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بارم سوال ردیف

۱.5

صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید.
۱.طرح و نقشه ی شهرهای ساسانی به شکل مربع بود.

۲.منشور کوروش طی فتح شهر بابل نگاشته شد.
۳.واژه ی ایران از آریا گرفته شده است.

۱

۱

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
۱. موسس سلسه ی ساسانیان چه کسی بود؟

الف)خسرو پرویز     ب)ارشیر بابکان              ج)یزدگرد اول       د)انوشیروان
۲.مزدک در زمان کدام پادشاه ظهور کرد؟

الف)قباد اول      ب)بهرام اول        ج) خسرو پرویز       د)انوشیروان

۲

۱
جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۱.زبان های ایرانی شاخه ای از گروه زبان های.................شمرده میشود.
۲.  قدیمی ترین متن تاریخی به جا مانده متعلق به تمدن...............است. ۳

۱ منظور از ایرانشهر در دوره ی ساسانی چه بود؟ 4

۱ دو مورد از نخستین شاهان زن ایران باستان را بنویسید. 5

۱.5 در زمان هخامنشیان چه کسانی به چشم و گوش شاه معروف بودند؟ ۶

۱.5 سه مورد از موزه های مهم جهان را نام ببرید.هر کدام از آنها در کجا واقع شده اند؟ 7

۱.5 در مورد جاده ی شاهی توضیحاتی ارائه دهید. 8

۱ قدیمی ترین قالی جهان چه نام دارد. ودر چه دوره ای  بافته  شده است؟ ۹

۱
دو مورد از آتشکده های مهم دوره ی ساسانی را نام ببرید.هر کدام از آنها متعلق به چه گروهی بودند

۱0

۱.5
چرا موبدان زرتشی از نابرابری های اجتماعی دفاع میکردند؟

۱۱

۱ چه عاملی سبب گسترش علم تاریخ در یونان باستان شده است؟ ۱۲

۱ هدف علم تاریخ چیست؟ ۱۳

۱ گاهشماری جاللی چگونه است واز چه زمانی در ایران رسمیت پیدا کرد؟ ۱4

۱.5
در مورد جنگ ساالمیس توضیحاتی ارائه دهید.

۱5

۱ دانشگاه جندی شاپور در چه دوره ای و در کجا تاسیس شد؟ ۱۶

۱ اوج عظمت معماری ایران باستان در دوره ی چه شاهی و با چه اثری بود. ۱7


