورد هخامنشیان صحیح.ک11  

از قبایل پارت ها بودند که در زمان حکومت ماد ها در قسمت های شمالی ایران ساکن بودند-الف  

ایران ساکن بودند جنوبیاز قبایل پارت ها بودند که در زمان حکومت ماد ها در قسمت های -ب  

ها بودند که در زمان حکومت ماد ها در قسمت های شمالی ایران ساکن بودند پارسیاز قبایل -ج  

ایران ساکن بودند جنوبیها بودند که در زمان حکومت ماد ها در قسمت های  پارسیاز قبایل د   

.پایتخت لیدی چه نام داشت و یکی از انسانی ترین و مسالمت امیزترین فتوحات تاریخ چه بود؟11  

لیدی فتح –بابل -د                   فتح یونان       -بابل-ج                    فتح بابل             -ب سارد                فتح لیدی-سارد-الف  

.در نتیجه کدام فتوحات هخامنشیان با یونان همسایه شدند؟21  

فتح بابل و لشکرکشی به شرق ایران-ب      و لیدیشهر های اسیای صغیر  صرفالف لشکرکشی به آسیای صغیر و ت  

فتح همدان و لشکرکشی به قسمت های جنوبی بین النهرین-د                                 لشکرکشی به هند و فتح مناطقی از بین النهرین -ج  
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.کدام گزینه در مورد منشور کورش صحیح می باشد؟13  

ب ماجرای فتح صلح آمیز بابل بر روح لوح گلی به زبان بابلی       روی لوح گلی به زبان بابلی برلیدی  ماجرای حمله کورش به-الف  

بر روی لوح گلی به زبان بابلیماجرای فتح صلح آمیز لیدی -لوح گلی به زبان بابلی        د ماجرای حمله و کشتار بابلیان بر روی -ج  

بیانیه منشور کورش نماد...............و....................ایرانیان است..14  

قدرت و وسعت قلمرو-ج فرهنک انسانی و مداراجویانه       د              تاریخ و فرهنگ جنگ طلبی-قدرت و خشونت                    ب-الف  

سازمان ملل ترجمه شده است؟ یبه شش زبان رسم اهمیت دارد و ورش در کجا نگهداری می شود و چرا.نسخه اصلی منشور ک15  

زیرا نخستین منشور حقوق بشر است-مقر سازمان ملل -ب                 زیرا نخستین منشور حقوق بشر است-الف موزه بریتانیا  

مقر سازمان ملل زیرا سومین منشور حقوق بشر است -د                  ور حقوق بشر استسومین منش زیرا –موزه بریتانیا  -ج  

.با فتح کدام منطقه قلمرو هخامنشیان به افریقا گسترش یافت و این فتح در زمان کدام حاکم صورت گرفت؟16  

کمبوجیه–د مصر                کورش                -بابل-ج                    کموجیه          -بابل-ب                           کورش -مصر-الف  

در تاریخ ایران بیشتر به خاطر چه اقداماتی بود؟ .اهمیت و شهرت داریوش17  

فتح سرزمین های شرق ایران و هند-ب   الف ایجاد تشکیالت نوین اداری،نظامی و اقتصادی                        

سرکوب مخالفان و تثبیت حکومت هخامنشیان-لشکرکشی به دریای سیاه برای نبرد با سکاها                              د-ج  

.کدام گزینه از اقدامات داریوش یکم نمی باشد؟18  

هند ال غربی از غرب وشمقسمت های شرق ایران ولشکرکشی به -ب   ایجاد تشکیالت نوین اداری،نظامی و اقتصادی                       -الف  

حمله به مصر و فتح قسمت های شمالی افریقاد      لشکرکشی به دریای سیاه برای نبرد با سکاها                           -ج  

ی در زمان داریوش بزرگ و خشایار شاه به وجود آورد؟یکدام حکومت در غرب ایران مشکالت و درگیری ها.19  

لیدی-د                       مصر            -ج                 ب یونان                                     بابل                  -الف  

گروه انجامید؟ام گروه ها بود وبه پیروزی کدام ماراتن بین کدجنگ  . از میان دولت شهر های یونان کدام به قلمرو هخامنشیان حمله کرد؟ و 21  

یونانپیروزی –ویونان ایران  –تن آ پیروزی ایران                       ب-مصرایران  و -سپارتا-الف  

ایرانپیروزی – مصرو ایران  –آتن  -د    پیروزی ایران                   -و یونانایران  –اسپارت  -ج  

و با پیروزی کدام گروه خاتمه یافت؟ بودگروه ها بین کدام  در تنگه ساالمیسدریایی  .نبرد 21  

مقدونیه-ایران و مقدونیه-ایران        د-ایران و مقدونیه-هخامنشیان   ج-خشایار شاه ویونانیان-یونانیان     ب -الف خشایار شاه و یونانیان  

و اخرین فرمانروای هخامنشیان چه کسی بود؟ در زمان کدام پادشاه دچار تفرقه درونی شد؟دا ابت .حکومت هخامنشیان 22  

اردشیر دوم-داریوش سوم-داریوش سوم             د-ج اردشیر دوم            داریوش سوم-داریوش سوم-ب      اردشیر سوم-اردشیر سوم-الف  

د؟از جنگ های زیر از نبرد های بین اسکندر مقدونی و هخامنشیان نمی باش.کدام یک 23  

ایسوس-گوگمل                   ج ماراتن                       د-گرانیکوس               ب-الف  

.سردار شجاع ایرانی در مقابل سپاه اسکندر مقدونی چه نام داشت و داریوش سوم اخرین در کجا به قتل رسید؟24  

شوش-داریوش دوم -شوش       د-اردشیر دوم-کنونی                  جغان دام–اردشیر سوم -دامغان کنونی                  ب-الف آریوبرزن  


