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 بارم سؤاالت ردیف

 کامل کنید. جاهای خالی را با کلمات مناسب الف

 (25/0) ..................... سردار شجاع ایرانی، سپاهیان مقدونی به تخت جمشید رسیدند های با وجود دالوری و رشادت( 1

 (25/0است. ) آریاییانی آریایی گرفته شده است و به معنی سرزمین  .................... از واژه ی واژه( 2

 (75/0کنند. ) .................... و .................... و .................... تقسیم می ی سه دورهمورخان تاریخ مصر باستان را به ( 3

 (5/0ی رود .................... پدید آمده. ) شهر رُم در مرکز ایتالیا از ادغام تعدادی .................... در کرانه( 4

 (25/0شد. ) ندند .................... نامیده میرا قلمرویی که ساسانیان بر آن فرمان می( 5

تشکیالت اداری مرکزی در درون دربار هخامنشی در پایتخت ساماندهی شده بود و اجزای اصلی آن را .................... و ( 6

 (75/0دادند. ) .................... و .................... تشکیل می

75/2 

 شاپوربه سؤاالت زیر پاسخ دهید. جُندیدر مورد دانشگاه  ب

 ( این دانشگاه در کدامشهر و استان واقع شده است؟7

 شد؟ هایی در آن تدریس می ( چه دانش8

 ( پزشکان کدام کشورها در آن مشغول به کار بودند؟9

 ( این دانشگاه تا چه زمانی به فعالیت خود ادامه داد؟10

2 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ج

 (1) ی ساختمانی و شاهکار معماری جهان باستان کدام است؟ و به دستور چه کسی بنا گردید؟ ترین مجموعه عظیم( 11

 (5/0شود؟ ) ای ایران نسبت داده می ( جشن نوروز به کدام پادشاه افسانه12

 (1ی آنان بود؟ ) نامیدند و چه اموری بر عهده ( روحانیون مادی را چه می13

 (75/0شناسان را بنویسید. ) باستان( مراحل کار 14

 (1ی اشکانی را نام ببرید. ) ( دو خاندان معروف دوره15
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 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

 

 

 
 –آزمون ترم دوم 

 



 بارم سؤاالت ردیف

 اند؟ هایی واقع شده های زیر در چه مکان هر کدام از موزه د

 1 

 نمره10 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. هـ

20 
 

 علم تاریخ را تعریف کنید.
1 

21 
 

 کدام اقوام حکومت هان به سنتی ماندگار در چین تبدیل شد؟
1 

این اقدامات را نظیر آن بود؟ سه مورد از  العاده داریوش بزرگ در تاریخ ایران به خاطر اقدامات اساسی و کم اهمیت وشهرت فوق 22

 بنویسید.
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 داد؟ گری اعراب چه اقدامی انجام حکومت ساسانی برای جلوگیری از غارت 23

1 

 دو عامل مؤثر در سقوط ساسانیان را بنویسید. 24
1 

 ی ساسانی بر جای گذاشت؟ چه پیامدهایی در جامعه« مزدک » جنبش  25

5/1 

 مورد(4باستان چه بود؟ به طور کامل توضیح دهید.)ترین منابع درآمد حکومت در ایران  عمده 26

2 

 در زمان پادشاهی چه کسی به تبلیغ آئین خود پرداخت؟ در مورد وی و سرانجام کارش توضیح دهید.« مانی »  27
1 

 (2صفحه )
 

 ی بریتانیا:( موزه16

 :ی لوورموزه (18

 :مترو پولیتن ی( موزه17

 آرمیتاژ: ی( موزه19


