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 تارم  ردیف

 . گشیٌِ صحيح را اًتخاب کٌيذ  الف

جذاب تزیي ٍ پز اهيذ تزیي آثار هَسُ ّا هعوَالً در چِ هكاى ّایی یافت هی ضَد ؟  -1

 تپِ ّای تاستاًی (    د الیِ ّای تاستاًی (    ج صخزُ ّا ٍ کَُ ّا (    ب غارّا ٍ کَّستاى ّا (الف

ٍجَد خذای ًاهِ ّا ًطاًِ چيست ؟  -2

 دلثستگی ایزاًياى تِ ًگارش ٍقایع ( ب     تاریخ کْي ایزاًياى (الف

  اّويت تاریخ در دٍرُ تاستاى  (د   رًٍق علن (ج
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 .جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پز کٌيذ  ب

 .ٍصل هی کزد....................... را تِ .......................... جادُ ضاّی  -1

 .تَد.......................... ٍ................... دٍ اقذام هْن حوَراتی در سهيٌِ  -2

اتتذا تِ ستاى پارتی ًَضتِ ٍ ریطِ اضكاًی دارد ................ ٍ............. اس ًظز تاستاى ضٌاساى هٌظَهِ ّای داستاًی  -3

. 
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 . ّزیك اس هَارد سیز را تَضيح دّيذ  ج

 گَساى ّا  -1

 هاًی -2

 جٌگ حزّاى  -3
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 . اس ّزیك اس هَارد سیز تِ دٍ هَرد اس آى اضارُ ًوایيذ  د

 .اقذاهات هْن داریَش اٍل ّخاهٌطی را کِ در ٍضعيت اقتصادی اثز گذاضت فْزست کٌيذ -1

 . دٍ هَرد اس ٍیژگی ّای هْن ٌّز ٍ هعواری عصز ّخاهٌطی را تٌَیسيذ  -2

 .عَاهل هَثز در سقَط ساساًياى را ًام تثزیذ  -3

 . دستاٍردّای هْن توذى سٌذ را فْزست کٌيذ  -4
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 .تِ پزسص ّای سیز پاسخ دّيذ  ّـ 

 . اّويت فتح تاتل تزای حكَهت تاسُ تأسيس ّخاهٌطی راضزح دّيذ  -1

 .ایزاًياى تا دٍیست سال پيص چِ درکی اس تاریخ دٍرُ تاستاى خَد داضتٌذ  -2

 .ٍضعيت قضاٍت ٍ دادرسی را در سهاى ّخاهٌطياى تَضيح دّيذ  -3

 .ًظام اجتواعی جاهعِ ًخستيي آریایی چگًَِ تَد  -4

 .هَقعيت حكَهت اضكاًياى در دٍراى پادضاّی هْزداد یكن ٍ هْزداد دٍم را ضزح دّيذ  -5

 .تزجستِ تزیي هزکش علوی جْاى تاستاى چِ تَد ٍ در آى چِ هَاردی تذریس هی ضذ  -6

 . کار اصلی دتيزاى در دٍراى ساساًی چِ تَد  -7

 .عَاهل هَثز تز ٍضعيت اقتصاد ٍ هعيطت هزدم ایزاى را در دٍراى تاستاى ضزح دّيذ  -8

 .ٍضعيت دیي ٍ اعتقادات ایالهياى را ضزح دّيذ  -9

 .هزاحل کار تاستاى ضٌاساى را تِ تزتية ًام تزدُ یك هَرد اس آى را تَضيح دّيذ  -10

 . تفاٍت تاریخ ًگاری ًَیي را تا ٍقایع ًگاری تَضيح دّيذ  -11
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