
 

 
 تاستاى/     پایِ دّن اًساًی( ایراى ٍ خْاى 1تاریخ)

  از دٍ تخص الف ٍ ب یکی را اًتخاب کٌیذ ٍ فقظ تِ سؤاالت ّواى تخص پاسخ دّیذ. 

  ًورُ(5)     3تا  1تخص الف/ سؤاالت درس ّای  

 1 ٍیژگی ّای تاریخ ًَیسی خذیذ را تٌَیسیذ.دٍ ًوًَِ از  1

 هراحل پژٍّص در تاریخ را تٌَیسیذ. 2

 (.............6( ................ 5(گرداٍری ٍ تٌظین اعالػات 4( ................. 3(................... 2  (اًتخاب هَضَع1

1 

 1 هردم تیي الٌْریي)هیاى رٍداى( تاستاى از چِ ًَع گاّطواری استفادُ هی کردًذ؟ تَضیح دّیذ. 3

 1 دٍ اصغالح آثار تاستاًی ٍ هحَعِ تاستاًی را تؼریف کٌیذ. 4

 1 راتغِ دٍ ػلن تاستاى ضٌاسی ٍ تاریخ را تَضیح دّیذ. 5

  ًورُ(5)      8تا 4تخص ب/ سؤاالت درس ّای  

 1 تحَالت ٍ رٍیذادّای هْن زًذگی اًساى در دٍرُ تَلیذ خَراک را تٌَیسیذ. 6

 1 خایگاُ حوَراتی ٍ اقذاهات هْن ٍی در تاریخ تیي الٌْریي تاستاى را تطریح کٌیذ. 7

 1 ًقص ضی َّاًگ تی ٍ اقذاهات هْن ٍی در تاریخ چیي تاستاى را تَضیح دّیذ. 8

 1 ساختار حکَهت رم در دٍرُ خوَْری را تَصیف کٌیذ. 9

 1 هَقؼیت خغرافیایی ایراى چِ تأثیری تر تاریخ ٍ فرٌّگ ایي سرزهیي داضتِ است؟ تَضیح دّیذ. 10

  ًور15ُ       سؤاالت ایي تخص اخثاری استپاسخ تِ (        16تا 9تخص ج )درس ّای  

 1 درست یا ًادرست تَدى ػثارت ّای زیر را هطخص کٌیذ. 

  ًادرست        ضَرش تْرام چَتیي، از رٍیذادّای دٍرُ پادضاّی قثاد پادضاُ ساساًی است.  درست       11

 ضکست دٍ اهپراتَر رٍم تِ ًاهْای گردیاًَس ٍ ٍالریاًَس در دٍرُ پادضاّی ضاپَر دٍم ساساًی رٍی داد.  12

 درست              ًادرست                                                                                           

 

  ساساًی است.                               درست              ًادرستقالی پازیریک از آثار ٌّرهٌذاى دٍرُ  13

 ًقص ترخستِ ّای دٍرُ ّخاهٌطی از ًقص ترخستِ ّای یًَاًی ٍ هصری الگَ گرفتِ اًذ.   14

 ًادرست   درست                                                                                                      

 

 

 1تاریخ                                                                                                                 
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 2 گسیٌِ درست را اًتخاب کٌیذ. -----سؤاالت چٌذ گسیٌِ ای 

 ُ کذام پادضاُ ایي سلسلِ رٍی داد؟رفتح هصر ترای اٍلیي تار در حکَهت ّخاهٌطیاى، در دٍ 15

 الف(کَرش         ب(کوثَخیِ          ج(داریَش اٍل          د(خطایارضا

 

 هذًذ ٍ رٍاتظ تداری دٍ کطَر تَسؼِ پیذا کرد؟      راًی از سَی چیي تِ درتار ایراى آاضکاًی، سفیدر رٍزگار کذام پادضاُ  16

 د(اردٍاى چْارم         ج(اردٍاى دٍم             ب(هْرداد دٍم       الف(هْرداد اٍل      

 

 ٍ اختواػی تَد؟ کذام هصلح دٍرُ ساساًی، عرفذار تراتری هردم در تْرُ هٌذی از هٌافغ اقتصادی 17

 تسرگ هْرالف(هسدک           ب(تاتک         ج(هاًی           د(

 

کذام پادضاُ ساساًی قثایل ػرب هتداٍز تِ ضْرّا ٍ آتادی ّای ایراى در حاضیِ خٌَتی خلیح فارس ٍ دریای ػواى را تِ  18

 سختی گَضوالی داد؟

 ج(خسرٍاًَضیرٍاى         د(خسرٍپرٍیسالف(ضاپَر اٍل          ب(ضاپَر دٍم           

 

 2 کتاتطٌاسی 

  هَضَع کتاب هادیاى ّسار داستاى چیست؟ 19

  کتاب اٍستا در زهاى کذام پادضاُ ساساًی تِ خظ ٍ زتاى اٍستایی تِ ًگارش درآهذ؟ 20

  دٍ ًوًَِ از کتاب ّای اػتقادی زرتطتیاى کِ در دٍرُ ساساًی تألیف ضذًذ را ًام تثریذ؟ 21

  کتاب ضاپَرگاى هرتَط تِ کذام آییي ایراًی دٍرُ ساساًی است؟ 22

  پرسص ّای تطریحی: تِ پرسص ّای زیر پاسخ دّیذ 

 5/0 دٍ ًوًَِ از اقذاهات داریَش ترای ایداد تطکیالت ًَیي اداری، ًظاهی ٍ اقتصادی ایراى را تٌَیسیذ.  23

 5/0 چِ هَضَػاتی را ضاهل هی ضَد؟هحتَا ٍ هضوَى ًقص ترخستِ ّای دٍرُ ساساًی  24

 1 چْار ًوًَِ از حقَق زًاى ایراًی در دٍرُ ساساًی را تٌَیسیذ. 25

 1 دٍ ًوًَِ از ػَاهل هؤثر در سقَط ساساًیاى را تٌَیسیذ. 26

 1 ًقص هْرداد یکن در تَسؼِ قذرت اضکاًیاى را تَضیح دّیذ. 27

 1 ضاهل کذام تخص ّا تَد؟ تَضیح دّیذ.تطکیالت اداری هرکسی حکَهت ّخاهٌطیاى  28

 1 ضیَُ ادارُ کطَر در دٍرُ اضکاًیاى )حکَهت هلَک الغَایفی( را تَصیف کٌیذ. 29

 1 چِ ػَاهلی سثة تثثیت ٍ گسترش ًظام عثقاتی ایراى در دٍرُ ساساًی ضذ؟ 30

 1 در دٍرُ ساساًی، ٍاستریَضاى ساالر کِ تَد ٍ چِ ٍظایفی داضت؟ 31

 1 فرٌّگی گَساًْا در تاریخ ایراى ػصر اضکاًی را تَضیح دّیذ.ًقص  32

 1 دٍ هَرد از ٍیژگی ّای هْن ٌّر ٍ هؼواری ػصر ّخاهٌطی را تَضیح دّیذ. 33



 


